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Depoimentos chegam ao

fim com Ruy Lessmann
Diretor da Casa, Ruy Lessmann foi ouvido ontem na Comissão que investiga possível alteração de prazo do contrato de renovação
da concessão do serviço de transporte público. Dieter Janssen terá até o dia 7 de novembro para apresentar relatório final. • PÁGINA 4

SELEÇÃO FORA DE QUADRA
PIERO RAGAZZI

--

Kléber,Maurício, ferreti, João., Fre.d (em pé) e Renato, Pequeno e Marcão (agachados), fazem parte da comissão técnica da Malwee. Eles t�m agora a

missão de levar a equipe para a final da liga Nacional e vencer o grande rival, o Joínville. No currículo da turma, uma coleção de títúlos.• PAGINA 15

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Assegurar que crianças EO adolescentes com dificuldades de

aprendizagem freqüentem a escola é uma das prioridades da

Educação de Jaraguâ do Sul. Para atender a esta demanda. foi
criado o Centro de Atendimento Especial "Profsssora
Isméria Maria Kasrnírski" .. Com um investimento superior a
R$ 100 mil, o centro possui saías de atendimento
indivkíuallzado, equipamentos modernos e atende

aproximadamente 300 crianças e adoíescentss (deste total,
150 são atendidos nas suas escolas). Atualmente, são
oferecidos serviços de atendimentos clínicos nas áreas de

fonoaudiologia, psicologia, psícopedaqoqia
e atendimentos educacionais através da
assesscria pedagógica.
A inclusão escolar é mais uma conquistá
para a nossa Educação!

S£CRHIBIAUIICIPIl .JIRERl1UBADE

BEIlIU. £CUltURA _uA 10 SUL
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A lição de casa

, (.

• EDITORIAL

Os dados não mentem e

mostram ao País porque a dis

criminação que sofremos na

divisão do bolo dos recursos é

injusta: as indústrias de SC são

responsáveis por 556.997 vagas

dos 1.486.969 empregos formais

registrados no Estado, repre
sentando 37,46% do total. No

Brasil, o peso do setor industrial
sobre o total dos trabalhadores
com carteira assinada é bem

menor, ficando em 22,92% do
total de 33,24milhões postos de
trabalho. Os números são de
2005 e são um dos destaques
da publicação Santa Catarina

em Dados 2007, da Fiesc.
A indústria da transfer

mação responde pela maior

parte das vagas de emprego do
setor industrial, com 490.042

pessoas. A indústria da cons

trução civil emprega 49.907

Das 35 maiores empresas

importadoras de se, 17

são trading companies,
empresas comerciais"

r

trabalhadores registrados, a

indústria extrativa 6.773 e as

empresas de .produção e dis

tribuição de eletricidade, gás
e água 10.275 empregados.

O SC em Dados 2007

mostra, por exemplo, que das

35 maiores empresas impor
tadoras de Santa Catarina em

2006, 17 são trading com

panies, empresas comerciais

especializadas somente na

exportação e importação dos
mais variados produtos. As
compras de outros países foram
recordes noCãno passado,

chegando a US$ 3,47 bilhões,
58,51% a mais que em 2005.

Do total importado por SC em

2006, US$ 901,4 milhões

(26%) passaram pelas 17 tra

dings companies que estão

entre os maiores importadores
do Estado.
A atração das trading para

o Estado nos últimos anos foi
motivado principalmente
pelos incentivos fiscais para a

importação, criados pelo
governo catarinense em 2004.
Tanto é que, em 2003, apenas
quatro empresas do setor

figuravam entre as 35 maiores

importadoras de SC e so

maram US$ 17,8 milhões.
Estes números mostram

que nossas el!lpresas, em

presários, trabalhadores e o

Governo do Estado estão

fazendo a lição de casa.

• PONTO DE VISTA

Femusc - 'inscrições antecipam
sucesso da edição 2008
O FEMUSC nasceu para ser fessores, os maiores nomes da

um evento de suma importân- música clássica erudita do
cia na cultura brasileira, tanto mundo. Como alunos, músi
na apresentação de concertos cos de orquestras e sinfônicas

domais alto nível artístico e de de mais de' I 7 paises. Como
aulas instrumentais com gran- platéia, mais de 40.000 ex

des mestres da música, como pectadores.
em seu empenho social. Seu O repertório apresentado
corpo docente conta com os

o
envolve musica erudita, popu

melhores professores do cenário lar, étnica, experimental, ori
mundial, tanto por suas carrei- ginal, arranjada especialmente
ras e seu reconhecimento co- para a ocasião, improvisada,
mo pedagogos, mas especial-. séria e não-séria. A base lógica
mente por sua dedicação hu- da escolha do repertório mu

manitária às causas educacio- sical apresentado no FE

nais e culturais em países MUSC é a expressão artística

emergentes corno o Brasil. de cada jovem, no momento

Antecipando-se ao clima de suas vidas em que esta

do festival, que irá acontecer expressão se manifesta.

de 20 de janeiro a 2 de fevereiro Durante o FEMUSC 2008,
do próximo ano, o evento já é grandes obras orquestrais serão
considerado "O maior festival apresentadas, como Carmina

de música erudita do Brasil", Burana (de Carl Orff), Uma
reunindo mais de 70Ô músicos Vida de Herói (de Richard

durante 14 dias. Como pro- Strauss), assim como o Con-

• Alex Klein, Diretor
artístico do Femusc -

Festival de Música de
Santa Catarina

• DO LEITOR

PT elege nova
direção partidária

De acordo com decisão do 3º

Congresso Nacional do PT,
acontecerá nos dias 02 e 16 de
dezembro de 2007, as eleições
internas do partido para escolha

da nova direção partidária em

todos os níveis e em dois turnos.
Para a composição dos

diretórios será observado o

percentual de votos que cada
.

"chapa obtiver no primeiro turno, .

dia 02 de dezembro.
Parao cargo de presidente será

necessário pelo menos 50% mais

um dos votos para assegurar a

eleição em primeiro turno. Nos

casos em que houvermais de um
candidato apresidente e nenhum
obtiver mais de 50% dos votos,

haverá segundo tumo no dia 16

de dezembro de 2007.

Participam do processo
eleitoral interno, todos os filiados

que constaremregistradosnaLista
nacional do partido com pelo
menos um ano de filiação.

O processo de eleições diretas
do PT (PED) em 2005 mobilizou"
quase quatrocentosmil brasileiros,
confirmando o PT como um dos

partidos que n�ais mobiliza sua

base social.
Paraopresidentemunicipal do

PT em Jaraguá do Sul, Sebastião
Camargo, "este é momento

importante porque Q processo

eleitoral além mobilizar a

militância, oxigenará o partido e

o fortalecerá ainda mais para a

disputa eleitoral de 2008".
• Sebastião Camargo, Presidente - PT

Pravaler!

certo para Violino de Tchai

kovsky, visto como "intocável"
pelo violinista para quem foi

dedicado, devido à dificuldade
técnica que apresenta. E para
celebrar a inclusão do violão
clássico na ofertas educacionais

do FEMUSC, será apresen
tado também o "Concierto de

Aranjuez" para violão e or

questra, do compositor es

panhol Joaquin Rodrigo.
Uma prova da dimensão

que o evento alcançou é que
ao final das primeiras 24 horas
de inscrições para o próximo
evento, o FEMUSC recebeu
400 cadastros de alunos inte
ressados. Com mais de uma

centena de apresentações or

questrais, aproxima. o público
damúsica como forma de arte.
Convidamos a todos os amigos
da arte a participar ativamente
deste grande acontecimento.

.

Crônica inspirada no texto de
Chico Xavier "Mais ou Menos"

Se amarmos pra valer, se

sonharmos pra valer, se formos

amigos pra valer, se estudarmos
pra valer, se trabalharmos pra

valer, se namorarmos pra valer,
se tivermos fé pra valer e se

investirmos pta valer, estaremos
bem perto de morarmos numa

casa pra valer, numa cidade pra
valer e de termos umgoverno pra

valer; porque somos nós que
decidimos quem vale, afinal.
Teremos umaboa cama, umbom

transporte, comeremos. bem e

poderemos acreditar num futuro
melhor, porque nós o faremos
bom e seremos pessoas valorosas
ou PRA VALER!

• Josemeri Coelho, Estudante do
curso de Màrketing na Fatej

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

Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome

cornpleto, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).

www.cristianalobo.globolog.com.br

o senador Renan Calheiros chegou ao Senado terça-feira com declarações
prontas a favor da prorrogação da CPMF - um discurso que cai bem aos ouvidos
do Palácio do Planalto. Ele disse que a CPMF é importante para o país, para

..

programas sociais. "Quem é quévai ficar contra?", indagou. Para aliados, Renan
busca dar curso normal às atividades do Senado. Conforme vinha dizendo, ele
não pretende se afastar da presidência do Senado - nem pormeio de férias ou
de licença do cargo - e quermostrar que é capaz de continuar na presidência.
Nesse contexto, Renan tem tentado reduzir a importância do encontro que terá
com o presidente Lula - em data e horário ainda a serem confirmados -, tratando
a conversa como um ato de rotina. Na avaliação de auxiliares, foi criada grande
expectativa quando ao encontro com o presidente Lula.
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Renan quer virar a página
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POLITICA

Encrenca
Sobre ida do prefeito

Moacir Bertoldi (PR)
para o PMDB, na con

dição de candidato a

prefeito, o presidente do
diretório, Carlos Chio

dini, diz que o ex-de

putado Ivo Konell não
fala pelo partido. "Está
com os direitos políticos
cassados até 2010, por
tanto, legalmente nem

título ,de eleitor tem.

Nessa condição, nem

pode ser filiado ou filiar
se a partido político",
resumiu.

Migrando
Secretário de Obras,

Alberto João Marcatto,
estaria com um pé no
PMDB. Como parte das

negociações que podem
levar o prefeito Moacir
Bertoldi (PR) para o

partido também.

Contas
A um ano da ma

joritária de 2008, o que
tem de pesquisa eleitoral
em [araguá do Sul é um

espanto. Algumas não
trazem números iína

ginados pelos que en

comendam as consultas.
Mas servem como al
ternativas para coliga
ções pelos mais bem
colocados.

Transjaraguá .

Desapropriação de área
para ampliação do ter

minal central era o cavalo
de batalha entre a pre
feitura e a Canarinho.
Agora, há nova proposta,
que dispensa a aquisição.
Sendo ass-im, já poderia
estar em obras.

PIERD RAGAZZI

Ontem e hoje
Com unhas e dentes, como o fez na absolvição de

Renan Calheiros (PMDB), a senadora Ideli Salvatti
(PT), na foto, defende a continuidade da CPMF,
com receita média de R$ 36 bilhões. Visceralmente
contra a cobrança do imposto do cheque quando
implantado no governo do tucano Fernando

Henrique Cardoso, agora a senadora faz chantagem,
.

dizendo que um-terço do arrecadado vai para a saúde,
incluindo recursos para os municípios. Certo. Mas, e
o resto? Não era para todo omontante ser canalizado
exclusivamente para a saúde? Claro, agora tem o

Bolsa Família, que, por baixo, representou 15 milhões
de votos para Lula em 2006.

Sacramentado
Está consolidada a construção do campus da UFSC

em [oinville, na região conhecida como "Curva do

Arroz", novo acesso à cidade pela zona sul. A prefeitura
já escriturou a área prometida, de 1, 221 milhão de
metros quadrados, ou 20 campos de futebol. Obra
custará R$ 9,4 milhões.

Eles vão?
Rest? saber se, para a festa de inauguração, os "pôneis"

de Guaramirim, rótulo da senadora Ideli Salvatti (PT)
àqueles que pleiteavam o campus em área marginal à
SC-413, comparando Joinville a um cavalo alazão, serão
convidados. Ela será, com certeza.

Sufoco
. Itajaí quer a criação de inais um conselho tutelar na
cidade. E bem justificado: são apenas cinco conselheiros

para atender, cada um, 34 mil pessoas. A população
aproxima-se de 130milhabitantes. Impossível atenderbem.
Em Jaraguá e região, não é muito diferente.

Cf.llso Machado
rpdacao@ocorrpiodopovo.com.br
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Tiroteio
Vereador Dieter Jans

sen (PP) foi o carrasco do
diretor presidente da

Viação Canarinho, Décio
Bago, em depoimento à

Comissão Processante da
Câmara. Duelo a dois,
ambos rápidos no ga
tilho. Dieter tem se des
tacado na Comissão.

Demora
Não só a bilhetagern

eletrônica e passagem
única vão esperar para
2008 como declarou
Décio Bago. Outrasobras
como os mini-terminais

em bairros idem. Exigem
desapropriação de áreas

e; nessa direção, pelo
que se sabe nenhum passo
foi dado.

Versão 1
Ex-procurador J urandyr

Bertoldi reafirma à colu
na: foi ele quem falou
com o então presidente
da Câmara, Carione
Pavanello (OEM), par
telefone, sobre a mu

dança de prazo das obras
da Canarinho no Trans

jaraguá, provocado por
emenda coletiva dos
vereadores.

Versão 2
Mas que não adequava

o projeto a prazos para

bilhetagem eletrônica e

passagem única. O que
foi feito pela prefeitura e,

segundo Jurandyr, co� a

anuência de Pavanello.
"Reafirmo e assumo

isso", enfatizou, reba
tendo depoimento do ex

presidente da Câmara de
Vereadores à Comissão
Processante.

RETRANCA
Troca troca
Prefeito de Joinville, o gaúchoMarco Tebaldi (PSDB)

já é "Cidadão Catarinense". Título outorgado na

segunda-feira pela Assembléia Legislativa, por
requerimento do deputadoDarci deMattos (OEM).A
quem Tebaldi apóia como candidato a prefeito de

Joinville.

Susp'eita
Licença médica do vereador José Osório'de Ávila

(DEM), o Zé da Farmácia, sendo questionada.
Atestado deve descrever a doença, sob pena de falta
de decoro parlamentar. É que, nesse caso, ele recebe

salário integral, ao redor de R$ 6 mil. O suplente,
também.

De olho
Projeto do deputado Gelson Merísio (DEM), que

dispõe sobre a venda de produtos fora da linha de

medicamentos pelas farmácias e drogarias, causou
reboliço no meio farmacêutico.' Alguns
estabelecimentos parecemmais um camelódromo. A

Anvisa, inclusive, já investiga.

Vidas em risco
Parece ummalcrônico. Se em [araguá o problema

da coleta de sangue foi resolvido, em Brusque o banco
dê sangue está fechado há mais de um ano. A

Vigilância Sanitária exige reformas do prédio já
deteriorado. Como ocorreu no Hospital São José há
dois anos atrás.

Sem trégua _
DIVULGAÇAO

Já são 61 prefeitâras e 54 Câmaras deVereadores
a firmar' Termo de Ajuste de Conduta com o

Ministério PÓblico contra o nepotismo. Outras ações
civis públicas contra 22 prefeituras e sete câmaras

estão em curso. Resultados até a primeira semana

de setembro de 2007.
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Lessmann é o último a depor
sobre a alteração de prazos "

Parecer final dos
vereadores deve
sair em ou,ubro

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
A Comissão Processante da

Câmara de Vereadores, que
investiga possíveis alterações na
renovação do contrato de
concessão do serviço de

transporte coletivo, encerrou as

sessões de depoimentos após
ouvir dez pessoas. O último a ser

indagado foi o diretor da Casa,
Ruy Lessmann, na manhã de
ontem. A partir disso, os in

tegrantes começam a se reunir

de portas féchadas pará, depois,
emitir um relatório final que
deve entrar na pauta de votação
do Legislativo para aprovação
ou arquivamento,

Ao responder às perguntas de
Dieter Janssen (PP) e [urandir
Michels (PV), Lessmann re

conheceu o contrato votado

pelos vereadores em 200.6,
porém, não enviado adiante.

Segundo o presidente da co

missão, Terrys da Silva (PTB),
um outro documento chegou às

mãos do prefeitoMoacirBertoldi
(PR) e retomou à Câmara com

adaptações.
Esse é o validado pelo ex

presidente da Casa.. Carione
Pavanello (DEM) e pelo diretor

. presidente da Canarinho, Décio
Bogo, nos depoimentos de

segunda e terça-feira passadas.
Porém, ele foi negado por

De acordo com o relator
da' Comissão Processante,
Dieter Janssen, a principal
diferença entre os dois pro
jetos é a parte que diz res

peito à área anexa ao Ter

minal Urbano de Ônibus.
Um deles, reconhecido por

CESAR JUNKES

Lesmann diz que documento firmado porBertoldi não foi o aprovado pelaCâmara

Lessmann, que colocou a

responsabilidade da confusão
sobre funcionários da Câmara e

na Prefeitura. "Quero deixar a

minha indignação e repúdio à

administraçãomunicipal porque
até agora não se manifestou de
forma positiva para a execução
do projeto", enfatizou.

Esse impasse vai ser analisado
.

e cruzado com a documentação
solicitada pelos três vereadores

Cintegrantes da bancada

processante ainda nesta semana.
Eles querem saber qual contrato

foivotado na realidade e se houve

alterações nele, sejam legais ou
não. Depois disso, DieterJanssen
vai emitir o relatório definitive
das investigações. Para evitar

especulações, o relator preferiu
não comentar o depoimento de

Lessmann. "Sóvoume posicionar
no final", afirmou,O prazo vence

em 7 de novembro, 90 dias após
a instauração da comissão, mas
a expectativa é que essa

conclusão seja divulgada até

meados de outubro, segundo
acerto prévio do grupo.

compra e a quem compete
a transação. Os prazos
também seriam diferentes,
sendo o primeiro com

vencimento em 31 de
dezembro de 2006 e o

segundo em 31 de julho-de
2007.

Ruy Lessmann e alguns
vereadores da Casa, incluiria
de forma clara a aquisição do
terreno. Já o outro, validado

por Carione Pavanello, Décio
Bogo e oficialmente pela
Câmara, deixaria dúvidas

quanto a necessidade dessa

lançamento da Campanha do
Idoso é adiado para o -dia 27-'
JARAGUÁ DO SUL
A solenidade de lançamen-

.

to da 6ª Campanha Municipal
dó Idoso, prevista para-hoje, foi
transferida para o próximo dia

27, devido à previsão de chuvas

para esta semana. A informação
é do coordenador do Centro de
Convivência da Terceira Idade,
Caius Ananda Xavier dos

Santos, salientando que

permanecem osmesmo horários
e atrações já anunciadas. O

evento inicia com uma ca

minhada envolvendo cerca de
800 integrantes de grupos de

idosos, que estarão concen

trados a partir das 8h atrás da

IgrejaMatriz São Sebastião, de
onde seguirão pelo Calçadão da
Marechal até a Praça Ângelo

Piazera - local das atividades a

serem desenvolvidas no período
das 9h às 13h.

Verificações da pressão
arterial e do índice de massa

corpórea, aulas de ginástica,
massagem, orientações sobre

colesterol, hipertensão, glicemia,
câncer de mama, e mal de
Parkinson são algumas das
atividades programadas para o

lançamento da campanha, que
este ano tem como tema "Cui
dar da saúde é cuidar da vida",
Também estão previstas atra

ções artísticas como o Coral da
Terceira Idade, dança e canto

(com integrantes de projetos da
Casa da Serenidade), além dos
músicos Léo doAcordeon e Ingo
Hech.

Campanha do Idoso tem o tema "Cuidar da saúde é cuidar da vida"

Weg recebe prêmio por proporcionar
qualidade'de vida aos colaboradores

(Santa Catarina, Paraná e Rio

Grande do Sul) e nacional do

pSQT. '-

Os critérios de avaliação uti

lizados no prêmio foramquestio
nários de avaliação dos colabora

dores, relatório de gestão com

auto-análise da empresa, relatório
da visita técnica, feita por equipe
especializada na área e avaliação
da comissão julgadora.
A Grameyer (pequena em

presa) estará representandoSanta
Catarina na categoria especial.

(

Esta categoria é para empresas que
já venceram a fase estadual por
dois anos seguidos e que auto

maticamente participam de uma

avaliação nacional diferenciada.

FLORIANÓPOLIS
As empresas campeãs da 12ª

edição estadual doPrêmio Sesi de
Qualidade no Trabalho (pSQn
são a Weg (grande empresa) e a

Botega (média empresa). A
solenidade de premiação será
realizada na reunião de diretoria
do Sistema Fiesc, na sede da

li' Federaçãodas Indústrias, !ill sexta

I feira. A iniciativa tem como

objetivo valorizar as empresas que
adotam práticas de gestão
corporativa relacionadas às'

condições de trabalho para
melhorar a qualidade de vida de
seus colaboradores. As empresas

premiadas em Santa Catarina

participarão das fases regional
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RESULTADO SAI EM OUTUBRO Panela de pressão .explode e

causa incêndio em cozinhaEleiçãopara reitoria daUneIj
tem apenas uma candidata

JARAGUÁ DO SUL
Um incêndio destruiu por

completo a cozinha da casa

número472, na Rua jorge Buhr,
no Bairro Água Verde, na
manhã de ontem. O fogo
começou por volta das 8h50'e
precisou de mais de. dois mil
litros de água para ser contido,
além da utilização de extintores
de residências vizinhas.

Segundo os bo�beiros
voluntários, que atenderam à

ocorrência, a área atingida
chega a 30 metros quadrados
dos 90 da construção feita em

madeira e alvenaria. Um

possível vazamento de_GLP (gás

de cozinha) foi a causa das

chamas, conforme informações
preliminares da corporação. Já
o proprietário, Luiz Carlos da

Silva, disse ainda que uma

panela de pressão estourou no

fogão, causando o incidente.
.A casa tem como inquilino

Onivali Francisco Souza, 54. Ele
teve de ser encaminhado ao

Pronto Socorro do Hospital São
José porque inalou fumaça. As
outras três pessoas quemoravam

no local não estavam no mo

mento do incêndio. O prejuízo
estimado passa dosR$ 2mil, entre
móveis, eletrodomésticos e fia

ção elétrica. (KE)

CESAR JUNKES

Chefe de gabinete já se

prepara para assumir
a entidade em 2008

KELLY ERDMANN
. JARAGUÁ DO SUL

O nome da nova reitora da

Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul) já começou a ser

definido. É que a única

candidaturahomologadanoprazo
estabelecido foi a de Pedra

SantanaAlves, chefe de gabinete
da Reitoria desde 200l.
A professora de Educação

Física deve ser a substituta de
Carla Schreiner à frente da

instituição, caso nenhum outro

funcionário entre com recurso

solicitando disputar a eleição até

às 8h de hoje. Assim, apenas a
�

professora entra na disputa e �ca,
teoricamente, com o cargo.

Segundo o presidente da
Comissão Eleitoral, João Gascho;
ela só necessita de 50% mais um

dos votos válidos. Participam da

escolha, dois representantes e

cinco professores de cada curso,

dez integrantes do corpo técnico

administrativodaentidadee todos
os membros do Conselho

Uníversirárío, de Curadores e de

AdministraçãoSuperior.No total,
estima-se que 200 pessoas façam
a indicação no próximo dia 1Q de
outubro. ,() resultado final será .

CESAR JUNKES

Pedra Santana diz que é necessário investir em novas tecnologias

nidade em geral.
O crescimento não estána lista

demetas, pelomenos porenquan
to, por causa da competição
acirrada que se formou entre as

universidades catarinenses. "Pre

cisamos valorizar o que temos. A
demanda vem diminuindo e a

oferta de instituições de ensino
cresceu", disse.
A professora Pedra Santana

Alves nasceu emGravatal, noSul
de Santa Catarina. Ela tem 54
anos, está nomagistério há 32 e é

formada em Educação Física.

divulgado na seqüência e o

vencedor assume a partir da 1Q de
fevereiro de 2008, ficandono cargo
até 31 de janeiro de 2012.

Caso a expectativa se tome

realidade, Pedra diz que o maior

desafio a ser enfrentado como

reitora da Unerj é o cuidado com
o aprendizado dos acadêmicos.
"Vamos aumentar o nível de

exigêncianodesempenhode todas
as esferas", explicou. Além disso,
ela planeja fortalecer os inves

timentos em novas tecnologias e

estreitar a relação com a cornu-

Prejuízo com incêndio deve ficar em torno de R$ 2 mil, prevê proprietário

Marido traído tenta matar o

amante com golpes de'facão'
.

. ,

Samae é destaque em pesquisa sobre saneamento JARAGUÁ DO SUL facão (de aproximadamente 50·

centímetros) atingindo a cabeça,
as costas, os ombros e o braço.
esquerdo.

Adinei correu até uma

creche, localizada na Rua Arco

Íris, e pediu ajuda. Ele' foi
encaminhado para o Pronto
Socorro do Hospital São José
apenas com ferimentos leves. O

agressor foi detido e conduzido
a Delegacia de Jaraguá do Sul.

Segundo o dekgado Urkl

Robeíro, foi instaurado inquérito
para apurar a agressão. (GR)

o

Mais uma tentativa de homi
cídio foi registrada pela PM (Po
líciaMilitar) de Jaraguá do Sul na
manhã de terça-feira. Em menos

de uma semana, esta foio terceiro
caso na região. Desta vez, a agres
são aconteceu na Rua JoãoMass,
no Bairro Tifa Mosca. Segundo
informações da PM, Adinei
Hanemann, 43 anos, estava na

cama com uma mulher casada,
quando o marido flagrou o casal.
O homem inconformado com a

situação agrediu Adinei com um

. )

JARAGUÁ DO SUL
,

O Laboratório-de Efluentes
do Samae de Jaraguá do Sul,
ficou com a segunda colocação
no Programa Interlaborato
rial Abes/2007. A pesquisa. é
organizada pela Associação
Brasileira de Engenharia
Sanitária � A�biental - Sub
seção Franca/Sf com a fi
nalidade de verificar a ex

celência das instituições de
análise na área de saneamento.

este resultado é fruto do tra

balho desenvolvido pelos ser

vidores municipais. ''Através de
uma política institucional de

qualidade e competência na

'prestação de serviços; temos
investido em equipamentos e

na capacitação do corpo téc

nico, visando garantir à po

.
pulação jaraguaense um padrão
de serviços à altura de nosso

município", acrescenta o di

reter-geral.

O diretor-geral do Samae, Luis
FernandoMarcolla, comemorou
o resultado e salientou que a

autarquiamunicipal obtevesete
índices "excelente" e um "bom"

para obter este destaque entre

as.49 instituições de renome

nacional - Casan, Sanepar e

Sabesp, por exemplo - par

ticipantes da 17ª rodada, que
envolve análises acerca de

esgoto sanitário.
De acordo com Marcella,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



61 QUINTA-FEIRA, 20 dp setemare dp 2007 O CORREIO.COM OCORREIO00POVO

FEIJOADA DO MOVIMENTO FAMILIAR·

Ef'Ç..�.",SMP - EJU - ONDA - GIRASSOL
'.

';,' EIS-ME AQUI - EJA

DATA: 15/09/07

SALÃO DA IGREJA RAINHA DA PAZ

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

EDITAL DE PRflVtElRO PUBUCO U�JLÃO E INTIMAÇÃO
.

JARAGUA DO SUL - SC
Data do leilão:) O/I 0/07 - A partir das: ) 4:30
Local: CAIXA ECONOMICA nDERAL - AGENCIA JARAGUA DO SUL - RUA
EXPEDICIONARIO GUMERCINDO DA SILVA, N° 45, CENTRO - JARAGUA DO
SUL-SC

-

JULIO RAMOS LUZ, Leiloeiro Oficial matrícula AARCíl62 estabelecido a RUA DOM BOSCO
, N° 276 - SALA 102, RIO DO SUL, se, telefone 4735217730, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei N" 8004, de 14/03/1990
e Decreto Lei N" 70 de 21/1111966 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 08170 e CFG
10177, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dividas
hipotecárias em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL:

A venda li vista será feitá mediante pagamento à vista, podendo o arrematante

pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.

A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita através
de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquerAgência, após análise cadastral e
comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes
deste edital e/ou utilização des recursos do FGTS deverão procurar uma Agência da CAIXA
ECONOMICA FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data
do leilão.

Os lances mínimos para vendá serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 _do CC, sendo omaior dos dois valores, sujeitos,
porém. a atualização até no momento da real ização da praça.

- As despesas relativas a comissão de leiloeiro. registro, imposto e taxas inclusive
condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será o responsável pelas providência de desocupação do mesmo.

O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de
Arrematação ou do contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas 'sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:28762-CONTRATO: 8041700014080- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AGENCIA:
04170 JARAGUA DO SUL é)

-

MARIATADEU DE LOURDES TEIXEIRA. BRASJI.EIRO(A), FUNCIONARIAPUBLICA
CPF 00518!45956, CI1446001 SSP-PR, DIVORCIADO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇAO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, LOTEAMENTO RESIDENCIAL
MIRANDA, A RUA 996-PAUUNA KRUGER LESCOWJCl,iANTJGA RUA 996- SEM
NOME). N"34, LOTE61, BAIRROJARAGUA 84, EM JARAGtJA DO SUL, COM AREA DE
319,80M2. AREA CONSTRUIDA DE 91,40M2, COM TODAS AS SUAS INSTALAÇOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 45.205,16
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 51.893,37

RIO DO SUL, 19/09/07
JULIO RAMOS LUZ

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do qui / SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala

do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/ SC, torna público pelo presente
edital, que MARCADO ADMINISTRADORA

DE BENS LTDA, CNPJ sob nº 76.874.700/

0001-77, estabelecida na Rua 2-Avenida Mal.
Deodoro da Fonseca nº 1.·188, nesta cidade,
requer cpm base no art 18 da Lei nº 6.766-79,
o'REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado na Rua 418-Valdir José Manfrini, Bairro
Jaraguá Esquerdo, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, 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
Mareatto, CREA nº 5291 O-O, ART nº 24781 00-6. O desmembramento é de caráter residencial,
possLÍi a área de 41.303,50m2, sendo constituído de 20 (vinte) parcelas, A.U.P,E.S,
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,
Jaraquá do Sul/SC.

-

r- JARAGUÁ DO SUL, 11 DE SETEMBRO DE 2007.

_
AOFICIALA

o maior espetáculo circense da América Latina.
Estréia sexta-feira dia 21/09 às 20h30.

Serão somente 04 dias em Jaraguá do Sul.

As mar-avilhosas ágú�s dançantes computadorizadas,
diretamente do Cirque du Soleil, as acrobatas dánçarinas

aéreas, palhaços, 'acrobatas olímpicos, mágicos
e muito mais domaravilhoso mundo do circo.

Diaria;n�nte: às 20h30' • Sábado às 17h30 e 20h30
,>', (

.Domingo à�{15h30 � 181100· 20h30
'

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

COLÉGIO

.7J][\V. �ARIS�A
"€IJó� S A O L U I S

AULAS PARAA VIDA. VALORES PARA SEMPRE�

MARISTANO
JARAGuÁ EM DANÇA

O Colégio Marista.São Luís participará do 13°

'Jaraquá em Dança com 8 coreografias, envolvendo
cerca de 90 alunos.
A atividade de Dança é desenvolvida comoAtividaâe

Complementar no período vespertino, nas

modalidades/de jazz e dança de rua.

1 a noíte- 20/09
·Coreografia:
Menina Moleca
7a apresentação

Coreografia:
A Justiça

,

28a apresentação

2a noite- 21/09
Coreografia:
Barulhinhos
7a apresentação

4a noite- 23/09
Coreografia:

- A Notícia
'10a apresentação

Coreografia:
A grande Jogada
12a apresentação

Coreografia:
Boi Luzeiro
13a apresentação

'3a noite- 22/09
Coreografia:

.

A Roda'

Coreografia:
Desembolá
27a apresentação

sa apresentação

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC
ISA MARTA-MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC, torna público pelo
presente edital, que ANTONIO KLUG, CI RG nO 410.813-2-

SESP-SC, CPF nº 383.089.409-00, torneiro mecânico, brasileiro,
casado com NORMA KLUG CI RG nº 19/R - 541 ,541-SSP-SC,
CPF nº 003,377.339-45, do lar, pelo regime da Comunhão Parcial
de Bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e dorniciliados
na Rua Pe. Aloísio Boeing s/n", Bairro Barra do Rig Cerro, nesta
cidade, requereram com base no art. 18 da Lei nº 6.766!79, o
Registro DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 793-Camilo
Andreatta, Bairro Barra do Rio Cerro, perímetro urbano de Jaraguá
do Sul/ SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul/ SC, conforme Certidão nº 107/

2007, expedida em 10.04.2007, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil
Paulo César da Silva, CREA nº 37890-5, ART nº 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.
AOFICIALA

Seminário
a 5° Seminário de Processo e

Tecnologias de Soldagem
acontece hoje, a partir das 16

"

horas, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. A primeira
palestra do dia vai abordar o
tema: "Qualificação do '

processo de soldagem e

soldadores", com o inspetor
de soldagem Célio Cabral

. Filho. A segunda palestra,
.

inicia às 19 horas com o

tema: "Segurança nos
Processos de Soldagem",
com o empresário Luis

Rogério Knoll. Os
investimentos são de R$ 5

(nucleados e estudantes), R$
10 (associados) e R$15
(público em geral). Inscrições
e informações pelo telefone
3275-7012. No seminário
serão divulgados os
vencedores do 4° Concurso de
Esculturas Soldadas.

CHEGOU
NET VIRTU8 E
BRASllEIRAO.

U,RGENTE
Precisa-se de

ENTREGADOR DE JORNAL
com moto e experiência.
Interessados entrarem
contato pelo telefone:

3371-1919 ou 3370-7919.
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ENCONTRO: EDUCADORES �E REUNIRAM NA FAMEG

Cultura afro-descendente

debatida por professores
Maria Benedita
veio da capital
para palestrar

OSNIALVES
GUARAMIRIM

Foi realizado no dia de ontem
"

nas dependências da Fameg
(Faculdade Metropolitanade
Guaramirirn) o encontro de edu
cadores que reuniu profissionais
das cinco cidades que compõem
o Vale do Itapocu. A reunião

tinha como foco discutir a

cultura afro-descendente em

função da lei 10639/03 que
determina que a história dos

negros no Brasil seja matéria de
currículo escolar. A pedagoga
Maria Benedita da Silva Prim,
40, é a coordenadora doNEAD
(Núcleo de Estudos Afro

descendentes) de Florianópolis
e veio para incentivar que os

educadores locais insiram na

grade escolar a história da

população negra no Brasil.

Segundo Maria, a lei foi

aprovada no ano de 2003, mas
ainda não está sendo acatada

pela maioria das escolas
brasileiras em função da falta de
conhecimento no assunto. Para

ela, é preciso que haja espe

cialização a respeito para que
não seja lecionado algo que não
faz parte da história. O trabalho
desen,volvido pela equipe de

DIVULGAÇÃO

� ....__

História sobre a cultura afro-descendente deve entrar na grade curricular

Maria Benedita já percorreu a

maioria das cidades catarinenses
e de acordo com a pedagoga,' a
aceitação está sendo positiva.
A vereadora deGuaramirim,

Maria Lucia da Silva Richardt,
é a coordenadora do NEAD de

Jaraguá do Sul e também uma

das maiores incentivadoras dos
movimentos culturais negros da

região e afirma que "é preciso
irlcutir o ensino da cultura negra
para que o preconceito desapare
ça. A segregação, na verdade, é
formada pela .falta de conheci
mento sobre determinado assun
to e no caso dos negros, a história
ternsido deixada de lado pormui
tos anos, atémesmo a população
afro-descendente passou a fre-

qüentar a escola somente na dé
cada de trinta", ressaltou. Maria
Lucia afirmou categoricamente
que a partir do momento que
houver conhecimento referente
à história das etnias que com

põem o Brasil, haverá umamaior
aceitação entre a população e

maiores oportunidades para as

diferentes raças.
"É tão preocupante a questão

que discutimos hoje que nem

mesmo o IBGE (Instituto Brasi

leiro de Geografia e Estatística)
quando realiza o senso trata como
população negra; mas chama os

afro-descendentes de pretos e

pardos, o que caracteriza falta de
conhecimento e segregação da

raça", ressaltou Maria Lucia.

Garantida preservação do Santuário Rã-Bugio
GUARAMIRIM

Os dirigentes do Instituto Rã
bugio para Conservação da
Biodiversidade doaram para a

SOCiedade e para as gerações fu
turas ,a ár� preservada onde fica
o Santuário Rã-bugio, em Gua

ratnirim, que foi transformadaofi
ciàlinente em Reserva Particular
do Patriinônio Natural (RPPN)
integrandooSistemaNacional de

,

Unidades de Conservação.
Depois de uma longa

tramitação:;'paiâ cumprisos requi-',

sitos legais, o Ministério do Meio
Ambiente aprovou a criação, a

segunda áreaprotegidanoVale do
Itapocu, que agora passa a contar

com duas reservas: RPPN Parque
Ecológico "Emilio BattisteHa"

(Corupá) e RPPN Santuário Rã

bugio (Guaramirirn).Guaramirirn
e Corupá passam a ser os únicos

municípiosna região que possuem
áreas preservadas protegidas
(unidades de conservação),e isto
só se tomou possível graças a ini
-ciativas de proprietários parti-:

culares.Esta é a única garantia de

que a área ficará protegida para

sempre (situação onde os herdei

ros, ou compradores, não poderão
destruir a área mais tarde).
A notícia foi divulgada na se

mana em que se comemora oDia
. daÁrvore,21'desetembro,eéino;
tivode comemoração, poisnaárea

.

do Santuário há variedade de

árvores centenárias (jequítíbã,'
canela, baguaçu, arari-bá,
pindabuna, cedro etc.) que agora
estão protegidas.
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ende na confecção de foguetes
com materiais recicláveis.

No total foram 20 trabalhos de
12 instituições de ensino, mas
somente os dois primeiros partici
pam do evento estadual. Segundo
a gerente de Educação, Deni
Rateke, o principal objetivo da

,

feira foi socializar o conhecimento
dos alunos com a comunidade.
"Os estudantes têm a oportu
nidade de mostrar o que está

sendo construído em sala de

aula", revela Deni.
Os trabalhos foram avaliados

por nove jurados quanto à

qualidade, aspecto visual, de
senvolvimento da exposição,
explicação correta alcance dos

objetivos, relevância social,
participação da equipe e limpeza
do local da exposição. (GR)

Feira Regional de Ciências busca
a socialização do conhecimento

Alunos reutilizam materiais

para fazer aquecedor solar
O sistema esquenta a água em até

6O°C e pode ser utilizado em

residências. .

Os alunos explicam que a

caixa de leite é pintada de preto

para absorver o calor do sol e a

garrafa pet funciona como uma

espécie de estufa que mantém a

água, que está no cano, quente.
''Além de contribuir para o meio

ambiente, é um projeto prático e

dinâmico, disponívelpara todas as
classes", salienta Maicon. (GR)

AIuIIos da Alvino Tribess desenvolveram um aquecedor solar de baixo custo

REGIÃO
Osprojetos vencedores 1ªFeira

Regional de Ciências e Tecnolo

gia, que aconteceu na Escola
Abdon Batista, na última terça
feira, vão representar a regiãona
2ª Feira Estadual de Ciências - de
3 a4 deoutubro, emFlorianópolis.
Oprojeto "Coopertivismo: resigni
ficando a cultura da banana", da
EscolaMariaKonderBomhausem,
de Massaranduba, garantiu o

primeiro lugatAproposta é a reu

tilização da casca da banana em

artigos de artesanato ..

Em segundo lugar ficou a

Escola Alvino Tribess, de Jaraguá
do Sul, como projeto "Aquecedor
Solar com recicláveís". A Escola
Abdon Batista, também de [ara
guá, ficou em 30 lugar com o

projeto "Foguete", que compre-

Os alunos do 30 ano da Escola
AlvinoTribess,MaicondeAguiar,
Cristian da Silva e Gilson dos

_ Santos, sob a orientação do

professor de Física; Lírio Bamffi,
apresentaram durante a feira um

aquecedor solar de baixo custo

feito com garrafas pet e caixas de
leite e ficaram em segundo lugar.

O projeto, que custou apenas
R$ 90, utilizou 120 garrafas, 100
embalagens de leite, uma caixa

d'água e 38 metros de cano pvc.
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Alameda 25, sala 11 ..
.

Fone 3055 2229
.'

Venha saborear a
BATATA RECHEADA

COM BACON
com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado

.r
Aguardamos o sabor de sua visita!

ris
explorad

Nascido
.

8 de marçolde 1962, Antonio José RodriguQs
Cavalcante é cearense de Fortaleza, filho dCJSr� Hugo e da .D�.
Ivete, hoje simplesmente �orn Cavalc�n fenômen.
humor nacional dos últimos 2'0 anos.

Tom não sonhava em ser artista, mas tin a seus son

"Gostava de encarapitar no galho de uma mangueira e acha!
que estava sentado num cavalo branco alado•.. ", ele mesmo

gosta de contar.
Hoje, dono de mais de quarenta person

Cavalcante é por si só um mito. Dono d
"

humor ra
imitador de inúmeras celebridades, é considerado o m

fenômeno humorístico do Brasil nos últimos 20ânos.
Com poucos recursos de maquilagem i'

Cavalcante capricha nas caras e bocas, c

hilariantes. Com jeito' próprio e muita graç
descende de uma linhagem popular, de Jerry Lewis, Ro
Golias e RenatoAragão.

.

Falando de seus personagens mais atuais, não po
deixar de ser lembrada a Ana Maria Bela, uma paródia da a
e apresentadora Ana Maria Braga, e Tomciane Pil'ih
inspirada em Ticiane Pinheiro que, ao ladQ. �e Karina �ac
trelam o "Mudando de Vida". O humorista já avisou

sQ1o.,depois do final do reality show, ele continuará in

rsonagem::':: ._),�';:';� .
.

PREÇO À VISTA
com desconto de

,. -

B·ELISSIMA

4 % Rua çel. Procópio Gomes de Oliveira, 400
Centro • Jaraguá do Sul· Santa Catarína

em 1+3X Fone: 47 3055.0887
PmmoçOO vâltda para o mês: de setembrl;l- ou enquanto durar nosso

estoque. Fotosmeramente ilustrativa.

(OhdiçAo de pagamento Sujeito a ap,ovaç.lO de "<!dito.
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PONTO TURíSTICO
Na semana passada um fato

curioso aconteceu lá pelas
redondezas do Rio da Luz.
Bem hilário. O cabeleireiro
Alaor Paoleto, conhecido pela
sua capacidade de restauração
em ambiente pobres de
harmonia, resolveu dar um

décor diferente em sua casa de

campo, estilo enxaimel, que,
aliás, já é tombado pelo
patrimônio histórico. Olha
só, o babado chamou tanta a

atenção com a repaginação
que as pessoas que passavam

pelo lugar foram se

aglomerando e os motoristas
fazendo fila. Deu uma

muvuca, foi um "Deus nos

acuda", tudo pra ver a beleza e

o capricho .da reforma. Que
beleza! Taí uma dica. Que tal
colocar a casa no guia turístico
de Jaraguá?

PETITCOMITÉ
O empresário e figura
folclórica da urbe sorriso,
Aldo Maul, sempre muito
falante e contador de boas
histórias, vai receber na

próxima sexta-feira no

Bapendi, um pequeno grupo
de amigos para comemorar

commuito churrasco e cerveja
a idade nova.

REPAGlNACÁO
Egom e Marli Hobus depois
de repaginar o espaço do
Pelicano e estrear em

setembro o chope Opa Bier,
.ern breve, apresentam uma

mega surpresa. Aguardem ...

Quem viver, verá!

COISA DE LOUCO
OS assaltantes comecam cedo
o expediente no' crime.

Ontem, por volta de 5h45,
uma jovem foi assaltada
quando ia em direcão à
academia' de ginástica. Por
sorte, surgiram logo em

seguida um motoqueiro e três
rapazes e outro carro, que
viram a cena e perseguiram os ,

bandidp;s" ' recuperando .

os

pertences davítima.
' .

DE ONDE MENOS SE
ESPERA...
Em frente a lima farmácia,
ontem, urri . carro (BMW)
estava estacionado'em cima da
calçada. Outro veículo
(Honda Civic) encontrava-se

parado :eITí .:'fila ; dupla. Q
primeiro serv€ ao diretor de
uma grande

-

empresa' de
-

}araguá. O segundo, tinha no

volante um famoso médico e

de carona um conhecido
político

ENTREVISTA
, No próximo sábado a diretora
sUperintendente da empresa
Duas Rodas Industrial e

Presidente da Scar, Mônika
Hufenüssler Conrads,' é a

convidada do programa
Studio Atualidades
Entrevistas, comandada pelos
comunicadores Fabiana
Machado eAlbino Flores.

SaCI L
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PORTUGUÊS
Duas professoras discutem questões ligadas ao acordo ortográfico que poderá transformar
o português.
- Sabes que vai desaparecer o acento circunflexo de certas formas verbaisparoxítonas nas

quais aparecem duas letras "e"?
- É verdade. Por exemplo, não vamos mais escrever: "Os brasileiros não lêem bons livros".

De qualquer maneira, escreveremos: "Os brasileiros não leem bons livros". Sem

circunflexo!
Aprimeira toma a palavra:
- Parece que, com acento ou sem acento, os brasileiros não "lêem" nem "leem" bons livros.

Vale a pena essa-reforma ortográfical?

BLOQUEIO
Um milhão <, de pessoas já aderiram à causa do site Bloqueio Não

(www.bloqueionao.com.br).Criado 'em maio deste ano, a página na internet

defende o fim do bloqueio de aparelhos móveis. No site do movimento, apoiado pela
Oi, os consumidores podem dar sua opitáã» sobre o assunto e preencher um abaixo
assinado a favor da causa. O objetivo da ação brasileira é expor o desejo dos usuários
de que o aparelho chegue ao país desbloqueado.

.

" FRASE DO DIA II DICA DE QUiNTA
, É' dia 4a mulherada jogar sinuca
no BardoOca.

"
.

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

II TE :CONTEI!
Hoje à noite o bom conjunto Quarteto em Três comandará a

.musicalidade na Choperia Bierbude. Q;,agito começa às 21
horas.

/

**

. Pinduca, comandante do futebol 7º Divisão reclamou com este
,

colunista. Pinduca disse que quem preparou e assou 'a costela

que alimentou a rapeize na última terça-feira, depois do jogo, foi
ele e não o chef Hernani Gonçalves, como comentei aqui na ,

coluna. Então tál
**

No Carreteiro do Atleta, que acontece dia 27 de outubro, a

partir das 11 horas, na Combat, quem animara O babado serão

os grupos de pagode Nova Tendência, de Jaraguá e Entre Elas,
de Floripa.
**

Dia 25 de setembro, às 165 horas,' acci��ec'e no'Auditório dó

Samae, o LançamentoOficial da 25ºCopa Samae.
**

.
'

.

Na, próxima
>

sexta-feira 'para comemorar, QS 'oito anos déi[
atividades do Grupo Filhos da Terra, acontece-nô'Big Bciwnin'gft
errijoinville, show com a banda dePagode.Com.
**

Dia 20 de outubro, em frente ao bar do meu amigo Sergi'o'
Urlich, tem a 3º Strassefest. Beto Kuhnen, comandante do

babado, já esta amil comos preparativos.
**

Os atores Globais Leandro Hassum e Marcius Melhem, os

seguranças atrapalhados do ZorraTotal, depois de apresentarem
a peçaNós na Fita, na Scar, darão rasante no Kantan.
**

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

empresário Djalma Bogo, figura espirituosa e gente boa.
**

. . �-
'.�

.............

Com essa, fui!

A vida é para quein topa qualquer
parada,: e não para quem pára ern.

qualquer topada."
• Bob Marley

Paraná, proprietário do Smurf's Lanches, com sua' equipe, posando para a

coluna com camisetas daRevistaNossa
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A Volta do Todo Poderoso

(14h, 15h50, 17h40,- 19h30, 21 h20
- SeX/Sáb/Dom/QI.la/Qui)
(17h40, 19h30, 21 h20 - Seg/Ter)

• Cine Shopptng 2
Os Simpsons (Dub)

_ (14h1 0, 16�, 17h45
- Sex/Sáb/Dom/Qua/Qui)
(16h, 17h45- - Seg/Ter)

Paranóia.
(19h30, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3·

Espiritos 2

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

JOINVILLE

• Cine Cidade 1

O Primo 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 h - Seg/Qui)

• Cine Mueller 1
'

Os Simpsons (Dub)
(14h30, 16h30, i8h30,20h30
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
O Primo Basílio

·05h,17h,19h15,21h40
- Todos o.s dias)

.

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

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
A Hora do Rush 3 (Leg)
(15h, 17h, 19h30, 21 h3d
.� Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
-Os Simpsans (Dub)
(14h30, 16h30, 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

-

(14h1 0, 16h20, 19h1 0, 21 h20.
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Os mensagéiros 12 anos
·(14h20,16h10,.19h20,21h40 .

- Todos os dias)

• CiiIe ....... &

Eu os declarp Marido e•.. larry
{14h50, 17hl0, 19h40, 22h

-:: Todos os dias)'.
. -, '

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

S8T: imagens atp 10 de outubro
o Correio do Povo, edição de 12 a 18 de setembro de 1987,
noticiava que era definitivo a transmissão do SBT na região. A
garantia havia sido dada pela TV Planalto de Lages, que
transmitlaa programação do SBT, de que no máximo até o dia 10
de outubro daquele ano, a região estaria recebendo som e

imagem do canal. A compra dos equipamentos, que estavam
sendo instalados junto às demais repetidoras, havia sido
garantida graças ao apoio das Prefeituras, da indústria e

comércio. De outra parte, segundo o então prefeito Durval Vasel,
a Secretaria de Planejamento estava ultimando os projetos a .

serem encaminhados ao Seac, pleiteando recursos financeiros

para melhorias em escolas da rede municipal e estadual. Na área
da educação, o Estado havia garantido o repasse de Cz$ 262 mil

para reformas do Colégio Holanda Marcelino Gonçalves.

O DIA DE HOJE O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

SANTO
Santo André Taegón
São Paulo Chong
São Francisco Maria

1835

Corneçaa Guerra dos Farrapos,
no Rio Grande do Sul, também
conhecida por revolução farroupilha,
que durou dez anos.

1946
Celebra-se o primeiro festival
intemacional de cinema de Cannes.

1998 �
<'

a brasileiro Ronaldo da Costa vence a

maratona de Berlim e quebra o recorde
mungial da proVa, que havia dez anos

pertencia ao etíope Belayeh Densimo.

2001

A1'arig demite funcionários 1.750

funcionários, ou 10% de sua força de

trabalho, e devolve treze aviões
alugados.

2004
A passagem do furacão Jeanne pelo
Haiti mata cercade 600 pessoas.

. Pronta arrasar no visual, a pequena Sindy foiClicada
pela dona e leitora Morgana Slinghen.

ANIVERSÃIUOS
20/9
Airton Rodemel
Alceu Luiz Franzner
Aldõ Odnon Pchoeidt
Aparecida M. de Mello
Bruna KrüserKrawulski
Catia Libardo
Décio Grando
Fábio Roberto Hansen
Heinz Püttjer
Ingo Draeger
Ivanir Andrade
Ivonir André Burger
Jaime Alves Massaneiro
João Francisco Oldiges
Jones Decker
Juarez Muller
LilianeBittencourt
Lucinira M. Bienert
Maria Luiza Eloi
Marili Krutzsch
Marlise Haut Mayer
Olandina Sporrer
Ricardo Garcia
Ricardo Hefter Zwolinski
Ricardo Marques da Silva
Tatiane Francener
Tercia Millnitz Demathê
Valéria Buettgen
Valtricia Fleming
Veno Volkmann
Viviane Raquel Worasdasczyk

. Willian Conienck

UTILIDADE PÚBLICA �(

LEITURA
O Sesc promove dias 22, 23 e 24 de
outubro a Maratona de Leitura, na sede
da instituição (Rua Presidente EpMcio
Pessoa, 1273, centro) .Inscrições
gratuitas pelofone 3371-9177.

CURSO
A Acijs promove dia 26 de
setembro o curso Programação
e Organização de Eventos,
das 15 às 22 horas, no Centro
Empresarial. Inscrições pelo
fone 3275-7017.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo estável no Estado
A frente fria se afasta aos poucos

lEtle Santa Catarina, mas áreas de
instabilidade deixam o tempo
fechado e provocam pancadas de
chuva. Temperatura em ligeira
elevação. Umidade do ar em

declínio.

� Jaraguâ do Sul e Região

DOMINGO

OMi�: Úo.c
.

MAX: 11°C/')'l-iJ/ .

Chuvoso

, ,.

SEXTA

O
SÁBADO <>.

Mr�:.1goc Mí�:'i8°C0MAX: 23°'C /'11"1 '>I MAX: 2� C /l" ,I f

Chuvoso ChuvosoChuvoso .

� Fases da·lua
� Legendas

MINGUANTE NOVA -C.RESCÉN;rE· C': CHEIA

')), 3i1 • �'� .... �1�' ,_.O;/6�i'-

o
/1/1','1

• FLORIANÓPOLIS
MiN: ?OOi MÁX 26'

.:: ..
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Etprna Magia
Peter diz a Conrado que Eva está

tendo falhas de visão. Pérola se
,

preocupa com Max, mas diz a Eva

que não pode contar os motivos da
.. briga. Max, transtornado, quase bate

o carro. Eva flagra Nina mexendo em

suas gavetas. Nina diz que está

procurando os exames que Eva fez

em Dublin para mostrar a Rafael.

Mauro ameaça contar a todos que
Zilda teve um relacionamento com

Jair. Ela lhe promete dinheiro, depois
que ele fizer um último serviço.
Gonrado quer levar Clara para morar

O com ele e Eva reage. Zilda diz que
Eva é culpada pela briga de Max e

Pérola.

Sptp Ppcados
Flávio não reconhece Beatriz, pois está

com amnésia e só lembra de sua

juventude. Teobaldo coloca o dinheiro
da conta de outro cliente no bolso de

Xongas sem que ele perceba.
Guilhermina diz a Gabriel, Custódia e

Berenice que eles terão que viver como
os humanos. Vitor descobre o dinheiro
no bolso de Xongas e o demite. Clarice

pede que Régis grave uma confissão
de Pedro, pois só assim poderá provar
a Dante que está falando a verdade.
Beatriz fica surpresa ao encontrar

Ágatha no local. Flávio reconhece

Ágatha e a abraça.

I

I

t Paraíso Tropical
Cláudio chama socorro ao ver Marion
caida. Vidal entrega a Daniela número
do computador que fez a transferência
dos fundos de pensão. Olavo se irrita

quando Cláudio avisa que Marion está
internada e não tem seguro-saúde.
Antenor e Lúcia convidam Belisário e

Virgínia para jantar depois do show.
Todos vêem o novo quadro de Heitor
na televisão e comemoram. Gilda
mostra o novo vestido de noiya para
Gustavo. Hélio diz a Marion que
encontraram em sua bebida uma

substância que induz um ataque
cardíaco. Bebel pede 'para conversar

com Lúcia.
.

'

'l�.�do Sol
Eliana conta pra Laura que no passado
Agenor trabalhava com contrabando
no 'mar e era parceiro de Fausto, que
.morreu na noite do seqüestro. Drica
decide enfrentar Helô no mar e começa
a treinar para o campeonato de surf.
V�rônica e Rodrigo Otávio viajam para
Búzios, mas Tom, Priscila, Danilo e

Kayla vão atrás, para tentar impedir
que o casal tenha uma noite de amor.

Maria Eugênia revela à Stella a

acusação que Wandinha fez ao seu

falecido marido antes de morrer. Stella
decide checar com Freddy e eles
acabam se beijando.

Caminhos do Coração
Marcelo se apresenta para Maria e

pergunta sobre a morte de Sócrates.
Ela conta que acha que é a filha
desaparecida do médico. Cassandra
e Irma conversam sobre quem ficará
no comando da clínica e combinam
de se apoiarem. Aristóteles revela a

Irma que Sócrates teve um caso com

Julia. Ari e Irma disputam que val
ficar no quarto de Sócrates. Danilo
Combina com Lucia que eles devem
se beijar quando Rodrigo chegar para
parecer que são mesmo namorados.

ROdrigo dá em cima de Regina, que
diz que ele a deixou traumatizada por
ser tão mulherengo.

I

j

EXTRA
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

INOVAÇÕES
A nova novela da Globo, Duas
Caras, de Aguinaldo Silva terá

algumas inovações. Segundo
o autor, os capítulos deverão
seguir a estrutura existente
em seriados. "Os capítulos
serão temáticos ou
acontecerá o seguinte: a cada .

dois capítulos vou
desenvolver a história de um

núcleo. Isso vai atrair a

atenção de telespectador", diz
o autor. Silva destaca que a

experimentação é melhor que
a fórmula. "Pode ser que não
dê certo. É um risco".

Depois que fez uma
participação especial no
"Qual é aMúsica?" junto com
o pessoal do Pânico, a
Mulher-Samambaia caiu nas

graças de J)ilvio Santos. D�
acordo com a coluna de adair
del Pozza, no jornal "Agora",
Danielle Souza está tão em

alta que o Homem do Baú

pensa em conüná-la na "Casa
dos Artistas'" O estilista
Ronaldo Ésper também seria
um dos prováveís moradores
damansão.
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MUDANÇAS
No ar desde 1995, na Globo,
Malhação vive um de seus

piores momentos. De acordo
com a coluna de Daniel
Castro na Folha de S. Paulo, a
cúpula da emissora vai

antecipar a nova temporada
da novelinha, com início
tradicional em janeiro, para
novembro deste ano. A
estréia do novo núcleo está

prevista para o dia 15, feriado.
As a�erações envolvem
elenco e roteiristas, -

apontados como o principal
motivo do fracasso.

ELENCOPREFERIDA

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 números em

cada quadrado de 3x3.

Após ser protagonista de O

Profeta, Paola Oliveira
entra para o elenco de
Beleza Pura, próxima
novela das 19 horas da lV

Globo, segundo a coluna
Outro Canal da Folha de
S.Paulo. Zezé Polessa é
outra novidade do elenco,
que tem como protagonista
Regiane Alves. Edson
Celulari, Rodrigo Veronese,
ísis Valverde e Gustavo
Leão também estarão
na novela.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
o ariano tem que dar uma parada e usar cautela na hora que estiver em cena pois esta situação deve ser bem

aproveitada. A posição que hoje a Lua ocupa em seu mapa sugere que você aproveite que está mais popular para se

juntar a amigos para resolverem assuntos pendentes, principalmente os que podem ajudá-Ia na sua carreira. Ande nos

lugares mais badalados assim você também será visto e solicitado para assuntos interessantes.

Touro (21/4 a 20/5)
Taurino, seja mais'ágil hoje e deixe a leveza conduzir seu dia. Sua área de expansão está estimulada com a presença da

Lua em Capricórnio indicando que esta pode ser um bom dia para ativar algumas metas diferentes na sua vida, já que
você gosta tanto da forma e realizar as coisas. Não pense nos limites da vida para não travar e acabar bloqueando uma

boa fase de deslanchar nas áreas que lhe são importantes.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Parece que "ser de Lua" cabe bem a você, pois há dias em que está bem leve, mas outros, nem tanto. Que tal hoje
deixaro pessimismo de lado e pensar nas vitórias da vida? Hoje é um dia em que você não deve se basear naquilo que
não tem e sim olhar para frente e perceber aquelas coisas que podem ser conquistadas. Satumo se liga à Lua de modo

positivo para ajudá-lo a realizar o que quer com mais solidez.

Câncer (21/6 a 21/7) �
Sempre envolvido em relações pessoais, sejam de afeto ou amizade, ou mesmo profissional, você às vezes exagera. A
Lua no signo de Capricórnio dá ao canceriano mais vontade ainda de se relacionar amorosamente. Talvez seja por estar
muito mais romântico e sensível. De todo mfi::.�o, o dia solicita que dêmais atenção à pessoa amada e ao que seu

coração está pedindo. Se estiver sozinho, olhe para os lados para deixar que alguém entre em sua vida.
'

Leão (22/7 a 22/8)
Estar no palco é uma forte necessidade do leonino, mas nem sempre é disso eu se constrói uma realidade sólida.

Cuidar e manter com responsabilidade assuntos ligados ao cotidiano, à rotina e ao dia-a-dia são fundamentais, e hoje
vão estar com uma cara muito mais séria com a presença da Lua em Capricómio nesta área em contato com Satumo.

Você não deve deixar seu alto-astral de lado e mantenha-se mais firme do que o normal.

Virgem (23/8 a 22/9)
Oconseho do universo hoje para os virginianos que estão recebendo a influência da Lua no signo de Capricómio é

aproveitar o dia de modo produtivo, usando sua criatividade adequadamente. Não é porque você é uma pessoa que gosta
de se programar que não pode deixar que o inesperado também aconteça e fazer bom uso dele. De uma forma ou de

outra é bom curtir as coisas boas que estão rolando hoje.

Libra (23/9 a 22/10)
Você precisa se ligar às questões familiares, com a presença da Lua hoje nesta área d seu mapa. Não dá para manter

sempre as aparências, espacialmente num setortão intimo. As energias deste dia sugerem que você arrume algumas
coisas em casa e algumas relações também. Talvez esteja faltando você dialogar com quem convive com você e dar

mais estrutura à relação familiar.
-

Escorpião (23/10 a 21/11)
Ser reservado pode ser bom em certas situações, mas algumas vezes acaba não transmitindo segurança eu algumas
pessoas que precisam se sentir bem ao seu lado. Expresse-se melhor hoje que você conta com a colaboração da Lua

em contato com Saturno. Se souber ser justo e coerente na hora de se relacionar e de se colocar, você vai ser visto
como uma p�ssoa séria e r.esponsável que ".

Você é ligado à ética, mas pode se tornar rigido com alguns pontos de moralidade. Por isso é ímportaníe analisar em

que áreas acaba desenvolvendo esse potencial. Este dia pode ser bom para você saber quais são as suas melhores

qualidades e o que você deve fazer de bom com elas para serem bem aproveitadas já que a Lua o ajuda nisso. Faça bom,
uso dos seus talentos e aproveite para saber como ganhar dinheiro.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
o capricomiano tem um dia especial com o trânsito da Lua no seu signo em trtgono com seu regente, Sàtumo, pois tudo"-_' :
isso dá a vocêmais impeto'e vontade de sermais respeitado e ser notado em todos os lugares. Você precisa pensar ; -) ,

naquilo que precisa e cuidar de si como se fosse a sua própria mãe e ao mesmo tempo-com a sensatez própria de sua
natureza. Aproveite o que o universo lhe proporciona.

Aquário (21/1 a 18/2)
J<'

o trânsito da Lua ativa sua área do inconsciente mostrando que hoje você está mais sonhador. Às pessoas já o acharii: r,
, aéreo e vão perceber que hoje vai estar mais isolado do mundo. Como se diz, é um dia em que estará nomundo da lua.

Nãotera problemas a menos que se interiorize demais e acabe não consequhdourna real conexão com os fatos

práticos que exigem sua excentricidade.
'

Peixes (19/2 a 19i3)
Muitas pessoas adoram a companhia de um pisciano, que pode ser ótimo companheiro pára sair e curtir atividades
sociaiscorn amigos. Hoje pode ser um:(lia bacana para esse tipo de encontro com amigos. Saia com eles pois vai ser
uma coisa positiva já que a Lua ô-ajudíiheste setor. Você vai encontrar no ombro deles uma ajuda e colaboração no
sentido bem prático para poder resolver algumas questões que o.afligem ultimamente.

Sagitário (22/11 a 21112)

DIVIRTA-SE

Ovelhas inteligentes
Duas loiras peruas se encontram.
- Magali, que blusa linda você está usando!
- Você gostou? É de uma lã especial! Foram
necessárias oito ovelhas para confeccioná-Ia!
- Noooossa, que chique! E eu nem sabia que
já tinham ensinado ovelhas costurar!!!

Parado no ar
Duas loiras estão no estacionamento do

shopping conversando animadamente. De

repente uma olha para cima e vê um

helicóptero parado no céu.
- Olha, um helicóptero parado no ar!!
E a outra:

-

- Nossa! Será que acabou a gasolina?

SOlUÇÃO
9 5 1 7 863 4 2

4 8 7 3 1 2 9 5 6

6 2 3 5 9 4 7 1 8

2 1 9 4 6 8 5 3 7

3 6 8 1 5 7 4 2 9

7 4 5 2 3 9 8 6 1

8 7 4 6 2 5 1 ;9 3

5 3 2 9 7 1 6 8 4

1 9 6 8 4 3 " 7 5L
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Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rail. 414 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500
Rua RepúblicaArgentina. 2.1 03

Itajaí _- (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis. 30

o CORREIODO POVO ,
, II

Brusque -·(47) 3396-866'1
Av. Lauro Müller, 50

Fotos somente para fins ilustrativos. Promoção "Força Máxima". Peugeot206 Sensation 1.4L Flex - 3 porias -ano/modelo 200712008. Preço promocional para venda à vista através do PeugeotOn-tine: R$ 27.490,00.
Peugeot206 Escapade 1.6L 16V Rex - 5 porias -ano/modelo 2007/2008, com bônus inclusodeR$ 2.500,00 para venda à vista. Peugeot307 Sedan Griffe 2.0L 16V -4 portas - ano/modelo 2007/2008. equipadode série
com câmbio automático seqüencial TiptronicSystem Porshe, com bônus inclusode R$4.000.00para venda à visla. Pintura sólidae freie incluso para todosos velcutos.Alguns ilensapresentados sâoopcionais. Estoque
nacional de 1.000 unidades.do Peugeot 206 Sensation lAL Flex. Estoque da concessionária: 05 unidades do Peugeot 206 Escapade 1.6L 16V Flex e 05 unidades do Peugeot 307 Sedan 2.0L 16V. Promoção válida de
1319/2007 a 30109/2007 ou enquanto durarem os estoques, não cumulativa com outras promoções. Para mais informações sobre preços, composição de equipamentos das versões e condiÇÕes especiais de compra,
consulte a RededeCOncessionãrias Peugeot, ligue para 0800 703 2424 ouacessewww.peugeot.com.br..

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às 13h. DIRIJA ESSE PRAZER
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PAULO ALCEU
Comentário

Nos corredores da Assembléia ontem o comentário em tom

de ironia é que não tem bons dentistas em Santa Catarina

tanto que o vice-governador Leonel Pavan (foto abaixo) teve

que ir a Brasília para uma cirurgia odontológica, e justo no

dia em que Marco Tebaldi recebia o título de cidadão

catarinense. Grande coincidência.
'

CESAR JUNKES

Descontentamento
No jantar oferecido ao prefeitoMarco Tebaldi em Florianópolis

o governador LuizHenrique participou. Não esteve na cerimônia
da entrega do título, tinha compromisso em Major Gercino.

Chegou com o ainda deputado João Henrique Blasi. Apesar dos
bombeiros foi estabelecido um clima de desencontro emJoinville
por conta das eleições de 2008.

A,conteceu
Um pouco antes do governador LuizHenrique se retirar chegou

ao jantar o deputado Darci de Matos, que à tarde fez duras

críticas aos líderes que estão sepultando a tríplice aliança em

Joinville.Cumprimentou atodos e sentou em frente ao prefeito.
Os dois não falaramaté porque o governador logo que o deputado

. se acomodou foi embora.

Sutileza
Quando o governador Luiz Henrique se expressa quanto à eleição
em Joinville, ele não pede voto para Mauro �ariaÍli diretamente, e

sim para o 15. Sendo assim anula, segundo interpretação do

progressista Kennedy Nunes, o 25 e o 45, ou seja, OEM e PSOB.
O número 15 é Luiz Henrique. O eleitor nem vai cogitar sobre a

mudam;? de domicnio de Mariani. A questão é votar no 15.

hlterpretação
.

"O Luiz Henrique não entrega o bastão. Na corrida o bastão
é sempre dele.Não aceita o Marco Tebaldi passar o bastão.

para o Darci de Mattos. Vai voltar para o Luiz Henrique,"
garante Kennedy Nunes, líder do PP na Assembléia.

Arena
De um lado o deputadoPauloBornhausenbrigandopelaextinção

daCPME Do outro a senadora Ideli Salvatti empenhando-se para
mantero imposto até 2011, sem alterações. Voltaram a se confrontar;
só que desta vez é o deputado que está na oposição e com uma

bandeira simpática, a de combateras impostos e a senadoramordendo
a língua em relação ao que foi e ao que é.

'

rrdacao@ocorrriod.�ovo.com.br

redacao@ocomiodopovo.com.br

Obstáculo?
Fusões bancárias terão que

passar pelo Cade - Ministério

da Justiça. Não vão escapar da
Lei de Defesa de Concorrência.
Ou seja, politicamente está

acordada a incorporação do
Besc pelo Banco do Brasil,
faltam agora os trâmites e

exigências legais.

Estratégia
o governo federal tem

interesses nessa incorporação
visando recuperar a liderança do
Banco do Brasil no país. Na lista,
além do Besc, os bancos do '

Distrito Federal e do Piauí. Com
o crescimento do Bradesco e do
Itaú o governo resolveu reagir.

. Vantagem para o Estado.

Grave
"Vereador não vota pela

consciência, mas intimidado."
Frase marcante durante a reu

nião na Comissão'de Segu
rança da Assembléia onde
foram discutidos os atentados
em Camboriú. Clima tenso e

por vezes agressivo onde o

deputado Edson Piriquito
alterou-se cobrando ações da

� polícia civil, que prometeu um
relatório em 40 dias. O de

legado Renato Hinnig foi de
signado para resolver esse im
bróglio perigoso.

1° passo
Em votação simbólica e por

unanimidade, a Comissão de

Justiça do Senado aprovou

Proposta de Emenda Consti
tucional que acaba com o voto

secreto em todas as sessões do
Congresso. Ainda não está va

lendo, precisa passar pelo ple
nário, mas pelo menos mostra

q�e a ainda há vergonha na cara
dos parlamentares.

E a Vida Segue,
Será que o vice-governador

LeonelPavannão estápensando
que seria melhor ter ficado no
Senado?

INVESTIGAÇÃO

Parecer daCPf da

Reunião da Comissão de Justiça aconteceu na ,última terça-feira

Marcos Vil'ira vai
. aprl'sl'ntar o tl'xto .

soml'ntl' no dia 25

FLORIANÓPOLIS
O prazo para apresentação do

parecer do deputado Marcos

Vieira (PSDB), ao requerimento
da bancada do�P que trata da
CPI da Casan, gerou polêmica
entre governo e oposiçjo, na reu-

.

nião daComissãodeConstituição
e Justiça. O requerimento em

questão trata de constituir CPI

(Comissão Parlamentar de In

quérito) para apuração de fatos da
Casan ter utilizado dinheiro pú
blico no aliciamento de eleitores
e outros supostos ilícitos, nas lo
calidades de Rio' da Prata e Co

lôniaRuthes, nomunicípio deRio
do Campo, e na estrada geral em
PassoManso, nomunicípiodeTaió.

Alegando amparo regimental

Novo foco de maré
wnnplha pm se
FLORIANÓPOLIS

Uma nova ocorrência da "maré
vermelha" (concentração de algas
tóxicas' que podem mudar a

coloração da água do mar) foi
identificada ontemno norte da Ilha .

de Florianópolis, nas praias dos

Ingleses,SantinhoePontadasCanas.
Nestes locais, está proibida a

comercialização e o consumo de

mexilhões.Este íocoscma-seaoutros
cinco encontrados em Santa

. Catarinaeste ano,nosmunicípiosde
Portobello, São Francisco do Sul,

e embasamento legal, o deputado
Vieira, relator do requerimento,
propôseteve a aprovaçãodamaio
ria dos membros da comissão para
a distribuição da cópia dos autos -

aos parlamentares e de apresentar
seuparecer ao requerimento so

mente na reunião daCC} do pró
ximo dia 25. A decisão frustrou a

expectativa do deputado [oares
Ponticelli (PP).

"O relator pede mais uma

. semana, semsustentação regimen
tal: É uma protelação descabida,
o que demonstra que o governo
não quer investigação, querenter
rar aCPI", criticou.O líder do go
verno, deputado João Henrique
Bh;lSi (PMDB), disse que há res

paldo legal sobre o prazo em

questão. "O deputado Marcos
Vieira poderia ter só comunicado
verbalmente sua decisão à CC}.
Trouxe considerações legais e há

que ser respeitado". ,

GovernadorCelsoRamos,Balneário
Camboriú e Penha.

tD O Estado de Santa Catarina é

responsável por 90% do mercado
nacional de moluscos cultivados. O
chefêdoCentrodeCesenvolvimento
de Aqüicultura e Pesca (Epagrí/
Cedap),FranciscodeOliveiraNeto,
afirma que o problema só atingiu a

-prrxluçãodomexilhão. "Asostrasnão
foram contaminadas", assegura. A
maré vermelha é um fenômeno
natural que acontece em todas as

partes do mundo. O que não é

normal é a alta concentração destas

algas, causada pela poluição,
.

temperatura da água, correntes e

circulação.
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VITÓRIA DA CORRUPÇÃO

Conselho adia votação de

2° processo contra Renan
Mesa Diretora decide se

. envia quarta representação
contra Presidente do Senado

WILSON OIAS/ABR
�

BRASíLIA
O Conselho de Ética do

Senado, adiou para quarta
feira da próxima semana a

análise do segundo processo

por quebra de decoro parla
mentar contra o presidente da

C�sa, RenanCalheiros (PMDB
AL). A votação do relatório do
senador João Pedro (PT-AM)
estava marcada ontem.

Renan é acusado de be
neficiar a empresa Schincariol

junto ao INSS (Instituto Na

cional do Seguro Social) e

grilado terras em Alagoas em Conselho de Ética marca votação contra Renan para próxima semana
.

parceria com seu 'i'rmão, o
deputado Olavo Calheiros

(PMDB-AL).
.

O presidente do Conselho,
Leomar Quintanilha (PMDB

TO), vai esperar a reunião da

Mesa Diretora - que se reúne.
hoje para decidir se enca

minhará ao conselho a quarta

representação contra Renan por
quebra de decoro parlamentar.

Ele admitiu que o conselho

pode decidir por um tratamento

diferenciado aos processos que
tramitam contraRenan naCasa,
como a unificação de todos eles.
"Vamos nos reunir na outra

semana exatamente para

�

disc�tir a possibilidade de dar

tratamento distinto a cada uma
dill -

as representaçoes ou a

possibílídade de aglutiná-las",
afirmou o presidente do
Conselho de Ética.

MANOBRA - O relator do

caso, senador João Pedro (PT
AM), disse ser favorável a

paralisação das investigações até
que a Câmara conclua se há

indícios do envolvimento de

Renan nas denúncias. É que o

Conselho de Ética da Câmara
também apura se Olavo
Calheiros atuou para beneficiar

a Schincariol depois que a

empresa comprou uma fábrica
de sua família a preço acima do

mercado, em Alagoas.
Diante da fragilidade das

denúncias, senadores do governo
e da oposição defendem a

paralisação das investigações no
conselho até que a Câmara

conclua as investigações.
"Sobrestar não é ficar sem

fazer nada. Não é enrolar, é

acompanhar a investigação que

está sendo feita na Câmara. O

Senado não é melhor nem pior.
A responsabilidade das. Casas é

igual", defendeu João Pedro.

(Agência Folha)

-

Governo envia ao C-ongresso MP"que cria TV pública
BRASíLIA

O governo deve enviar na

próxima .semana ao Congresso
Nacional a MP (Medida Pro

visória) que cria a TV pública.
De acordo com o coordenador
do Grupo Executivo da TV

pública, Delcimar Pires, o texto
- irá prever a criação de um

conselho gestor com 19membros.
Serão apenas três repre

sentantes do governo (entregues
aos ministérios das Comunica-

ções, Cultura e Educação) para
garantir a independência do
canal.

"A TV pública não pode ser

controlada pelo governante de

plantão. A MP tratará ainda a

possibilidade de que empresas

patrocinem aTv, que terá ainda
recursos do orçamento daUnião
e de fundos da área de cultura".

Segundo Pires, esse patrocínio
será feito demaneira institucio
nal - não serão veiculados

anúncios.

Inicialmente, a chamadaTV
Brasil reunirá as estruturas da

Radiobrás e da TVE (TV Edu

cativa), mantendo inclusive os

funcionários das duas em

presas. O orçamento previsto
para 2008 é de R$ 350milhões.
A idéia é que o canal tenha

quatro horas diárias de pro

dução local e outras quatro de

programas independentes.
(Agência Folha)

O CORREIO DO POVO I ,

ECONOMIA Carlos Brandão
redacao@ocorreiodopovo.com.br

iii

Defesa'da cana
Finalmente, os americanos estão vendo a burrada que é

produzir etanol a partir de milho.Um editorial do jornal"The
New York Times" critiça a produção americana de etanol a partir
do milho e afirma que o biocombustível brasileiro, feito da cana

de-açúcar, faz "mais sentido" economicamerrte.O texto,
intitulado "Os altos custos do etanol", argumenta que o etanol
produzido nos Estados Unidos "é caro", e que traz "diversos riscos",
como o aumento do preço dos alimentos.

Oferta 1
A grande oferta de produtos imobiliários, está baseada na grande

oferta de recursos para financiamento. As novas operações
contratadas pelos agentes financeiros do Sistema Brasileiro de

Poupança e Empréstimo (SBPE), que operam com recursos das

cadernetas de poupança, atingiram R$ 1,801 bilhão no oitavo

mês do ano, um novo recorde mensal. De acordo com os dados

divulgados pela Abecip (Associação Brasileira das Entidades de

Crédito Imobiliário e Poupança), na comparação com julho (R$
1,602 bilhão), houve alta de 12,42%.

Oferta 2
Nos oito primeiros meses do ano, as contratações de

H/financiamentos imobiliários realizadas pelos agentes do SBPE

atingiram R$ 10,331 bilhões, o que representa um crescimento

de 73,7% na comparação com o mesmo período do ano

passado.Além disso, o valor contratado até agosto já supera todo
omontante registrado em 2006, de R$ 9,340 bilhões. Nos últimos
12 meses, até agosto, o total contratado alcançou R$ 13,726 .

bilhões, superando em 73,6% o volume atingido nos 12 meses

anteriores.

Oferta3
Ainda de acordo com o levantamento, 18.428 unidades foram.

financiadas emagosto, 2,48% amais do que nomês anterior; Em doze

meses terminados em agosto, as unidades financiadas chegaram a

. 157.890, com crescimento de 58%comparativamente aos 12 meses .Ij
terminados em agosto de 2006. János primeiros setemeses deste ano,
aAbecip contabiliza 117.237 unidades financiadas.

Colômbia
A Petrobrás continua estendendo seus braços pelo mundo.

Desta vez foi na Colômbia.A Petrobrás Colombia Limited obteve,
com companhias de petróleo de Índia, Grã-Bretanha e Estados

Unidos, o direito para iniciar os trabalhos de exploração em

nove blocos no Caribe colombiano. Segundo o relatório, além
dacompanhia brasileira, a indiana ONGC Videsh Limited; a

BF Exploration Company da Grã-Bretanha e a americana Hess

Corporation, assim como a estatal de petróleo colombiana

Ecopetrol, foram as companhias favorecidas na concessão.

MBAs
A Sociesc (Sociedade Educacional de Santa Catarina)

responsável pelos MBAs da Fundação Getulio Vargas na região
norte de Santa Catarina está lançando dois cursos voltados para
a Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão Estratégica de Vendas,

que têm inicio previsto para os dias 5 e 8 de outubro. Mais

informações pelo site www.sociesc.com.br.
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AMIZADE: RESPEITO E QUALIDADE
Julimar Pivatto
PsportPq!?ocorrpiodopovo.com.brLINHA DE FUNDOSegredos de uma comissão

técnica de muitas vitórias
Ingressos
Os ingressos para o jogo entre Malwee e Intelli, sábado, dia 23 às 14h10,
já estão à venda. O valor antecipado é de R$ 10, e na hora será R$ 20. É
bom se antecipar. Os locais são os mesmos - Posto Mime, Fate], Falcão
Sports e Casa da Piscina. A procura já começou no minuto seguinte após
a vitória da última segunda-feira. Por isso é bom se apressar. A diretoria
da Malwee espera casa cheia, principalmente por se tratar de um

sábado à tarde. Torcida terá urn papel fundamental. Como sempre o fez.

Respeito, amizadp p

profissionalismo imppram
entrP toda a pquipp

Adpus
Manoel Tobias se despediu das

quadras. O jogador, que já defendeu
a Malwee, foi o maior nome do
futsal por três vezes, quando levou
o título de melhor do mundo. Ele
também é o maior artilheiro da

Seleção Brasileira, com 278 gols
marcados. Também é o maior
artilheiro em uma única edição da

Liga - 52 gols em 1999.

Spm trPinar
Como Joinvilie terá uma semana até
'0 primeiro desafio da final, isso já
preocupa a comissão técnica da '

Malwee. O time não conseguirá
treinar para o jogo de segunda-feira.
Sábado tem jogo, domingo se

recupera e segunda-feira joga
novamente. Isso pode pesar. Como
também pesa o fato dos

jaraguaenses decidirem em casa.

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL

São oito pessoas responsáveis
diretamente pelo desempenhodo
time da Malwee em quadra.
Desde o mordomo até o técnico

multicampeâo.Oprofíssíonalísmo
eo respeitopelo trabalho do outro
trouxeram umvínculode amizade
forte entre todos eles. O segredo
para se trabalhar em um grupo
altamente capacitado é explicado
pelo técnico Fernando Ferretti,
que chegou emJaraguá do Sulem
2001. "Todos têm muita quali
dade. E' todo mundo participa,
critica, colocasuaopínião, Issoque
cria a amizade".

O primeiro a iniciar o trabalho
aqui foi o rnassoterapeuta Mim
rício Leandro, que trabalha no

futsal jaraguaense desde 1999.

Depois chegou Ferretti e o super
visor técnico Kleber Rangel. O
auxiliarMarcosMoraes, oMarcão,
chegou em 2004 e, no ano se

guinte, o preparador físico João
Romano.Ano passado foi a vez do
preparador de goleiros Fred e este

ano o fisioterapeutaRenatoJorge.

Cancplada
Por causa do jogo, a rodada do
Coroa Bom de Bola foi adiada para o

próximo fim-de-semana. Mas as

partidas do Aberto de Futsal
acontecem normalmente, a partir
das 17h, na Arena Jaraquá Os jogos
do Coroa perm�ecem os mesmos

para o próximo sabado. Todo mundo

quer acompanhar a Malwee sábado.

Splpção
Falando em Seleção Brasileira, o

técnico PC de Oliveira convocou

Humberto, do São Caetano, para o

lugar de Igor, do Barcelona, que se

lesionou. O jogador paulista se junta
ao grupo que se apresenta este

domingo, 23, em Lisboa, para dois
jogos contra os portugueses. O

primeiro deles será dia 25.

Ij I
Ferretti e Marcão formam uma das duplas mais vencedoras do futsal nacional

oito, três hoje estão na Seleção
Brasileira (Renato, João e Mau

rício) e Ferretti.já treinou, além
do Brasil, a Guatemala e o

Paraguai. Marcão formou o

primeiro time profissional do
Brasil, ainda na década de

80.Depois, passou pelas prin
cipais equipes do país. Fred é um
dos mais experientes prepa
radores no futsal nacional. Não
é à toa que esta comissão técnica

é tão respeitada.

Além deles, completa a lista o

jovemmordomo, conhecidoentre
todos porPequeno.

O "chefe" da trupe, Ferretti,
acredita que o currículo formado

por todos e pela história de cada

um, faça com que a comissão

técnica seja urna das melhores do
Brasil e uma dasmais respeitadas.
''Agente acredita que sim (sobre
ser respeitado). Nosso entro

samento é muito bani e toma o

trabalho ainda mais fácil". Dos

Futsal sub-17 masculino segue invicto no Estadual
DIVULGAÇÁO

JARAGUÃ DO SUL
O time daMalwee/CEJ/FME

manteve 100% de aproveitamento
no Estadual Sub-17. Jogando em
casa, elavenceuSãoBentodoSul,
Irani e Lages e chegou a 18 vitórias
na competição, sendo a melhor

campanha entre todos os parti
cipantes. Destaque também para

Jamur, artilheiro da competição
com45 gols,média de 2,5 por jogo.
"Estamos determinados a buscar
o título na categoria, que não

conquistamos desde 2001", disse
o técnicoAugustinhoFerrari. Parte
do time viaja para Chapecó se

mana que vem para disputar os
JoguinhosAbertos. Futsal sub-17 venceu as 18' partidas que disputou no Catarínerise

Posto Cidade/Fatej/Chevro Auto (b�nco) perdeu para Magic World por 2x1
\

Vitória/Belmec, pelo Grupo H
por lxO com o gol saindo a 30

segundos do fim do jogo.
Na seqüência teve ainda

Borracharia Senem 2x3 Kiferro,
pelo Grupo C, e Posto Cidade/
Fatej/Chevro Auto lx2 Magic
WorldTurismo, pela Chave E.A

rodada segue hoje commais três

jogos a partir das 19h15, na
Arena - Los Humildes x Olho
Fatal (GrupoA), Noite a Fora x

Bazar do Rau/Caneri (B) e

Barão/Baga x Loja Safári (C).

Aberto de Futsal

começa equilibrado
JARAGUÃ DO SUL

Três partidas abriram, na
noite de terça-feira na Arena

Jaraguá, o Aberto de Futsal. As
três vitórias registradas foram

pelo placar de um gol de

diferença, o que mostra o

equilíbrio da competição. Na

primeira delas, o atual campeão
.

Ex-Astros/Belmec venceu o
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NA FINAL: ESPERANDO ADVERSÁRIOS Ciclistas do Esta,do participam do
Estadual de down hi�l em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

No próximo final de semana,

22 e 23, os pilotos do Estado, de
down hill, disputam a 5ª etapa do

campeonato catarinense.Alémde
sentir a adrenalina vendo as

bicicletas dos atletas voando entre
umobstáculo e outro, há toda uma
estrutura preparada para melhor
atender o público. A corrida
acontece no Pesque e Pague Co
lonial, localizado no Pico daMal
wee, onde tambémpode-se acam
par, jogar vôlei, futebol society,
desfrutar da cancha de bocha,
mesa de sinuca e ficar junto da
família e amigos no quiosque.

-

No sábado, entre 9 e 17h, a
pista fica liberada para os pilotos
treinarem. A disputa começa no

domingo, às 10h, como qualify.Às
Uh abriga é pra valer. Cada atleta
tem uma única chance de superar
o tempo do adversário e se con
sagrar campeão da quinta etapa

do campeonato, valendo pontos

para o ranking catarinense de
down hill.
A próxima etapa acontece na

cidade de Botuverá, dia 7 de outu.
bro. Enquanto isso, quem lidera a

competição é MarkolfBerchtold,
de Schroeder, seguido por Nata
niel Giacomozzi, de Ibirama e

Felipe da Costa Wermuth, de

[oinville.":

. Basquete infantil feminino (preto) venceu as três partidas que disputou no fim-de-semana e 9arantiu a liderança

Basquete infantil comemora
boa fase e vaga na decisão
Equipe feminina ficou
em primeiro lugar na

fase inicial do Estadual

casa, elas "atropelaram" as

três adversárias e éstão bem

perto de trazer-a fase decisiva

pàra Jaraguá do Sul. Depende
apenas dos resultados da
Chave deste, que tem ainda
duas rodadas.

Terceira colocada na ca

tegoriamirim do ano passado, a
intenção em 2007 é brigar pelo
título. "Tivemos "uma evolução
muito grande, principalmente
no conjunto", disse a treina

dora Vivian Campos. "Hoje
podemos trocar as 12 jogado-

você pode ser o que qu-serras que mantemos o mesmo

nível técnico", emendou.
N a rodada que definiu o

primeiro lugar, a Elian/FME
venceu Itajaípor 96x22, Balneário
Camboriú por 125x15 e São José
por96x37. ''A genteprocurou fazer
a maior diferença possível de
pontos porque é oprimeiro critério
de desempate. Temos grandes
chances de terminar a primeira
fase na liderança geral (soma dos
dois grupos) e trazer a decisão

para dentro da nossa casa", ex
plicou Vivian.

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

JUliMAR PIVAITO

JARAGUÃ DO SUL
Classificada para a final do

Campeonato Estadual de Bas

quete Infantil Feminino e com

o primeiro lugar da Chave
Litoral garantido, a equipe
ElianlFME aguarda apenas os

adversários do quadrangular
final da categoria. No último

fim-de-semana, jogando em

20a23
ele setembro
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