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Para procurador, a
denúncia da Ujam
deve ser arquivada
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Jaraguá no ritmo da dança

Estudantes da Escola Erich Blosfeld, da Ilha da Figueira ensaiam para o Jaraguá em Dança sob comando da professora voluntária Aneli • PÁGINA 5

*Promoçãoválida de 21 a 30 de sefembro de 2007,apenas paro veículos adquiridos nas lojas cadastradas nesfa promoção. Financiamentosem entrada poro veículos de anos

2002 a 2007; pagamento em ot� 72_parceills fixas para veículos de anos 1997 o 2007; demais condições do promoçiío, consulte nossos operadores. Sujeito à análise decrédito.
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.• EDITORIAL

A Natureza agradece
Uma das mais importantes

comerrdas de Santa Catarina
será entregue na semana que
vem. A Fundação do Meio
Ambiente (Fatma) entrega na
segunda-feira o Prêmio Fritz

Müller. Neste ano, são 40.
ganhadores, divididos nas

categorias: Área pública
(Prefeituras, Governo e

ONGs), Gestão ambiental,
Áreas de preservação, Qua
lidade da água, Energia lim

pa, Destinação de Resíduos,
Agricultura Sustentável,
Educação Ambiental, Reflo
restamento e Personalidade
Ambiental.

O Prêmio Fritz Müller é

concedido pela Fatma a

empresas sediadas no Estado
de Santa Catarina que se

destacaram no controle da

poluição gerada nos processos
de produção industrial. Ele

Pl'Pmiar essas ações é

motivo de para a Fatma,
porque mostra que o meio -

ambiente ganhando"

também é outorgado para

órgãos públicos e organizações
não-governamentais que

implementaram ações que
visam a preservação e a

educação ambiental.
O prêmio, criado em 1982,

é uma homenagem ao

renomado naturalista alemão

]ohann Friedrich Theodor

Muller, que viveu muitos

anos em Blumenau. Con
correm ao Prêmio Fritz Mu

ller empresas públicas e

privadas, Organizações Não
governarnentais e Prefeituras

que efetivamente con tr i-

«.

buíram para a preservação do
Meio Ambiente. com projetos
e ações buscando a qualidade
de vida do ser humano e

interagindo com a natureza

de forma sustentável.
Para o presidente da

Fatma, Carlos Leomar Kreuz,
o prêmio Fritz Müller é o

reconhecimento aos em

preendedores e instituições
que desenvolvem seus pro

jetos com a preocupação
vol tad a para o meio am

biente. "Hoje, é inconce

bível um projeto sem a preo

cupação ambiental. Premiar
essas ações é motivo de muita

satisfação para a Fatma,
porque mostra que o meio

ambiente está ganhando com

isso", afirma. Certamente, os
setores econômicos aguar
dam pela premiação com

expectativa.

• PONTO DE VISTA.

Projeto de decoração
natalina para revitalização

-

O PRO]ARAGUÁ - Fó- ração natalina propicia ao

rum Permanente de Desenvol- comércio, especialmente, mas
vimento de ]araguá do Sul está também porque enseja uma

colocando em prática o pri- motivação positiva. Há exem

meiro projeto discutido no plos de cidades brasileiras - a

âmbito de uma de suas câmaras mais conhecida é Gramado, no
temáticas. É a primeira ação Rio Grande doSul- que trans

efetiva do PRO]ARAGUÁ, o
formaram o período natalino

que desta maneira materializa em alavanca para o desenvol

perante a comunidade uma de vimento turístico.

suas vertentes, ou seja, o enga- Há necessidade, portanto,
jamento a projetos que con- de comprometimento dos em

tribuam para o desenvolvi- presários que podem associar

mento domunicípio demaneira suas marcas e suas empresas a

ordenada.'
I

essa iniciativa, buscando por

Nesse sentido, acreditamos meio da decoração natalina

que o projeto '[araguádo Sul- um fator a mais para bons

Natal para Todos', desenvolvido negócios. Ná comunidade, a

pela Câmara Temática "Desen- participação através da'de

volvimento doComércio",me- coração de residências, de

rece contar com o envolvimen- clínicas e estabelecimentos de
to de todos os segmentos erga- prestação de serviços, traz um
nizados da sociedade, seja pelo apelo importante para a

aspecto econômico que a deco- elevação da auto-estima da

'/

• Paulo CésarChiodini,
presidente daACIJS
- Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul

• DO LEITOR

Valores de uma organização
Pelo quarto ano consecutivo,

o SENAI/SC é apontado pelo
instituto Great Place to Work

como uma das 100 melhores

corporações brasileiras para
trabalhar. Mas o que leva algumas
organizações a se diferenciarem
pela predisposição positiva que

geram em seus colaboradores?

Remuneração e benefícios

contribuem, mas não justificam
esse desempenho.Mais relevantes
são a realização profissional e a

satisfação pessoal.
Uma atitude favorável do

quadro de funcionários só é

possível e duradoura quando for
resultado de uma política de

. gestão de pessoas aceita e

reconhecida por todos.
No caso específico do SE

NAI/SC, a política de gestão de
pessoas, também presente nas

demais entidades do Sistema

FIESC, é amparada por valores
defendidos pela força de
trabalho e consignados pela
direção, num processo de longo
prazo, democrático e trans

parente. Esses valores, que s�
refletem diretamente na

qualidade dos produtos e

serviços prestados, são a

competência, o comprometi-:

menta, a cooperação, a ética, a

qualidade e a valorização das
pessoas.

Valores comuns fortalecem a

vitalidade organizacional e

formam a base de uma cultura

corporativa, além de fomentar
fortes sentimentos de eficácia

pessoal, elevar a lealdade, in
centivar o comportamento ético,
ampliar a dedicação ao trabalho e

reduzir o estresse e a tensão. Ao
clarificar e articular os valores re
conhecidospor todaaorganização,
fortalece-se a satisfação das pes

soas, traduzida em conquistas
como a que o SENAI/SC mais

uma vez alcançou.
Essa conquista é ainda mais

eloqüente se considerarmos que

o principal valor de uma

organização é a mobilização dos
colaboradores na consecução dos

objetivos estratégicos;Tudoomais
- infra-estrutura, equipamentos -

pode ser comprado. Entusiasmo e

dedicação, no entanto, somente
\

são alcançados com uma gestão
que le�e os funcionários a sentirem
orgulho pelá que fazem e por

integrarem a corporação.

• Sérgio RoHerto Arruda, Diretor
Regional do SENAI/SC

população em geral.
A ACI]S, como uma das

entidades apoiadoras do projeto
que resultou na instalação do

PRO]ARAGUÁ, convida os

seus associados para participar
deste 'Natal para Todos', pois
não se trata de uma iniciativa

da Prefeitura ou da COL, mas
da cidade, pois tem o propósito
de envolver a todos, benefí
ciando a cidade no conjunto.

Com a participação de todos,
]araguá do Sul poderá, quem
sabe, se projetar para que nos

próximos possa fazer parte como
roteiro de visitação nesta época
do ano. O primeiro passo para
isso é estarmos todos envolvidos
com o projeto. Para buscarmais

informações, o PRO]ARA
GUÁ coloca à disposição dos
interessados os telefones (47)
3275-6235 e 3275-7070.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
serenviados por e-mail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. ou per carta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. E obrigatório infomnar nome

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

•. DOS BLOGS
CRISTINA PADIGLIONE 4J blog.estadao.com.br/blog/padiglione

Vilão na TV, herói no cinema
Olavo Novaes pode aprontar à vontade na tela da Globo, que "Paraíso Tropical" mal
terá acabado quando o filme "Tropa de Elite" baixar nos cinemas. Malvado na

novela, WagnerMoura é apresentádo como herói (e herói num cenário que
favorece mais o surgimento de curingas do que de batmans) no longa-metragem
de José Padilha. Pormais cue se meça a dimensão gigante da telinha da TV diante .

da telona do cinema, a imperdível performance do ator haverá de levar sua boa
fama a todos os ouvidos. Moura surge no filme de José Padilha, como o policial
honesto do Bope, o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio. E quem já se �i\
surpreendia ao vê-lo no folhetim de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, que fique
avisado: aquilo não 'é nem metade do que ele pode apresentar.
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o CORREIO DO POVO POLÍTICA
Procurando
PSDB, agora presidido

pelo ex-prefeito lrineu Pa

sold, vaidisputar aprefeitura
em 2008. Provavelmente
não comchapapura,masna
cabeça de chapa. Jáhá con
versas em andamento com

outras siglas, em busca de

propostas coerentes, segun
do a executiva.

Histórico
Emjaraguá, a curta traje

tória tucana na prefeitura
começou em 1996, com a

eleição dopefelistaGeraldo
Weminghaus. Pasold era o

vice. Em20c0, pelaprimeira
e única vez, o PSDB venceu
amajoritária, com Pasold.

Resultados 1
Em 2004, a eleição mais

apertadanoVale do ltapocu
foi a do prefeito Moacir

Bertoldi, pelo PL. Somou

37,81% dos votos válidos.A

coligação PL, PTB, PDT e

PPS fez dois dos 11 verea

dores eleitos: RonaldoRau
lino e Terrys da Silva,

Resultados 2
A vitória mais folgada foi

adeConradoMüller (P) em
Corupá, com apoio do
PSDB. Totalizou 52% dos
votos válidos, mas governa
comminoriano Legíslativo.
Em Massaranduba, Dávio
Leu (PFL) fez 50,58%, com
maioria na Câmara .

Resultados 3
Schroeder, com Felipe

Voigt (PP) apoiado pelo PP
vernemseguidacom48,72%.
Governa com minoria. Por

último, Mário Sérgio Pei
xer (PFL), reeleito com

44,44%. Também ·tem mi

noria no Legislativo.

Filiando
PC do B de Jaraguá do Sul, presidido pelo presidente

da FME e suplente de vereador Jean Leutprecht, faz
reunião de filiações. Hoje, 21, às 20h, na Câmara de

Verea.dores. Com presença de JoãoGhizzoni, ex-presidente
da Fesporte, agora assessor doministro dos Esportes.

CÉLIO AZEVEDO/AGÊNCIA SENADO

Voto aberto
Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), na foto,

anunciou que vai apresentar requerimento para que

sejam revelados os votos da sessão que absolveu o

presidente do Senado RenanCalheiros (PMDB) - não

todos os votos, mas apenas os dos senadores que
assinarem sua solicitação. Se _a Mesa Diretora do

Senador, a qual, se acatá-la, solicitará ao Supremo
Tribunal Federal a autorização para a revelação dos
votos. Para o gaúcho Paulo Paim (PT), cuja colega
IdeliSalvatti fez o quepôde para salvarRenan, votação
secreta é "farsa, engodo, e seu fim é, inclusive, uma
forma de evitar a corrupção".

Reativado
Quase acéfalo, o diretório do Democratas de Jaraguá

do Sul se recompõe. E já tem diretoria executiva

provisória. Vereador Carione Pavanello é o presidente;
Adernar Possamai o vice; Marcelo Mueller ocupa a

função de secretário e José Dalmarco Filho, a tesouraria.

Resposta
"Eu sou contra a ida do prefeito Moacir Bertoldi pata

o PMDB, mas não falo pelo partido". A afirmação é do

ex-deputado Ivo Konen que rebate o presidente do
diretório da sigla em Jaraguá do Sul, Carlos Chiodini e
ainda vaimais longe. "Como ele dii que não posso estar
filiado? Tenho os direitos políticos cassados, mas posso, e
vou exercer minha cidadania". Foi dado o recado!

Confirmado
Secretário de Infra-estrutura Mauro Mariani (PMDB) , '

de Rio Negrinho, já transferiu domicílio eleitoral para
Joinville, conforme a coluna :1diantou-cl11 fevereiro,

r I" ( "
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Cl'lso Machado
redacao@ocol'Ifjodopovo.com.br
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Mais um

A migração não pára
por aí. O atual prefeito de
Brusque, Ciro Marcial
Roza (DEM), em terceiro

mandato, também já tem
residência em Balneário
Camboriú. E seu partido
já o lançou como candi
dato a prefeito lá.

Incômodos
Vereador Marcos Fer

nandes (PT) tem projeto
para proibir celulares em

salas de aula do ensino
fundamental e médio de

Joinville. Porque pertur
bam quem quer estudar.

Capítulos da novela "Ma
lhação" exibidos na se

mana mostraram como

colar em provas via

torpedos.

Só agora?
Sete dias depois da

absolvição do senador
RenanCalheiros (PMDB)
em uma das quatro ações
movidas cbntra ele pelo
Comissão de 'Ética do

Senado, a Comissão de

Constituição e Justiça da
mesma Casa aprovou o

fim do voto secreto. Que
precisa de aprovação do

plenário.

Conseqüências
Para cada 100 meninas,

nascem 103 meninos.

Mas, por volta dos 20 anos,
essa relação se inverte e o

número de jovens do sexo
masculino despenca. Isso
acontece porque o sexo

masculino representa 80%
das vítimas de acidentes
em rodovias federais no

Estado. As que mais ma

tam no país.

RETRANCA
Pois é
Concurso público para contratar guardas

municipais em São Paulo exige que candidatos
devem ter pelomenos vinte dentes na boca. Houve
alarido nacional denunciando discriminação. Pode
ser. Mas o que dizer de trabalhar, armado, com
dentes em petição de miséria?

Devendo
Conselho Executivo da Fecam quer

detalhamento sobre recursos do Estado para

transporte escolar. Eram R$ 15 milhões previstos
para o primeiro semestre. Mas só R$ 13 milhões
foram repassados, atingindo também cidades do
Vale do Itapocu. Total do ano é de R$ 35
milhões.

Benefício
Idosos e portadores de necessidades es-

.

peciais terão acesso livre na 21 ª Marejada, em
Itajaí. Estudantes e menores de 18 anos pagam
50% do ingresso. Em acordo com o Ministério

Público, calcado nos princípios da igualdade
e dignidade da pessoa humana.

Ferrovia
Desgrívada em 1971, a malha ferroviária que

ligava Trombudo a Itajaí é alvo 'de simpósio
hoje em Rio do Sul. De interesse direto do

governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB),
que propõe a reimplantação até a região Oeste.
Para cargas, desafogando a BRA70.

Governo do Estado anuncia repasse de R$
100 mil para organização da 21 ª Schützenfest.
Do montante, cada sociedade de tiro que,

participar levará R$ 5 mil. A Bananenfest,
de Corupá, lerá recursos de R$ 80 mil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMISSÃO PROC'ESSANTE

Executivo está tranqüílo após
o término dbs depoimentús
Procurador acredita

que os vereadores
vão arquivar o caso

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
"O fato já está justificado". Es

sa é a opinião do procurador geral
da Prefeitura, Eduardo Mar

quardt, sobre a denúncia de ir

regularidades vinda da Ujam
(União Jaraguaense das Associa

ções de Moradores) que desen
cadeou Comissão Processante na
CâmaradeVereadores. Depois da
finalização da etapa de depoi
mentos, na quarta-feira, segundo
ele, só resta ao Legislativo dar o
desfecho do caso, ou seja, arquivar
oprocesso.

De acordo com Marquardt, o
documento que deve ser levado

'

em conta é aquele assinado pelo
ex-presidente da Casa, Carione
PavanelIo (DEM), diretor da Ca
narinho, Décio Bago, e reco

nhecido por parte dos vereadores
e pela administração pública
municipal. "Está tudo esclarecido
e não cabe penalizar o prefeito

REDEFINIR PRAZOS
Segundo oprocuradorgeral

da Prefeitura, Eduardo
. -Marquardt,omelhor caminho
a ser seguido a partir de agora
é a redefínição dos prazos
estabelecidos àCanarinho para
as obras previstas no contrato
de concessão. "Oprojetode lei
está parado na Câmara por

, conta: da Comissão e quem sai .

perdendo são os usuários", situação.arràstandooproblema
comentou. por tempo indefinido. O inte-

Ele também acredita que a, resse de parte do Legíslativo em
empresa não será multada pelos refazer o cronograma é, para
atrasos nas obras do terminal, dos - Marquardt, uma maneira

mini-terminais e da instalação da "inteligente de se pensar". Já a

tilhetagem eletrônica e passagem atuaçãodaComissão, integrada
única. Isso porque-tem direito à .' por Teí:rys da Silva, Dieter

,
defesa eo impasse jurídico, nesse Janssen e Jurandir Michels, foi
'caso, complicaria ainda mais a tida como "competente" .

CÉSAR JUNKES

- �--.....;;;..--

Procurador diz que impasse traz prejuízo para usuários do transporte público

Moacir Bertoldi (PR)", enfatizou.
As acusação e as conse�'

qüentes investigações sobre o

impasse gerado pela descoberta de
projetos diferentes, com prazos e

obrigações dist�iltas, para o

procurador, são situações políticas.
"É uma queéa de braço que tem a

comunidade como única preju
dicada", disse.Marquardt também
comenta que a Prefeitura
considera a legalidade do
documento onde consta a

aquisição do terreno anexo ao

atualTerminalUrbanodeÔnibus

,

para a construção donovo. Porém,
acreditanapossibilidade de ajustes
nesse critério, porque a desapro
priação da área seria facultativa.

(2uanto à preocupação do

relator, Dieter Janssen (PP), de
como os investimentos previstos
para a Canarinho devem ser

colocados emprática sem isso, ele
afirmou: "o valor (R$ 186 mil) é

pequeno se considerado o total do
contrato (R$ 3,7 milhões) e pode
ser aplicado em muitas outras

melhorias". O controle das contas
cabe à Secretaria de Urbanismo.

licitação. Consta somente, no

corpo do requerimento, "Serviço
de Comunicação Visual", o que

segundo Nelson "está descon
forme com a leique exige que cada
detalhe do serviço prestado seja
especificado" .

O pedido de informação foi lido
em plenária na segunda-feira, 17
de setembro, na presença dos

. parlamentares. Nelson Boera

efetuou o pedido na condição de

munícipe e não na qualidade de
Secretariode Esportes.O vereador
Marcos Mannes não foi encon
trado para falar a respeito até o

fechamento desta edição. (OA)

< N'l'lson Boera'l'ntra com pedido
'de informação contra Mannes·
GUARAMIRIM

O Secretario de Esportes de
GuaramirirnNelsonBoera entrou
com pedido de informação
referente a dinheiro gasto com

publicidade pela Câmara de
Vereadores no ano de 2006. O

presidente da Casa na época era

MarcosMannes, que foi citado no
requerimento.

De acordo com Nelson,
somente emmaio do ano passado,
os gastos ultrapassaram os R$ 10
miL A nota, no entanto, não

especifica onde foi produzido o

material, qualo tipode campanha
exposta, quando e por que da

CÉSAR JUNKES

R$ 207,5 mil, uma Cabine Bas�

culante, de R$ 19,450mil e uma
Roçadeira Hidráulica Lavrale.no
valor de R$ 41,5 mil. Esteve pre
sente na solenidade de assinatura,
o Gerente Regional de Varejo do
Banco do Brasil, Elmo Meirelles
Pahl. Os veículos deverão estar à

disposição da prefeitura no início
do mês de outubro. O secretário

deObras, ValdirVick, não escon-
, .de o entusiasmocom a compra dos

equipamentos. "Quero agradecer
ao prefeito pelas .aquisições que'
vão aumentar a nossa capacidade
de prestar serviço para comuni
dade". � -'

Na época, Marcos Mannes presidia a Câmara de Veradores

-

Prefeitura investe
em maquinários
GUARAMIRIM

O prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, assinou na

última terça-feira, contrato como

Banco do Brasil no valor de R$
825 mil {)ara aquisição de

máquinas para a Secretaria

Municipal de Obras, Viação e

Saneamento. O dinheiro será

investido na -compra de-uma

Escavadeira -Hidraúlica-Komatsu

PC, no valor de R$ 600 mil, um
CaminhãoVolkswagennovalorde

o mãior espetáculo circense da América Latina.
Estréia sexta-feira dia 21/09 às 201130.

Serâo somente 04 dias em Jaraguá do Sul.

As maravilhosas águas dançantes computadorizadas,
diretamente do Cirque du SoleH, as acrobatas dançarinas

aéreas, palhaços, ecrobetes olímpicos, mágicos
e muito mais do maravilhoso mundo do circo.

, -

Diariamente às 20h30 - Sábado às 17h30 e 20h30

Domingo às 15h30 -18hOO - 20h30
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CULTURA Deficientes não pagam entrada no

circo que estréia hoje na cidade1.400 baííarínos dão brilho-

...

ao '13° Jaraguá em Dança
�

. JARAGUÁ DO SUL
O Circus Stankowich, que se

apresenta hoje em [araguá doSul,
traz uma novidade. Potadores de
deficiência têm entrada livre para
todos os espetáculos. Segundo o

empresário,HugoCortez, a inicia
tiva começou há seis meses e foi
adotada em todas as apresen

tações.
A tenda, que está localizada

próxima à rodoviária de Jaraguá
do Sul, tem capacidade para 1,2
mil pessoas, destas uma parte será

reservada para os deficientes (sem
limites de vagas). Cortez acredita
que o circo também é uma utilida
de pública. "É importante privile
giar essas pessoas, assim elas ficam

. integradas e encantadas coma

magia do circo", salienta.
Para participar, não precisa

adquirir o bilhete antecipada
mente basta se apresentar na

portariaminutos antes do início do

espetáculo.
De origem romena, o circo

existe há 155 anos e trabalha com
mais de 112 profissionaisque fazem
duas horas de espetáculo, com 28 .

números diferentes. O Stanko
wich faz as últimas apresentações
no Brasil. Isso porque em março
do ano que vem voltará para a

Europa.

Abprtura acontpcpu

ontpm à noitp, com
23 aprpspntaçõps

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
OGinásio deEsportesArthur

Müller seráapalcodo 13ºJaraguá
em Dança, que encerra no

domingo. A abertura aconteceu

ontem, apartir das 19 horas, com
23 apresentações. A edição con
ta com 103 coreografias, 42 en

tidades, 38 coreógrafos, 80
auxiliares e 1.400 alunos/bai
larinos, divididos nas categorias
baby (4 e 6 anos), infantil I (7 a 9

anos), infantil II (10 a 12 anos),
infanto-juvenil (13 a 17 anos),
adulto (18 a 39 anos), além de

cinco apresentações especiais. As

apresentações começam a partir
das 19h30.

Os ingressos estão disponíveis
naBibliotecaPública, PostoMime
daKohlbadi (perto do ginásio de
esportes) e na Loja To a Toa, por
R$ 4. O Jaraguá em Dança é

realizado pela FundaçãoCultural,
com apoio doGoverno do Estado
por meio do Funcultural e das

empresasWeg e Zanotti.
A Scar (Sociedade Cultura

SERViÇO
QUANDO: 21 a 25 de setembro
ONDE: Próx. a Rodoviária de Jaraguá
HORÁRIOS: Sábado - 17h é 20h30

Domingo - 15h30, 18h e 20h30

Sexta, segunda e terça - 20h30
QUANTO: Adulto: R$ 15_ Criança até 10
anos e idosos acima de 60 anos: R$ 10
Deficientes: Gratuito. Camarote

(4 pessoas): R$ 80

Malwee incentiva preservação
e parti�pa do Dia da, Árvore

Alunas de balé clássico da Scar ensaiam para a apresentação de hoje à noite

Artística) vai levar 12 apre

sentações de balé Clássico e balé
aéreo para o espetáculo. É o caso

do Grupo de Dança Scar, que vai
. apresentar a coreografia "Es

meraldas" - baseada na apre

sentação "OMágico de Oz" - sob
o comando do professor de balé

.

clássico Egberta Saurini, mais
conhecido como Beta. Para fazer
bonito no ·palco, as 11 meninas

entre 9 e 11 anos intensificaram o

ritmo dos ensaios.
Ansiosa para se apresentar,

Maria Luiza de Freitas, 11 anos,

disse que passou a ter mais

disciplina com os estudos depois
_ que começou a fazer aulas de balé.
"Antes eu passava a tarde
assistindo televisão, e agora ensaio

.

e vou estudar", comentou a estu

dante do 6º ano da EscolaAlbano
Kanzler. Elas se apresentam-hoje
por volta das 21 horas.

DA REDAÇÃO D

Com o objetivo de incentivar

a_preservação e conservação do

meio-ambiente, aMalweeMalhas
realiza uma ação especial hoje, dia
21, DiadaÁrvore. Trêsmil folders
serão distribuídos aos alunos da

quinta série do ensino funda
mental das escolas públicas e par
ticulares de [araguá do Sul. In
titulado "Árvore, Ar, Vida...", o
material traz informações refe
rentes ao Dia da Árvore, promo
vendo a conscientização das

crianças de 10 a 12 anos.

Além disso, trêsmilmudas de
árvores foramdoadas pelaempresa
à PrefeituraMunicipal de [araguá
do Sul através da Fujama
(Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente). Elas serão utilizadas

para a revitalização da mata ciliar
em projetos com escolas e co

munidade em ações promovidas
pelo próprio órgão - a�bientaLAs
ações fazem parte do trabalho de

educação ambiental que a Mal-
.

wee mantém na comunidade.

PROGRAMAÇÃO HOJE

(A PARTIR DAS 19H30)AMOR À DANÇA
GRUPOS:

e 17 anos.No festival de dança,
as crianças vão apresentar a

coreografia "Cuidado com o

Lobisomem", do Trem da

Alegria.
A menina Gabriella Cris

tina Bonfim, 7, disse que as

notas melhoraram na escola

depois que começou a parti
cipardas aulas de dança. "Tam
bémsentiadornas costas e ago
ranãosintomais", acrescentou
a estudante do 2º ano. Já
colega LaísRibeiro, 7, comenta
que a constante bronquite de
sapareceu assim que passou a

freqüentar as

A secretária da Escola
Erich Blosfeld (Ilha da Fi

gueira), Aneli Plebani, faz do
voluntariado uma realização

. pessoal. Ela dá aulas de balé

básic? e jazz para 24 alunas

quatro vezes por semana e já
sente os resultados positivos do
trabalho na sala de aula.
"Mudou a postura, o jeito de
sentar e elas estão cuidando
mais da saúde", salientou. For
mada em cursos d� jazz, balé
clássico básico e contempo
râneo, Aneli tem uma turma

de 14 crianças de 6 a 11 anos e

outra de adolescentes entre 14

• GPOEX-SCAR
• Jangadinha Dance II

(Instituto Educacional Jangada)
• Grupo de Dança Bom Jesus Divina - Kids
• Escola.de Ballet Clássico - SCAR
• Pequenos Passos - Dente de LeRe Nívelll
• Canguru 03 (Centro Educacional Canguru)
• Húngaro Dunántúl (Associação Húngara
de Jaraguá)

• Grupo de Dança ColégiO Marista São Luis
• Grupo Escola Homago
• Du Arte Infantil (Escola Prot José Duarte
Magalhães)

• Grupo de Dança Bom Jesus Divina - Kids I
• MC the Boys and Gir1s

(Escola Erich Gruetzmacher)
• Cia de Dança APEX (Cia Jaraguaense de Dança)
• Estúdio de Dança e ArtesWald Oliveira
• Grupo Programa Aplausos (Albano Kanzler,
GertrudesMilbratz)

• Grupo MDP (Igreja do Evangelho Quadrangular)
• Grupo de Dança do Cefid-Udesc (Florianópolis) _

• Grupo MC
.

S (Escola Erich Gruetzmacher)
• Grupo de Danças Mercosul
• Grupo de Dança Aneli Plebani
(Escola Erich Blosfeld)

• Garra Cía e Escola de Dança

DlVUlGAÇAO/FERRI JR

Empresamantém Parque aberto para comunidade com centenas de árvores

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Consultoria de moda
Com cinco anos de atuação na cidade de [araguá do Sul a

JCanedo apresenta um novo conceito de atendimento na

cidade.A loja vai além e apresenta uma equipe de vendedores
treinados em consultoria de- moda. Os consultores são

especializados no atendimento de todas as idades e estilos

(do casual ao social). A JCanedo pretende expandir os

negócios e abrirmais três filiais em Santa Catarina para mais

tarde entrar no ramo de franquias. A intenção da loja é ser

reconhecida em Jaraguá como é na cidade de Brusque.

Gerente da loja Martin e as consultoras
de moda Cátia, Djeine e Suzana

COMUNICADO

. A BRASIL TELECOM convoca 0(0) atual usuário(a) da linha telefônica identificada pelo código de acesso (47) 3273-7424 e contrato

número7005650930 a comparecer em seu Posto de Atendimento Pessoal Brasil Telecom. localizado na cidade de Jaraguá do Sul, com

endereço à Rua Marechal Floriano Peixoto, 127 - (entro (na lateral do antigo prédio da TEtESC), no horário das 08:00 às 12:00 h e

das 13:00 às 17:00 h, de segunda a sexta·leira, com os documentos necessários Ptra transleréncia da titullrldade da linha telefônica,
de exclusivo interesse doia) atualllSuário(a), em um prazo não superior a 5 dias, sob pena de não havendo o comparecimento dentro

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

comutado e o consequente cancelamento da referida linha telelônica, conforme a legislação a�1cável à espécie.

��4 BrasilTelecom

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 112/2007

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução de pavimentação asfáltica da rua JGS 461-
Eisa Trapp Maier (Estrada Garibaldi) numa extensão.de 1.200m2 (hum mil e duzentos metros quadrados), com
fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto. Memorial Descritivo, Planilha
Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal8.666/93 e demais aãerações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia 08 de outubro de 2007, no Serviço de
Protocolo desta Prefeitura. ABERTURA dos ENVELOPES: 10:00 horas do dia 08/1 0/2007- na sala de reuniões da
Coordenadoria de Licitações e Contratos. DÀTA e HORÁRIO PARAVISITA TÉCNICA: 25/09/2007, 02/10/2007 e 05/
10/2007 as 09:30 horas-Agendarvisita com Eng' Civil Marcus Alessi, no telefone (47) 3376-0536 ou (47) 9922-
2071. RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: 1) O edital estarã disponivel na Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.brsemqualquercusto. ou; 2) O edital e anexos (cópias) e projetos poderão serretirados
na Coordenadoria de Licitações e Contratos da PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul, telefone (47) 3372-8195,
no seguinte endereço: RuaWalterMarquardt n' 1.111-Barra do Rio Molha-Jaraguá do Sul-SC, mediante

pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). ORÇAMENTO�TIMATIVO DAOBRA: R$ 534.451 ,02 (quinhentos e
trinta e quatromil quatrocentos e cinqüenta e um reais e dois centavos) .INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentàs
poderão serobtidos por escrito no endereço acima ou pelo Fax (0**) (47) 3370-7253, ou ainda pelos e-mail' s
rose.compras@jaraguadosul.com.br ou rodrigo.licitacoes@jaraguadosul.com.br.

Jaraguá do Sul (SC), 19 de setembro de 2007.
MOACIR ANTÕNIO BERTOLDI- PrefeHoMunicipal

PREFEITURA.I
JARAflUÁDO SUl

Alessandra Tatyane l.essmann • Charles Komdõrfer � Fausto Leandro Coetten • Flavia Caroline Küster
Cert Janssen Júnior � Cislaine Mohr - hiri Andreas He111in � JaderAlexandre Alquini � lohny Janssen

.

Kelly Susan Weak - Marcelo Budai Arins � -'liguei rêlipe Bianchi � Hjc(U'doAlencar Ulrich -

Ruth Salatino Mion-lli .. Sally Eliza 'Irapp � Simone Ender

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Nova loja
A Loja Breithaupt de Balneário Camboriú, localizada no Casa

Hall Shopping, já está em funcionamento. Com um horário de
atendimento diferenciado, das 8 às 20 e aos domingos das 14 às 19

heras, a loja oferece aos clientes uma completa linha de materiais
de construção, máquinas, ferramentas e eletrodomésticos. Há 13

anos consecutivos, as Lojas Breithaupt são as mais lembradas pelos
consumidores de material de construção, no ranking Top ofMind,
na região norte de Santa Catarina. Contando com ummix de mais
de 45 mil itens, a rede Breithaupt oferece em um único espaço
tudo o que os clientes precisam para reforma, construção, am
pliação, acabamento e consertos de qualquer amplitude.

Mostra
Uma mostra itinerante que percorre países da América Latina

chega a Santa Catarina via Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul). A exposição apresenta os projetos vencedores
da IV Bienal "José Miguel Aroztegui" e, além do.Brasil, já passou

por universidades da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile,
Venezuela, Colômbia, México e Caribe. Expostos no piso superior
do Bloco D, no campus da Unerj, encerra hoje. A mostra é

aberta a estudantes, professores e comunidade em geral. Após
a Unerj, os projetos integrantes da mostra itinerante seguirão
até dezembro para outros cursos de Arquitetura e Urbanismo
de Santa Catarina e Paraná - Etapa Regional, apresentando a

comunidade acadêmica destas instituições essa expressão
arquitetônica comprometida com o meio ambiente.

FALECIMENTOS
Faleceu às 20h do dia 19/9, a
senhora Ruti Kroemke Vieira
com idade de 65 anos. O
velório foi realizado na Capela
Monuára da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 17h do dia 19/9, o
senhorHumberto Zumach
com idade de 83 anos. O
velório foi realizado na Igreja
Evangélica Rio da Luz Vâóna e

o sepultamento no cemtérío
da mesma localidade.

MISSA DE SÉTIMO DIA
JOÃO JOSÉ DEPINÉ

A familia enlutada de João José Depiné comunica

a todos que sua missa de sétimo dia será realizada

na próxima sexta-feira, dia 21 de setembro de 2007

às 19 horas, na paróquia São Sebastião (matriz).
Desde já a família agradeçe o apoio de todos nesse

momento difícil e doloroso.

O senhor o chamou e ele atendeu o chamado indo

para a eterna morada, privando-nos da imensa alegria
que sua presença nos proporcionava. Vá em paz, e_

leve aos céus a alegria e felicidade que o senhor

possuia quando estava entre nós!

O Tabelionato de Notas de

Jaraguá do Sul informa que a

partirde segunda-feira, 24, o
boráno de atendimento vai
mudar, A instituição passará a

atender das 9 às 18 horas sem
fechar para o almoço.

Curso Gratuito
O treinamento "Belações
Humanas no Trabalho"
acontece dos dias 26 a 29 de

setembro, das 19 às 22 horas,
no Salão Barg, no Rio da Luz.
O curso tem o objetivo de
auxiliar profissionais no bom
relacionamento com as

pessoas e será ministrado por
Maura de Arnorm, lnscnções
pelo telefona 3370-5226.

Prazo
As inscrtções para o Programa
Santa Caterina Alfabetizada
foram prorrogadas para até 30
de setembro. D programa é
votaoo para pessoas acima
dos 15 anos, que não sabem
ler e escrever. Os interessados
devem procurar os Cejas

. (Centros de Educação de
Jovens e Adultos) da região,
nos períodosmatutino,
vespertino e noturno. As aulas
estão previstas para iniciarem

hoje, mas o interessado tem a

chance de se inscrever até
final domês.lnformações no
telefone 3370-0011.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INFRA-ESTRUTURA Apevi leva conhecimento para os

empresários da Ilha da Figueira
JARAGUÃ DO SUL

Os interessados em conhecer
um pouco sobre empreende
dorisrna podem participar na
próxima terça-feiradapalestra "O
comportament? do verdadeiro

empreendedor".O evento fazpar
te do projeto ''A.pevi nos Bairros",
promovidopelaApevi (Associação
das Micro e Pequenas Empresas
dó Vale do Itapocu). O projeto
pretende levar informações paraos
empresários de todos os segmentos
e para a população. Desta vez, o

evento acontece a partir das

19h30, na Escola Estadual
Holanda Marcelino Gonçalves,
no Bairro Ilha da Figueira.

Segundo o presidente da

entidade, Custódio Vieira da

Costa, o evento é uma opor
tunidade do empresário estar

sintonizado com as mudanças, "o
que proporciona mais fôlego na

.

disputa pela preferência do
cliente". Costa ressalta que é

importante a �ceptividade das

informações, pois isso contribuí

para a gestão dos negócios.
Célio Hoegem, pedagogo e

consultor em associativismo pelo
.Sebrae e a Fampesc (Federação
das Associações de Micro e

Pequenas Empresas de Santa

Catarina), é' quem abordará
temas como a situação atual do

empreendedor no Brasil, ca
pacidade de correr riscos cal

culados, metas, persuasão e redes

de contatos, principais ameaças ao
empreendimento e a sobre
vivência no mercado. A entrada
é gratuita.

CONSULTORIA-AApevi
realiza antes da palestra, aten
dimento a empresários referente
à micro-crédito e treinamentos.

Os consultores do Sebrae estarão

no Homago a partir das 19 horas

paraorientar nas áreas de finanças,
marketing, comercial, recursos
humanos e planejamento es

tratégico. No entanto, para

participar deve ser feito um

agendamentopréviopelo telefone
3275-7024. (GR)

Ponte que liga a Tifa Lennert com a cidade está cheia de buracos devido ao estado da madeira

Moradores do
·

pedem
melhorias em ponte de acesso
Marcatto garante
que obra começa
no próximo mps

cabeceira também está bastante

danificada, ternosmedopornossas
crianças", declara. Conforme .

Vanderlei, caminhõesgrandesnão
podemmais passar pelo local, isso
dificulta o trabalho de quem está

construindoou reformando. "Tem

quatro casas em construção e o

material só passa em pequenas

quantidades e em várias viagens",
afirma.

Vanderlei disse que na quarta
feira um ônibus que busca
funcionários de uma empresa na

cidadequase tombouno local. De
acordo com ele, há três meses

fiscais da Prefeitura estiveram na

localidade; mas até agora
nenhumamanutenção foi feita.

O secretário deObras Públicas
e Habitação, da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Alberto João
Marcatto, disse que a reforma
aindanão começouporque houve
um problema no processo de

licitação da compra das madeiras.
Marcattogarantiuque até outubro
as obras na Tua Lennert devem

começar. "Estamos terminando a

manutenção de uma ponte no

BairroRioMolha, que estava em
um estado mais critico, e depois
vamos iniciar a reforma da ponte
do Garibaldi", afirmaMarcatto.
Segundo o secretário, desde
2005 foram reformadas 69 pontes
e mais de 30 ainda estão na fila
de espera. (GR)

JARAGUÃ DO SUL
Os moradores da localidade

Tíía Lennert, no BairroGaribaldi,
em Jaraguá do Sul reivindicam
melhorias na ponte que dá acesso
a cidade. Cerca de 18 famílias

passam pelo local diariamente.

Segundo o morador Vanderlei

Lennert, fazem mais de dez anos

que a ponte não é reformada e o

medo da população é pela
segurança das crianças.

''A.s madeiras estão podres e

com isso se formou buracos, o que
traz riscos para os moradores. A

Inscrições abertas
para Stammtisch

Cada grupo poderá parti
cipar com no máximo 25 in

tegrantes que devem estar

identificados com crachás;
MASSARANDUBA bonés ou camisetas. Porser em

O município de Mas- local aberto, a confrater

saranduba está com as ins- nização irá depender da ação
crições abertas para a rea- do tempo, portanto se for

lização do 2º Stammtisch que constatado dias com chuva, a
acontecerá no dia 10 de no- organização no prazo de 48

vembro, a partir das 10 horas. horas de antecedência, adiará
Na oportunidade estará sendo a data.
comemorado também o ani- A entrega da ficha de ins

versário de 46 anos de eman- crição deve ser efetuada até

cipação política de Massa- o dia 1 de novembro junta
randuba. O valor da inscrição mente com o comprovante de

é de R$ 50 por grupo e a festa' pagamento na Prefeitura Mu

acontecerá no Centro Es- . nicipal. Para outras informa

portivo Municipal, na rua 11 ções o telefone é (47) 3379-

de novembro, 1559, também 1223 ramal 218, (47) 3379-

conhecido como Parque de 1571 ou através do e-mail

Eventos da Fecarroz.
.

rubensjensenrginetuno.com.br,

O CORREIO ERROU
1- Diferente do que foi publicado na edição de Quarta-feira na matéria "Polícia prende traficantes Que atuavam no municipio", a

operação Que resultou na apreensão de. 541 g de crack na noite de segunda-feira foi desencadeada pela Policia Militar do

municipto. A ação resultou na prisão de três traficantes, Que estão do Presídio Regional de Jaraguá do Sul. ..

2- O diretor da Câmara de Vereadores, Ruy Lessmann, afinna Que não responsabilizou funcionários.do Legislativp e do Executivo

sObre a possivel alteração de conttato com aCanarinho, e sim a administração municJpal. ,

.

..', .
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Luiza Brunet, aos 45 anos, está com tudo em cima.
Vive um bom momento na esrreira, está cheia de planos,
mas admite que seu casamento está a ponto de acabar.

Linda e mais magra, com braços e pernas bem torneadas. Pele

perfeitamente bronzeada e a graça de uma das primeiras tops
brasileiras. Uma morena arrasadora, assim poderia ser tran

qüilamente definida Luiza Brunet, aos 45 anos. O momento

coincide com suas apresentações no quadro Dança no Gelo, no
Domingão do Faustão, e sua volta, em 2008, comomadrinha de

bateria da escola Imperatriz Leopoldinense. Tudo perfeito, não
fosse a crise entre ela e o marido. "Estamos passando por uma
fase bem difícil, seria o momento de tomar coragem e nos

separarmos", diz, sem rodeios. Ela só não consegue concretizar
esse desejo pela necessidade de preservar um lar para o filho,
Antônio, 7, já que a filha, a modelo Yasmin, 19, mudou-se para
NovaYork há dois anos.

Luiza eArmando Fernadez estão juntos há 24 anosmas prestes a
colocar um ponto final na relação. "Vou cotheçar a minha vida
sozinha, vai ser melhor, mais saudável para mim e para ele

também", admite.
o

Do outro lado da balança, a carreira
continua em . alta. Luiza se diz
satisfeita com a correria do dia-a
dia. "Estou me sentindo num bom
momento profissional, já que a par

te emocional está bem desequi
librada e o casamento muito balan

çado. Eu busco força no trabalho".

t

E com esta força, a morena

poderosa não esconde seu desejo de
voltar a atuar."Agora que estou

circulando pelo Projac, encontrei

Denise Saraceni (diretora de

novelas), que vai fazer um curta

metragem, e pedi para fazer um
.

teste. Quando encontro o Gilberto

Braga , peço para fazer um teste.

Não tenho vergonha"

Outro desafio é voltar com tudo

para Sapucaí, depois de ter

anunciado que se afastaria do
carnaval. "Quando. eu saí da

Imperatriz (em 2005), ficou um

vazio, porque eu gosto do Carnaval,
sinto que faço parte dele. Tinha que
voltar e quero estar linda". Isso não
vai ser difícil Luiza!

''''h
baby
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PREÇO DE FÁBRICA

to,

.
PROGRAMA ESPORTE
E CIDADANIA • PEC

o Programa Esporte e Cidadania (PEG/Segundo
Tempo), viabilizado através da parceria entre a

Prefeitura de Jaraguá do Sul e o Governo

Federal, é um exemplo de inclusão social
através do esporte. São mais de 130 pólos
distribuídos nas 34 escolas municipais, onde
mais de 6000 crianças e adolescentes (6 a 16

anos) participam gratuitamente do programa nas mais

diversas rnodalidades esportivas. O PEG/Segundo
Tempo fern como objetivo principal
estimulai" as -ianças e adolescentes à

pratica da atividade esportiva, à
soclalizaçâo e a uma vida mais saudável.
É o esporte gerando cidadania.

PREfEITURA DE
JARAGDÁDOSDl

�IIII
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sMOA
CONVIVÊNCIA
Outro dia ouvindo a música

Regra Três, aquela em que o·

"poetinhaJ' Vinícius de

Moraes fala: "Tantas você fez

que ela cansou/Porque você,
rapaz/Abus.ou da regra

três/Onde menosvale mais".
E pensei que, no amor, nos

relacionamentos, quase

sempre o menos vale mais ...

Isto são as pequenas coisas, os

pequenos mimos, as atitudes
de atencão e de carinho, um
elogio sincero, um ouvido

atento, a vontade de
verdadeiramente acertar.
Os pequenos ajustes do
cotidiano, ter consciência de

que o dia-a-dia virará rotina e

que todos os relacionamentos
têm sua própria rotina, a não

ser, é claró, se for um casal
como o de uma outra música,
agora de Chico Buarque, que
diz: "Nas questões de casal não
se fala mal da rotina/Eu sou

funcionário/Ela é

dançarina/Quando caio

morto/Ela empina/Ou·
quando eu Lexotan/É
quando ela Reativina/Eu sou

funcionário/Ela é dancarina".
Porém diria um amigo: "Por
isso, devemos estar sempre

prontos para mudanças e

negociações, é, negociações
sim!" . Ou não?

DIZEM PORAí .....
Que a leitora assídua da
coluna Elizandra Bertoli, da
Câmara de Vereadores, acha

que agora vai achar a sua cara

metade. Que agora é sua vez! A
certeza é porque foi agraciada
com o buquê de flores jogado
pela noiva num recente

casamento. Isso mesmo!
Embora as rivais tenham
alegado trapaça, ja que
Elizandra deu golpes de
caratê, hipons, socos, tudo
para conseguir o bendito
arranjo da sorte. Eu estico,
mas não minto.

PAELLA
Amanhã dia 22, o Botequim
São Francisco movimenta

deliciosa Paella. A Paella, que
é de origem espanhola, tem

uma combinacão
condimentada do arroz' aos

frutos do mar e temperos que
dá ao prato um sabor único.
Esse delicioso menu será

servido no almoco do
Botequim, embalado corn um
repertório de MPB do Grupo
Arueira.

o casal Kátia Rosana e Paulo Renato Vieira, ainda comemorando a inauguração da

modernaCasaGeraldo em}araguá do Sul

INAUGURAÇÃO
Hoje à noite, durante um concorridíssimo coquetel e um mega desfile
mostrando todas as novidades e outros quesitos mais, será inaugurado
no Shopping Breithaupt, a moderna loja Pink Lou. Bola branca!

TIM TIM
Hoje, 21 de setembro, é dia de fazer Tim Tim, pois quem está aniversariando éminha

amiga de Pomerode Heike Weege e como ela é festeira das boas com certeza a Momma

Clud, que tem dedinho dela, deve ser o espaço escolhido para movimentar festança
daquelas para comemorar a data.

.

o casalMariaHelena Zocatelli eEmersonCatafesta casa-se amanhã às 20 horas

na IgrejaNossaSenhora doRozário.A recepção será no RestauranteMalwee

SEXTA-FEIRA, 21 de setembro de 20071 09

Por Moa Gonçalves
(moagonçalves@netuno.Gorn,br)

II TE CONTEI!
A partir desse domingo, capitaneado pela amiga Janete Coelho,
todos os domingos, acontecerá no espaço do Acaraí, a

nostálgica "Domingueira". Janete quer resgatar os momentos

inesquecíveis da época doDoering e Botafogo. Boa pedida.
**

No próximo dia 5 de outubro acontece um grande Pagodaço. O
frege será na recreativa do Bretzke e começa às 19 horas, com a

participação da Banda PorAcaso.
**

Hoje o empresário e amigo Paulo Albus da PMRT, recebe seus

chegados em sua casa de praia, em Itajuba, para saborear, como
ele mesmo gosta, uma picanha na chapa para comemorar a

idade nova. Vivas.
**

Recebigentil convite do amigo Joãozinho Depiné, presidente do
Circulo Italiano de [araguá, para participar no próximo dia 28

de setembro, na sede da entidade, do tradicional Jantar Típico
Italiano. Valeu!
**

Hoje na Choperia Bierbude tem a presença da banda

SuperDjamp, de [oínville, commuito Pop Rock.
**

E o meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para
Rodolfo Jahn, que também passou a ser leitor assíduo da coluna.
**

Com essa, fui.

75 2058 /99320502

ESPAÇO VITAL
No próximo dia 27 de setembro a bonita e moderna fisioterapeuta
Melissa Krause Wodzinski, esposa do amigo deste colunista
Vinícios Wodzinski, inaugura na rua Expedicionário Antonio

Carlos Ferreis, 323, o Espaço Vital, uma elegante clínica de

estética, com osmelhores equipamentos e profissionais do pedaço.

meA DE SEX""A
Convidar os amigos e

fazer um Happy-Hour
noMeu Boteco.

, FRASE DO DIA

recisamos de uma
eforma fiscal, pois
ivemos em déficit.
Arnaldo Jabor

s m)nha amigas
driaria Freiberger e

aria Sanson fazem pose
xclusivapara acoluna

RESTAURANTE E lANCHONETE

g]íID�¥íIDulMIDílr

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 I SEXTA-FEIRA, 21 de setembro de 2007

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A Volta do Todo Poderoso

(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- Sex/Sáb/Dom/Qua/Qui)
(17h40, 19h30, 21 h20 - Seg/Ter)

• Cine Shopping 2 "

Os Simpsons (Dub)
(14h10, 16h, 17h45
- Sex/Sáb/Dom/Qua/Qui)

.

(16h, 17h45 - Seg/Ter)

Paranóia

(19h30, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3

Espíritos 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, 18h30,20h30
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
O Primo Basílio

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

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

BLUMENAU

• Cine Neumarkt t.
A Hora.do Rush 3 (Leg)
(15h, 17h, 19h30,21H30
- Todos os dias)

v
•

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

• Cine Neumarkt 3

Licença para casar

(14h40, 19h:_ Todos os dias)

o Ultimato' Bourne
'" (16h40, 21h''- Todos osõías)»

:;" - Cine NiUniarki 4 ' "

": Sarieamento"Básic-D' ;,"

'(14h10; 161120; 19h1 O, 21h20'"
."

- Todos os dias)

,
• Cine Neumarkt 5
Ôs mensageiros 12 anos

(14h20, 16hl O, 19h20, 21 h40
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Eu os declaro Marido e ... Larry
(14h50, 17hl0, 19�40,22h
- Todos os dias)

1

ocorreiodopóvo@oco'rreiodópóvo:com.br
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O DIA DE HOJE
SANTO
São Mateus Evangelista
Santa Efigênia

,

Santa Maura de Troyes

EFEMÉRIDES
Dia da Árvore
Dia do Fazendeiro
Dia Nacional de Luta de Pessoa Portadora
de Deficiência
Dia Mundial da Doença de Alzheimer

1964
Malta passa a integrar, como país
independente, a Comunidade Britânica de
Nações.

1966 �;

o pre�ldente Lyndon Johnson declara que
os EUA estavam dispostos a qualquer
negociação Píijll põr fim à guerra do
Vietnam.

1990
A Petrobrás anuncia a descoberta de um

terceiro campo na bacia de Santos, com
reservas estimadas em 150 milhões de
banis de petróleo e oto bilhões de metros
cúbicos de gáS natural.

1994
Pela primeira vez desde 1980, quando
apareceram no Brasil os primeiros casos de
AIDS, a taxa de crescimento do número de
casos da doença no país fica estacionário.

PREVISÃO DO TEMPO
Abertura de sol durante o dia no Estado

Q') Uma nova frente fria no Rio Grande do .Sul,
associado a um sistema de baixa pressão
no Paraguai. favorecem instabilidade em

.

Santa Catarina, alternando períodos de
melhorias com aberturas de sol e

pancadas de chuva. Temperatura elevada e

.sensação de abafamento.
.

_ .

� Jaraguá do Sul e Região

Jaraguá inscreve modalidades no Jasc
o na época chefe da Divisão Municipal de Esportes Raul Rodrigues havia

registrado no início do mês de setembro de 1987 o município de Jaraguá do
Sul em sete modalidades para os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), na
Coordenadoria de Desportos da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo do

Estado, como informava o Correio do Povo, edição de 12 a 18 de setembro.
As modalidades registradas eram: atletismo masculino e feminino, judõ,
ginástica artística, punhobol, voleibol masculino e bolão masculino. A

delegaç.ão de Jaraguá do Sul seria composta de 80 pessoas, entre atletas.
dirigentes e pessoas de apoio, Ainda de acordo com a matéria, o Congresso
Técnico dos Jasc estava marcado para o dia 26 de setembro daquele ano.

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo,com,br

UTILIDADE PÚBLICA
EXPOSIÇÃÓ
Está aberta para visitação até o dia 19
de outubro a exposição "Despertar da
Primavera", da artista plástica
Marieluise Stem, no Centro Cultural
Hansa Humboldt, em Corupá.

CURSO
O curso de extensão

Neurolingüística na Prática será
oferecido amanhã. no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.

Informações pelo fone 3275-7059.

," '.

__': ," ,_, t '.

HOJE'

OMi�: 20°C
MAX: 23° C /1J'11J,I
Chuvoso

SÁBAOOd DOMINGOd SEGUNDA

OMiN: 18°C MíN:19°C Mí�: wc
MÁX:25°C",,', MÁX: 23°C f'U" MAX: 18°C:,,', "I
Sol com pancadas Sol com pancadas Chuvoso
de chuva de chuva

• Fases da lua
� Legendas

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

• 11/9 �19/9
CHEIA

O 26f9
-KJ l"ôl'<)ldIOI'"EflSG!al'd(tQ Parcialmente Nubla(jo 1�1siállel Gtuflt'OSO T(OvoMd

nublado
,

Fernanda de Borba _

Geovana Anders
Isabela Wensersky
Jackes A. da Silva
Jonatan Junckes
Leonardo Mader
Letícia Odorcik
Leticia Taciane Gessner
Marcia Wehrmeister
Osmar Siewerdt
Raul Cipriani
Ricardo Nagel Guths
Romeo Depieri
Ruan Forlin
Ruth Maria Lõrenzi
Silmara Fátima Melo
Viviane Rodrigues

Após suas 16 horas diárias de sono,
a bela Shimu estava pronta para o cllc

do dono e leitor Aldo Adolar Maul.

.,

MEIO AMBIENTE
A exposição "O planeta quer respirar",
do projeto 1 a Primavera dos Museus,
está aberta para visitação a partir de
amanhã até dia 30 desetembro, no
Museu do Parque Malwee. J (

.'0....
1

f, I III,',/il

FLORIANÓPOLIS· I
-
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Eterna Magia
Zilda diz que Eva é uma bastarda. Ela diz

que a verdadeira filha de Marta e Max

morreu e que Pérola e Rafael a subs-

o)' tnuíram por Eva. Nina confessa a Flávio

que ama Conrado e não conseguiu
concretizar a vingança. Loreta diz a

Rafael que aceita seu pedido de

casamento. Eva exige que Pérola lhe

conte tudo. Pérola diz que Zilda mentiu,
mas acaba confessando a verdade. Eva

fica atônita. Pérola diz que Max não sabe

de nada e que ela fez isso por amor. Eva

desmaia nos braços de Peter, que fica
alarmado. Nina tenta consolar Eva, que
diz que não quer a sua compaixão.

Sete Pecados
Evaristo descobre que Barão fez

escavações no local e exige que ele

devolva todos os objetos que encontrou.
Vicente confessa que se envolveu em

uma briga logo após o enterro de sua

mulher e de seu filho. Carla avisa Pedro
sobre o plano de Régis e Clarice. Pedro

garante a Régis que ele e Clarice têm
um caso. Gabriel diz a Custódia que ela
não deve namorar Adriano, mesmo não

sendo mais um anjo. Adriano marca um

encontro com Custódia. Elvira anuncia

para Régfs que vai se casar com Rodolfo.
Beatriz volta para São Paulo com Flávio.

Paraíso Tropical
Bebel diz que passou uma noite com

Antenore que'estágrávida. Lúcia a expulsa
de casa. Antenor nega ao delegada ter

enviado a bebida para Marion e diz que a

sua assinatura foi falsificada. Lúcia
confronta Antenor, que nem se lembra de
Bebel. Marion liga para Adernar e diz que a
principal suspeita pelo seu envenenamento
é Paula. Antenor exige que Bebel faça o

exame de DNA. Jarbas tira sangue de Olavo
e identifica com uma etiqueta com o nome

de Antenor. Jarbas faz a coletª de material
de Bebel e Antenor.

Luz do Sol
Agenor desabafa com o companheiro
de cela e confessa que não queria ter

mataoo ninguém. Mascote faz um

carinho no rosto de Drica e tenta beijá
la. Ela se defende. Mascote se curva de
dor e Drica tenta fugir, mas ele a segura
pelos cabelos e a joga no chão. Van
tenta agarrar Lorena e Valadares os

surpreende. Valadares diz para Van se

retirar de sua casa. Lorena pede calma
a Valadares dizendo que Yan ainda pode
ser útil para eles. No quarto do hotel,
Danilo aguarda Priscila sair do banheiro.
Ele prepara o quarto com detalhes
românticos para ficar com ela.

Caminhos do Coração
Esmeralda diz que não vai aceitar
Fernando gostar dela e de Maria ao

mesmo tempo. Juanita chega e diz para
Esmeralda e Fernando que a Polícia
Federal foi até o circo. Cleo diz para Bené
que resolveu investigar a morte de
Sócrates sozinha. Bené diz que tem
certeza que Maria é inocente e revela
também que achou Dr. Carvalho bonito,
mas que ele disse que é heterossexual.

Grazi�a diz a Noé que Gúdi sempre foi
apaixonado por Maria. Tati eBeto estão
nervosos esperando Marcelo. Tati
pergunta a Dalvase tem algum barulho
estranho em casa.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

CONVITES
Segundo o site Ego, íris
Stefanelli já recebeu dois
convites para desfilar no

próximo carnaval, um deles

para ser rainha de bateria e

outro para sair como

destaque no chão. "Recebi
dois convites, um no Rio e

outro em São Paulo, mas
ainda vou conhecer as
comunidades. Vou desfilar
em várias escolas",
afirmou a apresentadora,
mas prefere manter o nome

das agremiações em

segredo.

TENTATIVA
A ex-BBB Fani Pacheco está
mesmo disposta a não cair
no esquecimento e tentar a
vida artística. Segundo a

coluna Retratos da Vida, do
jornal Extra, a loira fez um
teste para Malhação, da
Rede Globo, e aguarda o

resultado. Para ficar mais

perto das suas atuais
atividadés, fani deixou sua

casa em Nova Iguaçu (RJ) e
comprou um apartamento
na Barra da Tijuca, zona
oeste carioca.

MIRIM PROTAGONISTA
Marina Ruy Barbosa será
uma das convidadas da

Dança dos Famosos na
versão infantil, informou o
"Jornal da Tarde". Para não
fazerfeio no "Domingão do
Faustão", a Isabel de "Sete
Pecados" começa a treinar na
semana que vem. A atração
tem previsão para estrear no
dia 7 de outubro. Ianbérn
estão confirmados Carolina
Oliveira ("Hoje É Dia de

Maria") e Thaviny Ferrari (a
filha de Isabela Garcia em

"ParaísoTropical").

SUDOKU HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Você geralmente é dotipo que "quando viu já falou", mas isso algumas vezes o coloca numa situação delicada. Hoje é um dia

para observar essa característica impulsiva, pois, apesarde ainda hospedar a Lua em sua área de popularidade, é necessário

prestarbem atenção quando falar, no que diz e a hora em que se expressa para não sermal interpretado. Agindoassim terá

chance de vivermais um bom dia.

Touro (21/4 a 20/5)
Dia de planejamento. Já pensou em programaruma viagem para um lugar onde se sinta livre? Lembre-se que não adianta
ficar apenas no plano mental se quiser de fato realizar esse desejo. Hoje é um bom dia em para providenciar o que tem

planejadó. Você ainda vive um dia em que gostaria que a vida nãotivesse lim�es e que pudesse transportodas as fronteiras
que aparecessem como num piscar de olhos.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Se a vida fosse de sonhos você ia querer a realidade, e isso é parte de seu estilo de busca constante. Mesmo sendo complexo
desse je�o hoje não é um dia para se apavorarcom tantos dilemas. Que tal sair da críse, geminiano? Não é hora de pensarque
a vida é tão lim�da assim apesar de seu regente não estar mu�o do seu lado. Você precisa ter coragem e investigar aquelas
questões que estão deeanco-o tão incomodado.

(ti

Câncer (21/6 a 2117)
Entre o céu e a terra há tantos mistérios que pormais sonhador que seja um éanceriano não dará conta de desvendá-los, nem
ao menos seus próprios. Vivendo hoje mais um 9ha em que sua área de relacionamento ainda estar ativada pela presença da
Lua, as tensões de Mercúrio sugerem cautela qu�ndo resolver investigar alguma suspeita sobre seu romance. E importante
que você consiga levar algum relacionamento existente com mais confiança e senso de realidade.

Leão (22/7 a 2218)
''Todo dia ela faztudo sempre iguaL." e isso é como um balde de água fria no leonino que adora grandes acontecimentos. Hoje é

um dia para encararesse tal cotidiano e tentar se organizar sem i�ção. Avida é assim ... não adianta querercomeçaras

coisas num impulso e na empolgação e desistir entediado. A Lua ainda estimula esta área de seu mapa e mostra a

importância de você fazer uma agenda e ter bastante rotina naquilo que pretende executar

Virgem (23/8 a 22/9)
Seu regeriteMercúrio se encontra em mau posicionamento com a Lua que trans� na sua área de namoro e diversão. Qual a

conseqüência disso na prática? Você precisa ter cautela para não sersuperficial ou falar coisas em hora errada. Uma.

palavrinhamal colocada pode causar um dano indesejável e depois terámeito trabalho para desfazer o mal-entendido. Viva
este dia com leveza, mas mu�a responsabilidade.

Libra (23/9 a 22110)
Lar doce lar! Este é seu lema hoje. Este é um dia favorável para ficarem casa, você está mais quietinho e a fim de ficar na sua,

apenas refletindo sobre os últimos acontecimentos. Se puder seguir esse seu desejo, curta seu quarto, suas coisas pessoais,
assista a um programa detelevisão que lhe agrade ou a um bom filme. Estas são algumas das coisas que vão estimular sua

imaginação para fazeroutras em seu próprio beneficio.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Escorpiniano, deixe de lado sua função de ser ':inquilino do mistério, e aproveite que a Lua está em tensão com Mercúrio hoje
para estudar a fundo assuntos que podem ser esclarecidos e não precisam permanecer no suspense. Se tivertempo, tire parte
do dia paraesucsr Isso vai lhe darmais base e estrutura para conseguirevoluir naquilo que busca sem grandes dramas.
Coloque suas metas em primeiro lugar.

.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Propostas tentadoras podem pintara qualquermomerromas devem ser analisadas com pés no chão, não permitindo que o
excesso de entusiasmo o faça tomar anuoes impensadas. Ev�e gastar dinheiro hoje pois a tensão de Mercúrio com a Lua estã

atingindo este setor de sua vida e mostra que não é um dia para você sair esbanjando e exagerando do je�o que costuma. Ouça
bastante o que as pessoas mais velhas têm a lhe dzer

, .

Capricórnio (22/12 a 21/1)
A Lua ainda ttans� pelo seu signo e este é mais um dia bom para você estar em primeiro luga[ Prooure cuidar do seu corpo
físico, faça exercícios ou caminhadas quando pude[ Se gostarde praticaresportes, jogue bola, o importante boje é conseguir
se divertirde qualquerforma, fazendo com o que o seu corpo entre em ação. Você está precisando de movimento para nãose
sentirnervoso.

Aquário (21/1 a 18/2)
Amente rnuãas vezes mente, sabia disso? Pois então aquariano, que tal hoje sair da lógica intelectual e fazer algum tipo de

mediação para deixar que seu interior o conduza sem tanta racionalidade? Que tal também se ligarmais ao lado espiritual ou
praticar um ritual religioso que lhe traga paz? Seria uma boa hoje você ir a uma Igreja ou o que querque represente fé na sua
vida para você se sentirmais forte.

Peixes (19/2 a 19/3)
"Amigo é coisa pra se guardardebaixo de sete chaves ...

" Entáo pisciano, hoje é o dia para estar entre os amigos mais fiéis. O
momento também dá ênfase nas atividades sociais. Faça alguma coisa beneficente ou para colaborarcom um grupo. Ajudar
ao próximo, dar a sua colaboração para instituições de caridade ou ONGs vai Ihefazer bem para a alma.

Após ter recusado o papel
principal na novela Floribella,
em 2004, Juliana Baroni, 29
anos, deixa a TVGlobo para
encarnar a sua primeira
protagonista em "Dance
Dance Dance!', quê estréia
dia 10 de outúbro na Band.

Segundo ela, a proposta de
novela é totalmente diferente
de Floribella, apesar de que
também testará suas
habilidades musicais. "Agora
estou mais preparada para
ser protagonista", garante.

614

1

1 9

38

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher

. um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em

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

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Laranjas
Na escola, a professora pergunta para o

Joãozinho:
.

- Joãozinho eu tenho sete laranjas nesta
mão e oito na outra. O que é que eu

tenho?
- Você tem mãos grandes, professora!

Empréstimo de burro
o caipira chega e pede ao vizinho:
- Cumpade, você pode me emprestar o
seu burro pra eu terminar de arar minha

plantação?
- Agora num posso cumpade, meu
burro tá pastando.
Mas, no mesmo instante, o burro
relincha lá na cocheira.
- Que vergonha, cunipade! Seu burro
acaba de relinchar lá na cocheira!
O outro responde, todo ofendido:
- E ocê acredita mais na palavra dele
do que na minha?

SOLUÇÃO
8 4 3 6 2 1 597
9 127 8 5 6 3 4

7 5 6 3 4 9 281
3 8 1 2 9 7 465
2 7 5 4 6 8 9 1 3

6 9 4 1 5 3 8 7 2

1 289 3 4 7 5 6
5 6 7 8 1 2 349
439 5 7 6 1 2 8
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Caragu6 Auto Elite
Perfeita para sua vida. ..

• 60 meses para pagar • Entrada zero • Primeira parcela depois do carnaval • Taxas a partir de 0,200/0
• Valorização de seu usado de qualquer marca· Troco na troca • Venha fazer�um Best Drive •

A MAIOR E-MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA
Jaraguá do Sul
4732746000

Capinzal
4935552255

Caçador
4935671111

Curitibanos
4932412411

Rio do Sul
4735210200

Lages
49 3221 9100

"

São Joaquim
49" 3233 0899

� f)iiti ma:;aO
__

"

INCLUSO. IiiiliIIiIiil

• Pelo Banco Volkswagen - sujeito a aprovação de cadastro· Ofertas válidas até 22/09/2007·

. -

,
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CONTAS ,SALÁRIO BESC
JAKSSON ZANCO I SECOM

Governador Luiz Henrique na audiência com Ministro da Fazenda, Guido Mantega

União repassará
R$ 600mt a se
Dinhl'iro é rPferPnte
a incorporação do Besc
ao Banco do Brasil

BRASíLIA
o governador Luiz Henrique

esteve em audiência com o mi

nistro da Fazenda, Guido Man
tega, emBrasília, na última quarta
feira,Na ocasião, selaramo acordo .

para assinar os contratos que ga
rantirão o repasse aSantaCatarina
de R$ 600 milhões por conta da

incorporaçãodoBesc aoBancodo
Brasil e o resgate dos títulos
federalizados do Ipesc, Segundo o
g:)Vernador, provavelmente na

próxima quinta-feira serão as

sinados os contratos. Luiz Hen

rique disse ainda que a partici
pação do presidenté Lula depen
derá da agenda presidencial.

Pelo acordo, segundo o go

vernador, no dia 15 de outubro a

União repassa R$ 270 milhões ao
. Estado por conta do resgate dos
titulüs do InstitutodePrevidência
do Estado de. Santa Catarina,
outtos R$ 250 milhões serão

Polícia· apreende 500
quilos de maconha

SÃO JOSÉ
A Polícia Federal apreendeu

rnais de 500 quilos de maconha
emumônibus de turismo, emSão

José, na região metropolitana de
- Florianópolis, na quarta-feira. A

droga estava escondida atrás do
bancodomotoristadoveículo, que
tinha placa da Argentina.

Cinco pessoas forampresas, en

tre elas um argentino. A polícia
apreendeu tambémdois carros que
davam proteção ao-veículo. Se

. gundo a polícia, o ônibus viajava
de Foz do Iguaçu para Canoas. O
esquema foi descoberto porcausa
de uma denúncia anônima.

Explicações
o Procurador-Geral do

Estado, Adriano Zanotto, vai
ter que se explicar ao

Ministério Público sobre o

procuradorManoel Cordeiro
Filho lotado no gabinete do

deputado Marcos Vieira.

Além disto, determinou que
em 48 horas, explane em

detalhes a nomeação de
servidores ligados à Secretaria
de Educação que atuam na

Procuradoria onde recebem

um aditivo salarial.

PAULO ALCEU

Corte
Foi negada pelo 'desem

bargador Jorge Mussi a li
minar que permitiria o re

torno dos 16 procuradores
da Assembléia Legislativa,
desligados por d e te rm i

nação do presidente Júlio
Garcia. Eles continuam na

briga para retornar ao cargo
onde recebiam R$ 21 mil,
mas a nomeação foi consi
de rad a. inconstitucional

pela Justiça .

Lá e cá

E a Vida Segue
Planalto de orelha em pé ..

E se Marcos Valérío, que
corre o risco de ficar 36
anos preso, resolver falar
num processo de delação
premiada?

repassados assimque for concluída
a análise pelos técnicos do Banco
do Brasil sobre a incorporação do
Besc, processo que tem prazo de
12meses paraestar concluído,No

entanto, o governador informou
que os técnicos estimam concluir
o processo em seis meses. Os R$
80 milhões restantes, fechando a

conta dos R$ 600 milhões, serão
repassados em parcelasmensais.

"OMilton está cometendo omesmo erro que levou Esperidião

LuizHenrique destacou que o
Arnin a duas derrotas na disputa pelo governo do Estado: acha

.

banco continuará público e o que só existe ele e depois Deus. Está querendo ensinar Jesus

Banco do Brasil só terá a ganhar Cristo", atirou o presidente do PR, Nelson Goetten, afirmando

com a capilaridade da instituição, que as relações dele com o prefeito de Rio do Sul o democratas

Milton Hobus estão estremecidas.
que conta com agências em todos Enquanto o senador Rai-

os 293 municípios catarinenses. Indefinido
mundo Colombo usa a tri-

Para o governador, o banco buna do Senado para bater

catarinense ganhará o reforço e a O vice-governadorLeonel Pavan vai aguardar até a semana que pesado por conta do desgaste
tradiçãodeumbancodoportedo vem uma definição se o deputado Nilson Gonçalves concorre ou do Congresso afirrnandoque
Banco do Brasil. Participaram da não a prefeitura de J'oinville. O parlamentartucano não demonstra os políticos estão de costas

reunião entre o ministro e o muito interesse, mas não descarta a possibilidade encabeçar a para a população e que po-

governadoros senadoresNeutoDe- . chapa. "Se vier a concorrera pref�ttQ vai ser pelo PSDB." Descartou lítica virou negócio, o pee-

Conto e ldeliSalvatti.odeputado c;" c
-ncmomento oetetoparüco. medebista Dejandir Dalpas-

federaljoão.Matos.e.ossecretários.
-----------------------

quale declara em programa

da Coordenação e Articulação, O'
.

d
. de entrevista que Colombo

Ivo Carminati; e da Arrieulação e- .}IVJ as... ....' J'epois de atacar a desceu-

Nacional, Geraldo Althoffj�:aléríl. rz , Háquem afirme ·qu�·:O}4Íl1istéri()-Rúblico deveria ·também .. tralização ter. fechado a trí-

dos técnicos do .Minístério e do verificar.a síruação do presídenre da Câmara de Florianópolis; plice aliança
" foi um ne-

Governo doEstado.
- Ptolomeu Bittencourt; Segundo-interpretação de advogados góeio." O intrigante é que

Bittencourt pela função que-exerce está 24 horas à disposição de apesar de todos os ataques do

LegislativeMunicipal,masocupa cargonaAssembléia,Não.deveria- ex-ministro nlnguém reagiu ....
se licenciar? Há improbidade?

Um exemliD negativo
O prefeito de Videira, Carlos Alberto Piva, já foi condenado

três vezes por ato de improbidade em primeiro grau. As ações
foram proposta pelo Ministério Público do Estado. Três vezes.

Mesmo assim permanece no cargo. Tem como recorrer e

continuar respondendo como prefeito da cidade. Mas são três

condenações em primeiro grau. Apesar disto não transitaram

em julgado, e a lei ofertameios de semanter no poder. A última

condenação suspendeu os direitos políticos do prefeito por cinco
anos e atingiu também o escritório de advogados Paulo Tatim.
Segundo a Justiça houve uma contratação irregular de

escritório de advocacia com o objetivo de recuperar a interrupção
de retenções por parte do governo estadual das parcelas de

ICMS devidas aomunicípio. Agiu errado para conseguir o que
de repente tem direito, mas não justifica a ilegalidade.O
complicado, aqui nas ruas, é assimilar três condenações e

nenhuma punição real, nenhum a punição de fato.

Metralhadora
"O prefeito e o governador Luis Henrique estão pensando que

só existe Rio do Sul no Alto Vale. A cidade recebe milhões em

cima de milhões, enquanto outras comunidades da Região ficam
avernavios".Mas depois de todos esses ataques o deputadoGoetten
admitiu inclusive apoio do PR à reeleição de Milton Hobus no

ano que vem, não descartando o petista [ailson Lima. Ou seja,
aberto para negociaras candidaturas.
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Brasil arrecada R$ 3 bilhões
emmultas de trânsito por ano
Os Estados l' municípios
ficam com 95% do total
arrl'cadado com multas

SÃO PAULO
Anualmente, o Brasil arrecada

R$ 3 bilhões em multas de trân

sito aplicadas em vias urbanas e

nas rodovias. Esse valor tem cres

cido cerca de 7% a cada ano, o
.

mesmo percentualde aumento da
frota de veículos no País.

Para o diretor do Departa
mento Nacional de Trânsito

(Denatran), Alfredo Peres, o

número é elevado. "Como o valor
da multa é de R$ 90 em média; a
União, estados e municípios
aplicam mais de 32 milhões de
multas por ano, para urna frota de
40 milhões de veículos".

.Peres acredita que �ma das

explicações para a alta soma

.arrecadada em multas. é o apri
moramento do sistema de infor-

.

mática do Denatran, integrado
comoDepartamentoEstadual de
Trânsito (Detran) dos esta

dos.'Isso tempermitidoa cobrança
das multas interestaduais, que
antes nunca chegavam aos

motoristas infratores", observou o
diretor do Denatran.

Segundo o diretor do Dena

tran, 95% do que é arrecadado
com multas fica com Estados e

GUILHERME AUGUSTO/ WWW.FLlCKR.COM/ZATEC

._��
,.'

Varor de arrecadação cresce a cada ano, assim como a frota de veículos

e '.'
municípios, e os 5% restantes vão

para o Fundo Nacional de Segu
rança no Trânsito (Funset), cuja
administração cabe aoDenatran.
A partir de 2008, de acordo

com Peres, osrecursos do Funset
vão aumentar a aplicação em

ações no trânsito, devido à ação
de procuradores da República e

dos Tribunais de Contas dos
estados e municípios.

"Eles estão verificando nos

orçamentos de Estados e mu-

nicípios se os recursos estão sendo
aplicados de acordo comoCódigo
de Trânsito Brasileiro (CTB), e
também

.

quanto tem sido

repassado ao Denatran. Se o

recolhimento ao Funset está
abaixo do arrecadado, o dinheiro
está sendo desviado para outro

sentido que não seja o trânsito.
Aíentra-se com urna ação pública
contra as administrações para que
reparem o erro". (InfoMoney e

AgênciaBrasil)

ções Ambientais

--------_._-_.�- - ._-_.-_. __ ."._----------- -- - ._-----_ .. _-

Canos Brandão

Vôolatino
Os vôos para alguns países da América Latina podem ficar mais

baratos a partir de novembro. A Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC) abriu consulta pública para que seja criada uma

regra que permita às companhias aéreas brasileiras oferecerem
desconto de até 55% para vôos para aArgentina, Bolívia e Paraguai,
e até 50% para vôos para o Chile.' Se aprovada, a nova medida
entrará em vigor em 1º de novembro. Hoje, pela lei, há um limite
de 20% para as empresas aéreas brasileiras terem capital estrangeiro .

Vergonha
Tudo aconteceu na calada da noite, como é típico de decisões

políticas que vão prejudicar toda a sociedade. A prorrogação da

Contribuição Provisória sobreMovimentação Financeira (CPMF)
foi aprovada no final da noite da última quarta-feira, em primeiro
turno, por 338 votos a favor, 117 contra e duas abstenções na

Câmara dos Deputados. Com a decisão, a cobrança do chamado �I C

imposto do cheque vai para votação em segundo turno naCâmara
e em mais duas sessões no Senado; Caso seja aprovada, a CPMF
prosseguirá até 31 de dezembro de 2011. Nós continuarnospagando
a conta dos erros do Governo.

Cl!scimento negativo
Nossas despesas continuam aumentando .. ,

O Índice Geral de

Preços do Mercado (IGP-M) verificou acréscimo de 1,05% na

segunda prévia de setembro, superando a alta registrada em

mesmo período do mês anterior, de 0,59%. A informação foi

divulgada ontem pela FundaçãoGetúlio Vargas (FGY). O avanço
mais expressivo dos preços no atacado, principalmente dos produtos
agrícolas, teve impacto no resultado. No ano, o indicador .) (
aumentou 3,83%. Em 12 meses, a expansão foi de 5,43%.

Até na internet
Os brasileiros estão com mais motivos para reclamar da Brasil

T�lecom. Durante toda a última quarta-feira, consumidores de 10

Estados foram impedidos de fazer novas assinaturas de banda larga
do UOL por decisão da Brasil Telecom. A razão de fundo dessa

suspensão é que a operadora, que possui concessão para explorar a
infra-estrutura pública de acesso à Internet nas regiões Norte,
Centro-Óe�te e Sul do país, quer obrigar os provedores de conteúdo
a pagar uma taxa para se conectaremem sua rede, tomando inviável
a competição no acesso à Internet banda larga na área de atuação �'3
da Brasil Telecom. A empresa foi acusada de dumping.

Pl!jUízo -j, " f._

OGoverno dá, oGoverno tira e dáprejuízo.Lideranças dos sen ires
têxtil, calçadistu e movclciro criticaram a revogação da MP que

previa a concessão de bcncfíck IS tributáriose c-réditos às indClstri;ls.
A revogação tira ,IS esperanças de empresários que agwlr&lval11
pelo benefício para comprarmáquinas de últimageração c que l1ã( I

tinham recursos disponíveis para investir em tecnologia.
: -�

fJ -
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.Xande e Olico comemoram nove anos de parceria
-/ Segundo eles, respeito

é o segredo para manter

a amizade duradoura

JARAGUÁ DO SUL

Emmomentos decisivos, toda

equipe precisa ter jogadores
experientes. A Malwee tem

vários deles. Dois já atuam junto
há nove anos - o ala Xande e o

fixo Chico. Este último foi o

primeiro a chegar em Jaraguá do
Sul, em 1995, parao time infanto

juvenil. Xande já havia vindo em
1993, mas ficou apenas dois
meses. Entre glórias emomentos
difíceis, eles comemoram a

parceria.
"Convivendo tanto tempo a

gente adquiremuita experiência.
E emmomentos decisivos como

esse, traz muita diferença", disse
Chico, se referindo à partida de

LINHA DE FUNDO

amanhã, às 16h na Arena

Jaraguá, contra a Intelli. "Bus
camos exemplos que vivemos e

que podem se aplicar em de
terminado momento. Esta é a

parte positiva que fortalece o

grupo", emendou Xande.
O segredo para uma boa

convivência? Ambos são unâ

nimes. "Respeito e admiração",
disseram, um completando o

outro. E se engana quem pensa

que só acontecem coisas boas. No

começo de 1999, os dois foram

para o Reserg, de Bento

Gonçalves (RS). "Foi o pior
momento da nossa carreira. Nós
dois estávamosmachucados e foi
uma fasemuito difícíl'', lembrou
Xande. Sobre as coisas boas, eles
afirmam que é difícil dizer qual
foi a melhor. "Foi muita coisa

especial. Muita coisa mesmo",
disse Chico.

I Julimar Pivatto
I psporte@ocoITPiodopovo.com.br

Pronto para estréia
Quem deu notícias à coluna foi o jaraguaense Igor Tarnawski. Ele

está em Bologna, onde se preparar para estrear na Série A2 do

Campeonato Italiano de tutsal. O pivô defende o Kaos, que joga
amanhã contra o Caqliarl, um dos favoritos ao título. "Nossa equipe'
se reforçou muito em relação ao ano passado. Ganhamos no

conjunto e estamos confiantes que dá para brigar pelo título". Igor
também espera repetir a atuação de 2006, quando foi artilheiro do

time. "Com mais qualidade, a bola chega mais tácil", argumentou.
Boa sorte ao jaraguaense.

Mas,saranduba
A DME de Massaranduba já está
recebendo as inscriçôes para o

Campeonato Municipal de Futsal
Adutto. As equipes interessadas têm
até 2 de outubro, dia do congresso
técnico, para confirmar a participação.
O valor é de R$ 200. A premiação será
em dinheiro, do primeiro ao quarto
lugar, totalizando R$ 1.450.

Em Joinville
De olho nos Joguinhos Abertos e

nos Jasc, a equipe de tênis de
mesa de Jaraguá do Sul segue em

ritmo forte de preparação. Neste
fim;-de-semana eles disputam o

Campeonato Catarinense da
modalidade, em Joinville. O
técnico Israel de Oliveira adiantou

que o foco principal é nas duas
primeiras competições.

Invencível
A até agora imbatível equipe da

Malwee/FME joga em casa neste fim
de-semana para manter a invencibili
dade no Estadual Sub-20 de Futsal
masculino. Com a melhor campanha,
o melhor ataque, a melhor defesa e o

artilheiro da competição, o time
comandado por Renato Vieira tem
todas as chances de brigar pelo título.

Ciclismo
Neste sábado, 23, a Rodovia do
Arroz será palco da 10a etapa da
Votta Norte-Catarinense de Ciclis
mo. A largada será na rodovia, em
frente à casa nO 480, em Joinville, e
seguirá até Guaramirim, passando
por Jaraguá do Sul, Corupá, São
Bento do Sul, Campo Àlegre e

chegada em Pirabeiraba (Joinville),
totalizando 160 quilômetros,

Chico e Xande: nove anos de parceria e experiência que conta nos momentos mais decisivos

Data: 24/09/2007 - Segunda - feira
Local: ARENA JARA<,3UÁ

.

Horário: 19:00 hs
EVento contemplará: ABERTURA DA SEMANA DE ESTUDOS DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNERJ

Organização: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - UNERJ

Apoio: Fundação Municipal de Esportes - FME
Público: Acadêmicos, pós-graduandos, alunos egressos e convidados especiais.
Obs.: Será Arrecadado 1 quilo de alimento para doação. Os alimentos arrecadados serão disponibilizados para a pretenura fazer a distribuição.

Contatos:' Márcia Zanievicz da Silva - marciaza@unerj.br - Fone: 3275-8291

Julio César da Silva - jcsilva@unerj.br- Fone: 3275- 8248

Gelasio,Cariine - gcarlini@unerj.br.L Fone: 3275-8248

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE - FERJ

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL - UNERJ

CENTRO DE CIÊNCIASSOCIAIS APLICADAS
CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

.

PROMOVEM

Palestra com STEVEN DUBNER
Steven Dubner é formado em Educação Física e especializou-se no Brasil e nos Estados Unidos em esportes adaptados para portadores
de necessidades especiais, atuando nessa área há 26 anos.

Dubner tem tripla nacionalidade: brasileira, francesa e americana e morou em vários países antes de retornar ao Brasil, em 1996, para
se dedicar à educação física especial, estimulando a prática de várias modalidades esportivas como natação, basquete, futebol,
ciclismo, escalada para cegos e também cursos educacionais.

Foi técnico da seleção brasileira masculina em cadeira de rodas � atuou junto ao Comitê Para-olímpico Brasileiro.

Steven Dubner viaja o País ministrando palestras com o objetivo de mostrar que as pessoas portadoras de deficiência física têm

potencial como todas as outras, principalmente quando praticam esportes.
Destaca-se a palestra motivacional intitulada "Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez" (Lao-Tsé), considerada uma das dez

melhores do País, na qual Dubner traça um paralelo entre o esporte adaptado para deficientes físicos e o desafio dos negócios,
estratégia, gerenciamento de dificuldades, superação e trabalho em equipe.

Alguns aspectos das palestras do professor Steven Dubner:

1. Transformar as dificuldades e crises em oportunidades. Incentivo à iniciativa e criatividade, a fim de criar líderes com capacidade de

resolução;
2. Visão de futuro. A importância da estratégia no desenvolvimento profissional; .

3. Integração. Como trabalhar em equipe, potencializando as características individuais em prol do melhor desenvolvimento do grupo e

de um objetivo comum; . .

4. Formando campeões. Utilizar a capacidade individual de superar-se a cada dia, a fim de transformar o sonho em realidade;
5. Treinamento contínuo. Investir em si mesmo constantemente. A evolução depende I!§> desenvolvimento contínuo,' qualidade das

realizações e capacidade para enfrentar desafios.

Em suas palestras, Steven Dubner também aborda o tema da responsabilidade social, especialmente quanto a inclusão e reintegração,
no mercado de trabalho, da pessoa portadora de necessidades especiais.

Com a palavra, o prof. Dubner:

"O Brasil tem uma população de 182milhões de habitantes dos quais27milhões sfio portadores de algum tipotie deficiência (física, mental,
visual ou auditiva). Em qualquer cidade brasileira, 10% a 15% da população é deficiente. A maioria dessas pessoas está escondida em

casa, sem motivação e com depressão. Nosso trabalho é mostrar a essas pessoas que, se elas são capazes de praticar esporte, elas são

capazes de fazerqualquer coisa. A partirdomomento em que o deficiente começa a se valorizar, ele tem vontade de trabalhar, de namorar,
de ter uma vida normal. O esporte é uma ferramenta para acelerar esse processo de reintegração. Nos Estados Unidos, 10 mil pessoas

ficam paraplégicasporano. No Brasil, são 10 milpormês, 80% porcausa de acidentes de carro e de armas de fogo. OBrasil é uma fábrica

de deficientes e a sociedade pouco faz para reintegrá-los."
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ESTADUAL ENCERRADO: MESMA POSiÇÃO

Vôlei feminino atrás de

três reforços para o Jase
.

que <duas delas já têm pas

sagens por Jaraguá do Sul e

hoje jogam em São Paulo.
A equipe encerrou a

participação no Catarinense
na quarta-feira, em Blu

menau, perdendo par 3 sets a

2 para o time da casa, ficando
em quinto lugar, mesma

colocação de 2006. A pos
sibilidade dos reforços serem

confirmados anima o técnico

Henrique de Oliveira. "A
gente fez bons jogos no

Estadual, taticamente falando.
Mas na hora da decisão,
faltava poder de ataque. E é

isso que a equipe vai ganhar",
comentou.

Um deles é Danúbia,
jaraguaense que joga no

interior de São Paulo e, como

seu time não está na final do

Paulista, ela deve ser a

primeira a chegar. Outra é

Bárbara, que também já atuou
aqui e que depende de

calendário, pois, ao contrário
de Danúbia, o time dela está

na decisão. A terceira é uma

atleta da Brasil Telecom, que
depende apenas de uma

liberação do treinador. "Se
uma delas vier, já melhora
bastante. Com isso, temos

grandes chances de brigar pelo
título dos Jasc", disse ainda
Oliveira.

Equipp termlneua

Estadual £Im 5° lugar,
como no ano passado

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
Com o término do

Campeonato Estadual Adulto,
a equipe feminina de vôlei da
ADV /FME concentra as

ações nos 47º J asc (Jogos
Abertos de Santa Catarina),
que acontecem de 1º a 10de
novembro em Jaraguá do Sul.
O primeiro passo é confirmar
três reforços até o fim da
semana que vem, São duas

ponteiras e uma central, sendo
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