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OPINIAO O CORREIO DO POVO

"Paredão �� da CPMF
,

• EDITORIAL

Os florianopolitanos já apeli
daram de "paredão" o painel que
aFederação das Indústrias instalou
com os nomes dos parlamentares
catarinenses que votaram

favoravelmente àcontinuidade da
CPMFnaCâmaradosDeputados.
Como sempre, há uma veia de

humor, mas o fato na verdade é

uma tragicomédia.
Dos 16 parlamentares cata

rinenses, 12 posicionaram-se fa
voravelmente à manutenção da
taxa de 0,38% cobrada sobre as

movimentações financeiras.

Compostoporduas peças, opainel,
instalado na fachada da sede da

instituição, soma 18 metros de

comprimento por 5 metros de
altura.

Nele estão os nomes dos de

putados que votaram pela con-

Mostrar ao eleitor como
cada parlamentar se
posicionou, para que ele
lembre disso nas eleições"

tinuidade da CPMF: Ângela
Amin, Carlita Merss, Celso
Maldaner, Cláudio Vignatti,
Décio Lima, Djalma Berger,
Edinho Bez, João Matos, João
Pizzolatti,NelsonGoetten,Odacir
Zonta eValdirColatto.O outdoor
também registra os nomes dos

quatro deputados que se posi
cionaram pelo fim da CPMF:
Fernando Coruja,GervásioSilva,
José Carlos Vieira e Paulo Bor
nhausen.

O novo outdoor substitui as

peças anteriores, que desde o co

meço de agosto anunciavam a di

vulgação dos nomes.dos parlamen
tares que votariampelamanuten
ção da CPME "Nosso objetivo é

informar à sociedade. Mostrar ao
eleitor como cada parlamentar se
posicionou, para que ele lembre
disso nas próximas eleições", disse
o presidente da Fiesc, Alcantaro
Corrêa. Ele lamentou também os

relatos de Brasília sobre as nego

ciações realizadas no Congresso
para garantir a continuidade da

CPMF,programadaparaexpirarno
final deste ano. Embora a pers

pectiva de reverter a situação na
Câmara dos Deputados seja re

mota, Corrêa mantém a expec
tativa de que no Senado, onde a

oposição ao governo é mais forte,
seja possível reverter a situação.

• PONTO DE VISTA

Aluno é cliente?
Esta é uma discussão que

emerge de tempos em tempos na
área do ensino superior,
notadamente quando se fala
sobre o ensino ministrado.em

instituições comunitárias,
particulares, e confessionais, que
compartilham o fato de que

aquele é mantido pelas
mensalidades de seus alunos.

Certamente, é um temapolêmico
e que não se esgota apenas nos

argumentos deste artigo.Mas que
de qualquermaneira, sobreo qual
deve ser pensado e refletido.

Em recente autorização de
curso junto ao Ministério da

Educação, os profissionais
enviados pelo MEC nos

questionaramsobrecomovíamos
este ponto. Institucionalmente,
nós da FATEJ acreditamos que
na verdade nossos clientes são as

empresas da região, porque são

elas quem consomem o

conhecimento e a capacitação
gerados por nossos cursos,

freqüentados por alunos de todo
o Vale do Itapocu. De modo

o

transparente, este posicio
namento foi colocado e qual
não foi nossa surpresa em ve

rificar que os profissionais da área
de gestão viam a questão da
mesma forma. Esta é amudança
extremamente importante de
um paradigma.

Nosso foco assim, é manter

com estas organizações parcerias
que viabilizemo ensino porparte

.

dos profissionais que nelas
GJ:abalham. E estas parcerias
permeiam: a) planos corpora
tivos com valores promocionais;
b) forte ação dos departamentos

. de recursos humanos com nosso

SAE - Setor de Apoio ao

Estudante, que lhes encaminha
sem custo profissionais que aqui
estudam; c) entrevistas com

executivos' e proprietários de

empresas, para obter deles as

visões sobre a contribuição do
ensino que proporcionamos aos

quadros profissionais de suas.

empresas.
Historicamente, o ensino

superior de faculdades e

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

universidades sempre esteve

distante do dia-a-dia empresarial
e algumas áreas notadamente
refletem esta visão já ultra

passada pelas complexidades do
mundo contemporâneo. Prin
cipalmente nas áreas ligadas à

gestão, setor que teve um de
senvolvimento espetacular nos
últimos vinte anos, há um

intercâmbio muito forte entre

as necessidades do mundo

corporativo, as demandas

geradas para as instituições de
ensino e o conhecimento de

ponta que estas podem trazer e

agregar, como forma de respostas
às dificuldades encontradas

para gerar melhores resultados
amenores custos.

Assim,aFATEJ acreditaque
amelhor resposta que podemos
dar é ministrar um ensino

dinâmico, com qualidade
assegurada por professores
habilitados ·.e acadêmicos
comprometidos com os re

sultados necessários ao cres

cimento das organizações.

• DO LEITOR

Falta de ideais
O povo brasileiro felizmente Não é de interessemútuo por

não desiste da batalha tão parte de políticos e alguns
facilmente, pois vivendo em um empresários que o povo seja
país corrompido por políticos que crítico e culto, pois assim certas

desenham falsos ideais, ainda situações que vem se delineando
acredita dia após dia que o não poderiam ser aceitas como

futuro poderá ser melhor. consolo, como bolsa família,
Entretanto não deixa de ser auxílio gás, etc.
verdadeiro e palpável essa Teria emprego, educação e

crença, mas para ser realizada moradia para todos, e não
-, muitas coisas terão que ser contribuiria para a má dis-
alteradas. tribuição de renda gerando

Inicialmente traçar novos desigualdade social.
ideais para esses trabalhadores, É um tantoutópico, mas por .

possibilitando educação real para que não realiza-lo? Iniciando

todos, não apenas ensinar de- pelo micro até atingir o macro.
senhar o nome, pois o sujeito que O cidadão brasileiromerece
assim o faz infelizmente para a o melhor, é um povo de paz, de

educação brasileira já é con- luta, fé e temente a Deus.

siderado alfabetizado. Outro Pertencendo a um país mara

tema a ser discutido e bastante vilhoso com inúmeras riquezas
complexo é a inclusão social.· naturais as quais se bem admi-
A resposta está na educação, riis tradas seriamos au to - su

investir nos formadores de su- ficiente. E por essas e outras
.
jeitos pensantes e Críticos; na' "questõe's, ainda tarteg'ambs

,

saúde, na valorizaçãoprofissíonal firme e' forte nossa bà�dcÜ�a
,

doprofessor, pois é del� que
'- br'asileira . com orgulho de"um

parte muitas resoluções, for- país promissor � quéaínda t�Ín
mandó sujeitos críticos que

...

seus ideais, apenas falta coloca
pensam por si só.coisa quê está" fôs���pVáÜca., -': ,d.

"

.. ',

faltando no Br�sil e muitos •.Maurélia Zermiàni,'Esttc!à.nfe aér
..

curso de Pedá'gogia - UNERJ
'

..

outros países do mundo.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas,-Fonte TimesNew Roman 12.8 podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel

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

* telefone (* não serão publicados).-

• DOS BlOGS
LUIZZANIN blog. esta d a o. com . b r/blog!za n i n

o dia sem carro

Sábado, no Dia Mundial sem Carro, peguei o meu e fui ao dentista. Caí duas
vezes em congestionamentos. Parecia que toda a São Paulo sobre quatro
rocas estava nas ruas. Depois dessas iniciativas destinadas à mídia, e sem
qualquer efeito prático, sempre me pergunto: quando chegará o dia em que se

tomará de fato uma medida concreta para amenizar cidades saturadas de
veículos partéuares como São Paulo? Ou seja, transporte público, de boa
qualidade e confortável, construção de ciclovias, etc? Afinal, quem tem

alternativa, deixa o carro na garagem. Demagogia sai bem mais barato.

Enquanto isso leio no noticiário que os novos vagões do metrô terão menos

lugares para sentar, a mesma coisa acontecendo com os ônibus. É assim que
se quer convencer as pessoas a deixarem seus carros em casa?

A�O
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Entrevista Rosemeire Vasel
Ex-vereadora pelo PMDB nos anos 90, a vice

prefeita Rosemeire Vasel filiou-se ao PTB e voltou

aos palanques em 2004, na chapa de Moacir

Bertoldi. Em 2006, agora no PL, concorreu a vice- .

governadora ao lado do petista José Fritsch. Na

sexta-feira passada, como a coluna noticiou sábado,
Éiliou-se ao PcdoB. Magoada, ela falou à coluna

sobre a nova empreitada político-partidária.

o Correio do Povo- A senhora havia dito que

estava à procura de um partido com ideologias
definidas. Encontrou?
Rosemeire Vasel- Não se trata apenas de

ideologia. Eu não poderia deixar um grupo que

sempre esteve ao meu lado, que me apoiou e me

fez vice-prefeita, sozinho, isolado (referência ao

grupo de Jean Leutprecht, suplente de vereador,
que preside o.PCdoB).

OCP- Que razões a levaram a deixar o PL ?
Rosemeire- Saí por-decisões tomadas de cima para

baixo (na prefeitura), que impediam desenvolver um

bom trabalho. Estava na hora de dar o troco, no bom

sentido, às pessoas que sempre me ajudaram.

OCP- O que a atraiu para uma agremiação com

ideais comunistas?
Rosemeire- O diálogo, a ausência de caciques, o

compromisso com o social, o que já faço na faculdade
(leciona na Unerj). As decisões em grupo, com a

anuência de todos.

OCP- A senhora tem projeto político para 2008?
Será candidata?
Rosemeire- Não, não serei candidata. Mas a

prioridade do partido é a: Câmara de Vereadores e a

reeleição do prefeito Moacir Bertoldi, se ele quiser
nosso apoio.

População
o que preocupa, mesmo, são os dados preliminares

sobre a população da cidade, fundamental para que o

número de cadeiras no Legislativo seja ampliado.Os
quase 130mil habitantes anunciados pelo IBGE implica
elevado número de legendas.

Denúncia
MinistérioPúblico Federal abriu inquérito para investigar

denúncia de que dirigentes do BESC teriam usado a

estruturadobanco para filiação emmassa de servidores no
PT.Desde 2002 obanco é presididoporEuridesMescolotto,
fundador do PT no Estado e ex-marido de- Ideli Salvatti.

Onde?
Com perda de causa em disputa judicial pela

posse do parque agropecuário, a prefeitura tem

prazo curtíssimo para devolver o imóvel ao legítimo
proprietário, a Salvita, uma organização de cunho
agropecuário que não existe mais, substituída que
foi por associação rural. A pendenga já dura 17
anos e, embora a prefeitura esteja encaminhando
recurso contestando indenização requerida pelo
uso, poderá ser a última edição da Schützenfest
ali. Perguntar 'não ofende: já estão pensando em

outro local? Consta que a Arena está descartada

para eventos do gênero.

Demorou 1
Vereador Caubi dos Santos Pinheiro (PDT) quer

fiscalização rigorosa do Ibama e Fatma sobre atividades
de extração de areia no rio Itapocu. Está mais que na

hora. Não são poucas-mineradoras, com matéria-prima
de graça, que destróem os rios da região.

Demorou 2
Aliás, vale lembrar. Escolas e poderes públicos

sempre se unem em defesa do meio ambiente. Mas
não com preocupação explícita nesse sentido. Só
se fala no lixo atirado nos rios e nunca sobre ações
predatórias do gênero.

TERÇA-FEIRA. 25 de setembro de 2007 I 3

RETRANCA
No \'oto
Osmar Pedreli (564 votos), MaristelaAlbertonSilva

(362) e EgonJagnow (151) são os novos titulares eleitos
pelos servidores da prefeitura de Jaraguá para o

Conselho de Administração do Issem. O Conselho
Fiscal teráMário Lemke (489 votos), Valmira Palhano
(380) e Luiz Carlos de S. Ortiz Primo (367).

Outro campo
Do leitor Curt Ness (curt.nees@gmail.com) sobre

a provável candidatura de Falcão a vereador
noticiado pela coluna: ''A bola que se joga '(com
raras exceções) na política é outra. Continue

usando (e abusando) da sua n�s quadras do

mundo".

Acabou
o velho estádio Aderbal Ramos da Silva, centro

de Blumenau e ex-casa dos extintos Palmeiras e BEC,
foi demolido. Abandonado há mais de dez anos,

acabou vendido em leilão judicial para o empresário
paranaense Aílton Borba, por R$ 1,305 milhão.

Na dúvida ...
SenadorRaimundoColombo (OEM) quer saber do

TSE se um prefeito reeleito pode candidatar-se a

terceiramandato emoutromunicípio.O partido tenta
garantir a candidatura de Ciro Roza, atual prefeito
deBrusque e pré-candidato emBalneário Camboriú.

Aos 91 anos e vítima de acidente vascular

cerebral, morreu domingo em Florianópolis o ex
deputado e ex-presidente da Assembléia

Legislativa, Zany Gonzaga. Eleito por três

mandatos pela extinta Arena, foi líder do governo
Ivo Silveira na AL, onde ocorreu o velório (foto).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SAÚ D E NA CAMA

Sono ruim dobra o risco
de doença cardiovascular
Problema atinge
quem dorme menos

de 7 horas por dia

DA REDAÇÃO
Dormirmais ou menos do que

o adequado pode provocar

problemas graves de saúde..De
acordo com pesquisadores bri

tânicos, o sono desregulado pode
dobrar o risco de sofrer de doen

ças cardiovasculares fai:ais. O
estudo, divulgado ontem, pela
rede BBC, revela que o tempo
ideal de sono par noite é de sete

horas. A conclusão da equipe das
Universidades de Warwick e

Londres será apresentada em Ideal para saúde é dormir sete horas por dia, revela pesquisa
conferência da Sociedade

DIVULGAÇÃO

Britânica do Sono.
Para identificar os riscos do

sono ruim, os pesquisadores
examinaram os casos de 10.308
servidores públicos britânicos. Os
dados, compilados desde 1985,
mostraram à: equipe de médicos

que as pessoas que dormem cinco

horas por noite emmédia tiveram
.

o dobro de doenças cardiovas
- culares na comparação com

aquelas que dormiam a média
ideal de sete horas por noite. Para

surpresademuitos, o risco também
foimaiorentre quem dormiamais

de oito horas.
Fatores corno.idade, sexo,

estado civil, grau de instrução,
prática de atividades físicas e

consumo de cigarro foram levados
em conta e isolados - portanto, o
aumento no risco de doença
cardiovascular foi atribuído
diretamenteao sono, enão aoutros. .

\
.

fatores. "Dormir representa o

processo diário de restituição e

recuperação psicológica", diz
Francesco Cappuccio, urn dos
chefes dapesquisa. "Eo sono ruim
se toma cada vezmais comum na

sociedade moderna."

Cappucciodisse que as pessoas
que dormemmenos do que o ideal
aumentam os riscos de excesso de

peso, pressão alta e diabetes tipo
2. Sobre a ligação entre dormir
demais e sofrer problemas
cardíacos, o professor disse que as

explicações são menos evidentes.
Ele acredita que ficar na camapor
tempo de mais pode ser um sinal .

de depressão ou outros problemas.
''Nossas descobertasmostramque
dormir cerca de sete horas é

mesmo omelhor para a saúde."

- .�.
'Cerca de 670 alunos das escolas Guilherme Hanemann, Antonio Ayroso e da creche Onélia Ersching participaram

.

na manhã de sexta-feira de uma passeata da paz, na Rua Bertha Weege, na Barra. O desfile foi em virtude do
Dia Internacional da Paz. Cada escola da rede municipal de ensino fez uma ação para lembrar a data. As escolas
da Barra optaram pela passeata para chamar a atenção dos moradores quanto à importância da paz.

Procurador da Assembléia

Legislativa a partir de 1953,
exerceu ainda no Parlamento
catarinense a chefia de Gabinete
da Presidência nas gestões dos ex
deputados Ivo Silveira e Lecian
Slavinski.

Foi eleito' deputado estadual

pela primeira vez em 1967, sendo
reeleito por mais dois mandatos.
Foi líder do governo de Ivo

Silveira, líder da bancada da
.
Arena, presidente das Comissões
de Redação de Leis, de Justiça,
de Combate aos Tóxicos e de
Assuntos de Turismo. Foi relator
das Constituintes Estaduais de
1967 e de 1970.

Zany Gonzaga presidiu a

Assembléia Legislativa de 1Q de

março de 1973 a 31 de janeiro de
1975.

o Núcleo de Metalmecânica Acijs/Apevi promoveu o "5° Seminário
Processos e Tecnologias de Soldagem", no Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), na última quinta-teira, 20. A programação englobou as

palestras "Qualificação do Processo de Soldagem e Soldadores", ministrada
pelo inspetor de soldagem nível1 , Célio Cabral Filho, também professor de
cursos de soldagem no Senai/Joinville, e a palestra "Segurança nos

Processos de Soldagem", ministrada por Luis Rogério Knoll (toto),
ernpresãrlo da área de soldagem e especialista em soldas. O evento contou
com o apoio do Senai de Jaraguá do Sul e patrocínio do Breithaupt e Weg.

Sepultado em Rorianópolis
ex-deputado Zani Gonzaga
FLORIANÓPOLIS

Morreu às 7 horas da manhã .

de domingo, 23, emFlorianópolis,
o ex-deputado e ex-presidente da
Assembléia Legislativa, Zany
Gonzaga. Aos 91 anos, estava

hospitalizado há 45 dias, vítima de
.

acidente vascular cerebral. O ex

parlamentar deixa a'esposa
ClotildeMendesGonzaga e o filho
Ricardo.Ovelório foirealizado do
Plenário da Assembléia

Legislativa. O sepultamento'
aconteceu às 17 horas, no

Cemitério do Itcorubi.

ZanyGonzaga nasceuemPorto

União, noNorte doEstado, em 24
de julho de 1916. Formado em

Direito pelaUniversidade Federal
do Paraná, iniciou a vida

profissional em Caçador, onde
exerceu a advocacia por dez anos.

SÓLON SOARES/ALESC

Dezenas de políticos e amigos foram ao velório na Assembléia
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ENCONTRO Mal�wee e lnstit.uto··:Rã�Bugio
ganham ·Pr@m·io·fritz M·üUerRéliIlião debate-projetos '

de segurança na Acijs
JARAGUÁ DO SUL outorgado para órgãos públicos e

AMalweeMalhas e o Instituto organizaçõesnão-governamentais
Rã-Bugioreceberamontemànoite que implementaram ações que

Prêmio Fritz Müller, concedido visam a preservação e a educação
pela Fatma (Fundação do Meio ambiental.

Ambiente). A solenidade aeon- Neste ano, foram 40 ganha
teceu noHotelMaria doMar, em dores, divididos nas categorias:
Florianópolis. A Malwee foi uma Área pública (Prefeituras,
dasvencedorasnacategoria"Ges- Governo e OnGs), Gestão

tão Ambiental", e o Instituto Rã- ambiental, Áreas de preservação,
Bugio foi uma das ganhadoras na Qualidade da água, Energia
categoria "EducaçãoAmbiental". limpa, Destinação de Resíduos,
AMalweejáfoihomenageada Agricultura Sustentável, Edu

noPrêmioFritzMülleremedições cação Ambiental, Reflores

anteriores, enquanto o Instituto .. tamento e Personalidade Am

Rã-Bugio está participando pela biental. Criado em 1982, o prêmio
primeira vez. O prêmio é conce- é uma homenagem ao renomado

didoaempresasdeSantaCatarina naturalista alemão Johann
que se destacaramno controle da Friedrich Theodor Muller, que
poluição gerada nos processos de viveu muitos anos em Blu

produção industrial. Também é menau. (DZ)

_----------_�__...........-_.,.,...-�.....;..PIERO RAGAZZI

Ronaldo Benedet

participou da plená.ria
e recebeu pedidos

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
O secretário estadual de

Segurança Pública, Ronaldo
Benedet, participou ontem à

noite da reunião plenáriaAcijs/
Apevi. Ele recebeu pedidos das
polícias Civil e Militar e do
Conselho Comunitário Peni

tenciário sobre a necessidade
do aumento do efetivo da
Polícia Civil, a instalação de
câmeras de vigilância nas ruas

do município e a ampliação do
Presídio Regional. ..

. A delegada regional, Jurema
Wulf, disse que a microrregião
tem 35 policiais civis, mas que
seria necessário dobrar esse nú- Benedet disse que concurso público deve garantir contratações em 2008

mero para realizar o aten

dimento adequado à população.
Segundo Jurema, o Vale do

Itapocu tem cerca de 200 mil

habitantes, o equivalente a

apenas um policial civil para
cada 5.700 habitantes. "O ideal
seria um policial civU para, no

máximo, 1 mil habitantes",
calculou.

.
'

No Presídio Regional, exis
tem apenas quatro agentes
prisionais para 179 presos.
Atualmente, o local está com

,

mais que o dobro de detentos
além da capacidade, que é de
72 presidiários. '0 conselho

Assalto e roubo de automóveis

movimel1tam.o final de semana
JARAGUÁ DO SUL

O Posto Cidade, localizado na
Rua Walter Marquardt, Barra do
Rio Molha, foi assaltado n:a
madrugada de ontem. Porvolta da
1 hora, umhomemarmada rendeu
o vigilante do estabelecimento, e
juntocomoutrohomemroubaram
cerca de R$ 100 em dinheiro e o

celular da vítima. Em seguida, os
assaltantes fugiram em uma moto

Twister vermelha em direção à

Barra do Rio Cerro. A Polícia
Militar fez rondas na localidade,

mas, atéofecharnento destaedição,
não havia pistas dos bandidos.

Porvoltadas 20h30dedomingo,
a Polícia Militar foi informada do
roubo de três veículos nas pro
ximidades da Igreja Matriz São
Sebastião, no Centro. Os auto

móveis, que estavamestacionados
cerca de uma hora, eram o Gol

prata placas LWX-7462, de

Jaraguá do Sul; oGol cinza placas
BQJ-1364, de Jaraguá do Sul; e o
PaSsatcinzaplacasLWA9074,de
Jaraguá do Sul. (DZ)

ano, o então secretário estadual
de Segurança Pública, Dejair
Vicente Pinto, disse que as

câmeras provavelmente seriam

instaladas no município nesse

solicitou ao secretário recursos

para construção de ummuro em

terreno doado pela Prefeitura,
para que o presídio possa ser

ampliado futuramente. Os
investimentos necessários ainda
estão sendo calculados.

Já o projeto de vigilância nas

r�à.s·prevê a implantação de 36
câmeras demonitoramento e de
uma' central de emergência
integrada entre' Polícia Civil,
Polícia Militar e Bombeiros. O
custo de instalação de todo o

sistema é estimado em cerca de
.

R$ 1,5 milhão. Há cerca de um

ano.

Benedet disse que os pro

jetos estão sendo analisados,
mas não deu previsão de datas

para a implantação. Sobre a

falta de policiais, afirmou que
o Estado deve abrir concurso

público nesse ano para con

tratação .de policiais civis e

militares e agentes prisionais
em2008. Suspeito de assassiaate confessa

3
.

crime e se entrega à Polícia CivilCurso capacita policiais e lideranças sobre segurança SCHROEDER
O suspeito de ter assassinado o

professor de equitação Nélio

Krueger, 31 anos, se apresentou à

Polícia Civil junto com um

advogadona última sexta-feira, 2I.
MatthiasHawlischek, 56, confessou
ter atirado emKruegernanoite do
último dia 13, no CTG Laços de
Família (Schroeder), do qual é
proprietário. Segundo a delegada
regional, [uremaWolf, ele afirmou

que não tinha intenção de matar
Krueger, que foi atingido no tórax.
A espingarda que Matthias

usou no crime foi encontrada por
agricultores

.

na quarta-feira
passada, num matagal em

Schroeder. Como não houve

flagrante, ele vai responder pelo
crime em liberdade. Segundo a

PolíciaMilitar, Krueger eMatthias .

teriam discutido por causa de uma
dívida de R$ 30 mil. (DZ)

SCHROEDER
- 'i; ),-: ,

A Secretaria Nacional de

Segurança Pública está promo
vendo, nessa semana, o "Curso
Nacional de Promotor de Polícia
Comunitária 2001", nó auditório
do Edifício Market Place, no
Centro. O evento, realizado em

parceria com as polícias civil e
militar da região e com a

Coordenação Estadual de Polícia

SegurançaComunitária).NoVale
do Itapocu existem 16 Consegs,
sendo 13 em Jaraguá do Sul.

As palestras sobre segurança
estão sé�do ministradas por
autoridades policiais doEstado.O
encontro acontece até sexta-feira,
das 8h30 às 12 horas e das 14 às 18
horas. Interessados devem se

inscrever no local com Adilson

para participardas palestras. (DZ)

Comunitária, é voltado para

policiais e lideranças comunitárias. _

O objetivo do curso é ensinar a
comunidade a lidar com os

'

conflitos sociais e evitar aviolência.
Ocoordenador regionalde polícia
comunitária, Adilson Macário de
Oliveira Júnior, também
coordenador do evento, destacou

que o município é referência na

criação de Consegs (Conselhos-de
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:EDJTAL DE pnJMEJRO PUBLICO ·LEILAO E INTIMAÇÃO
JARAGUA DO SUL - SC

Data do l.ilão:lO/tO/07 - A partir das: 14:30
Local: CAIXA ECONOMI.CA FEDERAL - AGENCIA JARAGUA DO SUL - nUA
EXPEDICIONAmo GUMERCINDO DA SILVA, N° 45, CENTRO - .'ARAGUA DO
SUL-SC
JULIO RAMOS LUZ, Leiloeiro Oficial matricula AARC/162 estabelecido a RUA DOM BOSCO

, N° 276 - SALA 102, RIO DO SUL, SC, telefone 4735217730, faz saber que devidamente

autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH. venderá na forma da lei NO' 8004. de 14/03/1990
e Decreto Lei N· 70 de 2111 1/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 08170 e CFG
]()/77. no dia c local acima referidos. os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas

hipotecárias em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
.

A vende à vista será feita 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 vende com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita através

de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após análise cadastral e

comprovação de renda.
-

Os intcressados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes
deste edita] e/ou utilização dos 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 vende 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 realização da praça"

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro. imposto c taxas inclusive
condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante

fica "ciente que será o responsável pelas providências 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 inrerresados , inf'orrnaçõ es

pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do preserue leilão, os mutuários, caso não sejam

localizados.
SED:28762- CONTRATO: 8041700014080- CA1XA ECONOMICA FEDERAL-AGENCIA:
04170 JARAGUA DO SUL
MARIA TADEU DE LOUnDES TEIX.EIRA, BRASILEIRO(A), FUNCIONARIAPUBLICA
CPF 00518145956, CI 144600 I SSP-PR, mVORCIADO(A), e cônjuge, se casado(u) estiver.
DESCRiÇÃO DP IMÓVEL: CASA RESID.ENCIAL, LOTEAMENTO RESIDENCIAL

MIRANDA, A RUA 996-PAULlNA KRUGER LESCOWICZ (ANTIGA RUA 996- SEM

NOME), N° 34, LOTE61, BATRROJARAGUA 84, EM JARAGUA DO SUL, COM AREA DE

31-9,80M2, AREA CONSTRUIDA DE'91,40M2, COM TODAS AS SUAS TNSTALAÇOES,
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

o segredo da
vida não é fazer
o que se gosta;
é gostar do que

se faz.
COLÉGIO

�?l][\�r �ARIST�
VV/ó\\.Y S A O L U I S

*******
*****

Aulas para a vida.
Valores para sempre.

Educação Infantil ao Ensino Médio
3371-0313 - www.marista.org.br

ocorreio.com@ocorreiodopovo.com.br

,Nova sede
A Acomac (Associação dos Comerciantes de Materiais de

Construção) de Jaraguá do Sul inaugurou na sexta-feira a sua sede

própria, Na oportunidade, aconteceu a entrega das instalações da

entidade e homenagens especiais. Cristiano Hack, presidente da

Acomac, enfatiza a importância da sede da entidade, que hoje integra
um dos núcleosAcijs e Apevi. "O novo espaço vai permitirmelhores

condições para a realização das atividades de treinamento e na

integração dos associados", acredita,A nova sede fica naRuaElisabeth

SteileinRabock,naBarradoRioCerro (próximo aoNoviciado).Mais
informaçõessobreaAcomacpelo telefone (47) 3275-7033.

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM

II\ITEGRAÇÃO SOLIDÁRIA DE SCHROEDER
CNPJ: 08.387.258/0001-02 NIRE N2 424.000.206-82

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
O Presidente Ernaldo Ruckert da Cooperativa de Crédito Rural Com Interação
Solidária de schroeder- Cresol SCHROEDER inscrita no CNPJ sob n:08.387.2581
0001-02 no uso de suas atribuições que lhe corlere o estatuto Social Convoca

todos os sócios para a "Assembléia Geral Extraordinária ", a ser realizada no

dia 18 de outubro de 2007 , na associação dos Banananicultores de schroeder

, sito a rua Vilson José mondini sin Bairro Rio Hem do município de Schroeder
- SC. A assembléia realizar-se-a neste local, por não haver lugar suficiente em

sua sede social. A instalação da Assembléia será às 17 horas, em Primeira

Convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número dos

associados em condições de votar, em. segunda Convocação às 18 horas,
com metade mais um dos associados em condições de votar, e em terceira e

última convocação às 19 horas, com no minima 20% (vinte por cento) associados
em condições de votar, para tratar da seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
1 º Alteração estatutária
Art. 1- Alteração da área de ação
Art. 11- Dos Associados
Art. 49 - Conselho Fiscal
Art. 55 - 6º Fundo de Apoio ao Cooperativismo
Art. 55 - Alínea "c" e "d"
2º Rerratificar nome do Conselho Fiscal
3º Aprovação do Regimento Interno
3º Apresentação do Plano Safra
4º Assuntos de Interesse da Sociedade
Para efeito de quorum legal, a CRESOL SCHROEDER consta, nesta data em

seu quadro social, com 111 (cento e onze)
associados em condições de votar.

SCHROEDER - SC 11 DE SETEMBRO DE 2007

ERNALDO RUCKERT - PRESIDENTE

FALECIMENTOS
Faleceu às 14h30 do dia 23/9, a
senhora Miguelina Graça Martins
cam idade de 57 anos. O velório
foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério de
Schroeder I.

Faleceu às 1 h do dia 23/9, o
senhor ReinoldoWuergues com
idade de 90 anos. O velório foi
realizado em sua residência e o

sepeítamento no cemitério

Municipal do Centro.

Faleceu às 23h do dia 22/9, o (�
senhorRoberto Dalri com idade
de 81 anos. O velório foi realizado
na Capela Mortuária da Vila Lenzi
e o sepultamento no cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

CHEGOU
NET VIRTUll E
BRASILEIRAO.

Argi Carroçarias. Hort e Reimer.
Auto Escola Lesmann. Hotel Alvorada em Foz do Iguaçu.
Boticária. Lanchonete e Restaurantes Gut
Bella Noiva. Haus.
Belíssima Café da manha Loja Salfer.

Big Pé Calçados. Loja Jomar.
Cabeleireira Kila. Mercado Araucária.
Darcí Buchumann. Mimi Decorações.
Jornal Correio do Povo Obrigado. Programa show da Manhã.
Fb. Fotografias. Programa Jt. Santos.

A todas os Reportes da Rádio Jaraguá OBRIGADO.

ROSINHA DO POVO.

o maior espetáculo circense da América Latln'a•.
Rua Reinoldo Bartel - Bairro Baependi,

próximo da rodoviária

As maravífhosas águas dançantes computadorizadas,
diretamente do Cirque du So/eil, as acrobatas dançarinas

aéreas, palhaços, acrobatas olfmpicos, mágicos
e muito mais do maravilhoso mundo do circo.

A FELIZ VOLUNTÁRIA ROSINHA DO POVO VEM A ESTA REDAÇÃO
AGRADECER AS EMPRESAS E FAMíLIAS QUE AJUDARÃO A REALIZAR OS

EVENTOS BENEFICENTES EM MAIO E AGOSTO DE 2007 NA SOCIEDADE ACARAI.

Posto Cidade.
. Policia Militar e Civil.
Restaurante Toninha,
Restaurante Tio Patinhas.
Restaurante Malwee.
Restaurante Costela e Cia.
Restaurante Recanto Gaúcho.
Rádio Jaraguá AM.
Sipaca.
Supermercado Lenzi.

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

Domingo às 15h30 -18hOO - 20h30
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.Grupo c.arioca se apresenta no Sonora Brasil do Sesc
.-1"

JARAGUÁ DO SUL
OS sons das flautas doce e

transversal, docravo e da viola

vão animar a terça-feira de

quem gosta de música. Acon

tece hoje à noite mais uma edi

ção do Sonora Brasil, projeto
organizado pelo Sese (Serviço
Social do Comércio) em dife
rentes cidades do país. Dessa
vez, o grupo convidado é o Re

Toques, do Rio de Janeiro.

Festival de Dança
encerra inscrições
JARAGUÁ DO SUL

Terminanopróximosábado, 29,
o prazo para 'quem quer se

inscrever na 2f!, edição do Festival
Nacional de Dança de Jaraguá do

" Sul. As apresentações acontecem
nos dias 20e 2 l.deoutubro, nopalco
do Centro Cuftural Scar.

Os cariocas se apresentam a

partir das 20h, noCentroCultural
Scar. O� quatro são conhecidos por
fazer uma releitura de peças

"escritas, originalmente, para
outra formação instrumental. Por
isso, a maioria das canções que
o público vai ouvir nesta terça
feira foi composta especialmente
para o grupo ou é executada de
maneira inédita.

Interessados em assistir po-,

O evento é subdividido em

dois: competição emostra. Aqueles
.

que se cadastrarem no primeiro
podemescolherentre as.categorias
"junior", "sênior" e "adulta" . Já os
outros, têm seis classes dis

poníveis. Nessas, crianças apartir
dos quatro anos podem participar.

"."
As modalidades disponíveis sâo:
dança de rua, balé clássico e de

repertório, jazz, dança moderna,
contemporânea, popular e

sapateado.

dem comprar os ingressos
antecipados no Sesc, instalado
na Rua Presidente Epitácio
Pessoa, Centro, ou na bilheteria
da Scar, na hora do espetáculo.
Eles custam R$ JO. Estudantes
e pessoas com mais de 60 anos

pagam a metade. Além de

passar por Jaraguá do Sul, o Re
Toques ainda excursiona por
outras 76 cidades, entre elas
Indaial. (KE)

Quem tiver coreografias que se

incluem nestes critérios deve
acessar www.festivaldejaragua .

com.br e preencher a ficha dis

ponível. Depois, énecessárioenviar
a inscriçãopelo e-mail indicado no
site. Além disso, os interessados
devem encaminhar uma cópia da
ficha, do comprovantede depósito
da inscrição, identidade e certidão
de nascimento parao endereço da
Lisa Jaworski Produção, também
informado napáginavirtual: (KE)

suas €;UCOMeU

mdespachar
�e. documentos?

f
J
t
j

..
..

Jl Cargo Brasil fi a oPcib miis uonfiiuel para voci enViar
sua encomenda ou doeU.II.ttl para: qqalquer parte do Brasil

FRIOZINHO NA BARRIGA
CÉSAR JUNKES

Mais de 1,4 mil bailarinos se apresentaram nos quatro dias da mostra

Ansiedade marca o

Jaraguá em Dança
Paixão pela arte aplausos entusiasmados Micaela

contagia os pais 9"
correu para os braços da mãe.

"É ummomento bastante emo-
O público em geral cionante para umamãe", revela.

Eliane disse que a paixão da
GENIELLI RODRIGUES filha pela dança é algo que a

li
JARAGUÁ DO SULI surpreende. "Se ela não gostasse

l A bailarina Micaela Bago de já teria desistido, porque os ho-

l
Oliveira tem apenas 7 anos e já é rários são puxados para a idade

apaixonada pela dança. A mãe dela", conta.

I dela, Eliane Cristine Bago, conta Assim comoMicaelamais 1,4
I que como Micaela estuda no mil bailarinos sentiram este
I
1 período da manhã nos dias de "friozínho na barriga" no último

I ensaio, tem apenas 45 minutos final de semana. O 13° Jaraguá
1 "

para comer e trocar de roupa, pois em Dança reuniumais de 10mil
!
i mora emMassaranduba. Micaela pes-soas nos quatro dias de apre-
,

1 estuda no Colégio Evangélico sentação. Para a presidente da

Jaraguá e duas vezes por semana Fun-dação Cultural de Jaraguá

·'1 faz aula de dança na escola de do Sul, Natália Petry, este ano

Ballet Clássico da Scar à tardé! houve umaevoluçãomuito gran-
I A bailarina apresentou, jun- de na qualidade das coreografias.i

tamente com suas amigas, a co- "Eu fico feliz emver a dançaneste "

reografia Zukins na última noite patamar, todos foram realmente

da mostra. Minutos antes de engajados no projeto inclusive a

subir ao palco ela estavabastante comunidade que compareceuem

ansiosa.Amãe deMicaela disse peso", relata Natália. Ela con-

estar mais nervosa que a filha. sideraoenvolvimento da família
"Nós não víamos a hora de . como o principal objetivo do

chegar o momento da apre- Jaraguá em Dança. "O fato de

sentação. Para descontrair ter os pais e amigos presentes e

viemos de Massaranduba a de ter um público assistindo

Jaraguá conversando", relata. motiva c. "IDOS para con-

Depois da apresentação e dos tínuar na dançar", salienta.
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com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor-de sua ViSit'"
Alameda 25, sala 11

Fone 3055 2229 \

Enpias Haasch apresenta

JARAGUÁ DO SUL
O cantor e compositor Enéias Haasch se

apresenta amanhã no Museu Emílio da
Silva em Jaraguá do Sul. Com apenas a voz e

o violão Enéias apresenta as canções:
Tempero Brasileiro, Santa Catarina,
Imagem, Do Sul ao Sertão, Sinos, Vício e a

música qu� dá nome ao show: Alma
Simbolista. São aproximadamente 50
minutos de músicas inspiradas na obra do

poeta catariner
'"'

-"7,� Souza.

Todas as canções são de aiitoria de Enéias e

fazem referência a temas regionais. Enéias,
que. se inspira nas melodias de grandes -

.

nomes daMPB (Música Popular Brasileira),

como Toquinho, Chico Búarque, Vinícios
de Morais, disseque os artistas locais devem
se preocupar em escrever letras sobre a

realidade da região, para que o público possa
se identificar, "Sempre interpretei grande
nomes daMPB, mas eles falam da realidade'
de outras regiões e então não consegui me
identificar com as letras, por isso escrevo

cançõesdo que acontece aqui", revela.

O nome do show Alma Simbolista foi

inspiradó" no movimento simbolista

.expressão artística na qual' Enéias mais se

identífica, No show ele vai interpretar
trechos g.,a poesia dos livros Broqueis e

Faróis do poeta catarinense Cruz e Souza.

Parceria e confiança,
sucesso garantido

Parabéns ao nosso

parceiroWEG,
pelos 46 anos bem'

sucedidos.

.
.

"A literatura e a música sempre andaram
juntas, as músicas do show foram inspiradas
no trabalho- do poeta", conta. Além das

poesias três músicas do repertório são

inéditas as outras nove canções já foram
. ". apresentadas em outras oportunidades ..

Enéias tem 33 anos e iniciou cedo na carreia

artística, com 25 anos saiu de Concórdia e

veio para Jaraguá do Sul, aonde começou a

tocar em bares da região. Participou de

vários-projetos, participou de festivais e tem

suas canções conhecidas pelos lugares onde
passou. Ainda não chegou a gravar CD, tem
apenas algumas gravações ao vivo feitas no
teatro da Scar. A partir do começo de

METALUS
. Metalus Industria Mecânica Ltda

www.metalus.com.br

,)
CÉSAR JUNKES

�c outubró ele vai disponibilizar essas músicas
- no site"wwwhaasch.com.br. Enéias diz que
não. tem ·pressa de gravar o primeiro CD e

que está passando por uma fase de muito

estudo' e que a gravação será uma canse

qüência.do trabalho bem feito ..

SERVIÇO:
O QUE: Show Alma Simbolista
QUANDO: 26 de setembro, no Museu Emílio

daSilva, e 9 de outubro, no Auditório da Unerj
'HORÁRIO: 19 horas
QUANTO: Gratuito
INFORMAÇÕES: 9914-4743
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MORAL PÚBLICA
Não adianta somente criticar

os desmandos da classe
. política se não cuidamos

r·,
nem do nosso quintal. E um

. bom exemplo seria o fim das

licencas médicas para

veread�res que se afastam do

cargo para prestigiar
suplentes (a licença médica

dá direito aos dois receberem

o salário). Qual foi o médico
que assinou a doença
alegada que impede
realmente a atividade

laboral? Cadê o Ministério

Público? É preciso denúncia

para comprovar a farsa? Pois

bem, segundo consta tem

vereadores com licenca

remunerada, m;s
trabalhando normalmente

na sua empresa. Onde fica a

ética pública? Já é hora de dar
um "basta" neste

corporativismo.

TROCOU IDADE
Embora meio tardio gostaria
de abraçar hoje com muito

carinho e apreço o radialista
e amigo Celso Luis Nagel,
diretor da Rádio Amizade

FM, que no sábado (22)
estreou mais um aniversário.

Os nossos "vivas" para o

Celso.

NOVO PRESIDENTE
O empresário e acadêmico
de Direito Ildo Vargas é

realmente o novo presidente
do Gr ê

m io Esportivo
]uventus. Ele assumiu a

cadeira na última sexta-feira.
A pedido do próprio Uao a

diretoria permanecerá a

mesma. O próprio lio
Tironi sai do comando, mas
coloca seu nome à

disposição para ajudar o

clube. O presidente Ildo

Vargas está em São Paulo em
busca de parcerias para o

"M IT"o eque ravesso.

Provavelmente teremos

novidades em breve.

O BEM SEM OLHAA aUEM
Parte das mazelas das pessoas
menos privílégiadas pela
Sorte e pujança econômica
são amenizadas em Jaraguá e

municípios vizinhos, por
pessoas que fazem doações
r�gulares para instituições
fLlantrópicas da região, com
donativos diversos. Por isso,
o abraço da coluna de hoje
vai Para Wander Weege,
Werner Voigt, Vicente

Donini, Família

Hufenüssler, Waldemar

Zanotti, Adernar Menegotti,
Família Duwe, irmãos Beto e

Paulo Chiodini, Gilberto
Mene! e inúmeras outras

pessoas que anonimamente

praticam responsabilidade
social. Bola branca para
todos.

.

SOCIAL

A empresáriaNoeli Gomes Fernandes, proprietáriadaPinkLou, noShopping

Breithaupt, ladeada pelas manequins que desfilaram sua grife durante

inauguração de sua loja naúltima sexta-feira

E VOCÊ JÁ CRESCEU?
Crescer, não é chegar aos 15, 18,21 ou qualquer outra idade. Crescemos sim, quando
a idade não faz a mínima diferença. Crescemos quando aprendemos quem de

verdade somos com nossas qualidades e defeitos, e convivemos perfeitamente com

eles. Quando olhamos no espelho e vemos alguém que por dentro e por fora nos

apraz! Não é???

CAFÉ COLONIAL
No próximo dia 2 de outubro, a minha amiga Alana Silva, da Academia do Chope,
promove o lançamento em sua choperia do Café Colonial. A mesa estará posta das

4h30min até 17h30min. Adoro café colonial, com certeza serei um dos comensais

assíduos

mCA DETERCA
.J

Comer um rodízio esperto no

Kantan.

" FRASE DO DIA
O modo para se amar qualquer coisa é

.

perceber que ela pode ser perdida.
G. K. Chesterton

Luiz" Cláudio, o popular Carioca,
Feminino deBochadoBar doOca

. TERÇA, 25 de setembro de 2007 I O!;

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

� TE CONTEI!
Ontem o boa praça Diogo Prim bateu as taças e fez Tim Tim, porque

segunda-feira (24) foi o dia de trocar a idade. Os maiores

cumprimentos.
**

O meu amigo André Manteuffel, está preparando a maior festança

para a reabertura oficial do Banana Joe, dia 13 de outubro, em

Ubatuba. O babado vai abalarBangu.
**

Na quinía-feira, Melissa Krause Wodzinski inaugura a elegante
clínica de estética EspaçoVital.
**

No próximo diá'27 de outubro, a partir das 11 horas, na ComBat,
acontece o Carreteiro do Atleta. A promoção é do VôleiMáster de

Jaraguá e Futebol FemininoOlympya.
**

Só para lembrar e agendar: o horário de verão começa dia 14 de

outubro, segundo domingo d�mês.
**

Na sexta-feira (28), acontece na Scar a colação de grau dos

formandos do curso de Administração - Habilitação emMarketing
daUNER].Após o cerimonial será realizado baile no Baependi.
**

Hoje, às 15 horas, acontece no Auditório do SAMAE, o

LançamentoOficial da 25ª Copa SAMAE. Em seguida será servido

coquetel para os presentes.

Com essa, fui!

Diego Auguro
Baeyer, colou

grau de Bachârel
ern Direito
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CINEMAS

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1

Licença para casar

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

.

- Sáb/Dom/Qua)

• C!ne Shopping 2
A Volta do Todo Poderoso
(17h50,19h40,21h30
- Sex/SegJTer/Qui)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 3
Espiritos 2

(17h20, 19h1 0, 21 h - Sex/Seg/Ter/Qui)
(15h30, 17h20, 19h10,21h
- Sáb/Oom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
O Primo Basilio
(15h, 17h10 - Todos os dias)

A morte pede carona

(19h10, 21 h - Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Paranóia

(17h30, 19h30, 21 h30 - Todos os dias)

A Volta do Todo Poderoso (Dub)
(14h, 15h45 - Todos os dias)

• Gine Mueller 1
A hora do Rush 3
(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os dias)

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

Eu os declaro Marido e ... Larry
(19h15, 21 h40 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Licença para casar

(14h, 16h, 18h, 20, 22h - Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Invasão de Domicílio
(14h, 16h40, 19h, 211130
- Todos os dias.)

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

• Cine Neumarkt 3
Minzy - a Chave do Universo
(14h20, 16h20 - Todos os dias)

O Ultimato Bouma-
(19h10, 21h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4

.Saneamento Básico

(14h10, 18h50 - Todos os dias)

Os mensageiros
(16h50, 21 h50 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Escorregando para a Glória
(14h40, 17h, 19h20,21h10
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Eu os declaro Marido e ... Larry

. (14h50, 19h30 - Todos os dias)

A Hora do Rush 3

(17h10, 22h - Todos os dias)

ocgrreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
Santa Amélia
Santa Aurélia
São Cléofas
São Firmino

EFEMÉRIDES
Dia Nacional do Trânsito
Dia do Rádio

1884
Nasce Edgar Raquette-Pinto, considerado
o Pai do tládio Brasileiro.

1956
Vinicius de Morais. r.esolve montar a peça
Orfeu da Conceição paralelamente à sua

filmagem, dirigida por Marcel Camus.

Tarifas de água aumentam 66%
o Correio do Povo, edição de 19 a 25 de setembro de 1987,
informava que o Conselho Municipal de Engenharia Sanitária, órgão
superior do Samae, havia aprovado o aumento das tarifas de água
e demais serviços executados, com efeito retroativo a 10 de
setembro daquele ano. Com isso o valor da taxa mínima
residencial para consumo de até 10m3/mês (10 millitros) passava
de Cz$ 60 para Cz$1 00, e taxa mínima industrial (20m3), de Cz$154
para Cz$-257. O aumento rnédiofoí de 66%. Ainda segundo.a
matéria, o Samae, com recursos da Prefeitura, construía o

reservatório três, com capacidade para 1 milhão de litros de água.
Naquela época a cidade tinha 168.107 metros de rede e 7.057
ligações. Naquele primeiro semestre haviam sido feitas 266
ligações e estendida a r.ede de água em mais de 1.796 metros.

O CliC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

24/9 , '

Adernar José Pornianowski
AltairGiese
Alzira Modro Wolf
'Ambrosio Lino Becker
Anderson Tavares da Silva
Beàtriz Felisbino
Celesio Zanghelini
David Michalak
Dionatan Sebastian
Eliane B. Raduenz
Evanderson dá S. Santos
Flavio Rodrigo Henn
Gilmar César Franceschi
GilmarWagner '.

Helena Cristina lübke
lisa Richter
lrondina L. Bortolini
Julia S. Furlani
Julieta Jung da Silva
Luiz Karsten
Max Jensen
Nivaldo A. Freiberger
Odair Bettoni
Salatiel F. de Oliveira
Susane Elly Olska
Terezinha Debatn
Vivian Peggau Manske
Yasmin Anacleto

25/9
Alessandra c. Malscitiky
Alfredo Maas
Alice Ap. Limberger
Ariane Caroline Ribeiro
Cátia Valéria+loronqoso
Cíntia Taís Horongoso
Cirineu Paulo da Silva" .

Constantino Buzzarello , .. s

Eugênia Hille .

'.'

Fernanda RamosWagner .

Gabri'el M. Rosa
.

Helen Carolina tebrão .

'

João de A 'víla
Josete Regiane Minei Colombo
Júlia Horongoso
Letícia Aline Berlato
Luana.Caroline DE Campos
Marilene Bressanni
Marisete Grest
Moacir Parisi
Rafael Taschner
Salete Catarina Melato
Sarah Yasmin Figueiredo
Tisha Lombardi
Valéria Pulceno
Vali Lenz Hansen
Vanderlei Ferreira de Souza
Wilson Abreu Ferreira

()

1972
Os "EUA pedem que a ONU defina as

bases legais de uma ação contra o

terrorismo ecpropõern uma reunião
especial para tratar do assunto.

1985
Os ministérios da Previdência Social e do
Interior assinam convênio estendendo aos

indios o direito de usar os serviços
médicos, hospitalares e odontológicos da
previdência social.

2001
A OTAN conclui o desarmamento dos
rebeldes de etnia albanesa na Maeedõnia.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo frio volta a Santa Catarina_
Massa de ar frio no Sul do Brasil deixa as

G». temperaturas baixas e o sol volta a .

predominar na maior parte das regiões
catarinense. Há risco de geada nas áreas
mais altas, No decorrer da semana a

nebulosidade volta a aumentar.

� Jaraguá do Sul e Região

UTILIDADE PÚBLICA
TRADIÇÃO
O Lions Club promove no dia 5 de
outubro a 22a Noite Alemã, no Clube
Atlético BaependL A remia será
destinada a Casa de Apoio Pe, Aloísio
Boeing. Ingressos no valor de R$ 85.

PALESTRA
Apevi nos Bairros promove hoje a

palestra gratuita "O comportamento
do verdadeiro empreendedor",
às 19h30, no Escola Holando
Marcelino Gonçalves.

,0/
�JARA�UÁ r.DOSUL

MiN: 11" j MÂX: 17· l_

"0f1 � /, /, ' , " .

>'l� FLORIANÓPOLIS
J,. MiN: 12°1 MÁX: 18'

HOJE

OMr�: 11'C
MAX: 17°C ;"'1111
Chuvoso

� Fases da lua

�LAGES
MíN: 6"/ MAX: is·

MINGUANTE

\)�9
NOVA CRESCENTE

11/9 � 19{9

CHEIA

026/9
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[!pma Magia
Medéia diz que nunca teve uma filha. Max

exige que Pérola finja que continua casada,

para não manchar a reputação da família.

Conrado diz a Nina que vai conversar com
.> Max, pois já tem li concessão da lavra.

r Medéia diz a Flávio que não quer se vingar
mais e mostra que sua marca está

voltando. Max insiste em saber quem é a

mãe de Eva, mas Pérola diz que era uma

moçaenganadapelo namorado, que nunca
mais viu. Marques pergunta a Zilda porque
ela insiste em achar que o bibelô não é

dela. Nina ouve Pérola dizer que é a mãe

de Eva.

Se!P Pecados
Dante diz que a cobrança deve ser um

engano. Ágatha diz a Beatliz que ela não

tem o direITo de demiti-Ia, pois a boate na

verdade pertence a Flávio. Clarice pede
que Pedro conte a verdade a Dante, mas
ele se recusa. Miriam diz a Juju que
acredITa na inocência de Xongas. Otília

oferece dinheiro aMaciel para que ele faça
um teste de DNA no mesmo laboratório

que Adriano e depois troque os resultados.
Juju pede que Vitor dê mais uma chance a
Xongas e ele concorda. Reginaldo diz a

. Beatriz que flávio terá controle de toda a

fortuna, se provar que não é.mcapaz.

Paraíso Tropical
Paula. é indiciada pela morte de Taís, de
Lutero e pela tentativa de homicídio de

Marion. Bebel conta para Marion que está

grávida de Antenor. Hemnínia desconfia que
Lúcia esteja grávida. Marion promete
ajudar Bebel a ficar rica e famosa. Oblia

revela a Eloísa a verdadeira atividade de
Jáder. Bebel se muda para casa de Antenor.
Neves não consegue a liberdade provisória

. de Paula. Amir consegue os dados no

computador do cyber café. Bebel vibra
com o cartão de crédITO que Antenor lhe

dá. Antenor tem uma críse hipertensiva e

desmaia.

luz do Sol
Clemente diz paraMilena que está querendo
amnar um flagrante .contra Nina. Nina diz

para Pedro que ele não devia ter ligado
para o segurança dela. Drica diz para Stella
que foi ao rate CltJbe tentar relembrar o dia

que ela desapareceu. Stella não gosta.
Drica pergunta se ela lembra o dia que
elas se viram pela primeira vez. lsabela diz
paraVicente que estámuito feliz porvoltar
a nadar. Verônica diz para Nina que achou
um lugar lindo para Valadares. Milena diz
para Clemente que descobriu tudo sobre o
casamento de Nina e Pedro.

Caminhos do Coração
Taveira verifica que Josias está morto.

Taveira conta para Maria que um cadáver
foi encontrado na porta do trailer dela.
Marcelo implora que Pedreira o deixe

Continuar trabalhando e diz que o

assassinato de· Sócrates pode estar

relacionado à morte de Mabel. Pedreira

manda que ele passe a infomnação para
rente porque eles não têm nada a ver

com essa investigação. Toni explica para
a irmã que ela tem o dom de prever o

futuro. Dino diz a Taveira que o juiz decretou
Prisão preventiva de Maria. Tatiana diz que
tem gente do lado de fora da casa.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

CONVITE SEOÜÊNCIAS
BOLÃO

Segundo a coluna

Zapping, do jornal Agora,
.
a revista Playboy quer
Camila Pitanga, como
Bebel, nua na capa. Mas,
pelo menos por enquanto,
a resposta da atriz é
"não". Camila, que tem
faturado como nunca com

trabalhos fora da Globo,
devido ao sucesso da

personagem de "Paraíso

Tropical", não tem
intenção de posar nua.
O ensaio fotográfico
como Bebel.

Para completar a mania dos
estúdios norte-americanos
com triologias, High School
Musical chega ao fim no

terceiro filme. Em entrevista ao

jornal Folha de S.Paulo, o
diretor e executivo Kenny
Ortega declarou que o fim das
aventuras musicais vai rolar

junto com o último. ano da
moçada na·escola. Ortega
admite, porém, que se a série

emplacar, a Disney pode
investir em seqüências, só que
com elenco diferente.

MISS MUNDO
Não são apenas os
milhões de expectadores
Brasil afora que estão
morrendo de curiosidade

para saber quem é o

assassino de Taís. Nos
bastidores de Paraíso

Tropical, da Globo,
acontece a mesma coisa.
A prova disso é que uma

urna de votação foi'
colocada para que toda a

equipe da novela dê o seu

palpite e concorra a

prêmios. As informações
são do site OFuxico.

Regiane Andrade, 23 anos,
miss Santa Catarina, foi eleita
a miss Brasil Mundo 2007, na
noite de sábado, 22, em
Barueri, São Paulo. Regine;
que é modelo, vai representar
o País no Miss Mundo, que
será realizado em novembro
na China. Pormuito tempo o

Brasil enviou a segunda
colocada no Miss Brasil ao
Miss Mundo, mas, em 2006,
a organização Miss Brasil
Mundo conquistou os direitos
de realização do evento.

Aquário (21/1 a 18/2)
Cuidado com seu lado critico e faça o possivel para não se irritar hoje. Você vive um dia um tanto tenso e seu

regente também está sensibilizado pela Lua piorando esta situação. Porém, se mantiver seuborn humor e não

.-.=--r-.,.....,,...,..,......,..-...,..,,..,
- esperar das pessoas algo além do que lhe podem dar, se sentirá satisfeito. O dia pede que você credite mais em

3 r� 9 1 2 4 S 6 7 si mesmo e transmita às pessoas de seu convivio diário uma mensagem de esperança.
611 4 6 7 9 3 5 2

51278531,49

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.

DIVIRTA-SE
Víu um Policial?
Um sujeito, muito gentil pergunta para outro na rua:

- Por gentileza, o senhor viu algum policial aqui por perto?
- Não.
- Então me passe a carteira.

Bêbado cientista
Quatro da manhã. Um guarda noturno fazia sua ronda
quando viu um bêbàdo sentado na calçada.
- Ô, cara! � gritou ele, para o bêbado - São quatro da
madrugada! Por que você não vai pra casa, hein?
- O senhor já ouviu falar (hie) que o mundo gira? -

perguntou o bebum.
- E daí que o mundo gira? - gritou o guarda, que já estava
perdendo a paciência.
- Bom ... Se mundo gira ... (hie) Uma hora a

minha casa vai passar por aqui!
Peixes (19/2 a 19/3)
Alguns signos estão sofrendo tensões hoje, mas para o pisciano que recebe a Lua ainda hoje em seu signo,
e ainda seus aspectos planetários, o dia é importante para tentar viver com alegria e intensidade. Você se sente

mais fortalecido sobre o que quer, e deve vibrar nessa energia para viver bem os próximos dias. Continue

sonhando mas sempre com a clareza de que a partir de seus sonhos concretizará a realidade.

��.!.1..� 5 6 13
716·5 3 91 284
413 1 2 6 8 7 9 5

517 8 9 1 2 4 3 6

219 '348 657(1
li4,6537928

Gêrneos (21/5 a 20/6)
o peso de alguns planetas nem sempre é perceptivel à sua leveza, mas às vezes você sente necessidade de sermais

objetivo como hoje. Apesar da oposição da Lua a Satumo você vai teruma ajuda astral para ser compreendido. Preste
bem atenção na sua maneira de agir e de se expressar para o mundo. Você tem chance hoje de sermuito admirado,
onde quer que vá. Então, procure estar ciente de suas qualidades e se valorizar o máximo que puder.

HORÓSCOPO·
Áries (20/3 a 20/4)
Você sente a' sensação de queo universo não conspira a seu favor, e isso pode atrasar o andamento dos

acontecimentos. Como o dia está um tanto conturbado com a Lua em tensão com Júpiter, esta sensação de que
há coisas no mundo difíceis de serem acessadas fica presente.-Procure relaxar e viver esse momento com calma.

É importante estar conectado com tudo à sua volta e dar atenção à sua intuição.

Touro (21/4 a 20/5)
Amizade sincera pode não ser uma coisa comum, mas existe e quando você sabe que tem uma deve preservá
la com amor e atenção. Urano está bem aspectado com a Lua, ravorecencoboas relações neste sentido. O

contato com amigos está estimulado, e embora pareça um tanto agitado, deve ser mantido. Evite se indispor
com alguém que gosta muito. Procure moderar suas atitudes e se controlar se algo o irritar.

Câncer (21/6 a 2117) �
Ser uma pessoa cujo coração comanda seus impulsos não é uma coisa tão fácil assim, não é mesmo canceriano?

E hoje com o contato da Lua, sua regente, com Urano e Júpiter, o dia é de forte energia neste sentido e podem
rolar novas paixões, caso esteja só. Saiba aproveitá-lo bem, envolvendo seus sonhos românticos. Aproveite
fazer algum contato cósmico que estlrnulêsua fé. Você precisa se entregar mais ao fluxo do universo.

Leão (22/7 a 22/8)
o leonino, dono de si, pode estar se sentindo um pouco só e deprimido. A Lua o atinge deixando-o mais

sensivel, mas reaja. Mesmo que as coisas não estejam do jeito que gostaria, tente manter-se fortalecido, pois
há novas esperanças no ar. Aproveite o tempo que tiver livre para caminhar e espairecer. Se fizer o que lhe é

possível para relaxar terá uma nova percepção do mundo e ficará menos preocupado.

Virgern (23/8 a 22/9)
É bom que o virginiano aproveite mais um dia do trânsito da Lua em sua área de relacionamento e converse com

sua parceira, planejando seu relacionamento de modo que ambos se sintam satisfeitos. É importante entrar em
acordo para facilitar toda forma de relacionamento. Hoje não é um bom momento para discórdias, portanto
evite ser tão critico e duro, nem com ela, nem consigo mesmo.

Libra (23/9 a 22/10)
Permanecer sempre igual, sem nanstormações na vida, de nada vai adiantar nem muito menos ajudá-lo em suas

perspectivas para a vida. Aproveite o dia em que as energias cósmicas estimulam mudanças em sua rotina e no

seu cotidiano e faça-as. Saiba que, embora elas possam lhe dar a sensação de desordem na sua vida, serão
fundamentais para manter seu equilibrio. Com seu jeito diplomático e social, conseguirá colocartudo em ordem,

Escorpião (23/10 a 21/11)
o escorpiniano conta com mais um dia de romantismo, porém exigindo muita criatividade de sua parte. As

energias celestes indicam que você pode querer se divertir mas o melhor é aproveitar omomento com quem
ama na intimidade, criando condições de se aprofundarem na convivência. Então evite hoje muita agitação.
Viva um dia de bastante imaginação para encontrar uma saida a possíveis surpresas.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Ao invés de correr de um lado para outro, querendo conquisMr o mundo com suas idéias geniais e expansivas,
cuide mais de assuntos domésticos, pois, em casa, as coisas estão fervendo. Tem gente dando ordem por
todos os lados e isso pode deixá-lo um tanto irritado. Controle-se para não criar confusão sem um bom motivo

e· se arrepender. Você precisa saber controlar sua ansiedade.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
A motivação do dia de hoje com a Lua e seus aspectos ainda afetando sua forma de expressão, pode estressá
lo e acabar causando tumultos na sua vida pessoal e interferindo quanto aos contatos com as pessoas mais

próximas. Urano sugere que você saiba como falar as coisas necessárias. Faça o possível para-ser convincente
sem criar problemas. Seus irmãos podem estar precisando ter um diálogo mais profundo com você.
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Daniele Santos (interina)

Parabéns e

muitas
felicidades é
o quedeseja

toda a

família pàra
Cacilda
Blank que
completou
80 anos

dia 19

-

�uqlicidade@õcórreiodopovo.com.tir-·
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Tomalá dá cá
o caso Renan descortinou uma certa podridão existente no

Senado.Ou seja, quem tem pecado que atire a primeira pedra.
Opresidente do Senado defendeu-se apartirdo telhado de vidro
dos colegas. Relembrou fatos e seu empenho para garantir a

integridade de alguns companheiros e pediu a contrapartida.
Ou seja, um corporativismo podre. Lá estava, segundo aRevista
Veja, a senadora Ideli Salvatti, que trabalhou a absolvição de

Calheiros que por sua vez segura a,CPI das ONGs que de repente,
dá a entender, atinge a líder petista, que ontem esteve na

Assembléia. Por sinal essa CPI, que continua na luta pela
instalação, poderá ter como relator o democratas Raimundo

Colombo. O pior é que são poucos os que se salvam. Amaioria

manchou a política que representa a liberdade e não libertinagem.

Npgativa -

DIVULGAÇÃO

Embora da Secretaria da Ad

ministração veio a confirmação do

pedido, o deputado Marcos Vieira,
líder do PSDB, nega que tenha
encaminhado ao governo do Estado

solicitação paraO credenciamento do
BancoMatoni visando incluí-lo entre '

as instituições autorizadas para
fornecer crédito consignado aos

servidores públicos. Desconhece que

haja um decreto assinado e ainda não
publicado, pelo menos até esta data.
"Não fiz nenhum pedido. Será que
também tem fogo amigo atrás disso
tudo," insinuou o parlamentar .que
virou foco da oposição.

CPI
Hoje na Comissão de Justiça o deputado Marcos Vieira

apresentará o relatório sobre a continuidade ou não da CPI da

Casan. Não ántecipou seu parecer dizendo apenas que já tem

opinião formada e brincou: "Será queo relatório foi concluído na

visão de um advogadoouparlamentar?" "

£ontraponto
Enquanto os .sindicatos dos servidores estaduais, estiverem p

hoje se manifestando sobre reiviRdicações não atendidas o

governo do Estado a pedido do governador LuizHenrique, ,�

através do secretário da Administração Antonio Gavazzoni,
apresentará 'à imprensa as movimentações na folha ce

pagamento. Ou seja, um contraponto aos possíveis ataques
vlsandornosírar a situação. atual' e projeções futuras. Nada
de aumento salarial, só explicações antecipadas.

E agora?
Na Câmara de Vereadores de Florianópolis é grande a

expectativa em tomo da conclusão dos trabalhos da Operação
Moeda Verde. Há fortes indícios de que de repente o prefeito
Dário Berger também seja incluído entre os indiciados, embora
não tenha sido detido na época. Pelomenos é o que acredita uma -

'

boa parte dos vereadores, enquanto continua emperrada a

continuidade ou não das investigações pelo Legíslativo.

rpdacao@ocomiodopoYO.com,br'

Agpndado
Vai ser amanhã às 18 horas na

Secretaria deAdministração que
os deputados da base governista
tomarão conhecimento em

detalhes do Projeto do Fundo

Previdenciário, tema polêmico e

, crucial.Recordo no início do ano

que o secretário da Fazenda,
Sérgio Alves, em audiência na

Assembléia, frisou a importância
deste projeto e sua aprovação.

Dpsppdida
Depois da apresentação do

Fundo Previdenciário os depu
tados participarão de um jantar
de despedida oferecido pelo Pro
curador daAssembléia,Michel
Curi, que vai se aposentar. Com
sua saída o Legislativo fica sem
procurador de origem, só

indicado.

Parabéns ..

De maneira inédita a mesa da'
Assembléia Legislativa criou um
programa especialparaatenderos
40 parlamentares visando apri
morá-los na melhor forma de

. comunicação. Quantomais bem
preparados e subsidiados certa

mente alcançaram um público.
maior. É um meio de absorver

conhecimento e colocá-lo em

prática no contato direto com a .'

sociedade ..Oprimeiropalestrante
será o jornalista LuizNassif

.

Alternativas
Está tudoprontopara a reunião

doConfaz que começanaquarta
feira e vai até sexta-feira em Flo

rianópolis. Na pauta foi incluída
a redução de encargos para- ro-

.

lhas, garrafas e maquinário a fim
de possíbilitar uma concorrência
menosdesleal. Ovinhobrasileiro,
com forte carga tributária, acaba
perdendo espaço para osMalbec
argentinos eCarmenére chilenos.

E a Vida SPgue
.

Será que passa desta vez por
projeto que reajusta em 11,2%
as taxas da segurança-pública?
Alguns ajustes foramnecessários.

Audiência pública na Alesc discutiu sobre o Pronasci do governo federal

Estado não entra na

fase inicial do PAC -

hospitalares, em Santa Catarina.
rc() serviço de referência estadual

... noEstado é o doHospital Infantil
.

'Joana de Gusmão, em Florianó-
FLORtANÓPOLIS '. ,',"

- ," .:« 'polis, qnéem oito anos ofereceu
As Secretarias de Estadó da 'inte�ção para seis mil crianças

Saúde e da Educação e a Uni- e adolescéntes, Durante oEncon-
versidade Federal de Santa Cata- tro, profissionais e estudantes, nas
rinapromovemnesta semanao2º. áreas de Saúde e Educação, terão
Encontro Estadual de Classes a oportunidade de relatar expe-

Hospitalares: Educação em Ou- riências e apresentar trabalhos

tros Contextos, de 24 a 26 de relacionados ao aprendizado em

setembro, no auditório do Centro unidades de Saúde. Entre os temas

de Filosofia e Ciências Humanas abordados estão acolhimento,
(CFH) da UFSC. O objetivo é estímulo a crianças com difi-

discutir e proporpolíticas públicas culdades de aprendizagem e a
'

para a melhoria do atendimento importância da educação física
educacionalprestadoemunidades durante a internação.

�AC DA SEGURANÇA'

se tem índice de
29 homicídios por
100 mil habitantes

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

Santa Catarina não fará parte
das principais aç�s do Pronasci

(ProgramaNacionaldeSegurança
Pública comCidadania) conhe
cido como PAC da Segurança
Pública - por ter baixo índice de
criminalidade em relação àmédia
nacional (29 homicídios por 100
milhabitantes). Foioque explicou
o secretário executivo do Minis-

.

tério daJustiça; ReinaldoTeixeira
da Silva, em audiência pública
realizada pela Comissão de Segu
rança Pública da Assembléia Le-

. gislativa ontem, a pedido de seu

presidente, deputado Dirceu
Dresch (PI). -.

Conforme Teixeira, o governo

SOLON SOARES/ALESC

Saúde e Educação
. discutem melHoriã.:r'

pretende criar uma estratégia po
lítica para combater a crimina

lidade. "O crime resulta de uma

relação social que se alimenta da
exclusão e injustiça", justificou. O
foco de atuação do Pronasci deve'
ser na ação policial. Para isso de
vem ser realizados programas de

formaçãocombolsade atéR$400
para cerca de 650 policiais mi

litares e civis.

Inicialmente o Pronasci será

aplicadonoRio deJaneiro, emSão

Paulo, Belo Horizonte, Vitória,
Salvador, Recife, Brasília, Belém,'
Curitiba, Porto Alegre e Maceió.

Conforme o deputado Dirceu

Dresch, o fato de Santa Catarina
ter ficado de fora nesta etapa não

significa que o Estado não será

contemplado. 'Alérnde oGoverno
Federal prever compensação pará
as 11 regiõesmais violentas doPaís,
o Estado está incluído nas demais

ações na área de segurança".
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CASO RENAN

Sem relator o Conselho de
�

Etica pode soíreralteração
Amanhã, o grupo dpyp
dpcidir sobrp o spgundo
procpsso contra Rpnan

BRASíLIA
Líderes dos partidos no

Senado avaliam alterar a

composição do Conselho de

Ética, já quenão hámais nomes
que se disponham a assumir as

relatorias dos processos contra o

presidente .da Senado, Renan
Calheiros (PMDB�AL).
A saída começou a ser

negociada na semana passada
após o presidente do Conselho
de Ética, Leomar Quintanilha
(PMDB-TO), admitir que não

temmais opções para indicar. Ele
ouviu quatro negativas nos

últimos dias e se recusa a

entregar a relatoria do caso do
uso de "laranjas" na compra de
rádios ao PSDB e ao OEM.

O argumento de Quinta-
.

'nilha é que os dois partidos
são autores da representação.
"Há uma dificuldade porque
PSDB e OEM são autores, e

autor não pode relatar", disse.
Diante do impasse, Quinta
nilha espera que os líderes

governistas mudem a com

posição de suas cadeiras no
.

conselho: "Se isso ocorresse,

facilitaria" .

Outro fator de dificuldade é

o fato de Renan e seus aliados

Presidente Leomar üuintanilha, não sabe quem indicarpara relator

prr,ssionarem �ara que o nome

seja "de confiança", que não faça
investígsção ampla e trabalhe

pelo arquivamento das
denúncias ainda no conselho. O
nome favorito é o de Gilvam

Borges (PMDB-AP), ligado a

José Sarney (PMDB-AP).
Amanhã, o conselho se

reunirá para decidir o que fazer
com o segundo processo contra
Renan, que trata do caso

Schincariol. O relator, João
Pedro (PT-AM), foiconvencido
a optar por paralisar o processo
até que a Câmara encerre a

investigação sobre Olavo
Calheiros (PMDB-AL).

O conselho tem de se

posicionar sobre a proposta do
PI de unificar os processos ou

pelo menos votá-los no mesmo

dia. Inicialmente crítico dessa

proposta, Quíntanilha admitiu
acatar a idéia: "Sou cont-ra, mas
vamos avaliar o argumento de

que o representado é o mesmo,
o objeto é o mesmo.trata-se da
mesma sanção disciplinar".

O quarto processo contra

Renan trata de acusações de

que ele foi beneficiado por um

esquema de desvio de recursos

de ministérios chefiados pelo
PMDB. A representação é de
autoria do PSOL.

lula: desmatamenlo da Amazônia c.aiu 25%
BRASíLIA

O presidente Luiz Inácio Lula
daSilva disse ontem, no programa
semanal Café com o Presidente,
que tem bons dados para

apresentar na reunião da ONU

(Organização das Nações
Unidas), que este ano vai discutir,
em Nova York, a mudança
climática. Segundo ele, a taxa de
desmatamento daAmazônia caiu
25% em um ano.

''Nós temos bons dados para

mostrar nesse encontro. Ou seja,
o plano de ação para prevenção e

controle do desmatamento. Entre

agosto de 2005 e julho de 2006, a
taxa de desmatamento na

Amazônia caiu 25%. A área

desmatada no Pais baixou de 27
milkm-em 2004,para l-lrnílkm'
em 2006", disse Lula.

De acordo com o presidente,
esse desmatamento evitou a

emissão de 410 millhões de
toneladas de C02, evitou a

destruição de 600 milhões de
árvores e demais de 20mil aves
e 750 mil primatas. "Ou seja,
numa demonstração de que nós
estamos evoluindo de forma

vigorosa para combater, cada vez
mais, o desmatamento e para
manter a preservação da nossa

floresta, da nossa fauna. Eu
estou convencido .de que o

Brasil tem o que dizer em

qualquer debate no mundo".

(Agência Brasil)

ECONOMIA Cartos Brandão
rpdacao@ocorrtiodopovo.com.br

Maisseguro
Segundo oGoverno Federal, o nível de emprego tem aumentado .•

mês após mês, contudo, o desemprego também está galopante. Os
gastos com seguro-desemprego estão crescendo em ritmo explosivo.
Entre 2002 e 2007, as despesas com os benefícios pagos pelo
Ministério do Trabalho. Pelas projeções oficiais o custo do seguro
desemprego pode subir mais 52% até 2010 e atingir o nível de R$
19,5 bilhões.

.

Pileque
A indústria de bebidas alcoólicas quer deixar de ser a vilã da

saúde, usando a propaganda para mudar essa imagem. Para isso,
pretende ir além do aviso "beba com moderação" em suas

campanhas. Esta semana, entram no ar em rede nacional duas

campanhas com esse mote: a da cerveja Brahma, que tem como

garoto-propaganda o cantor Zeca Pagodinho, e a da vodca

Smirnoff, com o slogan "'Uggo não!" - uma referência aos efeitos
da bebedeira.

Ecodliares 1
Algumas pessoas já acordaram para a necessidade de prestar

atenção nos negócios que a preservação da natureza e a ecologia,
podem gerar. Há pouco tempo a secretária de Estado do I J I

Desenvolvimento Regional, Niura' Demarchi, disse que tem
conversado com empreendedores sobre a importância dos créditos
de carbono. E ela está certa em prestar atenção, pois tem brasileiro
faturando alto com este segmento.

'EcorkIares2
Meio empreendedores, meío ambientalistas, os pioneiros que

apostaram há tempos em negócios verdes - comércio de carbono,
energias renováveis e tecnologias limpas - hoje colhem os frutos
milionários dessa decisão. Ninguém retrata tão bem esse universo

como o engenheiro agrônomo PedroMoura Costa. Radicado em
Londres, Costa criou há dez anos a Ecosecurities, empresa
especializada em desenvolver projetos de créditos de carbono a
seguindo as regras do Protocolo de Kyoto. Hoje, a Ecosecurities é

amaior empresa de créditos de carbono domundo e vale mais de

US$ 1 bilhão na Bolsa de Londres

Dinheiro à wntalf
As turbulências do mercado financeiro mundial não foram

suficientes para diminuir o volume de crédito no Brasil. O índice
aumentou em agosto e a taxamédia de juros caiu puxadapelos custos
de empréstimos a pessoas físicas. Segundo dados do Banco Central
divulgados ontem as operações de crédito oferecidas pelo sistema

financeiro cresceram 2,9% frente a julho, para R$ 841,5 bilhões --o
. equivalente a33, 1% do Produto InternoBruto (PIB).o volumemais t��
alto registrado na série doBC é de 36,8% do PIB, em janeiro de 1995.

Recall
Quem tem um GM, quase novo, precisa prestar atenção no

anúncio de recall que amontadora emitiu ontem. Todos osmodelos

Corsa, Montana, Meriva, SIO cabine dupla e Blazer fabricados entre
janeiro e agosto deste ano, precisam substituir 'os parafusos na

suspensão e nos bancos, pois existe perigo de acidente. Segundo a

GM, o volume de veículos afetados é de cerca de 29mil unidades.
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LIGA FUTSAl: GOLEADA NO CAU HANSEN

o ala Falcão mareou o último gol de ontem contra o Joinville, na goleada que deixou a Malwee com uma mão na taça ,

Malwee vence o JEe e está
a um empate do bi da Liga
Time jaraguaense foi
totalmente s�perior
p gOle,ou por 6x1

Paraprovocara terceiro confronto, Faltando cinco segundosparao fun
os joinvilenses precisam de uma do primeiro tempo, Júnior
vitóriasimples.

.

descontou em lance polêmico.
Emcasa,o]ECpartiuparacima Rogério chutou, o goleiro Tiago

e a Malwee tentava os 'contra- caiu, abolabateuno travessão, nas'

ataques. A tática deu certo. Em, costas de Júnior. e entrou. Os
menos de dois minutos, o time' visitantes reclamaram falta no

jaraguaense fez 3xO. P:iimeiro com camisaJ.

o goleiroTiago, chutando domeio
" A pressão dos donos'da casa'

da quadra aos 5'43". A bola . aumentounosegundotempo.Mas
desviou em Simi antes de entrar: a Malwee soube administrar. E

Depois, aos 6'43", Tiago chutou aíndamarcoumaisdoís.Ambospor
.
forte e, no rebote de Rogério, Ari cobertura, semgoleiro, domeio da
ampliou. Aos 7'06", Falcão roubou quadra. O primeiro com Lenísio,
e tocou paraChicomarcar:Melhor aos 9'18", aproveitando a saída de
no jogo, a Malwee ampliou aos Quínzinho. Depois, aos 14'33",com
18'05", comAricobrando tiro livre. Falcão, aproveitandopassedeTtagO.

1U1IMAR PIVATTO
JOINVlllE

Em uma partida perfeita,
especialmente na marcação e nos

contra-ataques, a Malwee goleou
oJoinvilleontem,noCentreventos
Cau Hansen, e deu um grande
passo para a conquista do bicam
peonato. Com a vitória por 6xl, o
time jaraguaense está aumempate
do título. O jogo da volta será

domingo, às 13h,nakenaJaragt.iá.

Despedida
.

o ala Valdin disse que só tem a aqradecerpela sua passagem em Jaraguá
do Sul. De malas prontas para a UCS, o jogador comentou que, mesmo à

distância, ficará na torcida pelos companheiros na final da Liga Futsal. No
último jogo dele, no sábado contra a Intelli, foi ovacionado pela torcida e

erguido pelos amigos que cultivou na Malwee. Com certeza ele fará muita

falta, Mas a necéssidade financeira falou mais alto (o que acontece com
qualquer profissional de qualquer ramo). E como as inscrições do Gauchão
encerram esta semana, ele nem vai disputar as finais. Uma pena. Mas fica
o desejo de boa sorte.

Supe'rioridade
A Malwee foi perfeita ontem, taticamente falando, Precisa nos desarmes e fatal
nos contra-ataques. Mesmo pressionando, o Joinville esbarrava na forte defesa

jaraguaense ou parava no goleiro Tiago, que foi muito bem também na saída

rápida. Agora um empate garante o bicampeonato. Mas todo cuidado é pouco.
O JEC se viu no mesmo problema que vinha sofrendo. A perda excessiva de

gols, E a Malwee mostrou que sabe jogar de acordo com a situação. Quando
precisa joga para o ataque. Ou então, prefere esperar o adversário. E isso deu
muito certo ontem.

LINHA DE FUNDO

Novo desafio
o camisa 13 encara o novo desafio
da melhor maneira possível. "Vou

começar tudo do zero novamente,

Conquistar torcida, treinador, apoio
do grupo. Mas na minha vida foi

sempre foi assim", comentou
Valdin. Além dele, a UCS também
confirmou a contratação de Marinho,
da lntelli, e Maicky, da Ulbra.

Agradecimento
Nos quatro anos qúe passou em

Jaraguá do Sul, Valdin alcançou o

ápice da carreira. Vários títulos e a

convocação para Seleção
Brasileira. Por isso, ele só tem a

agradecer. "Sempre me dei muito
bem com o time e t;'om a cidade.

Sinto ern não poder ajudar o grupo
neste momento decisivo, mas
carreira de atleta é assim mesmo",
afirmou.

.

JuLimar Pivatto
esporte@ocorreiodopovo.com.br

No comando
Quem também anunciou novidades
foi a Ulbra. Com a saída do técnico

Rogério Mancini, que deixou o

clube depois da eliminação na

Liga, o time gaúcho confirmou o

nome de Miltinho. Com uma boa
carreira nas quadras, o novo

comandante chega já falando no

título do Gauchão.

Ingressos
Os ingressos para o jogo entre
Joinville e Malwee, no próximo
domingo, estarão à venda a

partir desta quinta-feira, 27. O
valor será de R$ 30, mas
antecipado ele custará R$ 15.

Apenastrês locais terão lote de

lnqressos - nos Postos Mime

Matriz, da Kohlbach e da WEG II.
Cada torcedor poderá comprar,
no máximo, quatro ingressos ..

D
""'"

7
GP GC
38 26
36 2[
49 35
42 29
39 30
39 35
45 38

40 44'

43

39
35

39.

CAMPEONATO BRASILEIRO

BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO Resultados - 27" Rodada BRASllEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO Resultados - 26a Rodada

Col. Time PG J V E

10 Coritiba 49 26 15 4

2° It1ãtinga tl:6 2.§. llt 4"

30 Vitória 41 26 13 2

40 Criciúma 41 26 12 .5

5q Portuguesa 41 26 11 8
60 B(asiliense 40 �26 11 7
70 Ponte Preta 38 26 10 8

80 BarlJeri 38 �6 10 8

90 Marília 37 26 13 4

100 Gama 37 26 10 7

35 26 9 8

,34, .ã6 'iO, 4,

-130 Ceará 34 26 9 7

14° AVil)
.

34 26 9 7

150 Fortaleza 33 26 10 3
e :l6° ,Sào"Caetano 33 �(L .8 9

170 Paulista 32 26 9 5

180 Si'nto André .29 26 7. 8
190 Remo 22 26 6 4

200 Ituano .

, 41 l6 5 6

Col. Time PG
1°

r

• São pãulo 60
2° Cn.ízelgr 51
3° Grêmio 44
4ô'" Palmêiras 43
5° 43
6° 42
7° 42

�8° 40
go 36
100 36
110 35
,120
13°
140 34
15° .33
16° Náutico 33

.

17° Corinthians 33
180 Pa@ná 31
19° Juventude 27
200 América-RN 12

Goiás lx1 América-RN
. São Paulo 2x0 Figueirense
Grêmio 1 xO Santos
Palmeiras 1 xO Corinthians
Náutico 2xO Sport
, Atlético-MG 2x2 Internacional

Juventude 2x2 Flamengo
J Atlético-PR 2x1 Paraná

Botafogo Ox2 Fluminense
Vasco 0x2 Cruzeiro

.

J V E D GP GC SG

27 18 6 3 42 8 34

27 1'6 3 8 6a 44 19'
27 13 5 9 29 26 3

27 12� 7 8 34 34 O

27 11 10 6 37 22 15

27 13 3 11 �-:49� 34 6

27 11 9 7 45 40 5
26 11' 7 8 42 31 11

21 10 6 11 36 36 O

27 10 6 11 40 -3

27 9 39 O

27-10
27 9 7 41 -5

26 e 10 4'1 41 O
27 9 6 42 41 1

27 '9 6 43 48 -5

27 8 9 10 29 37 -8

2L �, 7 12. 31
�.
43 -12

27 7 6 14 31 47 -16

27 3 3 21 io 59 -39
�

283 Rodada
tS.á.bado - 29/Q9�
18h10 - Corinthians x Sport
18hl0 - Flamengo x Atlético-MG

.

18hl0 - Náutico x Atlético-PR
Domingo - 30/09
16h - Santos x Vasco
16h - Juventude x Grêmio
16h -Internacional x São Paulo
16h - Botafogo x Goiás
18hl0 - Paraná x Fluminense
18hl0 - América-RN x Palmeiras
l8hl0 - Cruzeiro x Figueirense

11
9
7

8
8

�
9

9
9

10 40
10 39
13 30

9
'

28
12 39
11 36
16 38

jlL 28

SG
Santa Cruz 1 xO Paulista
Marília 1 x2 Vitória

18 Portuguesa OxO São Caetano
Gama 3xl Remo
Ipatinga 3xO Brasiliense
Fortaleza 2x0 Criciúma
Avaí 4x2 CRB
Ituano 1 xl Ponte Preta
Corítiba 2xO Ceará

1 Santo André 1xl Barueri
-4

'9

.

4
.

-2
-7

14
13
9
4

27" Rodada

Hoje -.25/09
20h30 - Ponte Preta x Marília
20h30 - Vitória x Portuguesa
Sextª..Jell:a· 187M

�

20h30 - Coritiba x Ipatinga
20h30 - Santo André x Paulista
!ª-!!ado - 297�a
16h - CRB x Gama
16h - Ceará x Avaí
16h - Criciúma x Remo
16h - Brasiliense x Fortaleza
16h - Barueri x São Caetano
16h - Ituano x Santa Cruz

41 -1
43 -4
34 -4

29 -1
40 -1

41 -5�
55 -17

48 -20
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Basquete feminino conquista
o bicampeonato catarinense oticário",-. pode ser o que quiser

JARAGUÁ DO SUL
A Faculdade Jangada/FME

conquistou no domingo
o bicampeonato do Cam

peonato Catarinense de

Basquete Juvenil 'Feminino.
Jogando em casa, as meninas

venceram o Bonja/Joinville
por 65x62. Das 14 partidas
que disputou, a equipe ven

ceu 13 e teve ainda a ala

Moda_Homem eModaMulher e a Belle Bijoux no clima da PRIMAVERA!

Camila como cestinha da

competição. _

Na outra final disputada
pelo basquete, o time adulto
masculino da Unimed/FME
venceu a SLG em Joinville
por 82x74 e provou o terceiro

jogo da final da Liga Me

tropolitana. O confronto
decisivo será no dia 7 de ou

tubro, tainbém em Joinville.
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