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Lenísio desencanta
- -

na vitória da Malwee
PIERD RAGAZZI

Jogadores comemoram um dos gols de Lenísio (28) na vitória que levou a semifinal para o terceiro confronto no próximo Sábado _ PÁGINA 15

"�""�""�"�""�"-"�"-"-�"��-"��-""----���-""""""""""""""""""""""""""�""""�""""�j
�R$ 5 MILHÕES INVESTIDOS EM

CONSTRUÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES
Investir na educação é prezar pela qualidade de ensino de
aproximadamente 16,8 mil crianças matriculadas na rede
municipal. 30 escolas. das 34 existentes, já passaram por
reformas ou ampliações. O mesmo aconteceu com 16,
das 22 creches. Além disso, foram construídos dois
novos Centros de Educação Infantil nos bairros Rio da
Luz e Jaraguá Esquerdo,-ampliando a capacidade de
atendimento em 200 vagas. As crianças da escola Athayde
Machado ganharam um ginásio de esportes e os alunos
da Ricíere Marcatlo brincam na nova

quadra poíiesportíva,
Tudo isso é parte, do bom desenvolvimento

'educacional, reconhecido e certificado
pelo MEC.

SECRETABII.MUIIICIPAl
DEED._E CUD1lRA
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• EDITORIAL

A Hora de Ideli
A senadora Ideli Salvatti

tomou uma decisão política e

pessoal que é um divisor de água
em sua vida, ao colocar seu apoio
incondicional à absolvição de
RenanCalheiros.Na contramão
da opinião pública, jogou o

futuro de sua carreira para

agradar o Planalto epara atender líderes das bancadas do DEM e

osinteressesmaisescusos-moral PSDB, além dos senadores

e legalmente falando - que' PatríciaSabóia (PSB-CE),Jarbas
cercam o presidente do Senado. Vasconcelos (PMDB-PE), Cris
Não cabe aqui julgar o mérito. tóvamBuarque (PDT-OF) ejosé
Cabe dizer que a sen�dora deve Nery (P-SOL-PA), decidiram
medir exatamente .as conse- obstruir as votações do Senado.

qüências dos seus atos. E cabe O grupo decidiu adotar o que

aos meios de Comunicação não chamou de "pauta seletiva".

deixar o povo esquecer da Casooblocosemantenhacoeso,
atitude. E deixar que o povo são 34 votos de oposição nas

julgue. .

.

sessões. Ou seja, o governo pre-
Esta semanao Senadocome- cisaria domáximo de articulação

ça a viver um novo calvário. Os da base aliada para garantir

Cabl' aos ml'ios' dl'

Comunicação não dl'ixar o

povo l'squl'cl'r da atitudl'. E
dl'ixar qUl' o povo julgUl'''

aprovaçôes., principalmente
dentro do PMDB e do PT, os

maiores partidos do Senado.
Mas a _líder do PT na Casa,

Ideli Salvatti, não acredita que
a obstrução da oposição vá

atrapalhar a votação no Senado.
''A oposição disse que ia obstruir
várias coisas nesta Casa, inclusive
em propostas de menor

importância. Imagine em um

debate público como a CPMF?
Vamos termuito o que conversar,

negociar e votar", explicou.
Indagada se o PT teria sido o "fiel
da balança" no placar dos votos
pela absolvição de Renan, como
apontou o PSDB, Ideli negou. "É
impossível obter40 votos,mais 6,
sem a participação dos partidos
da oposição."Nisso ela tem razão.

Quem foram os Judas?

• PONTO DE VISTA
çli

. Perdemos uma batalha e
,

Renan-foi absolvido. Mas...
.A semana passada trouxe

uma boa ilustração do que vai

bem e do que vai mal na vida

político-econômica do Brasil.
Por um lado" O Senado foi

exemplar em determinar como
�e faz má História, ao absolver
Renan Calheiros e mantê-lo na

presidência da Casa. Por outro,
o IBGE e o Comitê de Política
Monetária mostraram índices

que ilustram o bom momento

da Economia. Cabe também
consíderar que a Era Lula está

çriando uma criticidade in

comum nas pessoas (em boa

parte proveniente de uma

cobertura da mídia que alterna
fatos importantes com factôides

sensacionalistas), mas mos

trando à população o que

acontece, em tempo real.
Nunca se teve informação tão

direta e clara no País
-

Leio na Folha de São 'Paulo,
que positivamente, o IBGE

informa sobre a aceleração do
crescimento do Produto

Interno Bruto (PIB) no

segundo trimestre deste ano, na
ordem de 5,4%. A pesquisa
também aponta que o País,
graças à estabilidade macro

econômica, já. tem uma

capacidade de crescimento

superior à média dos anos 80 e

90. E neste ano, a inflação terá

o seu patamar pouco acima de

4%, controlada como deman
dam as políticas públicas de

c nações desenvolvidas e de
acordo com o que preconizam
os organismos internacionais

Em' resumo, a política
monetária do BC, sustentada
no regime demetas de inflação,
implantado em 1999, é, um
claro sucesso. Foi mérito do

governo Lula manter e aper

feiçoar aspectos dessa política,
antes acusada de ser neoliberal.
E Lula contou com doses de

sorte, tais como o crescimento

espetacular do período pós
globalização, reservas de US$
165 bilhões (!!!) e mesmo o

• Randal�omes,
Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej

.

regime de chuvas, que manteve
cheios os reservatórios das
usinas hidrelétricas e garantiu
a energia necessária a um

crescimento mais vigoroso
(anuncia-se um apagão ener

gético para 2011).
Mas animado com o sucesso

e com os cofres cheios de
impostos, o governo desandou
a gastarem pessoal, Previdência
e custeio de uma máquina
inchada e inoperante. Nosso
concorrente direto no mer-

�

cada internacional, a China,
não dá comida, não tem Bolsa
Família, nem uma previdência
pública. Seu governo arrecada
menos imposto, gasta menos

(em relação ao tamanho da

economia), mas investe

pesadamente na educação e

na infra-estrutura. Más os

investimentos privados -

feitos por quem movimenta a

engrenagem, de fato - tiram

milhões de pessoas da pobreza,
todos os anos.

• DO LEITOR

UmComputador porAluno.
Claro que falar em um

computador por aluno em lugares
em que existem escolas que nem

paredes têm pode parecer algo
fora da realidade assim como

diante da quantidade de assaltos
a escolas para roubar seus

computadores pode parecer uma
temeridade expor o' aluho' á
assaltos para roubar seumaterial

escolar, mas sem dllVid;l é um

passo ousado 'illl' !"'. 1'1 -vr

dado. Prov.. ,1,1'

inform.io': ,.,cl,ILln.:Llc
mundi.il f :.1 IJ máximo de
educan.l. h l-rusileiros no menor

espaço de tempo possível
certamente poderá: ser a maior

obra já realizada- por algum
governo no nosso país.
A comtirudade:ei�nti£j,qa j�S¢

manifesto'u -ê: já d�u -�� s'�a
contribuição para á definíção'das
melhores alternativas, já �xistêin

.
'.. '-)' .'

equipamentos em teste em

escolas em �a'ig�ns. es't�qds
brasileiros e brevemente 3eveiãó
ser realizadas

\ �xpetiêhd�{ért
estala ampliada, f6m�r��c:iUd'�
Brasil dê esté passo 6

.

mais

rapidamentepossíve1.·
.

• Lourival Karsten, acrninistrador

Desafios da educação no Brasil!
Sabemos que é impossível

construir uma nação forte e

competitiva no atual cenário
mundial sem que esta proporcio
ne aos seus jovens urna educa

ção de qualidade. Mesmo assim,
emmuitos lugares em nosso país
os jovens terem à disposição uma
escola digna deste nome ainda
é um sonho distante.

_

Mesmo emnossa região ainda
existe muito por fazer, pois o

quadro negro e o discurso do
mestre - cuspe e giz - ainda
dominam o cenário.

Nossa cidade pode se con

siderar privilegiada, pois
conseguimos avançar bastante
em relação ao que acontece na

maioria dos lugares no país e o

reconhecimento como cidade
livre do analfabetismo é muito

significativo.
Em diversos lugares é a'

violência que não permite que
os estudantes tenham bom

desempenho e em outros

simplesmente não existem

escolas.Ainda assim, registramos
com entusiasmo o avançode um
projeto que poderá representar
uma nova fase na educação
nacional: a adoção do UCA -

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

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

* telefone (* não serão publicados).
'

• DOS BlOGS
MARIA INÊS DOLe I mariaiaesântcl.Ielha.blog.uoLcom.br

Diploma de graça
A decisão da Justiça Federal de proibir a cobrança de diplomas de conclusão

de curso pelas universidades, restrita a 13 universidades particulares
paulistas, deveria ser estendida a todas as instituições. Cabe ao Ministério

Público Federal atuar para fazer valer o direito a todos os alunos de instituições
superiores. Quem estuda em faéuldé!ge particular que cobra pelei documentá

. deve enviar uma mensagem para www.prsp.mptgov.br/digidenuncia.htm.
Afinal, a cobrança da taxa fere duas resoluções do atual Conselho Nacional de
Educação. Elas determinam que o custo para emissão e registro de diplomas
deve estar incluído no valor das mensalidades. Na decisão, a juíza Fernanda
Souza Hutzler, da 20a Vara Federal Cível de São Paulo, afirma que os diplomas
"não podem ser classificados, como serviços extraordinários como pretendem
as instituições de ensino superior".
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MP na merenda 1
promotorPúblicoAristeu

XenofontesLenzi jámandou

pedir ao prefeito Moacir

Bertoldi (PR) cópias dos

editais de licitação e

,

contrato firmado com a

empresa SP Alimentos, de
SãoPaulo, terceirizada pela
prefeitura para servir a

merenda escolar.

MP na merenda 2
Nessa quarta-feira, 19, o

promotor vai ouvir depoi
mento da ex- chefe do

departamento de licitações
IvaniFroeber.Que também
já esteve depondo na co

missão da Câmara que

investiga a negociação,
presidida pelo vereador
Ronaldo Raulino (PTB).

MP na merenda 3
A empresa é alvo de

, denúncias graves reporta�
das pela Rede Globo no

"J 1N' I"orna aciona nos es-

tados onde atua. Incluin
do flagrante de propina e

fundo de campanha para
as eleíçõesde '2008 em um

município do Rio Grande
do Sul.

E agora?
Carione Pavanello

(DEM) disse ontem à

Comissão Processante

que, em nenhum mo

mento, quando presidente
do Legislative em 2006,
recebeu telefonema do
prefeitó Bertoldi, como o
alegado, ou assessores,

pedindo concordância na
mudança de prazo de
obras do Transjaraguá de

respdnsabilidade da Ca
narinho. Décio Bogo, da
Canarinho, será ouvido
hoje.

�

POLITICA

Bertoldi no PMOB
Prefeito Moacir Bertoldi só não assina ficha no

PMDB se não quiser ser o cabeçade chapa do

partido em 2008. Palavras do presidente do
dirétório do partido, Carlos Chiodini (foto), na
festa de filiação do vereador Jaime Negherbon,
sábado. Chiodini confirmou as tratativas .com o

prefeito, contra o qual, segundo disse, não' há
, qualquer restrição, e até a participação do partido
no governo de Bertoldi há algum tempo, não em

cargos destacados, mas na forma de apoio logístico
na Câmara de Vereador�s com o até então único

vereador peemedebista Pedro Garcia. .

Chapa pura
Agora, só falta oficializar a filiação da psicólogaCecília

Konell, mulher do ex-deputado Ivo Konelle confirmar
a chapa pura que pode dar ao prefeito um segundo
mandato. Provavelmente, o acerto envolva a

titularidade da secretaria de Desenvolvimento Social
e Família, até recentemente ocupada por Nilda

Bertoldi, exonerada por conta da lei antinepotismo.

Descartada
A atual vice Rosemeire Vasel (sem partido),

incompatibilizada com o prefeito, pelo visto já é tida

como carta fora do baralho.Cecília, quando era prefeito
o marido e ex-deputado Ivo Konell, ocupou a mesma

secretaria, que tinha apenas outra nomenclatura.

Tête-à- tête
Ex-deputado Ivo Konell (PMDB) esteve no

gabinete do vereador e líder do Pp, Dieter Janssen,
na semana passada. A conversa, demorada, foi a

portas fechadas.

TERÇA-FEIRA, 18 de setembro de 2007 I 3Celso Machado
redacao@ocorreiodopovo,com.br

Silêncio
Overeador [urandirMi

chels (PV) já acusou for
malmente o presidente e o

relator da Comissão Pro
cessante que investiga a

mudança de prazo para
obras do Transjarahuá, de
terem optado pela inocên
cia do prefeito Bertoldi
antes do relatório final.

Terrys da Silva (PTB) e

Dieter Janssen (PP) não
responderam.

Voto livre
"Quando o povo é com

pelido a comparecer às ur

nas, a democracia fica sem

brilho. Sãoobrigados avotar
para legitimar o poder es�

tatal."Valda de SouzaMen

donça, analista judiciáriado
TRE!SC, pregando que é

possível e viável substituir a
obrigatoriedade pelo voto

livre.

Prazo
Os municípios têm até o

dia 21 de setembro para in-
,

formar a freqüência escolar
de alunos beneficiários do

ProgramaBolsa Família. O
MEC exige freqüência esco
lar de pelo menos 85%
das aulas par(l_ que as famí
lias continuem recebendo o
benefício.

Intempéries
"Somos um dos estados

commaior ocorrência de
eventos adversos, que afe
tarn a vida de milhares de

, ,-

pessoas, provocando desem-
prego e prejudicando nossa

,

economia." Justiniano Pe
. droso, secretário do Estado
da Justiça e Cidadania, no
lançamento do 4º Fórum
Nacional de Defesa Civil.

RETRANCA
Absurdo
Só do Norte do Estado, cerca de dois mil processos

para concessão de licenças ambientais estão tramitando
na Fundação doMeioAmbiente.A Fatma tem quadro
de 200 servidores e só cinco para atender toda a região.
A liberação de um documento pode demorar de quatro
meses a dois anos.

ACPMF
Edinho Bez e João Matos, do PMDB; Cláudio

Vignati, Décio Lima e Carlito Merss, do PT; Nelson
Goetten (PR), são deputados federais catarinenses

que votam a favor daCPME PauloBornhausen e João
Carlos Vieira, do DEM e Gervásio Silva (PSDB) já
declararam voto contra.Os demais, contra semantida
a proposta do governo. Ideli Salvatti (PT) -é a favor,
RaimundoColombo (DEMrcontra. Neuto de Conto
(PMDB) desaprova o atual projeto.

Esqueceu?
Aquele buraco aberto em calçada da Waldemar

'Grubba hámais de 15 dias, e já registrado pela coluna
com foto e tudo, continuava lá até ontem ao meio

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

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

PositillJ
De 1,6 mil vagas oferecidas em 2D07, a oferta de

empregos temporários para a próximaOktoberfest de
Blumenausaltou para 1,� mil. Os setores de

alimentação, cervejarias e o comércio sâo os principais
empregadores. Na festa, serão 25 pontos de

alimentação.
CÉSAR JUNKES

"Colocaram a populaçãobrasileira embaixo dabunda
de um cachorro.Trâse do presidente da Câmara de
Vereadores deGuararnirim, Evaldo João [unkes (PT),
sobre a votação secreta que absolveuRenanCalheiros
(PMDB). Incluindo votos do IT. [unkes propôs o fim

.

das votações secretas no Legislativo guaramirense,
_ como receita de moralização.
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TRANSJARAGUÁ: EX-PRESIDENTE DA CÂMARA FOI OUVIDIJ oJNTEM
. .

Caca desmente prefeito em depoimento à O>missão
Depoimentos têm

seqüência hoje com

diretor da Canarinho

KELLY ERDMANN

CELSO MACHADO

JARAGUÁ DO SUL
A Comissão Processante da

Câmara de Vereadores, que

investiga denúncia da Ujam,
(União Jaraguaense

.

das

Associações de Moradores)
sobre alteração de prazo para

obras de responsabilidade da

Viação Canarinho no projeto
Transjaraguá, ouviu, ontem
pelamarihâ, o ex-presidente da
Casa, Cari'one Pavanello

(DEM). Ele foi citado como

partícipe da mudança - em

2006 era o presidente do

Legislativo - em consulta por
telefone que teria sido feita pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PR),
alterando data anterior, de 31
de dezembro de 2006, aprovada
pela Câmara.

Em sessão que durou menos
de uma hora, Pavanello des
mentiu o prefeito. O atual pre
sidente da Fesporte (Fundação
Catarinense de Desportos)
contrapôs a informação. "Não
lembro de ter acertado

alguma coisa assim. Tudo o

que fiz está gravado e

rubricado em ata. Essa é mais

uma confusão da adminis

tração", enfatizou ao ser

indagado pelo relator da co

missão, Dieter Janssen (PP).

EMPRESA CiDADÃ
A O V D 2 O O 7

Mais informações: (48) 3224·5258 .

info@advbsc.com.br • www.advbsc.com.br

Realização:

ADVB
SANTA CATARINA

�·_o••__�

Pavanello negou que tenha participado de negociação par aterar prazo de contrato

TROCA DE ACUSAÇÕES
Já o vereador Jurandir

Michels (PV) preferiu per

guntar sobre o surgimento de
outro contrato, porém, as

sinado pelo atual presidente
da Câmara, Rudolfo Gesser

(PP) no início de sua gestão.
Para Pavanello, "ele (Gesser)
está equivocado". Em outro,

momento, o depoente ainda
fez questão de afirmar que "se
esse documento foi trocado,
isso aconteceu dentro da
Câmara e é preciso fazer uma
auditoria, pois é sacanagem
de alguém".

O presidente daComissão
Processante, Terrys da Silva

(PTB) acatou a sugestão
lembrando que o depoimento
é apenas um dos passos nas

investigações e não significam
o desfecho do caso. Hoje, às

. 9h, o diretor administrativo da
Canarinho, Décio Bogo, vai
set ouvido

iMPASSE -- Além de

negar as informações do

prefeito, Pavanello também
fez questão de atacar Luiz

Hirschen, presidente da
,

Ujam, autor da denúncia

que levou à instauração do

processo. "Estou perplexo e

decepcionado pelo fato de a

Câmara ter acatado a

denúncia dele. É um ci

dadão sem apelo político
nenhum e não lembro de

alguma coisa boa que tenha
feito", disparou.

.

Rebatendo o ataque,
Hirschen disse que o ex

presiderite da Câmara
"nunca foi amável com as

associações de moradores e

não gosta do envolvimento
da comunidade nas deci
sões". Mas, mesmo assim,
acredita que a Ujam e a

população em geral têm o

direito de cobrar e os

administradores públicos a

obrigação de dar satis

fações.
O MOTIVO - A Co

missão Processante foi
instaurada para investigar a
modificação do prazo final
de contrapartida' que
deveria ter sido entregue
pela empresa até 31 de
dezembro de 2006. A data
limite foi alterada para 31
de julho desse ano, também
não cumprida e que acabou

gerando a denúncia. A
Câmara acusa a Prefeitura
deter a realizado e vice

versa.

Os investimentos exigi
'dos à Canarinho, de R$ 3,7
milhões, são referentes à

renovação do contrato de
concessão prorrogado em

2005 por mais dez anos.

Incluem a construção de
um novo terminal urbano

central, abrigos de pas

sageiros, bilhetagem ele
trônica e passagem
única.
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Hospital São José inaugura
o novo banco de sangue

,

Prl'visão é atl'nder
oito vezes mais

doadores do que hoje

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

PIERO RAGAZZI

É PRECISO NÃO PODE DOAR
• Ter idade entre 18 e 65 anos

• Peso superior a 50 Quilos
• Ter boas condições de saúde

OUTRAS INFORMAÇÕES:
(47) 3274-5000 (Hospital São José)

• Quem teve hepatite após
10 anos de idade

'

• Estiver grávida ou amamentando
• Se usa ou já usou drogas
injetáveis

.. Teve múltiplos parceiros nos

últimos 12 meses

13. Os dois trabalharam juntos no '

erG e teriam discutido porque

Krueger cobrou uma dívida deR$
30 mil do ex-patrão, de quem
também eraex-sócio emum haras.
'Como não houve perseguição
policial, o crime não caracteriza

mais flagrante.Krueger trabalhou
'

no ClG Laços de Família .como

funcionários. No entanto, o

horário de expediente e o

número de funcionários serão

definidos a partir da demanda.
A manutenção contará com a

parceria com o Hemosc (Centro
de Hematologia e Hernote

rapía).
O antigo banco de sangue foi

fechado em setembro de 2005,
depois que a VigilânciaSanitária
Estadual e aAnvisa (Agência de
Vigilância Sanitária) consta

taram a necessidade de adequa
ções físicas e dos equipamentos.

espera será de aproximadamente
40 minutos", calculou. Desde

que o antigo banco de sangue foi
fechado, em setembro de 2005, o
hospitallevava em tomo de 150

pessoas pormês para a coleta em

Joinville. No entanto, �sse nú

mero reduzia para cerca de 40
doadores durante as férias, uma
diminuição de aproximada
mente80%.

Inicialmente, o local vai
funcionar oito horas por dia, a

partir das 8h da manhã, e o

atendimento será feito por seis

Suspeito de assassinato deve se apresentar nessa semana

tratador, de cavalos e era

proprietário de um haras em

[oinville . A única testemunha do
crime teria ido com Krueger no
ClG para buscar uma' carreta.

Segundo a PM, o assassino deu
um tiro no tórax de Nélio, que
ainda caminhou alguns metros

antes demorrer. (DZ)

Greve dos carteiro·s atrasa
nove milhões de entregas
JARAGUÁ DO SUL

Agreve dos carteiros entraho
je no sexto dia, sem perspectivas
de acordo. Hoje, funcionários
participam de nova reunião para
definir os rumos da greve, que em

apenas dois dias prejudicou nove
milhões de entregas em todo Bra
sil. A assessoria de imprensa dos
Correios de Florianópolis não di
vulgou o número de correspon
dências acumuladas em [araguá
do Sul. Caso as negociações não
avancem, a�statal pretende pedir
a suspensão da greve no Superior
Tribunal do Trabalho.

OsCorreios afirmarnque 12mil

carteiros, mil operadores de carga
/ e 386motoristas estão paralisados
em todo pais, oque equivale a 20%
do efetivo. No município, 31 dos
59 carteiros estão parados, o equi
valente a52%do total.EmCorupá,
a paralisação é de 50%, atingindo

três dos seis carteiros.
O assessor de imprensa,dos

Correios de Florianópolis,Walker '

Souza, informou que aestatalestá

priorizando a entrega de boletos,
faturas, telegramas, malotes e en

comendasdoSedex.Disse também

que, quando a greve acabar, os
Correios organizarão úmesquema

especial- com pagamento de ho
ra-extra e contratação demão-de
obra temporária - para normalizar
a entrega de correspondências.

PROCON - Os consumidores

que aguardam receber fatura ou

boleto pelo correiodevemprocurar
a empresa ou órgão responsável
pela cobrança antes do venci

mento, para definir alternativas de
recolhimento. "O não recebimen
to da fatura não isenta ninguém
do pagamento", explicou a advo

gada do Procon Rosiléa
Krawulski. (DZ)

,

O Hospital e Maternidade

São José inaugurou, ontem,
durante plenária da -Acijs, o

novo banco de coleta de sangue,
que começa a funcionar a partir
de hoje.A unidade vai permitir
que os doadores não precisem
mais ir de ônibus até o Hemo

centro de [oinville para fazer a
coleta. O banco .de sangue tem Paulo MaHos destacou a importância do banco de coleta para cidade

168,98 metros quadrados e

custou R$ 570 mil. As obras de
reforma e ampliação começaram
em fevereiro, e o investimento

foi feito em parceria entre aAcijs
(Associação Empresarial de
jaraguá do Sul), Sociedade
Divina Providência, Zanotti
Elásticos e Governo do Estado.

O presidente do Conselho
Deliberativo do Hospital São
José, Paulo Mattos, disse que a

previsão é atender cerca de 1.200
doadores pormês, oito vezesmais

,

do que hoje. O objetivo é rea

lizar mais de 50 coletas por dia,
somando cerca de 600 litros de

sangue por mês. Quantidade
que deverá garantir a distri

buição bolsas de sangue entre os

hospitais da região e manter

estoque seguro para cirurgias e

transfusões.
''Até então, a pessoa tinha

que perder quase um dia inteiro
para doar. Agora, o tempo de

SCHROEDER
O suspeito de ter assassinado o

professor de equitação Nélio

Krueger, 31 anos, deve se apre
sentarnessa semana àPolíciaCivil,
acompanhadode advogado. Ma
tthiasHawlitschek, 56, é dono do
eTG Laços de Família, onde
Krueger foimorto na noite do dia

Carteiros fizeram passeata ontem para reivindicar reajuste salarial

Duas tentativas- de
homicídio na região
JARAGUÁ DO SUL /
SCHROEDER

Duas tentativas de homicídio
foram registradas pela PM (Polícia
Militar) na regiãono ultimosábado,
15 de setembro. A primeira foi na
Rua Domingos Garcia, no Bairro

Três Rios doNorte, em [araguá do
Sul, por volta das 19 horas. F.I.L.,
35 anos, foiesfaqueadoporYR., 30
anos. Segundo nota da PM, o
agressoratingiu a cabeçada vítima,
que foi levada ao Pronto Socorro

do Hospital São José, em Jaraguá
do Sul. O agressor fugiu do local e

a PM, até o momento, não

conseguiu localizá-lo. O corte foi

superficial e a vítima foi liberada
do hospital nomesmo dia.
A segunda tentativa de, '

e homicídio aconteceu na Rua
ErichFroener, nóBairro Schroeder
I, emSchroeder, próximodaolaria
intercontinental, por volta das 24
horas. L.K., 47 anos, armado com
um revólver calibre 38 atingiu
R.C., 49 anos, na altura do
abdômen.A vítima foi conduzida

pelo Corpo de Bombeiros de
Jaraguá do Sul para o Pronto
Socorro do Hospital São José. Ele
passabem e permanece internado.
APM foi até a casa do suspeito de
ter feito os disparos, mas não

,localizou o agressor. (GR)
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. No telão
Para os admiradores do cinema nacional; o Sese em

parceria com o Comitê de Cultura da Unerj, apresentam
no auditório da instituição filmes, animação e

documentários brasileiros. As exibições iniciaram ontem

vão até o dia 21 deste mês. Os filmes fazem parte do projeto
"A Escola vai ao cinema". Hoje, às 9h30, acontece' a.
exibição do filme "Senta a Pua", às 19 horas é a vez do

longa "Terra Estrangeira", de Walter Salles.
.

URGENTE
Precisa-se de entregador de jornal para

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

... __ .•......_---_._--_ -_._ .. __ _-_._ _ .. _ __ ._"- _-_ - , _. _ _--

_-_ __ _ ...........••�-_._._._
.. _- _ _ _._._ ..

Consciência X ação
Muito já foi falado sobre o
AquecimentoGlobal. Porlsso,
Restaa nós, nomínimo,
Impedir que estamudança climática
Satorne ainda mais devastadora.
Temos que nos conscientizar

-

A respeito do mundo em que estamos vivendo.
Por isso, cada um de nós têma

'

Obrigação e o dever de ajudar.
Reciclar materiais que iriam para §i' lixo, é
Uma boa idéia. O Colégio
Marista São Luís percebeu
A importância dessas pequenasmudanças
No cotidiano, para assim,
Ajudar oMeioAmbiente. Por isso, hoje há a
Çoleta de materiais para
Ã reciclaqern.Além disso,
O desenvolvimentode um Projeto Ecológico,·
Mobilizando assim, para
A Semana da Pátria, todos os alunos,
Inclusive professores e funcionários.
São ações como essas que
Valorizam o ser humano
E contribuem para a sua
Real formação. Não
-Deixe de fazer algo você também,
E contribua para a melhora do mundo.

-C>
Aluna: Bruna Motta Piazera-212�::::. c o l É G I O

.W; �ARIS�A� SAO lUIS

Marista. Aulas para a vida. Valores para sempre.

ocorreio.com@QCorreiodopovo.com.br

Feira de Ciências
A Secretaria Regional de Jaraguá do Sul promove hoje, na Es

colaAbdon Batista, a 1 ª Feira Regional de Ciências e Tecnologia.
Serão apresentados trabalhos elaborados por estudantes das escolas
públicas de educação básica, da 5ª série doEnsino Fundamentale
Ensino Médio, orientados por professores da rede estadual. Cada
unidadeescolarselecionaráum trabalhopara ser apresentadona feira.

�

�4 BrasilTelecom

COMUNICADO

A 8RASIl TElHOM convoG'l 0(.1) alUal usuá�oja) da linha telefônica identlfitada pelo {ót:flgo de iKessO (47) 3l7H424 e contrato

ntimem70056S0930 a comparecer em seu Posto d. Alendimenl0 pessoal Brasil Telecom, locafuado na cidade de Jaraguá �o Sul, com

endere(O à Rua Marechal FloriallO Peixoto, 117· (eolIO (na lateral do antigo prMio da !HBc), no MIMo das 08:00 às 12:00 h e

das 13:00 às 11:00 b, de segunda a sexta-feira, (om OI documentos neceSláriOi para Iransferênda da titularidade da linha lefefônica,
de exclusivo Interesse doja) atual usuário(a),. em um prazo nac superior·3 , dia5, sob pena de n<io lIMndo o compa'etimrnto dentro
do prale narrado e de posse da docomenla,lio necessá,ia, oCOl,e' a rescisiio do conllalo de prestaçào do servi(U telefónico fixo

comulado e o ronseljuente {anrefamenlo da referida linha relefOnÍ(a, (onf1llme a 1�lslatao aplicáwl à espftie.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sui I SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sui I SC. toma público pela
presente edital, que ANTONIO KLUG, CI RG nQ 410.813-2-

SESP-SC, CPF nO 383.089.409-00, torneiro mecânico, brasileiro,
casado com NORMA KLUG CI RG nQ 19/R - 541 ,541-SSP-SC,
CPF nO 003,3n.339-45, do lar, pelo regime da Comunhão Parcial
de Bens, na vigência da Lei 6.515/77. residentes e dorntclllados
na Rua Pe. Aloísio Boeing s/n·, Bairro Barra do Rio Cerro, nesta
cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n· 6.766/79, o
Registro DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 793-Camilo

Andreatta, Bairro Barra do Rio Cerro, perímetro urbano de Jaraguá
do Sul I SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sui I SC, conforme Certidão n· 1071

2007, expedida em 10.04.2007, assinando como responsável técnico, o engenheiro civH
Paulo César da Silva, CREA nQ 37890-5, ART n· 2561874-8. O desmembramento é de
caráter residencial, possui a área total de 8.165,45m2, sendo constituído de 6- (seis)
parcelas, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última
publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Mal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro,
Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE SETEMBRO DE 2007.
AOFlCIALA

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sui I SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala

do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sui ISC, toma público pelo presente
-

edital, que MARCATTO ADMINISTRADORA
DE BENS lTDA, CNPJ sob nº 76.874.7001

0001-77, estabelecida na Rua 2-Avenida Mal.
Deodoro da Fonseca nº 1.188, nesta cidade,
requercom base no art. 18da lei n26.766-79,
o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,

.

situado na Rua 418-Valdir José Manfrini, Bairro
Jaraguá Esquerdo, perímetro urbano de Jaraguádo SuiISe, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão nº 398/2006, expedida
em 22.12.2006, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Alberto João

Marcatto, CREA n·52910-0, ART nO24781 00-6.O desmembramento é de caráter residencial,
possui a área de 41.303,50m2, sendo constituído'de 20 (vinte) parcelas, AU.P.E.S,
sistema viário e remanescente.

O prazo deimpugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados cia data da última
publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Mal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro,
Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE SETEMBRO DE 2007.
AOFlCIALA

�NO maior-&spétâcuro circense da América "Latina.
.

estréra sexta-felra'dta 21109 às 20h30.
Serio $Omente 04 dias em Jaraguá do Sul.

,

As mafavllhosas ágtlSS dançantes computadori2.âdas,
dlrt;lamente do Cirque du Solei/. as ,açrobatÇis dançarinas

aéreas, palhaços, acrobams olímpicos, mágicos
-e ml)itQ-mal� do�maravillíos.o:mundo (10 ckco.

'Dj�����nt�-h 2�h13Ól :'�6��o 'às 17h30 e!l26h3Ô
,r

. DOhlt�so às 1Sh30;. d'hOO - 20h30

DETALHE
Stammtisch
Estão abertas as inscrições
para a 2a Stammtisch de
Massaranduba. O evento
.acontece no dia 10 de
novembro no Parque de
Eventos da Fecarroz (Rua 11
de novembro, 1.559). A
Stammtisch é realizada em

comemoração aos 46 anos.

A festa começa às 10 horas e

o encerramento está previsto
para as 17 horas. A taxa
cobrada é de R$ 50 por
grupo, feito mediante ao

pagamento em depósito
bancário. Cada grupo pode
ter no máximo 25 pessoas
devidamente ldenntlcadas
(com crachás, camisetas,
bonés, entre outros). As
inscrições podem ser feitas

pelo telefone (47) 3379-
1571 ou 3379-1223.

·CHEGOU
NEI VIRIUft E
BRASILEIRAO.

CARRO
COMPRO
Compro carros

nacionais ou importados
quitado ou com dívidas,
mesmo com prestaç'ões

em atraso.
.

Tratar: 9985-8364
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'J{Ção' çomumtana realiza
mats de 30 mil atendimentos
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Te

700 voluntários '

auxiliaram na

fdiçaõ ',deste ano,

OSNIALVES

JARAGU� DO SUL
O 12º Ação Comunitária foi

realizado nó último domingo e

p;�st�u mais de 3Q � atendi

mentos à população que desde a

primeira hora-do-evento já lotava
os pavilhões do Parque de Ex

posições. Foram 700 voluntários
auxiliando as pessoas que bus

cavam serviços de corte de cabelo,
confecção de carteiras de iden

tidade, atendimento médico e

lazer. Julbna Rietter Vieira, 24,
estavanafila do RGpara alterar a

identidade em função do seu

casam�nÍ:o com [ocelito José
Vieira, 26. O casal chegou cedo e

�onseguiu lugar priviÍegiado na fila
que estava commais de 1m pessoas
ita esperapelomesmo atendimen
to, No pavilhão A, que ficou des
tinado à, área da saúde, o aten

dimento oftalmológico era um dos
mais procurados pela população.

De acordo com a voluntária

Cristína Santos, departamento de
Marketing da Weg, "o diferencial
desta edição em relação áo do ano
passado foi o mini-curso de ma

quilagem, acupuntura, avaliação
postural, massagem relaxante e

,

shiatsu".Cristina destacou que em
"2006 foram 22mil atendimentos

prestados, apesar da chuva. A

,
k

Muita gente aproveitou a oportunidade para cuidar dos cabelos

comunidade conhece a seriedade
da Weg em tudo aquilo que se

dispõe a realizar, eisto, aliado aos

parceiros que ajudam no evento, é
,

o principal motivador desta
demanda que vem crescendo a
cada ano", finalizou.

Prudentina Moreira da,Silva,
68 e aposentada, participou pela
segunda vez do evento. "Gostei
tanto do atendimento, da simpatia
dos voluntários e dos serviços
prestados que resolvi voltar e

certamente participarei das

próximas edições também.Hoje, a
princípio, cortarei o cabelo e farei

uns examesmédicos".
No pátio externo, policiais

militares, bombeiros e policiais
'rodoviários faziam demonstrações
de ferramentas inerentes ao

trabalho de cada entidade e davam
esclarecimentos de prevenção.No
galpãopara as crianças, voluntárias
pintavam os rostos, as mãos e

interagiam nos brinquedos como

escorregador e cama elástica.

Aproximadamente 51 em

presas e instituições contribuíram

paraa fundonamentodo 12ºAção
Comunitária enviando voluntá
rios e especialistas.

Maratona do Sesc promove leiturá de Franz Kafka
JARAGuÁ DO SUL

"Numamanhã, áodespertarde
sonhos inquietantes,GregorSarnsa
deu por si na cama transformado
num gigantesco inseto", Se essa o

o

história agradouou é familial; você
pode participar da Maratona de
Leiturado Sese (ServiçoSocial do
ComérciO). Marcada para
acontecer nos dias 22, 23 e 24 do
próximo mês, ela conta com três
dias dedicados exclusivamente à

obra '�Metamorfose" do escritor
tcheco Franz Kafka.

Quem se interessou precisa
fazer a inscrição até 22 de outubro
na sede da entidade, na Rua
Presidente Epitádo Pessoa, 1273,
Centro, ou pelo .e-mail sergiope
drotti@sesc-sc.com.br. As vagas
são limitadas e não será cobrada
taxa para a participação. A
propostaéque todosse reúnampara
ler e discutir o livro. O bate-papo

tem a orientação do doutorando
em Literatura, Cristiano de Sales,
e do escritor Cristiano Moreira.

Franz Kafka nasceu em Praga,
na atual República Tcheca, em
1883 e morreu aos 40 anos na

o

mesma cidade. Atualmente ele é

reconhecido como um dos
melhoresautoresdoséculopassado.
Na lista das obras-primas
publicadas por ele estão também
"O processo" e "O castelo". (KE)

f< .�" � ¥
......

Desfile de abertura aconteceu na manhã do último sáb;ido no Centro

Schützenfest 2007 tem o-bjetivo
de resg�,tar ·cultura germâ'nica
JARAGUÁ DO'SUL culinária e bebidas que não

Foirealizadonoúltimosábado
o

sejam as que eram hábitos dos

o Desfile de Lançamento da 19º nossos colonizadores". O coor

Schützenfestcomsaídaemfrente o.' den�dor também afirma que foi

aomercadomunicipale chegáda
o

o 'realizado um intenso trabalho de

em frente ao,museuEmíliada Sil- divulgação-da festa o

em várias

vanaparte damanhã, onde ocor- cidades entre elas, Florianópolis,
reuainstalaçãodaschützenbaum Curitiba e São Paulo. "As agên-
e a oficializaçãoda festa. cias o de o turismo também 'estão

Paraocoordenador IvanTor- proporcionando u,m belo traba-

res, a estimativa de público para lho e já estão commuitas reservas

esta edição é pouco mais de 83 efetuadas para trazer turistas de
mil pessoas com um consumo vários Estados e até mesmo de

médio de 60mil litros de chope SantaCataí:ina'\ afirmou Ivan.
e o diferencial da festa será o OtávioKonell, 64, participada

resgate da cultura, germânica. festa desde ,(1, sua criação e se diz

Ivan afirmou que "tudo o que satisfeito com o crescimento do

estará sendo oferecido ao pú- evento "este é o principal in-
blico é estritamenteoriundo das "centivQ de que'precisamos para
tradições alemãs, portanto não

/ realizarrnosumgrandeespetáculo
haverá outro tipo de música" :<;:ultstt:9.tao$ visitantes".

Jovens fazem
manifesto
JARAGUÁ DO SUL

O grupo de jovens da
Comuriidade São josé, no bairro
João Pessoa, realizaramnamanhã

'

de sábado na lombada eletrônicas,
a distribuição de folders educa
tivos orientando para a melhor
maneira de promover a paz e

segurança no trânsito. A inicia

tiva é em função da Semana
Nacional de Trânsito que
acontece de 18 a 25 de setembro
e é uma realização doMinistério
das Cidades e Departamento
Naciona de Trânsito. Na esfera

municipal contaComo auxilioda
Coordenadoria de Trânsito de

Jaraguá do Sul que realizará o

próximomovimentonaUnerj na

, o "_ sexcii-ife'ira, Zlde setembro, das
17 às 1'9 hórásfAconfecção do
material o que estava sendo

''o

distribuído foi custeado pela
Prefeitura é a coordenação do
movimento ficou a cargo de
-F;ancisco [ungblut, da Co-
ordenadoria de Trânsito.

Francisco afirma que "segun-
do estudes, do total de 100% dos
acidentes de trânsito, 46% dos
condutores envolvidos são de

pessoas até 29 anos, dentre as

quais 3,4% abaixo da idade

permitida para dirigir e tirar a

carteira de habilitação. Isto,

provoca um desconforto nas

autoridades devido,aoalto índice
de acidentes ocorridos na nossa

região e no Estado que
o

é o

segundo no Fa ".1ng nacional e
por isto resolvemos aderir a

campanha", disse Francisco.
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Leandro Hassum e Marcius Melhem
atuam juntos no programa "Zorra
Total", onde têm o quadro "Os

Seguranças". Ainda na televisão,
fizeram parte do elenco do quadro
"As aventuras do Txutxucão" do

programa "Xuxa no mundo da

imaginação". Ambos têm extenso

currículo eIT). comédias teatrais' �

Com direção de Alexandre Régis, Leandro conquistou o Prêmio Coca-
. "Nós na fita" é um show de humor Cola de melhor ator em 1999 e

que traz à .cSi;}a pequ€'�� dramas . Marcius o . Troféu.Mérito de Ator.

comuns a qá:!lquer pessoa, €lomo
. Revelação.em 1992.

casamento, fa�lia, cinema, futebol,
.

mancadas éà��;omportamentos
inoportunos. Né�pmédia, os atores

vestem smoking /¢� estão" o tempo
todo em cena c penas dois
bàncos e dois m fones. A

Leandro Hassum e MarciusMelhem

apresentam em Jaraguá do Sul a

comédia "Nós na fita" em. duas

sessões, nos dias 19 e 20, às 21 horas,
no teatro do Centro Cultural da Scar.
No espetáculo de pouco mais de uma
hora de duração, os dois

comediantes, que atuam juntos no

programa ,"Zorra total", da Rede

Globo, satirizam situações típicas do
dia-a-dia e levam ao palco um pouco
das neuroses cotidianas.

iluminação de Eduardo Salino e a

trilha sonora de Alexandre Régis
acentuam os diversos climas do show.

_,..,.,

Os" d6is'�orr:e'di�ntes também

protagonizaram o musical infantil
"Festa nafi:;lores'ta" que ficou quatro
anos em cartaz, no Teatro Vannucci,
no Shopping da Gávea, quando

com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

Àguardamos o saborde sua,visitt
Alameda 25, sala 11

Fone ;l055 222� "j;.
Marechal Deoiloro da FonseCa; 1

então, nasceu a dupla que faz tanto
sucesso com crianças e adultos. O
diretor Alexandre Régis atua há
mais de 30 anos em programas de
humor da RedeGlobo;

Os ingressos são limitados e podem
ser adquiridos fia." bilheteria do
Centro Cultur�l �o preço de R$ 40

(inteira) e R$ 20 (estudante), ou R$
30 antecipado até um dia antes do

espetáculo.

PREÇO A VISTA

com desconto de

,. .

BELISSlMA
." ...,.,

40%
:'efJfl+3X

�- '.-:',

Rua Cel, Procój5io Gomes de Oílveira,40.9
Centro· Jarag,llá'do Sul';5í'lnta Catarina

. '" ',''''"c'': :""* ,:.,.'i:.
" Fone:�

" :' :5 0887
.�. :-� '::�,!::.:.;.;;a ;.:",,;,2��:c.: ..:.:' _,.,
Promoçáo válida par� "p:,�!l�cte �ete.�tJrp qu\engllanto dlJl� nosso

estcque, Fo�s me.rarne���)J�s�rati.Ja/�';;'� , : ..>;_�-�/��� �:" ..�.�,\ . �_,,�_
Condlç:io-de paga�n..�9..�!lj�t��.�PZY:lfP���!1j�f"��: .: ,,:,.;:::_ .

.:. .. :
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MOA
O ÇORREIO DO POVO

-SEM COMENTÁRIOS
Olha que coisa: este aRO, se

eu não estou enganado, mais
de três vezes foram

quebrados e substituídos os

espelhos orientadores de
motoristas que saem da Rua

João Doubrawa, e como

demora para ser reposto,
nesse tempo é um deus nos

acuda para entrar na Rua

Jorge Czerniewicz. Por

exemplo: agora, os

motoristas estão contando
novamente com a. sorte.

Mais uma vez o espelho foi
danificado!

PERGUNTAR NÃO QFENDE
O que se passa na cabeça do
indivíduo que adora fazer
esse tipo de malvadeza?

CASAMENJO
No pró�mQ:-Sabàdo (22), às
20jP:bº,�;';ql:lem sobe�a9 altar
(1}�r A'llà;:1)Jossa SeI}�hora do

f�(:': Rio MolHá,_saô OS

j;M'aria BeIe;na_
. lli' e Eme�i!son

(tsi�{Ap.ós a cei�r:p.ôr{tá, .

os noivos recepcionarão os

convidados no Restaurante
Armalwee.

PESAR
A coluna lamenta com

"p r o f u n do pesar o

: falecimento do amigo, João
'. De p in

é

, o Joãozinho,
ocorrido na semana passada.

, Os pêsames do colunista à
. família enlutada. Paz à sua

alma.

IDADENOVA
. Hoje, quem recebe todo o

carinho dos amigos e

familiares pela troca de idade
nova, é a minha sempre

amiga Alice Balsanelli,
esposa do boa praça Martin
Balsanelli. Dona Alice apaga
77 velinhas. Essa chega aos

100 anosmole, mole.Vivas!

CARRETEIRO DO ATLETA
No próximo dia 27 de
outubro, a partir dasLl h, à
ComBat, este colunista,
mais o Clube de Futebol
Feminino Qlympya e Vôlei
Master,' 'promoverão .0'

�
Carreteiro do Atleta. O

�. grupo Entre Elas; o mesmo

que comandou a Feijoada do
Moa e do Cacau Menezes,
será a pre_serÍçamusical.

.
.

-'i-

SOCIAL'

'1.' iL
t "I \l' ,

O prefeito de Schroeder, Felipe Voigt, durante a Segun
último sábado, com' a Rainha, Primeira-Princesa

Schroederfest
..

" FRASE DO DIA . II. DICA DE TERÇ.,A
Cu;tir uma boa música e uma

cachaça esperta ria Cachaçaria
ÁguaDoce.

TERÇA-FEIRA, 18 de setembro de 20071 09

o nosso destino é sempre tentar

mudar o nosso próprio destino.
� Rocker

DOSEDUPLA
O boa praça Rodrigo Freiberger (Decorpisos),'para registrar seu aniversário

que aconteceu no domingo(16) e também trocar alianças na mão direita com

sua bela namorada, Luciane Lehmert, movimentou uma super festa, regada a
costela fogo de chão para am-igos e familiares. A data de casamento já foi
marcada, será emmeados do próximo ano.

Ro.drigo ao lado da namorada Luciana.jrocou idade no domingo e festejou seu
noivado .

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

Embora eu não a conheça, os elogios da coluna de hoje vão para

Beatriz, do Posto Mime IlL De cada dez amigos deste colunista que

são atendidos por ela, pelo menos oito rasgam elogios pela alegria e

eficiência no atendimento da moça. Bola branca!

Emborameio tardio, gostaria de registrar hoje, commuito carinho e

apreço, o níver do meu grande camarada e presidente do ]uventus,
Lio Tironi, que aconteceu no último dia 14. Os nossos maiores

cumprimentos.

Amanhã, no futebol Society 7° Divisão, o time de futebol

comandado pelo Cesinha Pradi e Beto Fiscal, vai saborear costela

"daquelas" preparada pelo chefe Hernani Gonçalves.
**

Na sexta-feira passada a cantora Francieli foi muito aplaudida
durante sua apresentação no bar da'Casa de CarnesAurora.

No sábado, no Grande Teatro da Scar, terá show com Pink Floyd
(Coda) e também com Fullgás.

Após oito anos de namoro e a divisão do mesmo edredon com a

bonitaMarilena Derriê, o figuraço LeandroWe is da Cruz, o popular
Leozinho, está livre e solto. Só quercurtir a vida. Casamento para

ele agora, está em últimos planos. Quem viver, verá!

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

vivant André Caviguioli, que é boa praça e leitor assíduo desta

coluna .

Com essa, fui!

HOJE�:

752058 /99320502
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A Volta do Todo pbderoso
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20

- SexlSáb/Dóm/Qua/Quij
(17h40, 19h30, 21 h20 .: Seg/Ter)

,.;.-:- " r ,
'I.,

• Cine Sh9Pping.�. - c .

Os Simpsons (Dub)
. .

(14h10, 16h, 17h45 ''C'
.

f
;,

- SeX/Sáb/Dom/Qua/Qui) ".'
(16h, 17h45 C- SegiTer)

Paranóia

(19h30, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3

Espíritos 2 /

(17h20, 19hrD, 21 h ��SeX/Seg/Ter/Qui)
(15h30, 17h20, 19h10,21h
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
O Primo Basílio .

�

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

• Cine' Cidade 2
A Volta do Iodo pOderO�9 ,(Dub!:,
(14h, 15h45, 17h30, 19h15, 21h

.

� SeX/Sáb/Dom/Ter/Qua)
(17h30, 19h15, 21 h - Seg/Qui)

.. Cin� Mueller 1
Os símosons (Dub)
(1_4h30, 16h30, 18h30, 20h30 .

.;_ Todos os dias)

• Cine Mueller 2
O Primo Basílio

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

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

BLUMENAU

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

• Cine Neumarkt 2
Os Simpsons (Dub)
(14h30, 16h3Ó, 18h30,20h30
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3

Licença para casar'
(14h40, 19h - Todos os dias)

O Ultimato Bourne
(16h40, 21 h ., Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Saneamento Básico

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

• Cine Neumarkt 5
Os mensageiros 12 anos

(14h20, 16h10, 19h20�21h40
- Todos �s dias)

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

Projeto delimita e denomina
'vinte e cincQ''.bairros na cidade

> �
r � �

'.� _O Correi0, dPP9,Y0, �dição·de.12 a 18 de setembro de 1987, trazia
. como matéria de. capa a notícia de que o ExecutivóMunicipal de
Jaraguá do Suíenv.iaria nospróxrnos dias à Câmara de Vereadores, o
projeto de lei que·gelimitava e denominava os bairros da cidade. A
medida permitiria um conhecimento amplo do território municipal para
a figuração. em mapas e cartas cartográficas, além do que facilitaria o

. planêjamento e a íocaâzação de ruas. No total erarnvinte claco
.

bairros e a área.cernral, delimitados e nomeados. Seriam os
.

.. seguintes barres. após a aprovação da Câmara: Ilhada Figueira, Vila
Nova, Barra do Rio Molha, Barra do Rio Cerro, Jaraguá 99, João
Pessoa, Vieiras, Centenário, Vila Lalau, Vila Baependi, Czemiewicz,
Amizade, Três Rios do Sul, Estrada Nova, Rauí Água Verde, Chico de
Paula, Vila Lenzi, Nova Brasília, Jaraguá Esquerdo, São Luís, Tifa
Martins, Tifa Monos, Parqué Malwee e Nereu Ramos.

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

extra@ocorreipdopovo.com.br
SANTO
São José Cupertino
Santa Riçarda

EFEMÉRIDES
Dia da Televisão
Dia dos Símbolos Nacionais

1950

·Inaugurada em São Paulo a TV Tupi,
primeira emissora de televisão do Brasil.

1955
A Sociedade Geográfica Nacional, dos
EUA, ariuncia a descoberta de uma vastá
área verde-azulada em Marte que se

supõe seja de vegetação viva.

1957 <'

Winston H. Price, da Universidade Johns

Hopkins, anuncia a descoberta de uma

vacina contra � dos princípais vírus da

gripe.

Atentos a tudo ao redor, as crianças de uma creche da Vila, Lalau foram
.

clicadas pelo leitor César Pinheiro. A foto registra um passeio conduzido
pela rnonitora da escolinha pelas ruas do Bairro.

1989
Cientistas do Instituto, Nacional do Câncer
dos EUA realizam Com sucesso o prírneirn
transplante, em seres humanos, de
células geneticamente alteradas.

UTILIDADE PÚBLICA
CURSO
O curso de extensão Neurolingüística

. na Prática será oferecido neste

sábado, dia 22 de setembro, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul.
Inscrições no fone 3275-7059.

CONVENÇÃO
A 25a Convenção dos Contabilistas
de Santa Catarina acontece a partir
de amanhã e vai até sexta-feira, dia
21 de setembro, no Centreventos
Cau Hansen, ern Joinville.

1998
Centenasde milhares de pessoas saem

às ruas de Teerã para pedir guerra santa
contra os tafibãs, lslarnitas radicais que
controlam o governo do Afeganistão.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável no Estado
Do planaHo ao litoral a umidade marítima
ainda mantém maior presença de nuvens e

�ondições de chuva fraca. No decorrer da
tarde a nova frente fria se desloca pelo sul do
Brasil, provocando pancadas isoladas de
chuva com trovoadas que em Santa Catarina,
começam à tarde no oeste, e se estendem

para as demais regiões no restante do

período. Temperatura em ligeira elevação.
� Jaraguá do Sul e Região

�����OC� !��9°C�
MÁ)(: 270 C� . MÁ)(: 30°cU'
Sol com pancadas Sol com panéáâás'

' J

de chuva de chuva'

QUARTA

Mí�: 17°C�
MAX: 26·C�
Nublado

HOJE '

Mf�: 16"COMAX:23°C '

� I II ' I,
Chuvoso -

� Fases da lua
� legendas

CHEIA

026/9
MINGUANTE NOVA CRESCENTE

\)�.• 11� �1�' �jP"I�I�I'01'"¥ '-.___.J "'<....-I V � ".....
EnSOlar.\(fc Parcialmente Nublado Instável Cf1IlYOSO Troyoada

- nublado

OCORREIODOPOVO

Walter Hille
Carolin'a Nasato ....!

João pétry' é - .>';
"

<

Herbert G'ehrke �:"',.'
I c�;.·,

1, '

..... '.'

Cleyton Stassun ..
ValdirWackerhage"� .

lIario Gabriel Stelleln Ristau'
- Julian Fu-c�ter
Caiun Sevegnani
Samara Piazera

..

Anita Kanchen

Anderson Strenner
Tarvin Melcher
Marilde Fabiani

"
"

-

Valmir Volnei Michalàch
.'

Gilber'to Stu'mec �. •. '"

André L. Formante
Fábio Nazãrlo- i .' ,

Daniele"SteifiKe;' '>\'

18/9
\.

l :f:.�' ,.�, ..

Jéssica Ganbin.
Daniela de 8liveirà,de .sBYZa "

,

vanderlel Spéziã� ":..
, y.' .::-' "

.

Bárbara Victoria 'y,.', ;-,_. ,,:'õ.; ..

Jaqueli"né' WelUer '!,',_�., :�=;��.:
Guilherme $.çhmitt "·r"'·,�:.' '�:.�:-:.
Rubia W. Zanluca, �

"" > ••

Diogo W. Zanluca ;' .

Ivo Darem .,
.

Patrícia Ehnke :,:, •. "

Waldemir.o Bartkl':�.' , ..... �.

Loiva G..-S, Schulz;�' ''',�:' - ",o
Antonio Zipf

.

,

Jósé A. Correa
Alvori Drechsler
Anderson R. Costa
Valmor L. Voltolini '

,

Alexandre Drews
Silvana de lourdes Bago" ,f'

Marcos da Silva Oliveira
Katiane Mara Lindemann

o
; �, r ' I J

"

• FLORIANÓPOLIS
MiN: 17°/ MÂX: 22"
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Eterna Magia
Max exige Que Pérola e Rafaellhe contem

o segredo. Nina confessa para Flávio Que
está arrependida do plano Que tem com

Peter e ele a aconselha a escolher o

caminho do bem. Inácia acha Que Pérola

deve contar a verdade. Zilda diz a Rafael

que já sabe de tudo e vai contar a todos.

Elisa não agü�nta mais as maldades de

Zilda e pega o anel no cofre. Rávio revela

a Pérola Que é um ser de luz. Mauro conta

para Rafael que pegou o anel de Pérola a
. mando de Zilda. Elisa entrega o anel a

Flávio.

Sete Pecados
Clarice afirma que foi túdo um golpe de

Beatriz e Pedro, mas Dante não acredta.

Beatriz pede que Dante viaje com ela

encontrar o local indicado no mapa.
Teobaldo guarda o dinheiro Que um cliente

deixou para pagar a conta e afirma para
Vrtor Que foi Xongas Quem pegou. Irene

le�ra Que viu Pedro colocando um

comprimido em um copo, mas decide não
se intrometer na história. Clarice procura
Dante, mas descobre que ele viajou com

Beatriz. Dante e Beatriz chegam ao local
indicado pelo mapa.

Paraíso Tropical
Marion acaba fornecendo para Adernar o

númer.o do celular de Paula. Ivan e Marion
discutem e, sem perceber a chegada do

delegado Hélio, ele a ameaça dizendo que
irá contartudo o Que sabe sobre ela. Joana
vai ao apartamento de Neli. Fred diz a

Camita que não querse separar dela. Paula
se aborrece ao ler no jornal Que ela fingiu
serTais para aterroriza�e se vingar da irmã
e tem certeza de que a informante foi

Marion. Paula e Daniel dizem a Adernar
� �

que Marion era cúmplice de Taís. Daniel
segueAdemar e o flagra conversando com

.

Marion.

luz do Sol
Milena adverte a diretora que Eliana é

suspetta do seqüestro de AdrianaAlcãntara
Diniz. A diretora, chocada, dispensa Eliana.
Vicente vai até acadea visttar o pai. Agenor
pede ao filho que vá at� Angra, atrás de
um cademo Que contém pistas sobre o

seqüestro. Pedro e Nina são perseguidos
por um descónhecido, que os fotografa.
Lorena sai de casa disfarçada e vigia Drica
e Bemardo. Vicente entrega para Laufll o
caderno com as pistas que Agenor
encontrou. Bernardo e os amigos decidem
promover um campeonato de surf para
divulgar a fábrica.

Caminhos do Coração
Marcelo pergunta para.Taveira onde ele
pOde encontrar Maria Luz: Ernesto passa
o endereço do circo para Marcelo. Marcelo
diz que vai ganhar a confiança para não

intimidar Maria. Maria pergunta para Pepe
se Sócrates eramesmo seu pai biológico.
Pepe diz Que é provável. Maria diz que tem
direito a uma grande herança. BeM fica

chocado em saber Que Dr. Carvalho é

heterossexual. Carvalho diz que não 'tem
.
preconceito. Bené pede desculpa para
Carvalho. Cassandra, murro irrttada, diz que
Lucas está desconfiado dela. Mauro tenta

contemporizar.

EXTRA
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

INSPI_RAÇÃO
Eri Johnson está fazendo
um treinamento intensivo'
com Zeca Pagodinho para
interpretar Zé da Feira, na
novela 'Duas Caras". Ao
Jomal"O Dia", Zeca, o
verdadeiro, esclareceu que
a história do personagem
não tem nada a ver com a

sua. "O personagem é um
cara muito doido, que tem o

sonho de um dia se tornar
um Zeca Pagodinho, mas
não é a minha história,
apenas foi inspirado em

mim", frisa o sambista.

.PROIBIDOS
�

A Rede TV! pregou aviso nas

produções com lista de quem
não pode aparecer nos
programas da casà�A maioria

�.

brigou éom a emissora na

Justiça. LuanaPiovani, Dado
DolabeJlã; Zezé e Luciano,
WanesSa, MarianaKupfer. .

Carolina OieCkmaim, Xororó,
Claudeté Troiallo,Wagner
Sllgame(e (ex�repórter da
Rede TV!) e até'é,rloj�Daslu .

estão barrados. Adriáne
Galisteu, que saiu brigada de
lá, está líber�da.

PERSONAGEM'
j Segundo o sne OFuxico,

Bárbara Borges será
Clarice, na próxima trama
das ano da Globo, Duas
Caras. Clarice será filha dos
personagens de Renata
Sorrah e Otávio Augusto.
Ela tem dislexia e sonha e

entrar para a faculdade.
Definida como um distúrbio
ou transtomo de

aprendizagem na área da
leitura, escrita e soletração,
a dislexiá é o distúrbio de
maior incidência nas.salas

.

de aula.

Pelo íeho, Giovanna Antonelli
é a mais nova solteirona do
pedaço. Segundo o jómal O
Dia, o casamento da atriz
chegou ao fim. A união durou

. quatro meses e a separação
teria rolado por causa da
distância e do excesso de

.

trabalho de Robert Locascio.
Robert queria que Antonelli
·Iargasse a carrara de atriz
para passar mais tempo ao

lado dele e pelojeito a moça
nã()topou.lnformaçõ�s do
site Virgulando.

SUDOKU

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

cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir nemerosem
cada qu(!drado de 3x3.

DIVIRTA-SE
Présentes para ª mamãe
Bem sucedidos, os filhos competiam para ver quem agradava
mais a mãe com presentes. Um deles comprou uma mansão

para ela. O outro, um Mercedes.
O terceiro, muito criativo, lembrou da dificuldade da mãe em

ler a Bíblia. Comprou um papagaio raro, treinado durante 20
anos em um mosteiro, capaz de recitar toda a Bíblia.
A ave custou a fortuna de 10 milhões de dólares.
Meses depois, a velhinha escreveu para cada um dos filhos:
Para o primeiro: "Milton, a casa que você comproué muito

grande. Eu moro apenas em um quarto, mas tenho de limpar
a casátoda".
Já para o segundo: "Marvin, eu estou muito velha pra sair de

.

casa, então RI.mca uso o Mercedes".
.

E, por fim, para o terceiro: "Querido Melvin, você é o Único
que teve bom senso pra saber 'do que a sua mãe realmente

-qosta, Aquela galinha estava deliciosa! Muito obrigada!".

Touro (21/4 a 20/5.)
Embora você precise se apegar ao que lhe é conhecido e seguro, a posição da Lua hoje em seu.mapa, na área'
de transformações, mostra que você está acreditando que-pode vencer_todo e Qualquer obstáculo Que, por
ventura, cruzar seu caminho. E importante manter esse otimismo e acreditar que não hábarreíras intransponlveis
para Quem sabe onde Quer chegar.

Escorpião (23/10 ã 21/11)
Os astros dá9 sua contribuição para o nativo de Escorpião tTojé. Se você atua na área de comunicação, ou tem
uma rotina bastante movimentada, sua forma direta de se expressar pode encontrar um canal livre Que lhe dê
extrema facilidade para se fazer compreender O contato com os irmãos também está born.e você saberá o

quanto é importante para as pessoas qae lhe são caras.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Ser otimista só pode ajudá-lo a sair do lugar e arriscar o novo. Você hoje, ariano, se encontra num ótimo dia
para definir algumas posturas e em relação ao seu futuro e saber como fazer deslanchar suas atividades
profissionais. As energias do dia o aconselham a ficar atento li tudo Que se passa a sua volta e não perca
nenhuma oportunidade de concretizar seus projetos:

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Este é mais um bom dia para o geminiano encarar de frente Qualquer medo e fantasma que o tem perseguido
nos últimos tempos em relação à vida amorosa.Entregue-se às novas experiências. se estiver sozinho e Querendo
umrefacionamento, e deixe que naturalmente as coisas se ajustam à sua própria maneira. Aproveite o momento
para sentirmais sua alma.

Câncer (21/6 a 21m
.

Poesia e música devem estar constantemente presentes em sua vida, mas hoje estes temas têm papel principal
em sua vida. As surpresas deste dia favorecem ao sonhador canceriano, pois você poderá passar lindas horas
de carinho e romance junto à pessoa tDada. Curta os momentos Que estiverem juntos e se entregue, do jeito
que voc'ê curte, à paixão. Vai valer a pena esta experiência tão nutridora.

Leão (22n a 22/8)
O leonino pode se dar por satisfeito pois conta com muita novidade hole. Uma agitação no seu dia-a-dia e as

boas posições planetárias criam para esse ser caloroso um clima propicio para se aventurar. Centre-se nos

seus planos e perceba Que a vida pode estar exigindo que você dê uma arrancada inicial para realizá-lo de modo
útil e prático. Anime·se para a semana que está começando.

Virgem (23/8 a 22/9)
�

Assuntos de familia, e mesmo os Que solicitam sua constante atenção estão em boa fase hoje. Este é mais um
excelente dia para você viver bem sua rotina. Aproveite o seu tempo livre para namorar e realizar, com seu amor,
os projetos que têm idealizado ultimamente. Organizar seu tempo para dar conta de todos eis deveres e ainda
do tempo de lazer, vai ajudá-lo a conseguir fazer tudo o que deseja.

Libra (23/9 a 22/10.)
Se o IiMano gosta de beleza e arte, ter suas coisas arrumadas também lhe é fundamental. Hoje é um ótimo dia

- para dar uma arrumada e decorada na sua casa ou no seu quarto. Seu bom gosto está estimulado e você se

encontra hoje com uma forte disposição para se dedicar à parte estética em você e ainda no ambiente e;;! que,
.
vive. Bom momento para criar coisas belas e harmoniosas.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Aproveite o final do trãnsito da Lua em seu signo e veja o que precisa realizar para se sentir mais seguro de seus
talentos. Depois com a Lua em Capricórnio, aprenda a lidar melhor com seu dinheiro. Tente também fazer um
planejamento de como investe ou gasta e desenvolva uma estratégia para conseguir economizar um pouco.
Você sabe que com conta com a sorte. mas é bom ter os pés no chão.

.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
A Lua ainda transitando no signo anterior ao seu, o deixa mais animado para cuidar de si mesmo e de seu lado
espiritual. Que tal fazer meditação ou exercícíos de equilíbrio e harmonia para melhorar seu astral? Depois é born
cuidar do seu corpo. Faça isso, pois além de se sentir mais atraente você atraia ótimos fluidos em todas as areas,

Aquário (21/1 a 18/2) _

o conselho do cosmos hoje para o aquarianb acalmar sua eletricidade é que você deve se recolher um pouco
e relaxar. Tente passar um dia menos acelerado, e dê mais atenção aos seus "insights". Faça um relaxamento
com uma boa música ou medite como uma maneira de acalmar a mente: Você sabe que estando equilibrado
vai entrar naquela freqüência tão legal que o deixa interessante como ninguém.

Peixes (19/2 a 19/3)
Você sempre conta com a sor mesmo quando se sente vitima. Neste dia em que os aspectos'de Lua no céu
estão tavoráveis ao seu si

'

';!Jssivel q�e algum de seus a.m.igos mais próximbs acári'erií Ihé'{azendo 'uinà' ,

boa surpresa que o deixe liz. Esteja aberto a toda manifestação de carinho da parte das'.pessoãS'�Tjé
você gosta e também faça algo útil a eles.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



C;",.�

12 I TERÇA-FEIRA, 18 dp sptpmhro dp 2007 CAMAROTE
--------------------------------------------�-------------------------------------q

;'�'

.� ....

� , ;1.
(" i.i, if

<: •

GENTE I Daniele Santos (interina)

O CORREIO DO POVO

�-

-","=-«�=-;-�-��7-N��?--� �. 'N"
",'

"
' ,_

,

Rara serem publica(jas nessa.e una-as ·s dev
y �.

ú ser e�viªd�s até se�Ul-feira pelá tné!nhã. e
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Na foto a turma do curso Técnico em Construção Civil que colou grau
no dia 14 pelo Cepeg. A todOS<'iuito sucesso!

Muitas felicidades
para Tavata.Cristine
Kopp que completou
mais um ano de vida
no @imo dia 26/8.
Sucesso e muito

saúde é o que deseja
toda família

Recebe o carinho dos

Amigos, Juciane
Baing recebe o

I carinho !los amigos
pela Formatura do
Curso de Podologia

_ (Instituto Filadelfia de

Itajai) dia 15.
Parabéns e Sucesso!

O,S familiares. pªrabenízam o .jovem
Elton J. Delaêa Que completou

idade nova dia 17

Geny e SChirlQi no último dia25!8
prestigiando o grupo Candieiro

Na foto 1° Turmule Processos Gerenciais'de
Corupá no desfile de 7 de Setembro

Elaine Campos Ribeiro çQmpletou flJais
.., Um apo, de vida dia 15. Os familiares e

amigos desejam muitas felicidadês!

Completou 18anos no dia ..9, Roberto
Baumgartel. Parabéns, felicidades e

sucesso é o Que desejam sua namorada'
Evelyn, seus paisMirso(1 e Renita e seus, 1:

irmãos Felipe e 8nscila
J.i '

.

Parabéns paraMan.uella que completou
a,

15 anos, di� 8. Os p�s Paulo e

Patrícia e os mano 'scilla e

,MauriCio desejam f desl

Parabéns para Patrícia Kosloski TecUla
que comemoroumais um ano de vida
dia 24. Felicidades é o que deseja'seu •

esposo e familiares.

Thaís Cristine N. Damas recebeu no

último dia 8 sua 1° Comunhão. Os pais
Ketlin e Rovoaldo e o irmão Gabrie!

Alexandre estão multo felizes!

,/

Na foto Alessandra Caroline Fragoso
tom seu primeirp afilhado Guilherme.
Ela que dia 15 foi crismada na Igreja

São Sebastião. �rabéns!
.

Parabéns para bingueira pernadete
Tecilla que estevede anivesário dia 15 .

"

Homenagernde toda sua família.

� O ,casa) Gilsone Fran comemorou

1 ano de !eliz_ união. Parabéns!
....,
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PAULO ALCEU
PMDBno avo

A convenção do PP em Florianópolis mareou também pelos
ataques contra o governo Luiz Henrique tendo como pano de
fundo o episódio Renan Calheiros. O ex-governador Esperidião
Amin evidenciou que o mesmo PMDB que absolveuCalheiros é
o PMDB que evitou a cassação de Paulo Afonso, que não deixa
investigarAldo HeyNeto, o Bolshoi, a Casan, que tirou o itmão

do deputado EdisonAndrino da CâmaraMunicipal para impedir
a investigação ao prefeito Dário Berger. Ou seja, os progressistas
aproveitaram omomento para explanar que não é a política que'
está corrupta, mas alguns de seus integrantes. Embora o PP não

pode esquecer que também esteve manchado no caso mensalão
com integrantes do partido envolvidos e hoje indiciados.

Mantido
Pormais dois anos ó deputado [cares Ponticelli vai comandar o

PP caterínense. "A base está satisfeita. Não queria mudança.
Renovamos osmandatos."Ameta do partido é lançar candidatos
a prefeito em .zoomunicípios e abrir para alianças sem

preconceitos. Onde não .tiver cabeça de chapa vai conversar

corn aqueles que estarão juntos em 2010.
.

De repente os bingos voltam. Amanhã aComissão deDefesa do
Consumidor vota o projeto de lei que autoriza estados a explorar
bingos. A Caixa Econômica Federal-ficará responsável pela
liberação das autorizações. O projeto também estabelece os

percentuais para prêmios e os destinados a programas sociais,
esportivos além de. seguridade social.

Só agora?
Já que o voto foi secrete, quem não revelou antes não tem

porque revelar agora, depois do resuttado final. Fica pior. É
melhor ficar quieto. Com o .sennmento de indignação da
sociedade brasileira já tem senador, tipo Neuto de Conto, que

, g�nhou a cadeira do vice-governador Leonel Pavan, dizendo
que votou pela oassação. Tá bom.

.

y

Problemas-à vista?
Está agendada, para o dia 25 de setembro, umaAssembléiaG�ral

dos praças daPM.Nomesmodia acontecem assembléias também
do Sinte - professores � Sind-Saúde - servidores da saúde. No
final as três categorias em conjunto vão apresentar ummanifesto

. sobre suas demandas, e deliberações que serão encaminhadas ao

governo do Estado.

"\

Determinado
Tem razão o deputado Pedro Uczai, embora.na contramão do

Planalto, ao dizer que já existe aCide - imposto dos combustíveis
- não havendo necessidade de pedágios. Começou a campanha
doPT contra a cobrança de pedágio nas BRs 101 e 116. Jápagamos
impostos para as rodovias e não há desoneração emnada somente
aumento de tributos diretos e indiretos.

Diária 1
No decorrer no mês de julho

três funcíonários do Imetro/SC
bateram recorde de diárias. Teve
umque gastou 26,5 nomês, outro
29 e omaior chegou a 30 diárias,
só viajou. Um decreto do

governador Luiz Henrique
determina gastos até 30% do
salário com diárias. Está no'

programa de contenção de

despesa.Mas se não tem nada
com o Estado' como alega a
direção, porque publicar no
Diário Oficial?

Diária 2
A evolução das diárias no

IMETRO/SC. Março de 2007:
R$ 28,888,13; AbrilR$68,430,11
; Maio R$ 66}342,38 ; Junho R$
57.992,00 ; Julho R$ 72.864,88.
A direção comunicou que esses

, gastos não têm ligação com o

governo do Estado.

Ajuda bem-vinda
A orientação partiu da Pro

curadoria Geral do Estado o que
possibilitou a suspensão do blo

queio deR$ 4,5 milhões das con
tas da Epagri, Ocorre que ajusti
ça visando o pagamento de díví- _
das trabalhistas determinouoblo

queio das contas daEpagri. Agora
o Tribunal Regional doTrabalho _

reconheceu que a empresa não.

teve como se defender, num
processo que começou em

)oinville, e que a ação fosse revista.

Detalhe
Essa ação foimovida por servi

doresdoextintoCentrodeDesen
volvimento Biotecnológico, de
Joinville.Conseguiramobloqueio
na Justiça de R$ 4,5 milhões e o

direito a receber dívidas tra

balhistas.Até o ano de 1996, esses
servidores eramcedidosaoCentro

.

por diversos organismos.

E�a Vida Segue
"Será hoje a tentativa de

sepultamento da CPI da
Casan pela base governista?
A oposição. promete reagir.

MEIO AMBIENTE

Pesquisa envolve a transfonnação de resíduos de estamparia corno tintas e solventes

Combustível feito
a partir do lixo
Os resíduõs não
teriam outro destino

-

se não es ater�
I

BLUMENAU
I

Pesquisadores da Furb (Fa-
,culdade Regional de Blu

menau) darão início às pes

quisas que envolvem a trans

formação de resíduos de es

tamparias (borra de tinta, óleos,
solventes e produtos químicos
em gera1) em combustível,
tornando o atual custo das

empresas cotn o passivo am

biental em retorno financeiro.
Para financiar o projeto de'

pesquisa Unidade Multipro
pósito de Pirólise de Resíduos
Classe I, assinaram convênio no

.�

final da semana passada.
O projeto é resultado de seis

($
anos de pesquisas no Labo-
ratório de Fluidodinâmica

Computacional do'Departa
mento de Engenharia Química
da Furb. "A pirólise consiste

numa quebra térmica na

ausência de oxigênio e pós
sibilita a transformação de re

.

síduos que não teriam outro

destino que não o aterro, em

matéria prima, como o com

bustível", explica o co

ordenador do projeto, pro
fessor Henry Meier.
Ainda conforme o co-

...
.

ordenador, protótipos pilotos já
vêm sendo. desenvolvidos nos

laboratórios da Furb, utilizando
a técnica na transformação de
resíduos gordurosos. Com a,

viabilização do
�

projeto, os

protótipos, antes fabricados em
escala reduzida, serão am

pliados até alcançar o nível'
industrial.

"O primeiro passo é a

construção de uma unidade

piloto com çapacidade para

.processar cinco quilos de lixo/
hora. Conforme os resultados
forem avançando, poderemos "

iniciar a produção em escala
industrial de, em média, 250
quilos de lixo por hora",
antecipa O pesquisador.

ROUBO DE NOTAS FISCAIS
Roubo das notas de Serviço do Bloco 01 Sér.ie IS nº

02,03,04,05 e 06 da Empresa WJ Representações
Oomercials Ltda-ME - CNPJ 05.589.538/0001-05

Conforme B.O. n. 00050-2007-06304 de 24.06.2007.
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ECONOMIA
CASO RENAN

�

Conselho de Etica vota outro

processo contra Calheiros
Senador deve se reunir

com presidente lula para
discutir possível licença

BRASíLIA
O presidente doConselho de

Ética do Senado, LeomarQuin
tanilha (PMDB-TO), mareou
para amanhã a votação do se

gundo relatório aberto no pro
cesso de quebra de decoro par
lamentar contrao presidente da
Casa, RenanCalheiros (pMDB
AL).

Neste segundo processo,
Renan é acusado de atuar

politicamente em favor da
Schíncariol para reduzir multas

impostas à cervejaria no INSS

(Institute Nadónal do Seguro
Social) e na Receita Federal.

Segundo.a Agência Estado,
Renan .deve se encontrar hoje
com o.presídenre Lula para de
cidir seu futuro. OPlanalto quer
que o senador peça licença,
deixando o Senado sob o co

mando do primeiro vice-pre:
sidente, Tião Viana (PTAC), e
assim baixar a temperatura da
crise e conseguir a votação da

prorrogação da CPME
O relator do segundo pro

cesso, João Pedro (PTAM)" já
sinalizou na semana passada que
deve sugerir o arquivamento das
denúncias contra o peeme-

JOSE CRUZ/ABR

Renan pode sofrer 2° processo porter supostamente beneficiado a Schincariol

debista. Ontem, ele disse .que
não vai cometer injustiças. "Eu

_
tenho que ter a minha opinião.
Se eu for trabalhar com outras,
acabome anulapdo. Se vai con

- ttariarlnteresses de A ou B, pa
.

ciência. -')) representação é em

cima de uma matéria jornalís-
tica, temos que analisá-la. Não

podemos cometer nenhuma

injustiça", disse o relator.
Na semana passada, Renan

foi absolvido pelo plenário do
Senado, em sessão secreta, no

processo que pedia a cassação de
seu mandato por quebra de
decoro com 40 votos favoráveis,
35 pela cassação e seis absten

ções. Neste primeiro processo,
Renan era acusado de usar

recursos da Mendes Júnior para

, pagar aluguel e pensão à jor
nalista Mônica Veloso, com
quem tem uma filha.

.

-

OUTRÜS PROCESSOS
Além do caso Schincariol, Re
nan é alvo de um terceiro pro
cesso no Conselho

-

de Ética do
Senado que pede a investigação
da denúncia de que ele teria
usado laranjas para comprar
rádios e um jornal em Alagoas.

O PSOL já protocolou uma

quarta representação na Mesa

Diretora do Senado, em que
acusa Renan de ter participado
de um esquema de desvio e la

vagem de dinheiro em minis

térios chefiados pelo PMDB. Es
sa representação ainda não foi
enviada para o Conselho de
Ética.

Medida provisória regulamenta trabalho no comérc,io
BRASíLIA

O presidente Lula assinou no

começo deste mês uma Medida
Provisória (MP) que modifica a

regularnentaçâodoexpediente aos

dorníngos no comércio. O texto

assegura que o trabalhador deve
receber um domingo de folga a

cada dois trabalhados. Na lei

anterior, o funcionário tinhadireito
a uma folga a cada três domingos
de trabalho, mas em geral, esse

repouso. era concedido em

�ualquer dia útil da semana.

AmesmaMP também regula
menta o trabalho no comércio

durante feriados. O expediente
será autorizado, desde que haja
amrdo em convenção coletiva de
trabalho. As condições de traba

lho, como jornada, horaextra, vale
refeição e transporte, também
deverão ser aprovadas por

convenção.
O presidente também assinou

um projeto de lei que legaliza as

centrais sindicais. Apesar de
existirem hámais de 20 anos e de

serem parte importante nas

negociações saláriais, as centrais

até hoje não tinham sido

legalmente reconhecidas.
'

Com o reconhecimento

jurídico, as centrais passarão a ter
direito de entrar na Justiça para
defender causas de interesse das

categorias e receberão 10% dos
recursos arrecadados com a

contribuição sindical. O projeto
agora deve seraprovadopêloCon
gresso Nacional. (Com informa

ções da Agência Brasil e G1)

Cartos Brandão
redacao@ocorrpiodopovo.com.br

Maisgás
A partir de 2011 e após um investimento de mais de US$ 1,5

milhão, aPetrobrás espera produzirna plataformaCavaloMarinho,
em Santa Catarina, cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos de

gás/dia e 40mil barris de petróleo por dia.A informaçãojoi passada
ontem pelo gerente do ativo de produção na Bacia de Santos,
responsável por ?C, Luiz Carlos CronembergerMendes.

Entre as maiores
Publicado pela Revista Expressão levantamento da Fundação

Getúlio-Vargas, que aponta asmaiores empresas têxteis do Sul do
BrasiL Entre as cinco maiores estão Hering, Teka, Cremer e

Karsten, de Blumenau, e Marisol, de Jaraguá do Sul, sendo esta

uma das que mais emprego gera.

Mudança
A partir de Janeiro de 2008, Harry Schmelzer Jr., atual Diretor

Regional da Europa, assumirá o cargo de Diretor Presidente

Executivo daWEG. Em paralelo, Décio da Silva passa a participar
do Conselho de Administração e, ainda, daWEG Participações,
empresa controladora do GrupoWEG.

Melhor
E por falar em WEG, a empresa foi hexa no guia da revista

.

Exame - Você S/A, das 150melhoresempresaspara trabalhar. A
empresa foi selecionada e premiada como referência em gestão
de pessoas. Juntas, as campeãs de 2007 empregam 451 000

funcionários e têm faturamento de 397 bilhões de reais.

Sem crise
o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou pele enésima

vez, durante participação do 4° Fórum de Economia daFundação
Getúlio Vargas, ontem em São Paulo, que a crise internacional
não afetará;crescimento.Oministro, entretanto, cogitou, durante
suapalestra na aberturado evento, que, emumcenário pessimista,
a crise poderia gerar uma queda de 0,1% a 0,3% no crescimento �,
do PIB brasileiro em 2008.

Redução
Na mesmo evento o ministro Guido Mantega disse qu� o

governo não abrirá mão da CPMF, com a alíquota de 0,38%.
Entretanto, oministro admitiu a possibilidade do governo discutir
a redução da taxa já em 2008,. Essa redução já poderia começar
em 2008, mas só iniciarão as discussões depois que a PEC com

0,38% for aprovada no Congresso.
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LIGA FUTSAl: TERCEIRO JOGO SERÁ SÁBADO

�

teníslo toca para marcar o segundo dele com a camisa da Malwee e o quarto gol na vitória de ontem

Malwee vence IntelU por
4x2 eprovoca 3a partida

\

Sul, em horário a ser definido. O tas voltarammarcando forte.Mas

destaquefoi Lenísió, quemarcou o lance decisivo aconteceu aos 2

os dois primeiros gols com a minutos. Lenísio partiu para o

camisa da Malwee. contra-ataque, Marinho deu um
O time jaraguaense começou carrinho por trás e foi expulso.

melhor, comocamisa 28perdendo Com uma a mais, a Malwee
três chances has cinco primeiros chegou ao segundo gol 30
minutos. Aos 8'13", conseguiu segundosdepois,comFalcão.Foi
abrir o placar com Leco, que então que a estrela de Lenísio

avançou e chutou forte, de longe. brilhou, e ele mareou duas vezes.

Mas, em uma desatenção da. Primeiro aos,3'15" em um chute

marcação, sofreu o empate aos forte da direita e, depois aos 4'44",
15'05", com Flávio virando e dando um leve toque por cima

chutando de primeira, sem de Greuto. A Intelli ainda dimi
chances para Tiago. nuiu aos 16'06", com Leandrinho,

No segundo tempo, os paulis- mas o placar ficou no 4x2.

Jogo decisivo será.
neste sábado, às 14h
na Arena Jaraguá .

JUliMAR PIVATTO
JARAGUÃ DO SUL
AMalwee conseguiu reverter

a vantagem perdidano primeiro
confronto. Voltando a jogar o
futsal que sabe e com apoio da

torcida, o time jaraguaense
venceu a Intelli, ontem à noite,
por 4x2, e levou a decisão para a

terceira partida, no próximo
sábado, também em Jaragua do

I JuLimar Pivatto
I esporle@ocorreiodopovo.com.brLINHA DE 'FUNDO

Escolinhas
Definidos os finalistas do Campeonato de Escolinhas, promovido pela Liga
Jaraguaense de Futebol. No sábado acontecem as disputas de terceiro

lugar, a partir das 8h, no João Marcatto, com os seguintes jogos: CT Falcão
x Craques do Futuro (pré-mirim), Guaramirim x CT Falcão 12 (mirim),
Guaramirim x Escolinha Fia (infantil) e Vila Rau x Escolinha Fia (juvenil).
No domingo, a partir das 14h, tem as finais, no mesmo local - O Pequeno
e a Bola x Escolinha Fia (pré-mirim), Craques do Futuro x O Pequeno e a

Bola (mirim), Vila Rau x O Pequeno e a Bola (infantil) e O Pequeno e a Bola
x CT Falcão (juvenil).

Piso
Faltando pouco tempo para começar
os Jasc, o presidente da CCO, Jean
Leutprecht, arrumou um problema
de última hora para resolver. O piso
do Ginásio Arthur Müller apresenta
problemas, por causa da umidade, e

em certas partes da quadra ele
levantou. Deve passar por uma
reforma geral depois do Jaraguá
em Dança.

Amistoso
Torcedores da Malwee e do Joinville
da comunidade "Liga Futsal" no orkut
dão um exemplo de como manter em
harmonia a rivalidade. Estão
combinando um jogo entre as duas
torcidas. A movimentação nos

bastidores está agitada, com direito a

camiseta alusiva e tudo. O confronto
será dia 29 de setembro, Mais
detalhes na edição de amanhã.

Dúvida
- Hoje,

.

às 18h, o Joinville
enfrenta .a Ul0ra, em .Sâe .

Leopoldo,(RS), preéisando de
um empate para.se confirmar

.

nafinal. O piv.ô Frede, que está
"

COrri uma lesão no tornozelo'
. .

.

esquertío, airid�>é dúvida para
.• o confronto. Ele nem.vem '

treinando com .o grupo, pois ".
continua sentindo dores no local.

. .

'. -' .

�

Sesi
No fim-de-semana, as empresas da

região participaram do Meeting
Sesí, em Blumenau. A dupla de
vôlei de praia da WEG, Celso
Meneghini e Silvio Manzel,. ficou
com o bronze, e o basquete
masculino da Wt'<J ficou com a

prata. A Malwee conquistou um

bronze nos 1.500m raSAS feminino
sênior, com Adriana de \Souza.

''-.
;'. r

Desencantou
Lenísio mostrou ontem o craque que é. E no momento que a equipe mais

precisou dele. No fim do jogo, Falcão disse: "Nem parecia que ele (Lenísio)
estava tanto tempo sem jogar'. Não pareceu mesmo. Não foram apenas os

dois gols que carimbaram a boa atuação do jogador, mas o conjunto da obra. O

poderorenslvo, com fortes chutes de longa distãncia, mostraram a importãncia
de se ter um jogador como ele. Além disso, Lenísio demonstrou que sabe jogar
bonito na hora certa, como no segundo gol. Que continue assim.

CAMPEONATO BRASILEIRO
, BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO

. Resultados - 263 Rodada Resultados - 25a Rodada

Col. Time
BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO

GP 6C S6
Goiás Ox3 Náutico
Fluminense 2xO América-RN
São Paulo 2x1 Santos
Atlético-MG 3x4 Cruzeiro
Corinthians Ox1 Botatoqo
Atlético-PR 2x1 Palmeiras
Sport 3x1 Paraná
Figueirense 4x1 Juventude
Grêmio 1 xO Internacional
Flamengo 1 xi Vasco

7°

Col. Time P6 J V E D 6P GC S6
1° São Paulo 57 26 17 6 3 40 8 32
2° Cruzeiro 4� 26 15 3 8 61 44 17
3° Santos 42 26 13 3 10 40 33 7
4° Bota10go 42 26 11 9 6 45 38 7
5° Grêmio- 41 26 12 5 9 28 26 2
6° Vasco 40 25 11 7.7 42 29 13
7° Palmeiras 40 26 11 7 8 33 34 -1
8° Fluminense.,; �O . 26 10 10 6 35 22 13
go Sport 36 26 10 6 10 40,41 -1

10° Internacional 35 26 10 5 11 34 34 O
11 ° Figueirense 34 26 _ 9 7 10 41 44 -3
12° Goiás 33 26 10 3 13 33 39 -6
13° Flamengo 33 25 8 9 8 39 39 O
140 Corinthians 33' 26 8 9 9 29 36 -7
15° Atlético-MG 32 26 9 5 12 40 39 1
16° Atlético-PR 32 26 8 8 10 37 38 -1
17°, Paraná, I' ,(! 3-1, ,,29 j 8 . 7 11.'. 30 41 -11
18° Náutico 30 26 8 6 12 41 48 -7
19o Juventude 26 26 7 5 14 29 45 -16
20° América-RN 11 26 3 2 21 19 58 -39

Coritiba

Ipatinga
Criciúma

PG J
Criciúma Ox1 Ipatinga
Vitória OxO Ituano
Ponte Preta 2x1 Santo André
São Caetano 2x2 Santa Cruz
CRB Ox4 Ceará
Fortaleza 2x3 Gama
Brasiliense Ox1 Coritiba

.

Remo 2x2 Barueri
Marília 1 x2 Portuguesa
Paulista 7xO Barueri

v E D

46 25 14 4 7 36 26 10
43 25 13 4 8 33 25

<I)
8

41 25 12 5 8 ,42 27 - 15
4° Portuguesa 40 25 11 7 7 39 30 9

5°. Brasiliense 40 25 11 7 7 39 32 7
38 25 12 2 11 47 34 13

Marília 37 25 13 4 8 42 37 5

Porte Preta 37 25 ·10 7 8 44 37 7

37 25 10 7 8 39 43 -4
34 25 10 4 11 37 43 -6 Hoje -18/09

20h30 - Santa Cruz x Paulista
11 ° Ceará 34 25 9 7 9 40 39 1

20h30 _ Marília x Vitória
12° Gama 34 25 9 7 9 36 40 -4 Sexta-feira _ 21/09
13° Paulista 32 25 9 5 11 39 39 O 20h30 - Portuguesa x São Caetano
14° São Caetano 32 25 8 8 9 28 29 -1 20h30 - Gama x Remo

15° Santa Cruz 32 25 8 8 9 34 42 -8 Sáb,ado - 22/09
160 Avaí 3125 87 103541 -6 16h-lpatingaxBrasiliense

m"F,ortaleza ,30:, 25 .� }_.13 3258"4340'" _6
__ ���=������e���crici�ma

18° Santo André 28 25 7. 7 11 -.5 ten -Ituano x Ponte Preta
19° Remo 22 25 6 4 15 37 52 "15 16h - Coritiba x Ceará
20.0 Ituano 20 25 5 5 15 27 47 -20 16h - Santo André x Barueri

Vitória

9°
100

Barueri

'ÇRB
273 Rodada
Sábado - 22/09 •

18h10 - Goiás x América-RN
18h10 - São Paulo x Figueirense
18h10 - Grêmio x Santos

. Domingo - 23/09
16h - Palmeiras x Corinthians
16h - Náutico x Sport
16h - Atlétito-MG x Irternacional
16h - Juventude x Flamengo >" {

18h10 - Atlético-PR x Paraná
18h10 - Botafogo x Fluminense
18h10 - Vasco x Cruzeiro

263 Rodada
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SEGUNDONA: SEXTA RODADA
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/

PoruePr&amnceemaruem

a liderança na Segundona
Nos aspirantes, a

Galvanização Batisti

é líder da competiçã�

- JUliMAR PIVAlTO

JARAGUÁ DO SUL
APonte Preta venceu aKifer

ro/Rancho Bom por 3x1 e

manteve a liderança do Cam

peonato Não-Profissional da -

Segunda Divisão da Liga
Jaraguaense, agora com 13

pontos.Na segunda posição está
a Jupy, com nove, com jogo a

menos e que venceu o JJ Bor
dados (que também tem nove)
par 4x 1.AKiferro/Rancho Bom

-

tem seis, junto com ó:Rio Cerro,
que perdeu por 2x1 para o Rio

Molha (quatro pontos). O Ga
ribaldi venceu a Galvanização atrás vem a Vil:'I..Rau, com dez.

- �. -

Batist:i/JBpor 2xI e tem três.Vila O JJ Bordados, que perdeu por
Rau (que folgou) tem um e

_

�3xO para o Tupy, é o terceiro

Batisti tem zero. com oito e o time de,

Nos aspirantes, a situação Schroeder vem logo atrás com
praticamente se inverte. A

, seis, junto dom a Kiferro/

liderança é da BatistijJB, que Rancho Bom, que venceu á

venceu o Garibaldi por 3xO e Ponte Preta por 4x2. A rodada

chegou aos 11 pontos. Logo teve ainda Rio Molha Ox2 Rio

Jogadores do Garibaldi comemoram vitória por 2x1 naHatisti/JB na Arsepum

Cerro. -

Nó próximo fim-de-semana
tem Kiferro e Rio Molha, no
sábado, em partida atrasada.

Domingo tem Tupy xVila Rau, -

Ponte Preta-x Rio Cerro, Batisti
x JJ Bordados e Garibaldi x

Kíferro,: com todos os jogos
começando às 13h30,

oBoticário' você pode ser o que quiser

�-f'
•

Três times .dividem a po�nta da Primeirona com 4 pontos
JARAGUÁ DO SUL

,.,

Caxias, Flamengo e Cruz de
Malta têm quatro pontos e estão

na liderança da Primeira Divisão.
O Atlético, com três, vem logo
atrás. Os resultados do fim-de
semana foram: Cruz deMalta OxO

Flainengo, Caxias 3xO Vitória,
Atlético 2xI Noite à Fora e

Botafogo Ixl João Pessoa. Nos

aspirantes, oNoite à Fora tem seis

pontos e o Flamengo, quatro.
Resultados: Cruz de Malta OxO

Flamengo, Caxias 1x5 Vitória,
Atlético 2x3 Noite à Fora e

Botafogo lxl joâo Pessoa. Aspirantes do Bolafogo (branco) e João Pessoa ficaram no empate em 1x1
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