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Weg faz 46 anos

e aproveita para
prestar serviço '

- PÁGINA 5

Tratador de cavalo
é assasstnado com

um tiro no tórax

Clinica SorriDent

(j)r. 'Thiago :Monseff(j3ore{a
(/RP/SC� 8.'121

'Mesi;"e em Implantodontia _

'E.:sl'eciaFista em /mplantodontia
.'Esplfcialista em Periot!ontia
Ciimca Çj'era[
IJ'róteses Tel.: (47) 3055-2796

R;; João Marcato, 103 - Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: c1inicasorrident@superig.com.br

JARAGUÃ DO SUL E VALE DOITAPOCU • N° 5.737 • R$ 1,50

Passagem de ônibus' fica mais
cara a partlr deste domingo
Os usuários de transporte coletivo vão pagar de R$ 0,10 a R$ 0,15 a mais para andar de ônibus. O reajuste de 5%
será colocado em prática amanhã. Segundo a Canarinho, o aumento foi gerado pelo aumento da folha salarial .• PÁG'INA 15

.

MALWEE CONFrANTE NA VllÓ,RIA CONTRA A INTELU' ,

PIERD RAGAZZI

Jean, Renato e Falcão em momento de descontração. A Malwee precisa vencer na segunda-feira para continuar na briga por vaga na final. _ PAGINA 15
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OPINIAO O CORREIO DO POVO

• EDITORIAL � DO LEITOR

Com foco na.cormnudade Política e ética como azeite e água
O ano era 1961. Os

protagonistas: Eggon João da
Silva, Werner Ricardo Voigt e
Geraldo Werninghaus. O

objetivo era produzir motores
elétricos. O'resultado foi a

criaçâo de uma empresa que é

hoje; 46 anos depois, um exemplo
mundial de sucesso.

Com mais de 14 mil
colaboradores espalhados pelo
Brasil, Argentina, México,
Portugal e China, a Weg figura
como uma das poucas
multinacionais brasileiras. A
trajetória é fortemente marcada

por uma política de qualidade,
preocupação ambiental e

desenvolvimentode ferramentas
de segurança. Com 'estes
alicerces, a empresa teve suas

ações valorizadas em mais de
108% em 2006, conquistou um

Ação Comunitária marca os

46 anos' da Weg. Serviço é

exemplo de preocupação com

quem construtu a empresa"

patrimônio líquido superior a R$
10milhões e, apesar disso, segue
voltada para comunidade que
auxiliou a construir este sonho.

Amanhã, 16 de setembro de
2007, data de aniversário de 46
anos, aWegmostramais umavez
a preocupação com os cidadãos
de Jaraguá do Sul e .região. A
partir das 9h damanhã acontece
o Ação Comunitária no Parque
Municipal de Eventos. Na

programação estão mais de 60
atividades.

Criado em 1996, o evento já

.promoveu mais de 200 mil
atendimentos.Amédia de cada

edição é de 20mil a 25 mil. Para

2007, segundo a coordenadora
Telrna Delfino, a meta é,
semelhante. No pavilhão B, o

.

público contará com serviços de
expedição de documentos

(Carteira de Identidade, Título
de Eleitor, CPF e Cartão

Cidadão), tudo gratuitor
Tàmbém serão oferecidos
exames de saúde, orientações
sobre consórcios imobiliários e

uma extensa programação de
lazer. Uma prova de uma das
melhores empresas do país é

também uma das mais

comprometidas como bem-estar
da sociedade. Parabéns Weg,
parabéns também a todos os

colaboradores que fizeram, e

fazem parte desta história.

• PONTO DE VISTA é

Semana Acadêmica do tentro
de Ciências Sociais AplicadasI

No próximo dia 24 -de se- oportunidades. Para que um

tembro, o Centro Universitário indivíduo dê o melhor de si em

de [araguá do Sul estará pro- todas as suas ações na vida, é
movendo a Semana Acadêmi- preciso que ele sejamotivado e

ca do Centro de Ciências So- consiga superar-se sempre.
ciais Aplicadas, um evento que É nessa linha de raciocínio
pela sua dimensão certamente que podemos relacionar a for-
será revestido de pleno êxito, mação em qualquer área de
reunindo estudantes, professo- ensino, mas fixando-se aqui
res, egressos; e convidados em'particular com as gradua-
especiais. ções do campo da Administra-

Nesta atividade, que aeon- ção, em suas diversas habilita-
tecerá naArenaJaraguá do SuI, ções, e nos c��sos de gestão,
contaremos com a presença do o� identificados com a realidade

professor Steven Dubner, que da nossa região. Nummomento

trará ao público especialmente em que o planeta demodo geral
convidado pelaUNERJ um pa- busca resgatar e valorizar os

ralelo com o esporte adaptado valores humanos, com a Escola

para pessoas portadoras de ocupando posiçã<? de destaque
deficiência e o desafio dos ne- numa visão mais humanista, a
gócios, estratégia, gerenciamen- palestra de StevenDubner sem
to de dificuldades, superação e dúvida trará grande contribuí
trabalho em equipe. Oportuna, ção não só aos egressos, mas

sem dúvida, pois nos dias de rmiito especialmente aos futuros

hoje precisamos estar aptos a profissionais.
enfrentar desafios, tomar deci- Isto porque cada vezmais se

sões importantes e enxergar toma importante aos adminis-

• Carla Schreiner,
Reitora do Centro
Universitário de

Jaraguá do Sul
UNERJ

tradores e gestores de maneira

geral conhecimentos que não

se limitem a conceitos e teorias,
mas a experiência das boas prá
ticas. As possibilidades de atua
ção no campo da Adminis
tração, portanto, não se esgo

tam, devido ao constante au

mento na demanda por esses

profissionais no mercado de
trabalho. Pesquisa realizada em
2006 pelo Conselho Federal de

Administração (CFA) constata
que os profissionais, em geral,
encontram cada -vez melhores

oportunidades no mercado por
apresentarem condições de
desenvolver habilidades para
elaborar análises críticas e têm

capacidade de resolução de,
problemas organizacionais, bem

, corno um perfil de liderança,
inovação e empreendedorismo.
Por tudo isso, o curso nessa área
_é uma oportunidade para quem
almeja uma posição 'na média
ou alta gestão das empresas.

Como todos os brasileiros
desse imenso país eu também

fiquei atônito vendo o nosso

atual senador e presidente do
senado sendo absolvido por 40
senadores que resolveram votar
a favor da sua absolvição, mesmo
sabendo que o mesmo está'
mergulhado em denúncias cujas
provas sobrampor todos os lados. ,

Em outras palavras, para 40
senadores da nossa república,
roubar, desviar verbas, lavai
dinheiro ementir é aceitável, ou
melhor, não faz diferença... É isso

mesmo, tudo que rejeitamos
sobre desonestidade parece ser

aceitável para a maioria dos
senadores do nosso senado. '

Pior foi ver alguns deles (que
<votaram a favor) dando en-

,

trevistas dizendo que a demo

cracia se fortaleceu com essa

decisão. Impressionante a cara

de pau. Impressionante a des

façatez dessa classe que mesmo
no fundo do poço, consegue ir

mais para baixo, cavando a sua

própria tumba.
E o governo? O governo ri e"

se apropria dessa situação como
o grande vencedor, pois o

executivo se fortalece perante
um legislativo fraco, que sem

respaldo político e imerso num

océano de impunidade não tem

mais força para rejeitar nada,
Sinto muito meus caros se,

nadares, mas vocês erraram e

perderam... Perderam muito,
pois perderam a oportunidade de

seguir os passos do Superior
Tribunal Federal, quando reo

solveu denunciar os 40 en

volvidos nomensalão, perderam
a oportunidade de dar um basta:
na impunidade que assola o

senado e perderam o respeito do

povo brasileiro, pelomenosomeu
certamente.

Pensem e reflitam, a partir de
agora, depois que abriram a

.

porteira da impunidade, como

esses senadores irão cassar outros

que roubam, desviam ementem!
Se não cassaram opresidente do
senado que fez tudo o que fez
deixando um rastro de provas e

testemunhas, como cassarão os

outros por falta de decoro? É,
muita roubalheira ... Só nos resta

aprender a votar, nada mais.

• Mj\lcOn A.Tafner,Professot ..

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal tê. É obrigatório infonnar nome

completo, profissão,,*CPF e * telefone (* não serão publicados),

httpi/blogdomino,blig.ig,com,br/

'. DOS BlOGS
ENVIADA POR MINO

Sim, sãn igua�s
Qual é o país de democracia autêntica e civilização avançada, onde o presldeníe
do Senado, envolvido em falcatruas e mazelas, resiste impassível, agarrado à .

sua cadeira? Haveria ali outro Renan Calheiros? O nosso Renan é o símbolo vivo
de uma terra medieval, o seu comportamento transcende a polftica, abarca, em
todos os aspectos e em todas as ereções, um modo de vida mafioso, Leitores
de jornais e revistas, em boa parte filiados ao clube do privilégio, desprezam
Renan e o apontam à execração gerare irrestrita da nação, Não percebem o

quanto ele representativo da classe a que pertencem, Sem meias palavras,
'

Renan é elite, Em condições normais, não hesitaria em participar de um desses
eventos organizados por João Dória Jr., o iconoclasta-mor, para a diversão da fina
flor do empresariado e até de alguns miJ1istros,

Diretor: Francisco Alves Editora: Patrícia Moraes
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Hoje
A festa começa às 11

horas na Sociedade Bota-

-fogo. Para filiação do ve

readorJaimeNegherbon ao
PMDB, com presença do

presidente estadu�l do

partido Eduardo Pinho

Moreira, do secretário da

Infra-estrutura, Mauro

Mariani e outras lideranças.

Possível
o PMDB, que em 2008

poderá estar alinhado ao

prefeito Moacir Bertoldi

(PR), tenta recuperar a

força eleitoral que caracte
rizou o partido em Jaraguá
doSulpor cerca de 20�os.
Mas, a se consolidar à do
bradinha, não será cabeça
de chapa.

Sete anos
A última eleição que o

PMDB teve candidato a

. prefeito foi em 2000, em .

chapa liderada pela psicó
logaCecíliaKonell. Ela, em

.

2004, concorreu como vice
do petista Dionei da Silva.
DerrotadospeladuplaMoa
cir Bertoldi e Rosemeire .

No PSDB
Tucanos fazem amanhã

suas convenções munici

pais, para escolha das novas
executivas e membros titu
lares dos diretórios. Em [a
raguádoSul, o vereadorEu
gênioGarciaMoretti sódei
xa a presidência se quiser.

.

No PP
o·PP optou por realizar

convenção estadual na se

gunda-feira, 17, emFloríanó
polis, A escolha de um dia
útil, quando, supõe-se todo,
mundo trabalha, é, nomíni
mo, esquisito.

/

'POLITICA

Luz no túnel
Por 10 votos contra um, o Supremo Tribunal de

Justiça suspendeu a pensão vitalícia de R$22.100
que-o ex-governador do Mato Grosso do Sul, Zeca
do PT, recebia. Em Santa Catarina, ex

governadores recebem R$ 22 mil por mandato
exercido. Assim, dois mandatos, R$ 44 mil. O

presidente estadual do PMDB, Eduardo Pinho

Moreira, recebe a pensão. Ficou menos de nove

meses no cargo. O atual vice Leonel Pavan

(PSDB), também receberá. Em Santa Catarina, a
lista tem nove nomes. No orçamento de 2008 o

Estado já destinouR$ 13,6milhões para as pensões.

Pressa
Em regime de urgência aportou na Câmara de

Vereadores projeto do prefeito Moacir Bertoldi (PR)
para contratar volume expressivo de servidores via

concurso público. Enquanto isso, os servidores efetivos
continuam esperando promessa de campanha sobre

plano de cargos e salários.

Ouestionando
A pergunta, pertinente, do sindicato da classe é: se

não há dinheiro para reajustar os salários dos efetivos

em níveis condizentes com suas funções, conforme o

prometido em palanque, haverá para pagar os novos

. contratados?

Demora
Na prefeitura a explicação é que o projeto em pauta

não tem relação com o pleito da categoria, no caso, plano
de cargos e salários. Que, segundo a mesma explicação, _

fará parte de projeto específico. Pelo jeito, para sair do

papel, só com reeleição.

Celso Machado
redacao@ocorwiodopovo.com.br

Autorizado
Nem terminal, nem �

transporte integrado e

muito menos passagem

única. Ao contrário, a

partir deste domingo,
16, a passagem mais

. barata passa para R$
2,05, mesmo preço de

Joinville. O Rapidinho
vai para R$ 2,60. Com a

assinatura do prefeito
Bertoldi.

Remember.
Quando do anúncio

do projeto Transjaraguá,
que prevê todos estes

benefícios, o prefeito foi
enfático sempre quando
questionado: passagem
única seria implantada
sem majoração de um

centavo sequer. Mas em

dois anos e meio, esse é

o segundo reajuste.

Lento
Trâmites burocráticos

estariam emperrando a

contratação de dois ser
vidores para a . agência
do Ministério do Tra

balho e Emprego' de [a
raguá do Sul. Em contra

partida, há promessa de .

construção de sede
maior e moderna. Desde

.

que o município ou al

guém doe um terreno.

De volta
Hoje .a ,PM retoma o

controle da segurança no

trecho urbano da SC-280,
compreendendo aAvenida
Waldemar Grubba e rua

Adélía Fischer. Mas é bom
. lembrar que acidentes vão
continuar acontecendo.

Porque irresponsáveis ao

volante vão continuar

.
dirigindo.

SÁBADO, 15 de setembro de 2007 I 3

RETRANCA
Cínico
Presidente Lula reclamou do imposto cobrado pela

comunidade européia sobre as exportações brasileiras
demetanol.E nós, reclamamos paraquem, parao bispo?

DNA
"Só é carteiro quando já levou pelo menos uma

mordida de cachorro". Frase de carteiro em greve

em Florianópolis. De fato, é a marca registrada de

muitos deles.

Luz no túnel
Por 10 votos contra um, o Supremo Tribunal de

Justiça suspendeu a pensão vitalícia de R$ 22.100 que
o ex-governador doMato Grosso do Sul, Zeca do PT,
recebia. EmSàntaCatarina, ex-governadores recebem
R$ 22mil pormandate exercido. Assim, doismandatos,
R$ 44mil. O presidente estadual do PMDB, Eduardo
PinhoMoreira, recebe apensão. Ficoumenos de nove
meses no cargo. O atual vice Leonel Pavan (PSDB),
também receberá. EmSantaCatarina, a lista temnove

nomes. No orçamento de 2008 o Estado já destinou
R$ 13,6 milhões para as pensões.

Crítico
uiz corregedordopresídio regionaldeBlumenau fixou

a data de 10 de outubro para que 125 presos sejam
removilos para outras cadeias. Hoje são 525, vigiados
por 25 funcionários.

No clima·
Hoje, lápelas 10horas, lançamehtoda 19ªSchützenfest

napraçaÂngelo Piazera.Com chope, mas não de graça.
É o que diz convite da c�rnissão organizadora.

EDUARDO GUEOES OE OLiVEIRNALESC

Peixp na merenda
Assembléia Legislativa aprovou projeto da

deputada Ana Paula Uma (PT) incluindo o peixe'
in natura namerenda escolar. Peixe o Estado tem

de sobra, são quase 150 mil toneladas por ano.

Falta, agora, definir de que forma será servido .

Se for aquele caldinho ralo ...
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VIOLÊNCIA

redacao@QCorreiodopovo.com.br

Jovem é assassinado a tiros
no CfG Laços de Família
Nplio Kruegl'r tsna
ido cobrar dívida
de ex-patrão

DAIANE ZANGHELINI

SCHROEDER
As polícias Civil e Militar da

região estão .procurando o

assassino do tratador de cavalos
Nélio Krueger, 31 anos, mais

conhecido como Beco. O
homicídio aconteceu na noite de

quinta-feira, no CTG Laços de

Família, no Bairro Schroeder l.

Depois de matar o jovem com

um tiro, o assassino fugiu emuma

caminhonete Mitsubishi L200
de cor prata. A Polícia Civil
informou que o criminoso não

tinha sido encontrado até o
'

fechamento desta edição e

evitou repassarmais informações
sobre o caso.

Segundo a Polícia Militar, o
crime teria acontecido quando
Nélio foi com um colega aoCTG
cobrar uma dívida: de R$ 30 mil
do ex-patrão.A testemunha teria
ido ao local para buscar uma

espécie de carroça. Foi quando
o assassino entrou em um galpão,
apanhou uma espingarda calibre
38 e deu um tiro no tórax de
Nélio. Antes demorrer, ele ainda

conseguiu andar alguns metros.
Uma moradora do Bairro

Schroeder 1, J.A, 17 anos, disse,
que o rapaz que testemunhou o

crime foi até a cada dela pedir

PIERO RAGAZZI'

Crime aco�eceu no Schroeder 1. Nélio (detalhe) era tratador de cavalos

ajuda por volta das 21 horas,
dizendo que o dono do CTG

Laços de Família havia matado
Nélio e tentado atirar nele. A
testemunha teria dito que o

proprietário do estabelecimento
foi ex-patrão dele e de Nélio. Na
tarde de ontem, a ca�inhonete
foi encontrada abandonada num

matagal em Schroeder.
Nascido em Jaraguá do Sul,

Nélio Krueger foi tratador de
cavalosnoCentro deTreinamento

Eqüestre Cinco Estrelas, no Rio

Cerro) em Jaraguá do Sul. Tam
bém disputou competições de
tambor e baliza (equitação) na

região. Esse é o segundo assassina
to que acontece nomunicípio nes
se ano. Emmaio, o operárioFábio
Obenaus, 30,morreu depois de ser
espancado na localidade de
Rancho Born, em Schroeder. Os
três suspeitos de terem cometido
o assassinato - SidneiOliveira, 18,
Jonas Luis Martins, 18, e Cleuzio
DécioNazário, 42-- continuam no

PresídioRegionaldeJaraguádoSul.

Guilherme Hanemann promove show de Talentos
JARAGUÁ DO SUL

AEscolaMunicipalGuilherme
Hanemann realiza hoje, em

. comemoração aos 16 anos, o

projeto Show de Talentos. O
.

evento acontece das 8 às 12 horas
e vai reunir toda a cómunldade
escolar. São 25 apresentações de

dança e dublagem, além da

animação do cantor Dejalmir. O
grupoGarraeCia.JulianoPeçanha

também se apresenta no palco
montado no Ginásio de Esportes
da escalá.

Oeventoenvolve os606alunos
do 1 ° ao 9° ano. Conforme a

diretora, Odiléia Tecilla, o evento
foi idealizado há alguns meses e

serve para comemorar o

aniversário da escola em um

momento de descontração e

integração. Para a estudante do

9° ano, Gabriela dos Santos,
esta é a oportunidade de
mostrar e prestigiar os talentos
dos colegas.

.

Na oportunidade, será servido
cachorro-quente a R$ 1, pipoca e

refrigerante a R$ 0,50. O evento

é aberto a toda a comunidade. A
escola Guilherme Hanemann,
Rua Adélia Erdmann, 185, na
Barra do Rio Cerro.

Obras no futuro Centro Histórico

estão aceleradas, diz arquiteto
JARAGUÁ DO SUL

Iniciada há poucomais de dois

meses, a reforma na Estação Fer
roviária de Jaraguá do Sul, futuro
CentroHistórico da cidade, já tem
cerca de 30% da área total em
obras. o.p�azo para a entrega ex

pira em dezembro e, segundo o

arquiteto Carlos Baratta, respon
sável pelo projeto, o cronograma
de execução está sendo seguido
normalmente.

Um dos motivos é o fato de a

construção tersido encontrada em
melhor estado de conservação do
que o imaginado a princípio.Mes
mo assim, várias peças estão da
nificadas pela ação do tempo e

falta de manutenção. Elas devem
ser trocadas porque é impossível
restaurá-las. Dentro desse critério
também estão seis portas de
madeira extintas como passar dos
anos.As outras 14 restantespassam
por reparos e devem retomar ao

local em breve.
Por enquanto, as frentes de

trabalho concluíram 100% das

demolições e escavações necessá
rias e da retirada da camada de c

concreto colocada sobre o piso
original de paralelepípedo. A
.cobertura também está sendo
trocada e as telhas foram subs
tituídas. "Numcontextogeral, essa
é a parte mais antiga da Estação
toda", explica o arquiteto.

De acordo comapresidente da

Fundação Cultural de [araguá do

Sul, Natália Petry, o dinheiro para
essaprimeiraetapa de reviralização
do depósito de cargas está

garantido e soma R$ 479 mil. Ele
foi captado através de incentivo

fiscal federal. Até agora, as

empresas parceiras reverteramR$
1 milhão e 270 mil. O projeto
inteiro é de R$ 3 milhões 50 mil.
As doações podem ser feitas por
qualquer pessoa física ou jurídica
e são debitadas no Imposto de

.
Renda a pagar. A restituição é de
100% desde que o valor repassado
seja inferior a 4% do devido. (KE)

Ritmo de obra na antiga Estação Ferroviária segue o planejamento

Oueimada destrói
mata nativa
MASSARANDUBA

Cerca de 32 mil metros qua
drados de mata nativa - o

equivalente a quatro campos de
futebol- foram queimados ontem
na localidade de Ribeirão

Gustavo, em Massaranduba. O

proprietário do terreno, José
Antônio Schmitt, 58 anos, vai

responder por crime ambiental
. em liberdade e terá que pagar
multa deR$ 8mil. Se condenado,
pode pegar de um a três anos de

prisão.
O sargentoMauroAugustoda

.
Silva, da Polícia Ambiental de
[oinville, disse que mais de 24mil
metros quadrados devastados
estavam em área de preservação
permanente. O crime ficou
caracterizadopelo corte das árvores
nativas e o reflorestamento de

eucaliptos sem licenciamento
ambiental.

Esse é o terceiro desmatamento

que acontece na região emmenos

de uma semana. Na quarta-feira,
cerca de 25 milmetros quadrados
de mata nativa foram queimados
no Bairro RioMolha, em [araguá
do Sul. Sábado passado, incêndio
provavelmente criminoso destruiu
área de doismilmetros quadrados
no Pico da Antena. (DZ)
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Passagem de ônibus fica 5%

mais cara a partir de amanhã
Circular passa para
R$ 2,05; Rapidinho
vai custar R$ 2,60

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
A partir de amanhã, os

usuários de transporte coletivo

vão pagar de R$ 0,10 a R$ Q,15
a mais na passagem de ônibus.
O passe de R$ 1,95 vai custar

R$ 2,05, o equivalente a 5% de

aumento. A passagem do

Rapidinho ficou 4% mais cara,

passando de R$ 2,50 para 2,60.
Todas as tarifas subiram, como
pode ser visto na tabela ao lado.

O decreto' foi assinado pelo
prefeito Moacir Bertoldi na

quinta-feira. O aumento foi
concedido com base em pla
nilha de custo apresentada
mensalmente pela empresa. O
gerente operacional da Viação
Canarinho, Rubens Missfeldt,
disse que- o reajuste está

relacionado com o aumento

dos insumos e da folha de

pagamento. "Só a folha de

pagamento aumentou 6%",
comentou.

Missfeldt justificou que a

reposição e compra de peças -

como carrocerias, chassis e

pneus - hCOU aproximadamente
8% mais cara desde o ano

passado, quando houve o último
aumento. Em maio de 2006, o
preço da passagem passou de R$
1,80paraR$1,95, ficandocerca
de 8% mais cara. Garantiu
também que o reajuste não tem
nada a Ver com o Transjaraguá.

Quando o projeto de
mobilidade urbana foi anun
ciado, o prefeito Moacir Ber
toldi garantiu que o novo

-

terminal central, Q transporte
integrado e a passagem única

OPINIÃO: O que você acha do aumento da passagem?

''Acho errado. Em Joinvilie, você
paga R$ 2,80 e pode ir para onde
quiser, pois o sistema é integrado"

Ana Maria dos Santos, 43 anos,
auxiliar de produção

''Acho que está caro demais.

Agora vou gastar R$ 2,50 para
ir ao Rio da Luz"

Jonathan Essy, 15, estudante

"Se a Canarinho quer aumentar o

preço, então ela tem que investir no
aumento do número de linhas"

Vilmà Madalena Danilewsli,
46 anos, auxiliar de produção

"O preço aumenta e os ônibus
continuam serrpre atrasados. Vou

gastar cerca de R$ 10 a mais pormês"

Nelson Eggert, 45, operador de .

máquinas

TABELA - NOVOS VALORES

• Rapidinho R$ 2,60
• Circular R$ 2,05
• Garibaldi (Jaraguá 84) R$ 2,05
• Garibaldi (Franke) -:- R$ 2,70
• Garibaldi (São Pedro) R$ 3,35
.. Santa Luzia R$ 2,50

.

• Alto da Serra R$ 2,50
• Ribeirão Grande' (Santo Antônio) R$ 2,05
• Ribeirão Grande (Ribeirão Grande do Norte) R$ 3,35
• Rio da Luz R$ 2,50

seriam implantados sem aumento

das passagens. O prazo para as

adequações esgotou em julho e,

até o momento, a Canarinho'

sequer terminou a instalação dos

180 novos abrigos de ônibus. Em
Blumenau, que é beneficiada

pelo sistema integrado de

transporte coletivo, o valor do

passe é R$ 1,90.

RODA PUNK
Acontece hOje no Garege, em Joinville, a Roda Punk. A festa contará com a apresentação das

bandas Magaivers (PR), Flanders 72 (RS), Habroma (SC), Jalies (RS) e G-Xokee e Los

Murrachos de Jaraguá do Sul. Os ingressos podem ser adquiridos na hora pelo preço de R$ 1�.
O G�rage fica na Rua dos Esportistas, 144. O embalo tem início às 22h.

Amanhã tem Ação Comunitária
no Parque Municipal de. Eventos
JARAGUÁ DO SUL

Amanhã, o ParqueMunicipal
deEventos serápalcoda 12ªAção
Comunitária Weg, que acontece

das 9 às 17 horas. O evento, que
conta com 50 parceiros, vai
oferecer ao público cerca de 60

atividades na área de saúde, lazer
e serviços. Criado em 1996, o
evento já fez cerca de 200 mil

atendimentos, sendo que amédia
de cada edição é de 20 a 25 mil
atendimentos.

Entre os serviços oferecidos na
área da saúde estão acupuntura,
shiatsu, 'massagem relaxante,
avaliação física e postural, alémde

orientações sobre nutrição,
linguagem e assuntos relacionados

à medicina em geral. Os exames

incluem a detecção de glaucoma
e catarata, glicose, colesterol,
pulmão, audiometria, visão e

preventivos demama.
No pavilhão B serão con

feccionados documentos como

Carteira de Identidade, Título
de Eleitor, CPF e Cartão Ci

dadão, além de orientações sobre
financia�ento habitacional e
cadastro de pessoas com de-

.

ficiência para encaminhamento
à escolarização. No espaço tam

bém acontecerão apresenta

ções circenses e teatrais e dicas
de culinária. As crianças po
derão se divertir combrinquedos
infláveis. (DZ)

lançamento oficial da Schützenfest
acontece hoje em frente ao Museu
JARAGUÁ DO· UL

Em clima de Schützenfest a

ceo (ComissãoCerl-alOrgani
zadora) promove hoje a instalação

- doSchützenbaum, (árvore dosati
radores) quemarcaolançamento
oficial da festa. O evento começa
às 10 horas com o desfile festivo -'

saída no Mercado Público Mu

nicipal, passando pela Avenida

Getúlio Vargas, Calçadão, até o

Museu Emílio da Silva.

Participam do desfile 250 pes
soas de 20 sociedàdes de tiro da

microrregião e as' candidatas ao

posto de rainha da 19i1: Schüt
zenfest.Na oportunidade, aCCO
vai divulgar o chope a ser comer

cializado, aprogramaçao completa
e

.

as novidades para a edição d�

2007. Haverá- venda de chope e

do tradicional Brat Würts (pão
com lingüiça frita), além doe

apresentações folclóricas. Oevento

é aberto ao público.
SCHÜTZENBAUM - Este

é o segundo ano quê acontece a
.

instalaçãodoSchützenbaum,Ori
ginário de Bavária, naAlemanha,
foi inspirado na festa do Main
Baum (arvore demaio), no qual o
primeiro pinheiro é plantado e

enfeitadopara comemorar o irúcio
daprimavera.Assim aorganização
da festa adaptou as festividades do
MainBaum para o lançamento da
Schützenfest, originando OSchut
zenbaum.
A árvore dos atiradores já foi

plantada este ano em julho em

Corupá, durante o aniversário da
.

cidade.A intenção é realizar o ato
anualmente em todas os muni

cípios com Sociedades de Tiro

que participam da organização
da festa. (GR)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA

PRORROGAÇÃO DO MANDATO
o (A) Conselheiro(a) do Conselho Regional Nordeste, com sede na cidade
de Jaraguá do Sul, com endereço na rua Valmor Zonta, nº 59"0, bairro
Centenário, através de seu Conselheiro, Sr. (a) Maria Tereza de -Amorim

Nora, CONVOCA através do presente edital, todos os Presídentes das APAEs
do Conselho Regional Nordeste; para Assembléia Geral Ordinária, que será

realizada na sede do Conselho, às 9:30.horas, do pia 15 de Outubro de

2007, com a seguinte ordem do dia:

1- Prorroqação do mandato do Conselheiro da Região Nordeste, em

cumprimento ao disposto no artigo 1º do Ato das Disposições Estatutárias
Transitórias do Estatuto da Federação das APAEs do Estado de Santa
Catarina.

2- A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 9:30 horas,
com a presença da maioria absoluta dos Presidentes das APAEs que compõem
o Conselho Regional, aptos a votar e, em segunda convocação, com qualquer
número, não sendo inferior a )4 (um quarto), aptos a volar, meia hora depois.
(art.17,§2º,do Estatuto da Federação das APAEs do Estado de Santa Catarina)

Jaraguá do Sue 15 de Seiembro de 2007

Maria Tereza de Amorim Nora

(Conselheira Regional)

Para alcançar a
-

vitória, é preciso,
antes de tudo,<'

acreditar nela,

c o l É G 10'

IS
SÃO

,

lUI S

Aulas para a vida.
Valores para sempre.

o;

www.marista.orq.br
47 33710313

OIVULGAÇÃO

/

Faleceu às 23h do dia 13/9, o
senhor Nélio Kruegllr com

_

. idade de 31 anos. O velório foi
realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de
Rio da Luz L

Faleceu às 21 h1 O do dià 13/9,
o senhor Carmelo Dallabona
com idade de 72 anos. O
velório foi realizado na Igreja
Càtólica de Santa Luzia e o

sepultamento no cemitério da

rnesrnalocaüdade.

As meninas campeãs dos Jogos da Semana da Pátria no

futebol de salão, Aline.T'atrícia, Eduarda, [aqueline, Jane,
Amanda, Evelin, [enifer e Bruna, com o jogador Falcão,
durante os jogos. As atletas são treinadas' pelo professor
Gelson. Conforme o treinador a comunidade do Bairro Rio
da Luz sente-se orgulhada_pela conquista.

Faleceu às 20h do dia 13/9, o
senhor Ingo Milchert com
idade de 64 anos. O velório foi

.

realizado na Igreja Evangélica
Lutherana de massaranduba e

o sepultamento no cemitério da
mesma localidade.

Faleceu às 18h15 do dia 13/9,
a senhora Silvana dê Freitas
Segundo com idade de 94
anos. O velório foi realizado na

Igreja Nossa Senhora Aparecida
e o sepultamento no cemitério

Municipal da Vila Lenzi. -

NO SHOPPING CENTER BREITHAUPT. 2· PISO. LOlA 244 I CONTATO, 32762263
DE SEGUNDA A SÂBADO DAS 9H ÀS nH j DOMINGDSi: fE.RIAD05 DAS rOH ÀS22H

CHEGOU
NET VIRTU8 E
BRASILEIRAO.

DATA: 15/09/07

SALÃO DA IGREJA RAINHADA PAZ

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

A BRASil TElECOM convoca o(a) atual usuário(a) da linha telefônica identificada pelo código de acesso (47) 3273-7424 e contrato

número7005650930 a romparecer em seu Postó de Atendimento Pessoal Brasil Telecom, localizado na cidade de ]araguá do sul, com
enderece à Rua Marechal Floriano Peixoto, 127· Centro (na lateral do antigo prédio da TElESC), no horário das 08.:00às 12,00 h e

das 1100 às 17,00 h, de segunda a sexta-feira, com os documentos necessários para transferência da titularidade da linha telefônica,
de exclusivo interesse do(a) atual usuário(a). em um prazo não superior a 5 dias, sob pena de Mo havendo o comparecimento denno

do prazo narrado e-de posse da documentação necessária, ocorrer a rescisão do contrato de prestação do serviço telefônico fixo

_ comutado e o consequente cancelamento da relerida linha telefôniea, ceníerme a legislação ap'licável à espécie.

��4 BrasiiTelecom

o rrJ�dor e�petâculo clreense da América I..-atina .
.

Estréia sexta-feira dia 21/09 às 20h30 ..

Serão somente 04 dias é-rn Jaragua do Sul.

As maravilhosas águas dançantes computadorizadas, .

diretamente do Cirque du Solei'; as acrobatas dE)f)çarinap
eérees, palhaços, acrobatas olímpicos, mtJ:gfcos

.

e muito mais do maravilhoso mundo -do circo.
�};.f!'j.t: ';t r�({ ���/, ..

"
•. r -- E . -! :K � .��..

.

Diariamente às 20h30 - Sábado às 17h30 e 20h30
Domingo its 15h30 - 18hOO - 20h30
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PIERO RAGAZZI

LEONE SILVA QUEMÉ:
Leone Silva nasceu em Imbituba, no litoral de

Santa Catarina, mas foi criado na capital do
Estado, Florianópolis. Há 24 anos está em

.

Jaraguá do Sul, cidade que escolheu

para morar. Ele tem 40.anos, é
separado e pai de Bárbara e João Vitor.

Formado em eletricista pelaEscola Técnica
Federal, também se graduou no curso de

Computação da Furb, de Blumenau.
Atualmente é dono de uma

empresa nessa área e se diz

"apaixonado peloteatro", um
hobby pelo qual vem se

dedicando com mais
intensidade nos
últimos anos.

lOA arteprecisa ser

apreciada por todos
�

PI!sidpntp da Fecatp (Fedpração Catarinpnse dp Tpatro) p intpgrantp
do Gats, fala sobl'! a situação do tpatro pm Jaraguá do Sul p no Estado

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
O elenco da peça "O Patinho Feio", dirigida por Leone Silva e encenada

pelos atores do Gats (Grupo Artístico Teatral Scaravelho), só teve tempo

de matar a saudade da cidade natal e já voltou para a estrada novamente.

Selecionados para dois projetos de âmbito nacional- Paleo Giratório do

Sesc e Sesi Bonecos - a trupe vem conseguindo reconhecimento no
Brasil inteiro e passa por um dos melhores momentos da carreira desde

a formação, há 20 anos. Só esse espetáculo já teve cerca de 150

apresentações e reuniu quase 20 mil pessoas. O sucesso tende a comprovar

o que Leone faz questão de dizer: o mundo precisa de. arte. E, ela, por
sua vez, necessita de políticas públicas de incentivo para chegar até à

população com qualidade. É sobre essa, e outras particularidades, que
Leone Silva fala a seguir, em entrevista ao O Correio do Povo.

cinco vezes. É um investi

mento muito grande de tra

balho, tempo e recursos.

Paramim um espetáculo só
atinge a maturidade quando
foimostrado cem vezes, isso faz

parte do desenvolvimento. A
arte precisa ser apreciada, as

pessoas devem saboreá-la,
discutir, podem até divergir,
"tnas, ela necessita chegar até
a população. No teatro, a fór
mula é se apresentar e com a

lei vamos ter essapossibilidade.

o teatro e as possibilidades de

comunicação que ele nos dá.
essa oportunidade estaria ao

alcance de quem quisesse.
O Correio do Povo - O

Gats excursionou peloBrasil
com apeça "OPatinho Feio"
à convite do Sese. O que
vocês trouxeram de novo.

dessa viagem?
Leone Silva - Nos apre

sentamos em lugares 'ricos,
comoBrasília (DF), e também
no sertão, em cidades que nem
sistema de transporte coletivo
têm. Mesmo assim, a peça

funcionou, foi melhorando e

as pessoas adoraram. Isso

.signifíca que estamos na

direção certa e temos de
continuar nessa pesquisa de
formas animadas.

primeira fase, que é estipular a
lei (de incenti� cultura) para
ter um norte de qual é a política
da cidade. Hoje filtra um

prefeito mais sensível à arte e

fica tudo bem. Mas, quando
acaba esse processo de quatro
anos, entra outro com outras

idéias, muda tudo e não efeti
vamos nada. Vamos mudar a'

situação na cidade em 20 anos

e não em dois, três anos, porque
a sociedade é muito diver
sificada.
A partir da lei, sabemos

quanto vai ser aplicado na OCP - Na posição de

cultura e isso vira obrigação presidente da Fecate, como

anual.EmJoinville,elaexistehá você vê a situação atual do
um ano e já sentimosmelhorias. teatro catarinense?

Tem gente elogiando, fazendo Leone _ Está bem preble-
críticas, avaliando, querendo mática porque a lei de íncen-

.

\"t
alterar. Mas, percebemos que o l tivo não é aplicada como de-
caminho de desenvolvimento veria.O governovem impondo '

foi criado. Para nós, aqui, só algumas coisas aosprodutores
sobram críticas. culturais e fazendo exigências

malucas na prestação de con
tas dós projetos. A impressão
que temos é de que se quer

complicarenãofacilitat TemOs
um impasse muito grande em
SantaCatarina.Precisamosde
mudanças, estamos fazendo
um e�en�i;P para con,

segui�1âSe segundoosecretário
(Gilmar Knaesel) elas vão

ocorrer em 2008.

OCP _ Depois de participar
dosprojetos do Sesi e do Sese,
em circuito nacional, o que

mais o Gats procura?
Leone - Queremos nos

concentrar nos nossos novos

trabalhos, temos pesquisas longas
e estamos finalizando isso. As
duas são de formas animadas,
uma é de. teatro com luvas e a

outra na linha do "O Patinho
Feio". Ambas são para o próximo
ano.

OCP - O que falta em ja
raguá do Sul para isso acon

tecer?
Leone= Fecharam os postos

de combustíveis para os jovens
beber e eles estão indo para
outros lugares, por exemplo.
Aqui não foi resolvida a raiz do

problema, a falta de atividade

cultural, de identidade. Onde
não há cultura'o caminho está

aberto para as drogas e a

violência.
Não que estamos tentando

fazer um ato social, questiono
isso, sou mais de discutir a arte

pela arte, pela opção de desen
volvimento humano e artístico.

Por incrívelque pareça, vamos a
cidades de Pernambuco, muito
mais podres em comparação a

nós, e vemos que culturalmente
são mais ricas. Há um contra,

senso nisso.Comoexplicaro fato
de Jaraguá ser tão forte econo

mícamentee.não ternem 1%do

arrecado aplicado em arte e

cultura? Tem alguma coisa

errada nessa situação,

OCP _ Vocês vão seguir se
apresentando nos palcos
alternatives do Brasil afora?

Leone _ Temos discutido

muito isso.Não ahnejamos serum
grupo que só viaja, queremos
fazer teatro na cidade.As pessoas
necessitam disso. Nós não

fazemos arte por acharmos

bonito, mas porque é preciso, faz

parteda qualidade de vida.
. Ad meu ver é inadmissível
que uma criança chegue na

adolescência sem nunca ter

assistido a uma peça na vida. Isso

existe, emuito. Eu acho que todo
mundo deveria ter acesso a essa

troca. Se tivessemmais grupos de
teatro nas cidades, produzindo,

OCP - Esse é õ caminho

que o Gats vai seguir daqui
para frente?

Leone _ Tudo o que o

Gats fezpesses 20 anos sempre
foi feito com qualidade.
Acontece que "O Patinho
Feio" é inovadora na forma de

, se faze� usando só as mãos e

Sâcolâsplásticas.Opessoalâca
impactado, quer saber como

'

fazemo� is o..Mas, claro, ti,
vemos de estudai; desenvolver
atécnica. E, agora, queremos '

.' iradiante, se possível além das
mãos. Só que o grupo não vai
se fechar.Queremos pesquisar

OCP - Na área do teatro,'
o qúe a lei pode trazer de

produtivo?
Leone _ Pode ajudar' a

I incentivar a formação de

grupos, a profissionalização, o
fomento, a divulgação do que
se cria. Tem vários grupos em

Jaraguá, porém, às vezes eles
fazem a peça e a apresentam

OCP -Como esse problema
pode ser extinto?

Leone _ Estamos numa
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JARAGUA DO SUL

O músico e escritor João Maria

Dzidicz, conhecido no meio ar

tístico como Django Maluco, lan
çou recentemente em [araguá do
Sul a sua primeira obra "Enfim,
morto". O livro tem 128 páginas e

conta a trajetória difícil do autor

durante a infância, aliada a críticas

sociais e ao comportamento hu
mano.

Django levou apenas quatro meses

para escrever o livro, publicado pe
la editora jaraguaense News. A
obra é um retrato de experiências

- do escritor. "O principal objetivo é

dividir o meu complexo de culpa
com que lê", considera. Ele, que
sofreu abusos sexuais na infância,
faz relatos de momentos vividos,
como a morte da mãe, e de

.situaçôes atuais, como a morte do
seu cachorro "bilau".

Mesmo contanto fatos da vida, o
autor não considera a obra uma

autobiografia, pois em sua nar

ração ele faz duras críticas a

sociedade, ao governo e a religião.
''A intenção é abrir os olhos das

pessoas para ver os fatos que estão

aí", revela. Entre as criticas sociais

Django faz comentários incisivos

sobre o racismo, a política, o ho

mossexualismo, entre outros. O
nome do livro "Enfim, morto" foi
uma forma do autor passar a

\_

dificuldade vivi�or ele. "O no

me éjustamente pelo fato de matar
um leão por dia. São as dificuldades

superadas'gescla-rece.
- (",

literatura a obra "Enfim, morto" foi
publicada coin o dinheiro prove
nientes dosdiscos vendidos.

Django entrou para o mundo da
música há 17 anos e tem dois CD's

gravados: "Canto de Frontei-ra" e

"Guerra pra quê?", este ultimo será

lançado no mês de outubro. Na

SERViÇO

�",,_:'�_:;"!S_f, '"

:_,--- - 9h as 17h _

: 1:6/setembro Parque Municipal de Eventos
; Jaraguá do Sul .

O QUÊ: Livro "Enfim, morto"
QUANTO: R$ 28
ONDE: Livraria Grafipel
INFORMAÇÕES: 9962-3834

Venha saborear um gostoso café espresso

com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado
- .t"

Aguardamos o sabor de SUB visita! �.1)0
.

WEG"
.J

,

�.

muito+ '

evoce· � comunidade
Alameda 25, sala 11 ,!IF
Fone 3055 2229,

<

Marechal Deodoro da Fonseca,"'191 .,.

PREÇO À VISTA
com desconto de

,
7ft

B-ELISSIMA

40% Rua CeLProcópio Gomes de Oliveira, 400
Centro' Jaraguá do Sul- Santa Catarina

em 1+3X Fone: 47 3055.0887

TODA LINHA BELl.!ARTE COM 40% DE DESCONTOAViSTAI
Promoção válida para. o mês de setembro ou enquanto durar nosso

estoque. Fotos meramente "ilustrativa,
Condição de pagamento sujeito a eproveçéc de credito.
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NAFITA
O boa praca Rafael
"Cosi:inha"

.

Costa, o

Samúrica, depois que
descobriu que a balança
estava lhe traindo,
contabilizando quase dez
quilos a mais na sua

silhueta, resolveu
radicalizar' e dar uma

repaginada no corpito. O
primeiro passo foi procurar
uma academia e o segundo
fechar a boca. Quer chegar
ao verão mais bonito que Ítalo Demarchi com a Dra.Denise Frossard nos corredores da Scar.
desfile de sete de setembro.

O CORREIO DO POVO .

ENTREVISTA
O presidente do grupo

WEG, Décio Silva, será o

entrevistado de Fabiana
Macha�o e Albino Flores,
hoje às 7h30min, no

programa de entrevistas

Studio Atualidades. Décio
fala de sua vida pessoal, de
sua carreira como

empresário e dos 46 anos

de fundação da empresa
WEG.

IDADENOVA
Na segunda-feira (17) o

empresário Vicente

Donini, presidente do
grupo Marisol e uma das
pessoas mais queridas da
sociedade jaraguaense, será
alvo de muitos

cumprimentos, pois é o dia
dele bater as tacas e fazer
TimTim.Muito;Vivas!!!

ENTREELAS
Para o Carreteiro do Atleta
que acontece dia 27 de
outubro na ComBat, a'

partir das 11 horas, o grupo
Entre Elas, o mesmo que
embalou a Feijoada doMoa
e do Cacau Menezes, será

presença garantida.

DIZEM POR Aí ...
Que um empresário, bem
conhecido aqui da cidade,
acordou de mau humor,
olhou para a esposa ao

lado, mandou fazer as

malas e expulsou-a de casa.

O motivo ninguém sabe! Aí
tem!

PAGODE
Hoje a partir das 11 horas,
com a presença dos grupos
de pagode Papo de Samba,
Elauê e Nova Tendência,
acontece no Bar do Guto, a
Festa do Pagode.

DJUNN
Para -os descolados de
plantão, hoje à noite na

Diunn, em Balneário
Camboriú, tem a presenca
da Banda Quarteto Banho
de Lua e também MPB,
comNeyGomes.

SOCIAL

o Procurador Geral da prefeitura de Jaraguá do Sul, Eduardo e Paloma P.

Marquardt em recente acontecimento social no Baependi
.

CORNETEIRO
O empresárioMartinWerninghaus, amigo das melhores peladas, depois
de ter uma leve contusão e ficar fora das quatro linhas por um bom

tempo, virou um tremendQ corneteiro. Agora só vai ao campó para
" ". dEl 7 E

,. "C'" III
cornetear os Joga ores. mo e. . o que e pio«, o nsto soy yo .

Larga deu, home!

(".

SÁBADO, 15 de setembro de 20071 09

Por Moa Gonçalves
(moagonçaives@netuno.com.br)

"TE CONTEI!
Na segunda-feira (17) quem corta o bolo são os amigos Adilson

Freiberger (Bell Arte) -e Jucélio Planincheck. Os nossos maiores

cumprimentos.
**

Hoje, às 9 horas, com a presença de Eduardo Pinho Moreira,
acontece no salão do Botafogo, a filiação do vereador Jaime
Negherbon.

Hoje no Botequim São Francisco, em [oinville, tem feijoada com o

chefDagoberdt Fritzke. O grupoArueira comanda a musicalidade.

Hoje às 19 horas, no espaço cultural doAngeloni, a cantora Danielle
Rocha, interpreta asmelhores músicas daMPB.

Na ComBat, hoje, acontece a festa da Colcci, com o mega show do

cantorMarcelo D2.

Na Bíerbude, hoje à noite, os cantores blumenauenses Jean [uli
fazem a festa dos comensais.

Hoje tem Fejobeira, feijoada das boas no Beira Rio Clube de

Campo. Vale a pena conferir.

Neste sábado, às 19 horas, para comemorar os 20.anos do Grupo
Sünros Volkstanzgruppe, do Colégio Evangélico de Jaraguá, tem
NoiteCultural, na Scar.

'

�

E o meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para a bonita

Secretária de Comunicação da Prefeitura de Jaraguá, Patrícia

Gabriela Hínterholz da Silva, esposa de Alexandre José da Silva,
porque segunda-feira é o dia dela receber o coro de parabéns.

Com�a,fui!

7S 2058 /99320502

ii O�C� DE S,hBADO
Assitir ao Programa Moa Gonçalves, às ISh e

30min na RedeTV.

• DICA DE DOMINGO

Fazer cooper, depois uma boa ducha, reunir os
amigos e fazer um�hurrasco esperto.

" FRASE DO DIA

A mais difícil das tarefas... aprender a
esquecer quem o coração aprendeu a amar...

-Anônimo
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JARAGUÁ DO SULc

• Cine Shopping 1
A Volta do Todo Poderoso

(14h, 15H50, 17h40, 19h30, 21h20
- Sex/Sáb/Dom/Qua/Qui)
(Hh40, 19h30, 21 h20 - SegfTer)

• Cine Shopping 2

DsSímpsons (Dub)
(14htO, 16h, 17h45
- Sex/Sáb/Dom/Qua/Qui)
(16h, 17h45 - SegfTer)

Paranóia

(19h30, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
,

Espíritos 2

(17h20, 19h10, 21 h - Sex/SegfTer/Qui)
(15h30, 17h20, 19h10,21h
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
O Prímo Basílio

(15h20, 17h20, 19h20, 21h20
- Todos os dias)

-

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

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

• Cine, Mueller 2
O Primo Basílio

(15h, 17h, 19h15, 21h40
- Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Eu os declaro Marido e.. Larry
(14h, 16h15, 19h, 21h20
- Todos os dias)

BLUMENAU

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

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

• Cine Neumarkt 3

Licença para casar

(14h40, 19h-Iodos os dias)

O Ultimato Bourne

(16h40,.21h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Saneamento Básico

(14h10, 16h20. 19h10.21h20
-,Todos os dias)

• Cine Heumartd 5
Os mensageiros 12 anos

(14h20. 16h10, 19h20,21h40
- Todos os dias)

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

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
Nossa Senhora das Dores
Santa Catarina de Gênova
São Nicodemes

1959
A URSS lança ao mar o quebra-gelo
Lenin, primeiro navio do gênero com

propulsão nuclear.

1961
Os EUA reiniciarn seus testes nucleares
com uma explosão subterrânea no

campo de provas de Nevada.
'"

1962 <'

O Congresso brasileiro apóia plebiscito
proposto pelqpenado sobre a

restauração do presidencialismo.

1993
Supremo derruba cobrança do Imposto
Pravisório sobre Movimentação
Financeira (IPMF).

1997
Criado o programa de Assistência
Domiciliar Terapêu�ca (AbT) para o

tratamento de pacientes de AIDS.

2002
Últimos detentos deixam a penitenciária
do Carandiru, em São Paulo.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável no Estado

- � frente fria chega a Santa Catarina,
provocando chuva com trovoadas,
especialmente para as áreas próximas da
divisa com o Rio Grande do Sul. Entre o

Oeste e o Litoral Sul a chuva começa-alada
na manhã e nas demais regiões entre a tarde
e noite. Temperaturas amenas e eStáveis nas
áreas com maior nebulosidade e elevadas
para a época do ano nas demais regiões.
� Jaraguá do Sul e Região

.

Bauer pede Centro de Exposições
o Correio do Povo, edição de 5 a 11 de setembro de
1987, noticiava que o então deputado estadual Paulo
Roberto Bauer teve aprovado na Assembléia Leqlslaüva,
o envio de mensagem telegráfica ao na época
governador Pedro Ivo Campos e ao então secretário da
Indústria e Comércio Evelásío Vieira, .sollcltando para

'

_ que fossem promovidos estudos e viabilizados recursos
para a construção, em Jaraguá do Sul, de um Centro de

Exposições Industriais, Feiras se Artesanato, Agricultura
e outras anvícades. Conforme o deputado, Jara:guá do Sul
estava na época assistido a eventos bem sucedidos no

gênero, entretanto, se dispusesse de local mais amplo
do que o Agropecuário, construído em 1968, poderia
promovê-los com maior freqüência.

O CliC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Com apenas três meses, a pequena Cindy já dá trabalho. Segundo os.

donos Mauricio e JosieU, a linda cachorrinha é tambémmuito sapeca,
Preparando-se para dormir, ela foi clicaqa pelo leitor Mauricio Berti.

UTILIDADE PÚBLICA
CAPACITAÇÃO ---

A Acijs oferece dia êº de
setembro ° curso "Programa e

organização de eventos", no
Centro Empresarial. Informações
pelo fone 3275-7017.

1:1\rU;::)I I;oI\U
Até O dia 24 de setembro está aberta à

visitação no hall na Biblioteca da Unerj,
a exposição "Meu ambiente", que
reúne trabalhos do Grupo dos Artistas
Plásticos de Camboriú (GAP).

HOJE

6MIN: 20·C
MAx: 29"C
Sol com nuvens

DOMiNGO

6MIN: HOC
MAx: 22·C
Chuvoso

� Fases da lua

SEGUNDA TBlÇA .:

MI�:.16··C �,'/,' MiN: 16°. COMAX. 23" C I� MÁX: 21· C ,

Chuvoso Chuvoso
r I " '-',

.

� Legendas
MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

\) 3� • 11� �19� O 2�
f:J 161Ç[)ldI01�Ensol,mll.10 Parcialmente Nublado ioslali6! ChUv(}So Trovoada

nubladO' i

/15/9
Adilsón Veloso
Agenor Lemke
Aguinaldo José Dias
Alvino Kluge
Amanda A. Fagundes
Carlos A. Hoepers
Daiara Prestini
Dariiele Baade
Diego da Silva Alves
Dr Daniela B. da Silva

. Edson Gilberto Vegine
.

Fernando Schwartz
Guilherme Augusto Demke
Guilhenne Lennert
HorstSporrer '

Irene Siewerdt
Ireni de Arruda Vergues
Jeny Bugmann

-.

João Mainka Neto
Josiane Keunecke
Kátia de Lourdes Vegini
Kaue Luan Volkmann
Lourdes Vargas Aftafin
Luciana Borchardt
Luis C. Konell
Mariana Gonçalves Silva
Marli dos Santos Coelho
MarliZoz
Norberto Raulino
Paola Glaci Hackbartk
Reginaldo Sabel
Rosalia Venski
Valtair de Souza
Walker Luiz de Souza

l
�.

16/9
Adélia Silveira
Aline scõz
Ana Paula P. Batista
Anízio Drews
Bianca Karina Barg
Diogo Panstein
Fernanda Arendt
Gabriel Strelow
Gabriele Cristiny C. Feliciano
Guerda G. Spiess

-

Hilda MUnch Barg
Ingomar, Krueger
Ivo Gregorio Fodi
Kenia Ketkin Venera
Larissa Stephani Vicente
MabillaAlves dê'Oliveira
Marcos Grimmeyer
'Maria Lescowicz
Paulo Roberto de Souza Jamur
Rafael Paupitz
Roseli Rüediger
Rovena Mathias Krehnke
Silvério Andrzjewski
Teima Regina Morotti
TeresinhaJ. Mira
VerginiaWilbeistedt
Wand�rlei Kneubuhler

d
• flORIANÓPOLIS

¥iN: 21°/ MÁ)(: 26° .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•
OCORREIOOOPOVO, SÁBADO, 15 de setembro de 2007 111

Eterna Magia·
Nina confessa que Max entrou com um

pedido de concessão de lavra, mas que

Conrailo tem prioridade. Conrado diz que

quer recomeçar sua vida e beija Nina, mas ..

depois recua com medo d� magoá-Ia. Nina

garante que vai esperá-lo sempre. Marta

�iz a Pérola que não vai penmitir que ela se

case com Max e a acusa de ser a

responsável por sua morte. Pérola acorda
assustada. Peter promete mostrar os
exames de Eva para Rafael. Zilda'coloca o
anel e obriga Medéia a contar o que sabe.

Medéia diz que o número é da sepultura
onde enterraram uma menina e que Pérola
sabe de tudo.

Setl' Pecados
Dante fica íuriosc. Clarice .acorda sem

entender nada e garante a Dante que não

sabe como foi parar ali. Dante diz a Clarice

que quer a separação e afirma que vai

brigar pela guarda das crianças. Sérgio diz
a Vicente que ele precisará comparecer a
uma aúdiência diante de um juiz. Azucrim
percebe que Eudóxia também está

seguindo Rebeca. Rebeca não encontra

Marcelo em seu quarto e fica preocupada.
Carla diz a Beatriz que sabe que ela deu
um golpe em Clarice e exige algo em troca

de seu silêncio. Dante confronta Pedro e
.

pergunta há quanto tempo ele e Clarice
estão juntos.

Paraís!! Tropical
Bebel conta para Tatiana o plano de Olavo
e diz que está emocionada com a gravidez.
Cássio incentiva Joana a se entender com
Neli. Antenor tenta se explicar para o

delegado Hamilton, que não mostra boa
vontade. Antenor age com arrogãncia e

acaba na cela. Marion fica furiosa ao

encontrar os dois juntos e se altera ao

perceber que Ivan está tirándo proveito de
sua bebida. Belisário leva o advogado de
Antenor à delegacia. Antenor se sur

preende ao ver o pai. Os dois conversam

e se reconciliam. Antenor insiste em

conversar com Paula.

luz do Sol
Ao ver a polícia, o assaltante atira em

Nicole e sai corrende. Vãladares promete
.

a Bernardo que vai resolver a situação do

desaparecimento das pranchas. San
grando muito, Nicole desespera-se com

medo de perder o bebê. Laura conta a

Leonardo que Lorena estava no shopping
no momento em que Wandinha levou o

tiro. Leonardo duvida que Lorena tenha
tido coragem de cometer assassinato.
Nicanor chora nos braços de Tom com

medo do que pode acontecer a Nicole e ao

bebê. Milena vai à sua casa acompanhada
do oficial de justiça e encontra William.

Caminhos do Coração ,

Maria enfrenta Taveira e diz que ele é um

bandida. Ernesto avisa Taveira que o juiz
concedeu liberdade provisória pra Maria
Luz. Maria sai da delegacia acompanhada
de Dr. Carvalho. Érica e Beatriz suspeitam
ter visto uma ave no quintal de Guiga.
Júlia diz para César que levará Vavá para
uma ilha onde fará outros testes. Helga
conta para Eric e Ramon que, o policial
federal não morreu. Rodrigo diz para Danil�
que descobriram quem matou Sócrates.

ROdrigo diz que Josias descobriu, mas irá
revelarantes para Platão. Platãofica chocado
Com o que Josias mostra para ele.

ocorreiodepfivo@ocórreioaopovo.com.br

DECIDIDO
O presidente de honra da
Grande Rio, Jayder Soares,
confirmou que a atriz
Grazielli Massafera será
rainha de bateria da escola
no carnaval2008, "Ela
agradou rnuito à
cornunidade", afrmoú Jayder
Soares, No carnaval deste
ano, Grazi foi destaque da
escola de samba, vestida
com biquíni verde e dourado.
NO meio da avenida, a musa
se desequilibrou e caiu. O
susto abateu Grazi, que logo
já estava de pé.sorrindo.

Após. viver lucas em Paraíso

Iropíca', Rodrigo Veronese
está escalado para B-eleza
Pura, próximo novela das 19
horas da Globo, segunda a

coluna de PatríciaKogut no
jórnal O GlObo, A nova novela
também vai trazer ísis
Valverde, cuja personagem
morreu no início da trama de
Paraíso Tropical. Com estréia
prevista para fevereiro, a
novela ainda não teve sua

trama oficialmente
divulgadà,

SUDOKU

2 8

9

1

6

4

5

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

.

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

cada quadrado de 3)(3.

DIVIRTA-SE

Papo de -amigos
Dois amigos num bar, depois de muitos

copos, conversam:
- Se, por exemplo, eu ficasse cgm a tua

mulher, continuaríamos amigos?
- NãO!
- Bem, mas ficaríamos companheiros,
não?
- Não
- Hum ... Ficaríamos inimigos?
- Não
- Deixaríamos de nos falar, é assim? .

- Não! �

- PÔ, cara! Então ficaríamos 'como?
- Quites! Ficaríamos quites!

SOlUÇÃO
2 5 4 7 8 3 6 9 1

8 6 3 2 1 9 74 5

1 9 7 6 4 3 2 8

6 1 2 4 7 5 8 3 9

4 3 9 8 26 1 5 7
5 7 8 9 3 1 2 6 4.
9 2 1 5 6 7 4 8 3
3 4 (5 1 9 8 7 2

7 8 3 4 2 9 1 6

EM OUTRA
Depois da frustração do
namora com Diego Alemão,
Iris Stefanelli se entrega
novamente ao amor.

Segundo o site Ego, o novo
affair é Stravos Stilianos. "Ele
está me surpreendendo. É
lindo e muito gente boa",
disse Siri, empolgada. A loira
desmentiu os boatos de que
teria sido convida para
apresentar um programa
infantil. "Fiquei sabendo
dessa notícia pela mídia,
ninguém veio falar comigo
pessoalmente", atrmou ela.

SAUDADES
O comediante Pedro de lara,
que faleceu na quinta-feira, 13;
foi enterrado ontem no Cemitério
do Caju, no Rio de Janeiro. Lara
estava com 82 anos e há seis
lutava contra um câncer de
próstata. O atorficou conhecido
como jurado do "Show ae

'

calouros", exibido pelo SBT nos
anos 70 e 80. Participou do
programá do palhaço Bozo,
como o personagem Salci Fufu,
e mais recentémente do
"Programa do Ratinho" e de
"Gente que brilha".

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Não é você que gosta de novas conquistas, ccehecido por ser"fogo de palha"? AproveITe este dia pois o momento é excelente

para todo tipo de mudança e transformação que estiver para acontecer em sua vida, com a ajuda desta das configurações
celestes. Mesmo que isso se dê no seu.íntimo, a energia está aí e você deve aprovetá-la. Que tal começar exercitando a
paciência eu equilíbriO com uma boa respiração e depois ficar apenas contemplandó o novo moment6?

Touro (21/4 a 20/5)
Sensualidade não lhe fa�a, nem romantismo e hoje eu a Lua transita pelo sigriO e casa opostos ao seu, o que se pode notar é
que você anda muito ligado a assuntos de vida a dois e em especialmente à pessoa amada. O momento é excelente para sair
com quem estiver, se estiver acompanhado e aproveitaremtodos os instantes possíveis para curtirem o melhor que há numa

relação a dois. Apenas controle as fantasia e evite esse ciúme descabido. Se estiver sozinho reveja suas intenções.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
o geminiano anda sendo cobradode mudar algo em seu cotidiano. Você pode colocaressa necessidade em prática hoje.
Experimente correçarpeío ambiente de trabalho, que deve ser um lugarde muita harmonia, pois é aí que você passa amaior

parte de seu dia. Então, dentro de suas possibilidades, tente mudar o que não está bom em algo agradável, mas evite colocar
muito peso nos acontecimentos.

Câncer (21/6 a 21(7) �
Ótimo dia para o canceriano que tem um coração do tamanho do universo pois as energias do diafavorecem o namoro. É um
bom momento de relaxar e se distrair com o que realmente lhe dá alegria, você estámas romântico ainda e predisposto à
curtir um namoro ou uma paquera da forma rJ:llis leve e agradável possível. Não queira controlar a pessoa amada. Se souber'
dar espaço a ela, verá que tudo será perfeito.lVi'3stre seu lado terno e doce.

Leão' (22/7 a ,22/8)
Leonino, esteja aberto a todo tipo de novidade que pintar em sua casa hoje, pais elas serão mágicas. É importante ainda saber
aceitar as surpresas e as mudanças que acontecem naturalmente, e trazer essas novidades também para quem convive caril
você. Você vai notar que com o tempo, todos perceberão que essas transformações acontecem com a finalidade de lhes abrir
caminhos promissores para a harmonia.

Virgem (23/8 a 22/9)
O virginiano é tão conhecido por sermetódico, e de fato, não se vê você mudando seu esquema rotineiro. Mas as coisas
podem mudar e hoje você está dotado de maior criatividade ao falar e deve fazer bom uso deste talento. Você conseguirá
encontrar as palavras certas para expressar seus sentimentos. Lance alguma idéia nova entre as pessoas de seu convivia

-

para realizarem com o tempo. Certamente colherão os frutos.

Libra (23/9 a 22/10)
Você está com tudo conspirando para ser bem sucedido hoje. As energias do dia com a Lua transitando na sua área de valores,
estão muito mais positivas no sentido financeiro e mostram facilidade para você transpor obstáculos se você realmente estiver
disposto amudar o que é necessário. Avalie sua vid,a e descubra seus talentos. Saiba que elessão os recursos que você se
dispõe para construir sua vida.

.

Escorpião (23/10 a 21/11)
A Lua ainda está transitando pelo seu signo, e pede que você abra mão do apego e da posse, mesmo em relação às suas
próprias coisas. Não adianta transformar apenas quem o cerca, se você não faz isso consigo mesmo. Saiba que isto também é
fundamental para ter uma vida mais leve. Se você conseguir se sintonizar na energia cósmica que lhe favorece, vai se sentir
integrado com sua natureza.

-

Sagitário (22/11 a 21/12) .�
Você é um ser de sorte, mesmo assim, se estiver afinado com o cosmos pode se sair aindamelhor do que de costume: A
posição da Lua hoje numa área de sensibilidade do sagitariano indica que os momentos de isolamentos podem sermágicos
para esta sintonia, principalmente se você tiver o desprendimento necessário para analisar o que realmente quer e precisa
para recomeçar sua busca. A partir de então trace a metamais viável para alcançar em breve.

.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Para que ficar carregando tudo e todos nos ombros? Você não precisamaltratar seu corpo, taça ocue precisa, mas
adequadamente às suas possibilidades. Observe bem capricomiano que, diante de tanta praticidade que o conduz na vida você

pode construir o que quer, mas sem precisar se uma pessoa controlada, ou até calculista. O importante hoje é se dedicar ao
seulado sensivel, e principalmente às causas humanitárias mas sem se sobrecarregar. Demonstre mais este lÉleilL

Aquário (21/1 a 18/2)
Lutaré um desafio que não assusta nenhum aquariano que sabe ''tirartudo dejena", mas às vezes você sente necessidade de
ser re,eonhecido. Seus esforços e o trabalho que vem desenvolvendo nos últimos tempos encontram hoje a oportunidade e

serem muito bem admirados pelas pessoas na sua área de trabalho QU no seu meio social. A Luaem Escorpião ainda
.'

promove beneficios neste setor. Execute o que tiver que fazer com alegria!
..

Peixes (19/2 a 19/3)
Pisciano, coloque mais confiança em realizar seus ideais de vida e deixe os receios e preocupações de lado. Você é uma

pessoa que pode conseguir o eu quiser se souber usar sua fé adequadamente. Procure então hoje ampliar; s�y,_çampa Q,\l -: .
.

atuação e atuar na direção de seus objetivos. Verá que assim perceberá que tudo no universo está inter1igadó é1lisoracilita seu
crescimento espiritual. Mantenha a conciança na vidal

.
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PÁGINA DA CRIANÇA

O CORREIO DO POVO

O gatinho Felipe Hornburg_completou 2 aninhas dia
12. Parabéns da madrinha Elenír, tio cristiano, pais
Edemir e Cleonice, irmã Fernanda avós Egan e Asta

Os pais Jair e Fabiane, a irmã Fernanda e os

avés Heinz e Ilea parabenizam Otávio Andrei <'

Bloedorn que completou _3 aninhas dia-14

O garotão Wellinson Miguel Leitholdt
completa hoje 5 anos. Parabéns dos pais
Ronildo e Márcia e do irmão Nicolas

Afofinha
Maril
Eduarda

completou seu
10 aninho d[a
14 e recebe a

homértagem
dos pais

Vilson e Diaine
e do mano
Douglas

Participe do sorteio NICOLODELLI!
9s participantes "Página da criança"
terãoa oportunidade de ganhar uma

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

Envie sua fotinho e não perca essa oportunidade!

Os pais Vivan e João mandam os parabéns
para Larissa que domingo completa

6 aninhas e para João Gabriel que completa
2 aninhos no próximo dia 19

1"'" �-

ern pose a gatínnq Maria
Eduarda que completou

rr' , 3 aninhas ,dia 9

A nossa

princesinha
Fabyelle B.
/

Balducci
completou seu

10 aninho dia
13.Muitos·

beijinhos dos
pais Fabiana e

Fábio

o fofinho Arthur Ferreira Speckhort
, completa hoje 2 aninhas. Os pais,
avós e tios desejam felicidades!

-

-

A gatinha Bruna completou 8 aninhas no

último dia 9. Felicidades é o que desejam
os pais ueder e Márcia

Na foto o gatinho Gabriel, filho da

querida amiga Schirlei

Thaísa Fidélis
c da Cunha .

comemorou seu

10 aninho dia 4,
junto com papai
Giba, mamãe
Débora, avós,

tios e

amiguinhos.
Felicidades
para ela

Os pais Roque e IIza e o mano"
Emerson parabenizam Evelly

pelos seus 4 aninhos completados
dia 2. "Te amamos"!

.
Em pose o garotão Max,
orgulho da mamãe Schirlei

'

A pequena Danielly G. lYIaass "Completa
2 anos dia 19. O pai in memória

Walberto deixa saudades.Parabéns dos
avós, Valdemiro e Melina, tias Malde e

Neide e bisavós Udo e Angela
"

Parabéns para os

gatinhos Eduardo que
completou 11 anos dia
13 e Guilherme que
completa 8 anos dia

18. Felicidades é o que
desejam seus pais

Rogério' e Vera Sconlitt

*
B

L O V E W E A R
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Fomos preselVados
Eu fiquei pensando cá com meus botões e cheguei à conclusão

que os senadores fueram um grande serviço para aNação impondo
a sessão secreta para o julgamento dopeemedebistaRenanCalheiros.
É verdade. Foi uma decisão sábia de preservação da sociedade

brasileira. Que se depender dos políticos está em extinção. Vocês se

imagiIlaramsentadosdianteda televisão assistindo os discursos tanto

de ataque como defesa? Senadores da República tentando

convencer que falcatruas fazemparte do dia-a-dia do Congresso e

considerando normal e legal? Lá estariam eles em suas roupas de

grife e seus bolsos cheios.com nosso dinheiro argumentando que

desvios e ilicitudes têm seu lado positivo. E eles acreditam no que

dizem. Isso é o pior. Lá estariam eles usando atalhos para proteger o

colega que tropeçou feio no decoro parlamentar. Um desavisado

passando em frente à TV poderia achar que se tratava de uma

comedia pastelão demau gosto,mas infelizmente estamos diante de
uma realidade que faz parte do nosso cotidiano.

Situação complicada
Para se reeleger o prefeito de Palhoça Ronério Heiderschdt vai

ter que reconquistar uma parcela do�MDB que demonstra uma

certa insatisfação com sua postura desde que assumiu a prefeitura
da cidade. Há quem afirma que o prefeito subiu num pedestal
afastando-se dos aliados achando-se auto-suficiente.

Enfraquecido
A turma do vice-governador Pavan garante que o deputado Piriqurro,
principal adversário em Balneário Camboriú, não está tão forte

como aparentava tempos atrás. Começa a perder terreno. São
eles que estão dizendo e mais confiantes numa vrrória em 2008.

Telefonia rural
Já existe um movimento nos municípios de Ipumirirn, Lindóia

do Sul eArabutã, para realização de depósitos em juízodos valores
das contas telefônicas que subiram 300%, segundo relato do

deputadoPadrePedroBaldissera que considerou incompreensíveis
tais reajustes até porque o Código de Defesa do Consumidor não
permitemudanças excessivas nomeio-do contrato".

Improviso
Enfim o elevado do Itacorubi. A bem da verdade o prefeito

Dárío Berger prometeu que entregaria em setembro e entregou,
mas os motoristas terão que tomar um pouco de cuidado porque
entram dois carros saindo do outro lado um e meio. Isso mesmo

existe um afunilamento das pistas na saída, já na SCAOl.A nova

estrutura deverá receber no Verão um fluxo de 16 mil carros por
dia. Vamos ver como funciona essa estrutura funil.

De repente
Parece que o deputado

Marcos Vieira e o secretário

Regional Valter Galina se

entenderam. Vieira estava

insatisfeito com o tratamento

dispensado por Galina para

alguns tucanos. Pediu para que
não houvesse discriminação,
que Galina seguisse o mesmo

comportamento do governador
Luiz Henrique. Embora o

sec�etário garanta que não há

diferenças entre os aliados o

deputado tucano comprova o

contrário. Mas parece que está

tudo bem ...

Correria
O Democratas esta na

eminência de perder de dois a

quatro senadores reduzindo e

muito ·sua bancada. Um dos

partidos que poderá receber
alguns deles é o PTB. Sobram

conversas. Para deixar claro,
Raimundo Colombo não está

entre eles. São da Bahia, São
Paulo e Maranhão.:

Expectativa
Para o deputado Amauri

Soares há recursos embora o

grupo gestor diga o contrário.

O que existe segundo 'o par- _

lamentar do PDT é desvio de

prioridades. Mas diante das

negociações sobre as dívidas

do IPESC e a venda da conta

salário, Soares espera que o

governo quite as dívidas legais
e políticas com os servidores.
"Os da segurança pública
ainda aguardam uma negocia
ção que possa saldar o paga
mento da Lei 254, de 2003.

Falta menos da metade da

dívida, e custa muito menos

do que se tem anunciado,"
sacramentou o deputado.

E a Vida'Segue
Petistas da primeira fila

continuam aguardando um
aceno do Planalto na espe
rança de um cargo no go
vemo. Até agora, nada.

FIM DAS NEGOCIAÇÕES
NEIVA DALTROZO I SECOM

Governador LHS esteve com o presidente do BB, Antônio Neto

Venda do Besc ao

BB está próxima
250 milhões referentes à compra
da conta salário dos servidores do

.

Estado, a serem pagos em 90 dias.
As duas instituições bancárias
iniciarão agora a atualização da

avaliação do patrimônio do Besc,
trabalhoque deverá ser concluído
dentro de sete meses, para definir
o valor da segunda parcela a ser

paga aoGoverno do Estado.

Acompanharamogovernador
na audiência o secretário de Co

ordenação eArticulação, IvoCar
minati; o secretário-executivo de

Articulação Nacional, Geraldo
Althoff; osenadorNeutoDeConto
e os .deputados federais Celso
Maldaner e João Carlos Vieira.

novembro.
'

Para candidatos nível superior
são oferecidos cargos de assistente

� social, engenheiro de redes e

médico. Para candidatos de nível

médio, está disponível a vaga de
técnico de segurança do trabalho.

As inscrições podem ser

efetuadas até 21 de setembro, pela
internet, no site da Fundação
Conesul de Desenvolvimento

(http://www.conesul.orgl), ou

Agência Central de Correios

(Een,naPraça)(\/deNovembro,
242, noCentro de Florianópolis.A
taxadeparticipaçãoR$ 25 eR$40,
respectivamente para cargos, de
.nível médio e superior:

BB pagará R$ 250 mi
referentes as contas

salários dos selVidores

BRASíLIA �

Estão concluídas as nego- F

ciações para a incorpêração do
Besc pelo Banco do Brasil e na

próxima semana poderá ser as

sinado o acordo entre O Governo

Federal e o Governo de Santa
Catarina. Esta foi a definição do
encontro que o governador ca
tarinense, Luiz Henrique, man
teve com o presidente do BB,
AntônioFranciscode LimaNeto,
na quinta-feira, em Brasília.
O Banco do Brasil pagará R$

Correios abre

quatro vagas
FLORIANÓPOLIS
A ECT (Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos) de Santa

Catarinaabre concursopúblicopara
o preenchimento de quatro vagas.
Candidatos de níveis médio e

superiorpodemparticipardaseleção.
São oferecidas quatro vagas para

cargos de nívelmédio e superior:Os
salários vão de R$ 1.201,15 a R$
2.753,06, além de beneficios como

auxílio-alimentação, vale-trans
porte e assistência médica. As

provas serãoaplicadasno dia 11 de
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PESQUISA DO IBGE
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Rendimento da população
temmaioralta desde'1995

Pesquisa revela que fatia da população com mais de 40 anos aumentou

Parcela das pessoas de
40 anos ou mais subiu
de 31,5% para 32,3%

SÃO PAULO
O rendimentomédio real dos

trabalhadores brasileiros

registrou, em 200.6, o maior

aumento anual apurado desde o
início do Plano ReaL Segundo
dados da Pnad (Pesquisa
Nacional por Amostra de

Domicílio), divulgada ontem, o
rendimento médio subiu 7,2%
em relação a 2005.O percentual
é superior ao que havia sido

registrado de 2004 para 2005

('4,6%), Esse rendimento médio
real, em 2004, era de R$ 788; em
2005, de R$ 824; e em 2006; de
R$ 883, Foi o maior aumento

nessacomparaçãodesde 1995.A pesquisa do tRVE, o número de

coordenadora de emprego e brasileiros cursando ensino

rendimento do IBGE, Márcia superior c-esceu 13,2%em2006.
Quintslr, explicou que o ganho O valor destoa da evolução nos

realde 13,3%dosaláriomínimo. demais níveis: no pré-escolar, o
em 2006, ante o ano anterior, foi número de estudantes caiu 4,5%
um dos fatores determinantes e no ensino médio 0,9%. No

para o aumento da renda média fundamental, a alta foi de apenas
do trabalho no período. 0,5%.Entre as pessoas de 5 anos

A Pnad � um sistema de ou mais de idade no Brasil (173
pesquisa que levanta milhões, aproximadamente),
informações sobre demografia, cerca de 54,9milhões (em tomo

saúde, migração, fecundidade, de 32%) freqüentavam escola

condições de habitação e em 2006, um aumento-de 0,9%
equipamentos domésticos, em relação a 2005. A presença

educação e cultura, trabalho, na escola era maior no grupo de

nível econômico do domicílio, 7 a 14 anos de idade, 97 ;6%, 0,3
entre outros. Para a Pnad 2006; ponto percentual acima do

o IBGE pesquisou 410.241 registradoem 2005.

pessoas, em 145.547 domicílios de 81 Para as outras duas classes em

todo o país.
.

idade escolar, de 5 a 6 anos e de

EDUCAÇÃO _ Segundo a 15 a 17 anos de idade, os

percentuais dos estudantes no

Brasil foram de 84,6% e 82,2%,
. respectivamente, em 2006. Em

relação ao ano anterior, para o

grupo de idade de 15 a 17 anos,

houve um aumento de 0,5 ponto
percentual.

ENVELHECIMENTO _ Á
população brasileira somou 187,2
milhões de pessoas em 2006. O
número representa um acréscimo

de 1,42% frente a 2005. Houve

uma redução no porcentual de
pessoas de zero a nove anos de
idade (17,1% em 2001 para 16,5
em 2005), e aumento de pessoas

de 40 anos ou mais no total da

população (31,5% para 32,3%).
Os 'dados que englobam o

período de 1981 a 2006mostram
uma redução aindamais clara do
número de jovens.

Comissão da Câmara aprova prorrogação da CPMF
BRASíUA
A comissão

-

especial da

Câmara dos Deputados que trata
da prorrogação da CPMF

(Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira)
aprovou ontem, por 13 votos aS,
o substitutive do relator,

deputado Antonio Palocci (PT
SP), que pede a prorrogação do

imposto.
O texto foi aprovado

conforme desejava o governo
federal: o chamado imposto dos

cheques está prorrogado até o

ano de 2011, com alíquota de

0,38%, sem qualquermecanismo
de redução graduaL A matéria

segue agora para o plenário da

Câmara, onde precisa ser

aprovada em duas votações.
Depois seguirá para o Senado,
onde a oposição ameaça não

votar. (Agência Estado)

Cartos Brandão
redacao@ocorreiodopovo.com.brECONOMIA

Neste final de semana aWEG cOIl}emora 46 anos de fundação.
Uma trajetória de sucesso e profissionalismo, que é exemplo para

toda uma geração de empreendedores e que ajudou a Jaraguá do
Sul e região engrenar amarcha do desenvolvimento.Atualmente
a empresa possui 16 unidades fabris, sendo 9 no Brasil e 7 pelo
mundo, e emprega mais de 17 mil pessoas. O fatu�amento em

2006, foi de R$ 3,5 bilhões.

....

Proteção ambiental
A Petrobrás continua seus investimentos na área de defesa

ambiental, agora aqui no Sul do País. Na próxima terça-feira, 18,
serão inauguradas as novas instalações do COASul-Centro de

Defesa Ambiental da Região Sul. O objetivo doCOA é o combate

a eventuais derramamentos de óleo causados por atividades da

empresa no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Natal sem Barbie
Atenção pais, preparam-se para a choradeira. Pode faltarBarbie

no mercado.A proibição das importações de brinquedos da

Mattel pode atrapalhar lojas e consumidores no Dia da Criança.
Mas o maior risco de faltar bonecas Barbie, a mais vendida no

País, é na temporada de compras doNatal.Muitas lojas já fizeram
suas compras- para o Dia da Criança, segundo período mais f

rentável do ano para o setor. Quem não tem brinquedos daMartel
no estoque terá tempo hábil para substituir os produtos da

empresa americana por nacionais. A incógnita ficapara oNatal,

pois não há previsão de quando a proibição das importações
deve ser revogada.

Consumo familiar
Quem tem família sabe o quanto custa manter um lar bem

abastecido. A gente nunca sabe direito para onde vai tanta comida,
refrigerante, iogurte, bolachas, enfim; todo tipo de alimento e

guloseima.Segundo pesquisa divulgada nesta semana pelo IBGE,
o consumo das famílias alcançou R$ 379,575 bilhões no segundo
trimestre do ano.Umnúmero respeitável, que conta a contribuição

'

direta de cada pai e mãe de família.

.Imposto nosso de cada dia
A gente até sabe, mas quando recebe a notícia, ainda espanta.Os

impostos sobre produtos crescerammais que a indústria, serviços e

agropecuária no segundo trimestre em todas as comparações em

que ela aparece. As informações se referem à arrecadação e não

necessariamente a alta de alíquotas ou base de contribuição. Em

relação aomesmo período do ano passado, os impostos aumentaram
8,6%, enquanto a indústria cresceu 6,8%; os serviços, 4,8% e a

agropecuária 0,2. Sem comentários.

Placar da vergonha
o placar do CMPFna frente da Acijs, que vai expor o nome dos

parlamentaresque votarem a favordo tributo, ganhou versãonacional.
Entidades empresariais e profissionais ligados ao movimento,"Sou

contra aCPMF" lançaram esta semana, em ato público realizado em
SãoPaulo, umpaineleletrônico comqposicionamento dedeputados
e senadores sobre a proposta de emenda constitucional que tenta

prorrogaraContribuiçãoProvisória sobreMovimentaçãoFinanceira
até 2011.Mais informações nowwforumdoempreendedotorg.br;
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LIGA FUTSAl: PARTIDA DECISIVA

_f]
Willian (com a bola), artilheiro da Liga Futsal, diz que está pronto para assumir a responsabilidade como goleador

Clima de decisão para o

jogo desta segunda-feira
torcida. Os ingressos estão à

venda pelo preço único de R$ 10

no Posto Mime, 'Casa das

Piscinas, Fatej e Falcão Sports.
Nos treinos deste fim-de

semana, o técnico Fernando

Ferretti adiantou que vai prio
rizar um esquema para furar a

forte marcação dos paulistas.
"Fizemos uma edição do último
jogo e estamos assistindo com

freqüência. A marcação fez a

diferença lá (em Barueri) e por
isso temos de tentar quebrá-la".
O treinador acredita em casa

cheia. ''A Arena foi feita para
encher em jogos decisivos como

.

este. E todo mundo ajudando é

importante em uma hora como

essa", afirmou.
Ferretti também comemora a

volta de Falcão, Lenísio e Jean.
"Qualquer um que possa ajudar,
nem que for por um ou dois

minutos, é bem-vindo". Ar

tilheiro da Liga Futsal com 29

gols, o jovem Willian afirma

.que isso aumenta a pressão:
''Artilheiro tem de marcar gol
sempre. E eu sei que todos

esperam isso de mim. Estou

pronto para assumir, está
responsabilidade", afirmou o

camisa 14 .

Malwee espera casa
cheia para semifinal
contra a InteUi

IULiMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
O clima é de decisão para a

Malwee. Jogadores e comissão

técnica são unânimes.A partida
desta segunda-feira, às 19h
contra a Intelli, na Arena

]araguá, é a mais importante da

Liga Futsal 20D7. E a mais

importante deste ano aqui em
]araguá do Sul.' Por isso, todos

esperam o apoio maciço da

. Quatro jogos abrem hoje o Coroa Bom de Bola
JARAGUÁ DO SUL

Começa hoje, na Vila Lalau,
o 7ºCampeonatode FutebolSete
Sêníor "Coroa Bom de Bola".
Dividido ao meio, o campo
receberá duas partidas si

multâneas - às 14h45 jogam
Botafogo x Automóveis Jaraguá
e Vila Rau/Bazar do Rau x

Kalahari. Na seqüência tem

Automóveis Rausis xArsepum e

Chapeação Jaraguá x Karlacha/
Aurora.OSantoAntônio/Mega
Tranze o Pé folga na rodada. No
total, nove�equipes participam do

torneio, que está dividido em

duas chaves. Os dois primeiros
se classificam para a semifinal. Automóveis Jaraguá foi o campeão no ano passado e estréia hoje

UNHA OE"FUNDO 'I julimar Pivatto·
'" r�port('@ocomíodopovo.eom.br

Resgate histórico
Em épocas de vacas magras e cidade sem futebol profissional, o jeito é

lembrar da história. O site juventusjaragua.com.br fez um resgate do tempo em

que Celso Roth, hoje técnico do Vasco da Gama, esteve à frente do tricoJO[ Isse
foi em 1996, quando passou a se chamar Jaraguá Atlético Clube. Ainda
desconhecido da grande mídia, Roth comandou o time jaraguaense por três
meses, em seis partidas oficiais, sendo três vitórias e três derrotas. Na partida
que custou o emprego ao treinador, derrota por 2x1 para o Avaí; no João
Marcatto. Vale a pena col)ferir o retrospecto completo no site.

Feminino
Começa no próximo dia 30 o 10

Campeonato Catarinense de
Futebol Feminino. A equipe
jaraguaense do Olympia,' campeã
municipal, confirmou participação
e estréia em casa contra o

Scorpions, de São José. Além
.

delas, participam Porath e Atlético

(Pomerode) e Vila Nova, de São
Bento do Sul. Boa sorte para as

.

.

meninas.

Site
De novo o site da Federação
Catarinense de Futsal se

encontrava fora do ar. Ontem à

tarde, quem desejava
informações sobre os

estaduais, ficou a ver navios.
Parece que existe um

desentendimento entre a antiga
e a atual diretoria sobre os

direitos do endereço eletrônico.
Pior para o torcedor.

Vitória
Depois de um tempo sem
vencer, o time da ADV/FME
chegou à segunda vitória no

Campeonato Estadual de Vôlei
Feminino Adu�o. Jogando fora de

casa, as meninas superaram
Porneróde par 3 sets a O. No

próximo dia 19, quarta-feira, elas
voltam à qu�a, novamente fora
de casa, contra a Furb/
Blumenau.

Arquivado
o processo contra o Joinvllle..
por supostamente ter utilizado

quatro jogadores lrrequlares. na
Seletiva do Catarinense, foi
arquivado pelo STJD, por quatro
votos. a um. O Próspera e o

Camboriuense entraram com o

pedido. Os quatro atletas foram
inscritos um dia antes do prazo
final, mas a FCF só divulgou
dois dias depois.

Vale tudo
Para a Malwee não é o jogo mais importànte do ano, porque em 2007

já teve a final da Taça Brasil e do Mundial Interclubes. Mas para a

torcida jaraguaense ele é. Será a primeira grande decisão na Arena

Jaraguá, mesmo sendo uma semifinal Principalmente porque a

vantagem que o time adquiriu. com a melhor campanha, foi revertida
em São Paulo. Para enfrentar um time na retranca, nada melhor que
as arquibancadas cheias e a TIM dando mais um show. Com certeza,
será o sexto jogador.

CAMPEONATO BRASILEIRO
BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO Resultados - 25' Rodada

Figueirense 2x1 Atlético�MG
Vasco Ox2 São Paulo
Internacional 3xO Flamengo
Cruzeiro 2xO Grêmio
Santos 1 xO Juventude
Fluminense 2xO Atlético-PR
América-RN 1 x1 Sport
Náutico 4x1 Botafogo
Palmeiras 2xO Goiás
Paraná 1xO Corinthians

Col. Time PG V E D GP GC SO

1° São Paulo 54 25 16 6 3 38 7 31

2° Cruzeiro 45 25 14 3 - 8 57 41 16

3° Santos 42 25 13 3 9 ;�9 31 8

4° Palmeiras 40 25 11 7 7 32 32 O

5° Vasco 39 24 11 6 7 41 28 '13

6° Botalogo 39 25 10 9 6 44 38 6

7° Grêmio 38 25 11 5 9 27 26 1

8° Fluminense 37 25 9 10 6 33 22 11

9° Internacional 35 25 10 5 10 34 33 1

10° Goiás 33 25 10 3 12 33 36 -s

11° Sport 33 25 9 .6 10 37 40 -3

12° Corinthians 33 �. 8 9 8 .� 35 -6

130 Atlético-MG 32 25 9 5 11 37 35 2

W Flamengo 32 24' 8 8 8 38 38 O

150 Figueirense 31 25 8 7 10 37 43 -6

16° Paraná 31 2§_ 8 7
"$C
10 29 38 -9

17?
.

Atlético-PR 29 25 7 8 10 35 37 ·2

180 • Náutico 27 J� 7 12 ª8 4,8@ �JO
19° Juventude 26 25 7 5 13 28 41 ·13

20° América-�N 11 25 3 2 20 19 56 ·37

Resultado -16" Rodada

Flamengo 3x1 Cruzeiro
oaa aao I

18h10 - Goiás x Náutico
18h10 - Fluminense x América-RN
18h10 - São Paulo x Santos
Domingo - 16[09
16h - Atlético·MG x Cruzeiro
16h - Corinthians x Botalogo
16h - Atlético�PR x Palmeiras

.

16h - Sport x Paraná
18h10 - Figueirense x Juventude
18h10 - Grêmio x Internacional

.
18h10 - Flamengo x Vasco
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VOVÔ: UM DOS MAIS ANTIGOS
8ROUIVO/CESAR JUNKES

Caxias vem batendo na trave nas últimas edições da Primeira Divisão e quer o título inédito nesta temporada

Caxias chega querendo
conquistar a Primeirona
Alvinegro

-

do Santa luzia
é o atual vice-campeão e

se reforçou para 2007

JULiMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL
.

Ao lado do João Pessoa, o
Caxias SportClub é um dos clubes
mais antigos em atividade no

CampeonatoAmador daPrimeira
Divisão. E esta tradição ainda não
resultou em títulos na competição.
No ano passado, o alvinegro do
Bairro Santa Luzia ficou vice

campeão, em uma partida
tumultuada e com atuação
contestada da arbitragem até hoje
pelos caxienses. Para este ano, o

presidente Márcio'de Marco já
adiantou que o time quer brigar
pelo título.

oBoticário'
você pode ser o que quiser

"Mantivemos a base do ano

passado, mas trouxemos bons
r Es r" . -

rerorços. te dna a compençao
promete serbemdisputada, porque
onível.estêlmuito alto", adiantou.
Mas o dirigente ainda reclama da
faltadeapoiodopoderpúblicocom
o futebol amador. "Quemmorano'
interior e nem sempre tem acesso

ao centro, temcomoopção de lazer
ir assistir um jogo ou até a ir até a

sede do clube. É isso que eles (o
poderpúblico) estão esquecendo",

desabafouMarco.
Sobre a estrutura do clube, o

presidente disse que está no mes

mo nível da maioria das equipes
da Primeira Divisão. "Lógico que

.

sempre é precisomelhorarMasnão
temos do que reclamar", co
mentou.Marco disse agoraque vai
atrás de um novo atacante para a

Primeirona 2007, já que Alagoas
embarca semana que vem para a

Alemanha, onde disputará a

Segunda Divisão do país.

OMOÇÃOYANG
FIOS, LÃS

SASEJAQUE

30% DESC,�
À VISTA

Rua Bernardo Dornbush, 432

"Baependi - Jaraguá do Sul- (47) 3275-3290
l
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