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Bairro Agua Verde pede
investimento no trânsito
A partir de hoje, O Correio do Povo publica semanalmente, reportaqem especial sobre os bairros: O 'primeiro da série é o Água Verde que,

.

-

Moradores reivindicam a construção de uma passarela para garantir segurança na travessia da BR-280. Local é palco de acidentes graves
o

'Promo�ão válida de 21 a 30 de setembro de 2007, apenas poro veículos adquiridos nos lojas (Odostrllda5 nesla promo�ão. Financiamento sem entrada para veículos de anos

2002 a 2007; pagamooto em até 72 parcelasfilias para veículos de anos 1997 a 2007; demais condi§Ões da promoção, consulte nossos operadores. Suíeilo à.análise de crédito.
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• EDITORIAL

Jaraguá e Itajaí
"J á acostumados às

conquistas internacionais da

Weg, os catarinenses agora.
assistem com entusiasmo a

mais alentado passo - só que
desta vez doméstico - dado

pela empresa cuja história e

o desenvolvimento são

símbolos de Santa Catarina

para o mundo inteiro. Um

passo que sela. a empatia
desenvolvimentista de duas
cidades: Jaraguá do Sul e

Itajaí. Mas seria injusto
deixar de citar a mesma

empatia dos municípios do
"entorno" das duas cidades,
qual sejam Schroeder, Gua

ramirim, Corupá, Massaran
duba e Navegantes, onde se

constrói outro superporto.
A Weg comprou um imó

vel em Itajaí para expansão
de parque industrial. Lo
calizado no Distrito Induf
trial, nas proximidades da

Um passo que sela a

empatia desenvolvimentista
de duas cidades: Jaraguá
do Sul e Itajar'

rodovia BR-IO 1 e a 10

quilômetros do Porto de

Itajaí, o prédio ocupa 20 mil
rn? dos 222 mil m? do
terreno.

A área abrigará ativi

dades de fabricação de
transformadores indus triais

a seco, de montagem de pai
néis elétricos para auto

mação e linhas de fa

bricação de fios dê cobre

para produtos de alta
tensão.

"Contamos com as facili
dades logí�ticas de estar

próximos dos nossos prin
cipais parques fabris de

[araguá do Sul e Blumenau
e do Porto de Itajaí. Além
disso, a' área já abrigou a

fabricação de equipamentos
correlatos aos nossos e a

região conta com uni

versidades de excelente

padrão, o que facilita o

recrutamento de colabo
radores qualificados", afir
ma Alidor Lueders, diretor
de Relações com Inves
tidores da Weg, destacando
a localização estratégica do
imóvel como um dos prin
cipais atrativos.

Esta aquisição é mais um

passo da Weg em direção à

expansão dos seus negócios
em equipamentos para ge

ração, transmissão e dis

tribuição de energia elétrica
(GTD), área de negócios de

grande crescimento dentro
do portfolio de produtos da

Companhia.

• PONTO DE VISTA

. 'Ser culto é uma

questão de atitude
Muito se ouve falar a

respeito do Festival de
Formas Animadas, que
acontece há sete anos na

Sociedade Cultura Artística -

SCAR, em nossa cidade.

Agora, qual o significado dest
festival e a que ele se propõe?

.

Quem sabe, assim como eu,

você também se encante com

a história deste evento ...

Margarethe Schlünzen,
imigrante alemã, foi uma

mulher de atitude, ao levar
seus espetáculos de teatro de

bonecos às crianças das
escolas e creches de Jaraguá
do Sul, durante as décadas
de 50 e 60. Móin-Mó in,
como fora carinhosamente
apelidada pelas crianças,
faleceu em 1978. Passado

algum tempo, a SCAR, com

o fim a que se destina de
manter viva a cultura local,
decide resgatar e dividir com

a comunidade a história
desta marionetista.

Assim, em 2001 a SCAR
realiza a primeira edição do
Festival de Formas Ani
madas. O evento, com o

importante apoio da co

munidade de J araguá e

região, proporciona a cada

edição espetáculos mais

surpreendentes, com a

presença de artistas de
diversas regiões do Brasil e

de outros países. Toda esta

riqueza cultural está ao

alcance de nossas crianças
(e adultos também!),
proporcionando-lhes uma

• Zélia Breithaupt
Janssen, Vice
Presidente de Eventos
daSCAR

• DO LEITOR

Um tesouro a ser reconhecido
Em sociedade, os idosos são

as pessoas que mais devem ser

valorizadas como símbolos de

experiência e sabedoria. Eles
trazem consigo o testemunho de

décadas, gerações de avanços,
modernidade e mudanças de

comportamento. Hoje, consi

deram que o tempo não tem a

mesma importância de outrora.

Se usam relógio de pulso, é

apenas como acessório.
São pessoas que agora têm a

pele tlácida, um corpo sensível e

Uma visão enfraquecida. Em

tempos idos, dedicaram suas vidas
no cuidado da família, e fizeram

parte da construção do mundo

que conhecemos hoje. São dignas,
hoje, dos mesmos gestos de carinho
e respeito. Mas, vivem excluídas
em uma sociedade que não

reconhece seus verdadeiros
valores.

N a cultura imposta pela
sociedade à terceira. idade, foi
determinado que uma pessoa é

"idosa" aos 65 anos de idade. Esse
termo acabou se tornando
pejorativo na definição de uIlla
pessoa, associando-o a invalidez,
inoperância, inutilidade.

Grande parte ainda contribui
com a mesma sociedade que os

.descarta, haja vista o elevado
número de idosos responsáves
financeiramente por seus lares,
cuidando de filhos e netos.

Independentemente da na

cionalidade, raça, cor ou'con.

dições financeiras, a natureza nos
_

força a trilhar os mesmos ca.
�

minhos percorridos por aquek,
que nos antecedem. Se não

houver a valorização dos-mérito
dessas pessoas mais."experientes",
nossos filhos também crescerão

com os mesmos conceitos, aos

quaistambém nós poderemos ser

submetidos em alguns anos;

Quem souber aproveitar o

convívio com os mais velhos,
certamente terá muito a aprender
comseus conselhos. Com a riqueza
de saber balancear e valorizar o

que foi acumulado ao longo d

anos, a sua presença -ensina aos

mais novos o tesouro de enxergar
o mundo comos olhos do çoraçâo
São um teso�o� ser recônIleddo.

• José Eduardo Mo'urà,
:

- ; J' - ; . J

Webwriting do Portál Can�ã.O N'óva
(www.cancaonova.com)
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Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Caron!
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório infonnar nome

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

blog.e stadao. com. br/blog/guterman

maneira divertida de apren
dizado e de conscientização
do valor que a cultura tem

em suas vidas.

Enquanto a SCAR segue
firme no seu propósito de

resgatar, manter e pro

porcionar atividades cultu
rais à comunidade, cabe a

nós, público local, valer-se
desta cultura como uma

forma de crescimento. E para
mantermos viva esta cultura
é preciso estimular a par

ticipação das nossas crianças
nas apresentações do 7º
Festival de Formas Animadas,
que acontece agora em

outubro.
Incentivar a arte é uma

questão de atitude, a exemplo
da memorável Móin-Móin.

4J

Para quem pensa que caos aéreo é coisa do Brasil

• DOS BLOGS
MARCOS GUTERMAN

Um artigo publicado pelo Wall Street Journal adverte que o controle de tráfego
aéreo dos EUA está perto do colapso e que há necessidade urgente de

aperfeiçoá-lo. O número de vôos atrasados ou cancelados dobrou desde 2002.
As companhias aéreas resistem a aceitar vôos para aeroportos menores,

apesar do caos nos grandes aeroportos. E o software usado pelos
controladores é tão obsoleto que há apenas seis programadores nos EUA
capazes de mexer nele. O problema todo, segundo o jornal, é a lentidão
administrativa para lidar com os problemas. A publicação sugere que o tráfego \
aéreo passe a ser gerenciado por parcerias público-privadas, como já ocorre �! (

na Alemanha, na Austrália e na Suíça, entre outros países, O objetivo é tirar o

Icontrole desse setor da "calcificada burocracia governamental".
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Na mesma
Nem PM nem PRF na

avemdaWaldemarGrubba,
.trecho da BR-280. Segundo
o comando de [oinville, a

delegacia da PRF ainda

não foi comunicada sobre a

devolução da via pública ao

controle do município e,

conseqüentemente, à

Polícia Militar. E isso depois
de reunião formal entre as

partes, fixando 15 de

setembro como data oficial.

Nem aí
Duplicação da BR-282,

entre Xanxerê e Pinhal

zinho, Oeste do - estado,
voltou a ser motivo de
discussões entre deputa
dos na Assembléia Le

gislativa. Sobre a BR-280,
que há mais de oito anos

espera por projeto do

gênero, eles continuam

mudos. Exceção em ano

de eleições.

Caras de pau
Parlamentares petistas -

comemoram reajuste-anun
ciado pelo SUS: a consulta
médica sobe de R$ 7,55
paraR$ 10. E isso depois de
13 anos. Mas, sabem o

motivo? Foi para tentar

conter greve monumental
em estados do Nordeste,
que já dura três meses.

-;

Exemplo
Se atenderem três crian

ças gratuitamente, dentistas
de Araraquara (SP) ficam
isentos das taxas muni

cipais. Eis aí, e aproveitando
a intimidade do prefeito

_ Bertoldi com aquela cida
de, idéia a ser copiada, can-

o

siderando que 40 milhões
de brasileiros não têm um

só dente na boca.

- CÉSAR JUNKES

Até quando?
Cidade com 130 mil habitantes, entre as cinco

maiores arrecadadoras de impostos estaduais e

federais, terceiro maior parque industrial do Estado)
Jaraguá do Sul continua vítima do pouco caso, .da
burocracia e, pode-se afirmar, de deboche crônico

das ditas autoridades constituídas e de políticos que
ainda encontramguarida por aqui. Não fosse apenas
um presídio superlotado, a precariedade histórica do

péssimo atendimento no INSS, a enrolação quanto
a duplicação da BR-280, do contorno ferroviário,
agora agência da Delegacia do Trabalho tem se

constituído na mais nova vergonha da cidade que

figura com destaque no ranking catarinense das
melhores em qualidade de vida.

-

Até quando? 2,
Desde ontem e até segunda-feira, trabalhadores estão

sem atendimento no que toca a rescisões contratuais,
seguro desemprego e outras atribuições da Delegacia. A

única funcionária está doente. Uma fiscal dá plantão,
até 13 horas, mas só para receber denúncias e atender

empresas. Não há sequerprevisão para contratação de

mais servidores. Tudo o que se falou até agora a respeito,
é balela, extensivo ao INSS.

Até quando? 3
Como cartão de visita negativo da cidade, as

instalações físicas do cubículo que chamam de agência,
distante do centro, são simplesmente deprimentes.
Tanto para usuários como para os funcionários. A DRT

promete sede nova e própria desde que alguém doe um

terreno. Só falta pedir para construir o prédio, doá-lo

para o governo, contratar servidores e assumir os salários
e encargos. É o fim da picada!

Celso Machadó
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nepotismo
Por ação do Ministério Pú

blico, 18 servidores corms

sionados da Câmara de
Vereadores de Tubarão fo
ram exonerados. No enten

dimento do MP e também
do Tribunal de Justiça, os

cargos eram desprovidos do
necessário vínculo de con

fiança. Traduzindo, um

cabide.

Positivo
Campanha do Ministério

Público catarinense contra

a corrupção e que é modelo
no país ganhou apoio da
Rede Globo. Que, em 2008,
passa a divulgar o projeto do
MP em mídia nacional.

Schroeder verde
Partido Verde de Schroe

der, presidido por Siegried
Weiss, o Zico, tem encontro

de filiações no sábado,29.
Apartir de 10 horas, na Ca
bana daWeiSs, centro. No

município, trabalha em

parceria com o prefeito
. Felipe Voigt (PP).

Legível
Comissão de Defesa do

Consumidor da Câmara dos

Deputados aprovou projeto
que-obriga as empresas a re

digir seus contratos de ade
são com letras de tamanho

que facilitem leitura e com

preensãodoconsumidor.

Menos
Ex-deputado DioneiWal

ter da Silva (PT) é candida
to pela quartavez a prefeito.
E não cinco. Em Itajaí,
comparando, o atual pre
feito Volnei Morastoni,
também do IT, da mesma

forma elegeu-se na quarta
tentativa.

OUiNTA-FEIRA, 27 dp setembra dp 2007 I 3

RETRANCA
Perguntinha
o tamanho dos copos de chope das festas

típicas de outubro em Santa Catarina é o mesmo

desde a primeira edição delas? O preço, com

certeza, não é.

Renovando
PT de Schroeder faz sua convenção sápado, 29,

para eleger o novo diretório. A partir das 19 horas,
na casa do Machtuca, como diz convite à coluna.
Com jantar a R$ 5,00 por pessoa.

Meio ambiente
Troca de lixo reciclável e resíduos sólidos a

preço de mercado por bônus e descontos nas

contas de energia elétrica de .pessoas físicas e

micro empresas. A proposta é do deputado Sérgio
Granda (PPS).

Números
Hoje tem audiência pública na Câmara de

Vereadores de Massaranduba, às 16 horas. Para

prestação de contas da prefeitura quanto ao

cumprimento de metas fiscais do segundo
f�mestré do ano.

•

Tensão
Clima pesado na Câmara de Vereadores de

Guaramirim (www.cmg.sc.gov.br): Evaldo

J unkes (PT) fez discurso virulento, contra

candidato em potencial do PMDB a prefeito
Nilson Bylaardt.êvlarcos Mannes (PSDB) diz ter

sido ameaçado por telefone e registrou BO na

delegacia. Ao mesmo tempo em que aprovavam

projeto do vereador Caubi Pinheiro (PDT)
instituindo a "Semana da Paz" no calendário
oficial do município.
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SEMANA DO IDOSO integração do transporte coletivo
urbano.

O advogado Osmar Graciola
-

afirma que a denúncia feita pelo
presidente da União Jaraguaense
das Associações de Moradores
(Uiam), Luiz Hirschen não pode
ria ser aceita pelo Legislativo. O

suposto crime pelo qual Hirschen
fez a denúncia não seria de compe
tência da Câmara de Vereadores,
mas sim, do Tribunal de Justiça
(IJ), segundo o advogado.

Graciola cita o artigo 74 da Lei
, Orgânica do Município, onde
consta que os crimes de respon
sabilidade serão julgados pelo 1],
enquanto que as infrações político
administrativas ficam com o

Legislativo. Além disso, o advo
gado sustenta que a denúncia: de
Hirschen é "vaga e sem clareza".
Com isso, a defesa do prefeito pede
a anulação da Comissão Pro
cessante.

Advogado d.o prefeito
quer anular processo
JARAGuÁ DO SUL

O prefeito Moacir Bertoldi

(PR) está tentando anular o

processo de investigação que sofre
na Câmara de Vereadores. Na
última sexta-feira, o advogado
Osmar Graciola entrou com um

mandato de segurança contra os

presidentes da Câmara de Verea
dores e da Comissão Processante
do Transporte Coletivo, que são

respectivamente Rudolfo Gesser

(PP) e SadiTerres da Silva (PTB).
A comissão investiga supostas

irregularidades no processo de

renovação do contrato de con

cessão do transporte coletivo para
a empresa Canarinho, sobretudo
no item que estabelece a cons

trução do novo terminal central e

a implantação do sistema de

Pessoas com mais de 60 anos

. dão .líções de vida e felicidade
CESAR JUNKES

Jamais deixar de

aprender p � dica

para viver bem

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
O Estado de Santa Catarina

tem quase 500 mil cidadãos com

mais de 60 anos de idade. ,Só em

Jaraguá do Sul, os idosos somam

mais de sete mil, segundo dados
do censo de 2000, realizado pela
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística). Uma
dessas pessoas é a aposentada
Zoraide Mazzi. No alto dos 63

anos, ela simplesmente resolveu
viver a velhice com muito bom
humor Zoraide, 63 anos, tem aulas de alemão com o professor Gerold Méier, de 76 anos

acabar mal". O vereador re

gistrou BO (Boletim de Ocor

rência) na delegacia de Polícia
Civil de Guaramirirn e afirmou

que se receber mais ligações
pedirá ao Ministério Público
ordem para desbloquear o

número do telefone.
Mannes afirmou que alguém

está tentando intimida-lopara que

pare de realizar fiscalizações e

denúncias na administração
pública local. (OA)

Marcos Mannes
recebe ameaças.
GUARAMIRIM

o vereador e empresário Mar
cos Mannes, PSDB, disse que
recebeu no inicio da semana um

telefonema ameaçador de um

número de celular não iden
tificável. Segundo Mannes "al

guém falou para não mexer onde
não é chamado, porque poderia

Para isso, não desiste de des
cobrir coisas novas a cada dia.
"Nunca é tarde para aprender",
enfatiza animada. Entre as inú

meras tarefas a que se propõem
.estão as aulas de língua alemã.
Como mestre, ela conta com um

companheiro de Centro de
Convivência da Terceira idade.
O professor Gerold Meier tern 76
anos e usufruiu a mesma dedi

cação e otimismo da aluna. "Eu
vivo aprendendo", comenta.

Os dois também se alegram
com as. conquistas vindas após
completarem seis décadas de
vida. Ela se diz mais feliz atual-

<mente do que quando era tida
como jovem, Hoje, "dona do pró
prio nariz", Zoraide ocupa o

tempo livre desenvolvendo ativi

dades distintas: t'Não paro nun

ca", diz. Além dos ensinamentos
de alemão, a aposentada ainda,
integra um grupo de artesanato

e participa de encontros da
terceira idade.

Ele, feliz por ajudar os colegas
a se comunicar em outro idioma,
resolveu voltar, de maneira indi

reta, aos tempos de criança. Isso

porque, na lista de objetivos a

serem alcançados está mais um

aprendizado. "Na época de colé
gio eu tinha aulas de francês, mas

não levei adiante. Hoje, aprendo
sozinho em casa", explica com

orgulho visível no sorriso e nos

olhos.
INCENTIVO - De acordo

com coordenador do Centro de '

Convivência, Caius Xavier dos
Santos, pessoas como Zoraide e

Meier são exemplo de como os
idosos são privilegiados em

Jaraguá do Sul. "Aqui temos a,

continuidade dos trabalhos
desenvolvidos pela adminis

tração pública", afirma.

Encontro debate

segurança no Vale
comunidade no processo de

segurança pública. "É preciso in

centivar as pessoas a ligarem para
a polícia quando se sentirem

ameaçada por pessoas estranhas
rondando os bairros e desta forma
colaborar com a atuação da PM",
afirmou Kumlehn.

Kumlehn também falou sobre
a aquisição de câmeras de segu

rança para a cidade de Jaraguá
do Sul, que para a primeira etapa
da instalação contará com 20·fil:- .

madoras. "Temos a intenção de
monitorar as cinco cidades do
Vale do Itapocu", disse.

Também estavam presentes
Niura Demarchi, secretária de
Desenvolvimento Regional,
Serafin Venzon, deputado esta

dual, Dávio Leu, prefeito de Mas

saranduba, Evaldo João Junckes
e Valério Verbinem.

MASSARANDUBA
As autoridades políticas e de

segurança pública se reuniram

na manhã de ontem na Casa da

Juventude, no centro de Massa
randuba com a finalidade de
criar o Conseg (Conselho de Se

gurança) do município. O pre
sidente da Aciam (Associação
Comercial e Industrial de Mas

saranduba) Mauro Bramorski
solicitou aos municípios que
compõem o Vale do Itapocu mais

projetos para a iniciativa privada
com o intuito de fortalecer eco

nomicamente a região.
O subcomandante major Ro

gério Luis Kumlehn ressaltou a

importância do envolvimento da

CAMINHADA. NO CALÇADÃO
Centro, às 8h. Depois, seguem

pelo Calçadão da Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca até

a Praça Ângelo Piazera. Após a

chegada, todos podem aproveitar
para fazer exames de colesterol,
hipertensão e glicemia e pedir
informações sobre câncer de
marna, DST/Aids, menopausa e

andropausa. A programação
termina ao meio-dia.

Amanhã, sexta-feira, é a vez

dos integrantes do Centro de
Convivência da Terceira Idade

As comemorações pela
passagem do Dia do Idoso,
celebrado na próxima se

gunda-feira, 1 Q de outubro,
começam 'mais cedo em

Jaraguá do Sul. Hoje, cerca

de 500 pessoas participam de
uma caminhada alusiva à

campanha "Cuidar-da saúde
é cuidar da vida", da ad

ministração pública muni

cipal.
O ponto de encontro é a

Igreja São Sebastião, no

assistirem a um desfile de moda
organizado pelos próprios

.

integrantes e de dançar no

tradicional baile da entidade.
No domingo, 30, tem missa

especial para aqueles que com

mais de 60 anos na Igreja
Católica Matriz a partir das 9h.
Para finalizar, na segunda
feira, Dia Internacional do

Idoso, acontece uma festa
comemorativa rio Parque
Municipal de Eventos, das
14h às 17h. (KE)
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o CORREIO NOS BAIRROS
/

Agua Verde quer segurança-e
melhorias na infra-estrutura
Falta de área de
laze r está entre

maiores problemas

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
_

Um bairro dividido pela
rodovia. É assim que os moradores
costumam descrever o Água
Verde, cujo acesso é feito pela BR-

280. O movimento intenso de
veículos que se dirigem para

bairros e cidades próximas, so

mado ao fluxo de estudantes e

professoresda Unerj (Centro Uni
versitário de Jaraguá do Sul), na

vizinha Vila Rau, e da Escola Ana

Towe Nagel, t�rnamo ÁguaVerde
um dos bairros mais propícios a

ocorrência de acidentes de
trânsito.

O presidente da Associação
de Moradores do Água Verde,
LuizHirschen, tambémpresidente
da Ujam (União Jaraguaense das

Associações de Moradores), des
taca que as principais reivin

dicações da comunidade estão

relacionadas à infra-estrutura,
especialmente aviária. Uma delas
é a continuação da rua Afonso

PIERD RAGAUI

Moradores pedem a continuação da Carlos Hardt para reduzir o fluxo na BR-280

Nicoluzzi, possibilitando a ligação
da ruaVenâncio da Silva Porto, na

Vila Lenzi, com a rua do Su

permercado Brasão, na Vila Rau.

"Não queremos apenas que a rua

seja aberta, mas também a se

qüência da ciclo-faixa", salienta.
Outra melhoria solicitada pela

comunidade é a continuação das
ruas Carlos Hardt e João Wiest

Júnior, tomando-as vias paralelas
à BR-280. Segundo Hirschen, a

seqüência foi planejada por ad

ministrações anteriores. A Carlos
Hardt deveria sair em frente ao

Chopp & Club, onde existe hoje
uma vala com esgoto a céu aberto.

AjoãoWiestJúniorseriado outro

lado da rodovia.
Os moradores também desta

cam a necessidade de uma pas
sarela na altura da Rua Erich

Sprung. "As ruas laterais facilita
riam o acesso ao bairro e melho
rariam o fluxo na BR. Já passarela
possibiliraria acesso direto às Es
colas Ana Towe Nagel, à Creche

Jader Marcolla e à Igreja SãoJudas
Tadeu, que ficam do outro lado
da rodovia", assegura Hirschen.

CESAR JUNKES

Curiosidade

Parquinho é a

única opção de
divertimento

para os 2.700
moradores do
bairro

O presidente da Associação de Moradores, Luiz Hirschen, disse que o

nome "Água Verde" surgiu por causa das partidas de futebol que aconteciam no

bairro, que antes pertencia à Vila Rau. Os jogos aconteciam em um campo de

pastagem, onde havia um buraco com água parada. "Era comum os jogadores
dizerem que a bola caiu na Água Verde", comentou. Postenormente, abriu perto
do campo um salão de baile chamado "Água Verde". Na década de 1960, o

Salão Água Verde ficou famoso pelas belas festas que promovia.

Serviço de coleta de entulhos
é outra melhoria reivindicada·

O serviço de coleta de en

tulhos é outro ponto apontado
pelos moradores como alvo de
melhorias necessárias. O em

presário Orivaldo Bispo de Souza,
disse que já pediu à Prefeitura
várias vezes que recolhesse os

entulhos depoâtados pelos mo

radores às margens das ruas, mas

que a coleta não temeacontecido

há alguns meses.

"Apesar de não ser correto

depositar entulhos na rua, acho

que a Prefeitura deveria oferecer
o serviço porque pagamos im

postos", afirma. Ele sugere que a

administração retome a campanha

PASSARElA EVITARIA ACIDENTES DE TRÂNSITO., Oil COMUNIDADE
O militar José Drachinski,

71, disse que a instalação de
uma passarela para ligar um lado.
do bairro ao outro evitaria

acidentes. Ele acompanha
todos os diaso neto, Gustavo,
11, que estuda' na Escola Ana
Towe Nagel, temendo que ele

seja atropelado. "Levo e busco
ele todos osdias, não deixou ele
atravessar a rodovia sozinho",
comenta.

José acrescenta que o bairro
deveria ter, uma quadra de
areia. Com cerca de 2.700
moradores e 900 residências, a

única área de lazer existente no

bairro é um parquinho. "As

crianças costumam jogar bola

na rua", comenta.

A auxiliar de serviços gerais
Margarida Demathe, 42, ficapreo

cupada com o movimentona BR-

280 no horário da saída da escola.
"Émuito�ovimento e pouca segu

rança, principalmente porque em

rodovia não há faixa de pedestre",
afirma. A comunidade acredita

que deveria haver policiais fisca
lizando a travessia dos alunos.nos
horários de maiormovimento.

A dona-de-casa Maria 'Zi
mmenTllllUl,78,tanibérnternrnedo
de atravessar a rua para ir ao clube
de idosos na Igreja São Judas
Tadeu. I<É sempre preocupante e

dilicil para atravessar. A passarela
seria bem-Vinda", destaca. Seu José além de temer fluxo de veículos, pede área de lazer para o neto

Orivaldo reclama dos entulhos

"bota-fora", realizada em gestões
anteriores, quando um caminhão
recolhia entulhos nos bairros em

dias previamente definidos.

RAIO-X DO
ÁGUA VERDE

• 2.700 moradores
• 900 residências
• 60 estabelecimentos

comerciais
• 100% de cobertura de

água e esgoto tratado
• Tem duas escolas: Escora

Municipal Ana Tôwe Nagel
e Centro de Educação
Infantil Jader Marcolla

• DOIs clubes de idosos: um

na Igreja São Judas Tadeu
e outro na recreativa .

Menegotti
• Não tem Posto de Saúde
• Os primeiros moradores

eram descendentes de

italianos, mas hoje a cultura
é bastante diversificada
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A Doce Sabor completa no dia 6 de outubro seis meses de atuação
na cidade. Situada na Alameda 25, a confeitaria tem como

diferencial a oferta de novas receitas, como o capeletti 'de frango
com pão italiano e o risoto de frango à cerveja. Todos os dias o

estabelecimento traz uma novidade para os consumidores, sempre
lançando pratos diversificados, A Doce Sabor vem firmando a marca

na- cidade e conquistando clientes. Segundo os proprietários Ruy
Scherer e Morais Kloppel, a fidelidade dos consumidores é

percebida pelo fato das pessoas terem retornado ao local.

Cardápio Diversificado

Camarotes
- A Comissão Organizadora da Schützenfest comunica que os

camarotes ainda estão sendo comercializados. Para este ano os

diferenciais são os pacotes com barril de chope, entras para o evento,

pulseiras para o acesso ao camarote e uma cartela de tiro. O camarote

para 30 pessoas custa R$ 40, para 40, R$ 39,25 e para 50 R$ 36,40.
Mais informações na Episteme Eventos no 3371-6757, com Rose.

COMUNICADO

A BRASil TElECOM convoca o(a) atual usuário(a) da linha telefônica identificada pelo código de acesso (47) 3l73-7424 e contrato

númer0700S650930 a comparecer em seu Posto de Atendimento Pessoal Brasil Telecom, localizado na cidade de Jaraguá do Sul, com

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

das 13:00 às 17:00 h, de segunda a sexta-feira, com os documenlos necessários para Iranslerência da litularidade da linha telefõnica,
de exclusivo interesse dota) atual usuário(a), em um prazo não superior a 5 dias, sob pena de não havendo o comparecimento dentro

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

comutado e o ronsequente cancelamento da referida linha telefônica, conlorme a legislação aplicável à e�oécie_
<'

�. BrasilTelecome

9974-1915
9923-6418
nemezioimoveis@pop.com.br

COMPRA I VENDE I ALUGA

JOÃO PESSOA - 2 quartos,
murada, alvenaria. R$
46.000,00 ótima oportunidade
SANTO ANTONIO - mista, 4

quartos. R$ 53.000,00
TIFA MARTINS - .3 quartos,
demais dep. R$ 55.000,00
JOÃO PESSOA - sobrado,
3 quartos, demais dep.
R$ 95.000,00
TRES RIOS DO NORTE - c/
4qtos, 2 salas e demais

dep., R$ 48.000,00

TERRENO
JOAO PESSOA - com 628m2,
casa para terminar.
R$ 40.000,00
SCHROEDER - próximo ao

centro, 10.000m2•
R$ 350.000,00
SCHROEDER - BRAÇO DO SUL -

com 1.012m2.
R$ 20.500,00

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

�

j
II ..... !$

Equipe Doce Sabor: Daiane Zimmermann, Julhana Cardozo, Marcelina
Scherer, Rosiliane da Silva, Luciana Barbi e Elaine Hõnnicke

Horários
As provas do Concurso Público-de Schroeder que serão aplicadas

no próximo sábado, 29, devido ao grande número de candidatos
serão divididas em três grupos. Os candidatos do Grupo" 1" (Nível
Superior), iniciam as provas a partir das 13h30. Já os do Grupo "2"

(Nível Médio), começam o concurso às 8h30, juntamente com
. candidatos do Grupo "3" (Nível Fundamental). As provas acontecem

na Escola de Educação Básica Miguel Couto, situada na Rua
Marechal Castelo Branco, 1864. Já as provas práticas serão realizadas
também no sábado no Complexo Esportivo Municipal, na Rua Paulo
Jahn, a partir das 13h30.

ªFAlECIMENIOS\,]

URGENTE PRECISA-SE

Faleceu às 23h do dia 24/9, o

senhor Zeferino Deretti com

idade de 63 anos. O velório foi
realizado em sua residência e

o sepcltarnerno no cemitério de
Massaranduba.

Faleceu às 12h30 do dia 25/9,
a senhora IIze Krutzsch Porath
com idade de 72 anos. O
velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o

seputamento no cemitério
Municipal do Centro.

Faleceu às 22h50h do dia 25/9,
o senhor Martin Simão
Schwartz com idade de 83
anos. O velório foi realizado na

Capela Mortuária Vila Lenzi e o

seputamento no cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

ENTREGADOR DE JORNAL
com moto e experiência

Interessados entrar em contato pelo telefone:
3371-1919 ou 3370-7919.

Faleceu às OOh do dia 26/9, o

senhor Arduino Bortolini com

idade de 91 anos. O velório foi
realizado na Igreja Evangélica
Cristo Salvador e o

sepultamento no cemitério da
mesma localidade.

.

NOTA DE AGRADECIMENTO

Faleceu às 1 h15 do dia 26/9, o

senhor Ivo Manski com idade
de 62 anos. O velório foi
realizado na Igreja Evangélica
e o seputemerno no cemitério
de Schroeder.

CHEGOU
NET VIRTUe E
BRASILEIRAO.Afamília enlutada de

Reinholdo Wuerges,
consternados por seu falecimento, agradecem a todos
que de uma forma ou outra prestaram sua última
homenagem, em especial agradecem aos médicos e

enfermeiros do hospital São' José e aos bombeiros
SAMU, pelos cuidados e atendimentos realizados.
Convidam parentes e amigos para as missas de 7° dia:
• Paróquia Matriz São Sebastião
sexta-feira, 28/09 às 19 horas

• Paróquia São Judas Tadeu
Sábado, 29/09 às 19horas.

.

A família enlutada

o maior espetáculo circense da América Latina.
Rua Reinoldo Bartel - Bairro Baependi,

próximo da rodoviária

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

aéreas, palhaços, acrobatas 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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DIVERSÃO E ARTE

Festival de Formas Animadas traz grupo espanhol
Espetáculos vão ser

encenados na Scar e

em palcos paralelos

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

A cidade está prestes a se

transformar em uma união de

movimentos, diversão e muito
,..

teatro. Começa na próxima
quarta-feira, 3, o 7º Festival de
Formas Animadas da Scar. Antes

disso, um desfile já neste sábado
às lOh,' antecipa o clima de arte.

O ponto de concentração é a

Praça Angelo Piazera, em frente
ao Museu Emílio da Silva,
seguindo pelo Calçadão da
Marechal e percorrendo a região
central.

Neste ano, [araguá do Sul vai
receber 13 atrações brasileiras e

uma inteinacional. Tudo issocom

_ 1 apresentações divididas entre os

dois palcos do Centro Cultural e

uma dezena de outros distribuídos
emdiferentes pontos do município.

Consagrado por ser o primeiro
desse tipo criado em Santa

Catarina, o evento já reuniu mais

de 50 mil pessoas até agora.

Segundo Gilmar Moretti, vice

presidente de Artes Cênicas da
entidade, a expectativa para 2007
é de que o público de todas as

edições juntas alcance os 60·mil
visitantes.

Para incentivar à participação
da comunidade, o Festival de
Formas Animadas conta com 25

encenações durante quatro dias

seguidos. A abertura acontece às

9h30 na Escola Maria Nilda

Stahehn, no Bairro Ana Paula. Ela
fica por conta da Cia.

Experimentus, de Itajaí, Já às lOh,
é a vez do grupo Caixa do Elefante
se apresentar no Pequeno Teatro
da Scar. Já o encerramento é de

responsabilidade da Companhia
Jordi Bertran, no Grande Teatro,
a partir das 20hlO de sábado, 6.

A trupe vem da Espanha e

mostra a peça "Supermonstros",
uma divertida montagem que

promete fazer muitas pessoas rirem

através de personagens marginais,
mas cheios de habilidades
artísticas. Além disso, a dica de
Moretti para quem escolhe a

dedo os espetáculos que vai assistir

é não perder a oportunidade de
conhecer o trabalho dos mineiros

da Catibrum, de Belo Horizonte,
e da Sobreventos, de São Paulo.

Os ingressos de todas as peças
encenadas na Scar custam R$ 10.
Estudantes e pessoas acima dos 60 .

anos pagam a metade. Nos palcos
alternativos, como o Terminal
Urbano de Ônibus e o Espaço
Cultural do Angeloni, o acesso é

. gratuito. 'Informações podem ser

obtidas pelo telefone 3275-2477.

.. . ç\Evoluçao no ensl�o. ,0) ,�
Evolução na sua vida. '-".•

Agora você pode cursar uma FA(�lDADE�

FACINTER
FATEC INTERNACIONAL

0800702 0500
www.vestibularnacional.com.br

.&1V
UNINTER®
Grupo Educacional

PIERD RAGAZZI

donal de Natal-Passold disse que
as negociações com a Caixa Eco
nômica Federal estão em anda
mento. "OadvogadodaCDLestá
cuidando para providenciar a

documentação necessária", de
clara. As autorizações para as cam

panhas sempre foram feitas pela
Codesc (Companhia de Desen
volvimento de Santa Catarina),
mas o Ministério Público Federal
determinou recentemente que a

autorização para jogos e sorteios

compete apenas a União e não

'lUlais aos Estados. Desta maneira o

órgão federal responsável é a Caixa
Econômica Federal,

Na reunião plenária da CDL
foi tratado tambémsobre oConcur
so de Vitrine da 19ª Schützenfest.
Cerca de 15 lojistas esmo compe
tindo a melhor vitrine da festa. O
resultado será divulgado no dia 11
de outubro durante a Schützen
fest. Segundo o presidente da
CCO (Comissão CentralOrgani
zadora), ti :'la maneira de
envolver a comunidade para o

evento.

Mais de 50 mil pessoas já conferiram encenações dos bonequeiros

•

COL organiza decoração natalina
e negocia campanha promocional
JARAGUÁ DO SUL

''A. população de Jaraguá do
Sul pode esperar uma surpresa na

decoração natalina", é o que

garantiu o vice-residente da CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas),
Wanderlei Passold, durante a

reunião plenária da CDLna tarde
de ontem. Segundo ele, o lança
mento oficial vai acontecer no dia
11 de outubro no Centro Em

presarial com todos os lojistas.
Passold adiantou apenas que as

principais ruas centrais serão

enfeitadas com luzes e que haverá
uma programação especial (que
ainda está em fase de finalização) ,

em parceria com a Prefeitura de

Jaraguá do Sul e o Sesc.
Outra novidade para-este ano

é uma carreta itinerante que pas
sará pelos bairros para a realização
de várias atividades, que ainda
esmo sendo programadas. Além
das luzes, do caminhão e da pro

gramação especial, a CDL está

preparando mais um atrativo: a

Casa do Papai Noel.

Quanto à campanha promo-
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"üuas Caras"
no horário nobre

Quando
acabar o mistério e todo o Brasil

já souber quem matou Tais (Àlessandra
Negrini), "Paraíso Tropical" já terá ter

minado e na próxima segunda-feira estréia

"Duas Caras", a mais nova novela da Globo,
"Duas Caras" promete uma história de

transformação, colorida por diferentes sota

ques brasileiros, A novela pretende despertar o

olhar para as mudanças que cada um é

obrigado a viver, seja por vontade própria ou

por surpresa do destino, Escrita por Aguinaldo
Silva a história será dividida em três fases,
repleta de conflitos, emoções e humor.

Adalberto p' - -I (Bernardo Mesquita) é

um menino de 1 b a"vu que há muito deixou de
ser ingênuo. Nasceu chamado Juvenaldo em

uma região pobre de Pernambuco e a

necessidade de sustentar a família extensa

levou seu pai a vendê-lo ainda criança para o

forasteiro Hermógenes (Tarcísio Meira). O ar

de "pidão" de Juvenaldo
_

(André Luiz Frarn

bach) fez com que o viajante o escolhesse em

meio aos irmãos para ajudá-Ia em seus golpes
e o garoto rapidamente aprendeu toda sorte de

,

trapaças. Foi batizado de Adalberto e passou a

rodar com Hermógenes as estradas brasileiras

com uma suposta máquina de fazer dinheiro,
várias identidades e uma bela lábia.

Muita gente cruzou a vida do rapaz, mas

apenas uma permaneceu nela: Bárbara Car

reira (Carolina Holanda/Betty Faria), uma pros
tituta com quem' AdalbertQ passou sua pri
meira noite e a única que lhe será fiel durante
toda a vida. Na fase adulta Adalbérto será inter

pretado por Dalton Vigh. Um belo dia Adal
berto presencia um terrível acidente na estrada

e se impressiona. Atônito com a cella, vai Ingênua e perdida, Maria Paula aceita o

conferir como está o casal que arriscara ul!ra- carinho deste homem, ainda que todoS

passar um caminhão minutos antes. Ao ver .' desconfiem do rapaz. Claudius (Caco Ciocler),
Waldemar (Fúlvio Stefanin'i) e Gabriela (Bia. advogada da família e apaixonado por ela,

Seidl) mortos, decide vasculhar o carro. Em alerta a jovem inúmeras vezes, mas o coração
uma pasta, encontra pacotes de dólares, doeu- de Maria Paula não o escuta e se entrega ao

mentes e uma foto de Maria Paula \Marjorie forasteiro. Casamento, sonhos, comunhãO ��f
Estiano), a filha única do casal, herdeira de uma bens, procurações. Achando que construl�

grande fortuna. Neste momento, Adalberto uma nova família, Maria Paula tem mais uma

percebe que pode dar seu maior golpe. surpresa. Adalberto lhe rouba tudo: todos OS

Ele acompanha os que chegam ao local até seus' bens e sua dignidade. Da história, ficam

Passaredo, uma fictícia cidade no sul do Brasil, apenàs a lembrança de alguns momentos de

onde a menina de 18 anos receberia uma das' felicidade e um filho, que Adalberto não sabe

piores notícias de sua vida. O forasteiro que vai ter.

Adalberto diz ter ouvido as últimas palavras de Este é o enredo principal de "Duas Caras"
sua mãe: "Cuida de minha filha! Ela vai ficar que terá a difícil missão, de preservar OS

muito só", repete ele, como se sua presença ali preciosos pontos de audiência que "Paraíso
tosse o'último desejo de Gabriela. Tropical" conquistou.

Estréia na próxima segunda-feira o folhetim escrito por Aguinaldo Silva.
A trama é repleta de diferentes sotaques e transformações

Venha saborear a

BATATA RECHEADA
COM BACON

com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado

-

Aguardamos o sabor de sua Visit(
Alameda 25, sala :L:L

Fone 3055 2229
Marechal Deodoro da Fonseca, 191
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• ARTIGO

Wolfgang Weege·
Em nosso cotidiano o nome

Wolfgang Weege está muito

presente. Inseridos em nosso

dia-a-dia também estão seus

princípios, ideais e realizações.
Exemplos disso são o Parque
Malwee, o Museu que leva o

.

seu nome e a Malwee Malhas,
Suas constantes leituras, seu

respeito pela história e pela
natureza e porque não dizer,
sua ousadia em investir em
uma nova fonte econômica

(indústria têxtil), após tantos

anos trabalhando no setor

alimentício e comercial,
possibilitaram que os reflexos
de suas ações permanecessem
entre todos.

Neste dia 27 de setembro
de 2007 o Sr. Wolfgang Weege
completaria 90 anos. Seu
falecimento aconteceu em

1987, logo .após uma viagem
com a qual muito sonhara:
Conhecer a Muralha da China.
Era muito dedicado em suas

leituras e muito observador
em suas viagens. Isso trouxe

lhe muitos retornos em ter

mos de conhecimento e de
iniciativas no espaço em que
atuava. Cursava o 2º ano

Qup o rPsppito, pntusiasmo p

dpdicação do Sr. Wolfgang
possam ser lpmbrados p

vivenciados spmprP como

pxpmplo dp cidadão

jaraguapnsp"

ginasial em Florianópolis,
quando teve que parar seus

estudos para ajudar sua mãe

Bertha Weege, visto que seu

pai, Wilhelm Weege estava

doente. Foi nas experiências
e vivências cotidianas que
ele encontrou os subsídios
necessários para aprimorar-se
e aprender.

Filho caçula, com cinco
•

irmãs mais velhas, ficava para
<'ele a responsabilidade de
cuidar do·negócio dos pais
ainda no final dos anos 40. A
indústria de laticínios,
frigorífico e casa comercial

.

fundada em 1906 pelo pai e

mãe com o nome de Ind. e

Com. W Weege S.A. estava

bem estruturada. Sua expe
riência no comércio, dedi-

.

cação e busca pelo conheci
mento foram importantes no

andamento dos negócios. Em

1955, instalou um posto de

gasolina e já com uma loja de
conveniência. Fato inédito.
Em 1960, registra-se a loja de

departamentos, também a

primeira da região. Entre
mentes construiu também no

Rio da Luz uma usina hi
droelétrica. Incrível a visão de

Wolfgang naqueles tempos.
Naquele momento o Sr.

Wolfgang já ti�ha um filho,
Wandér Weege e alguns anos

após, Bettina e Walter
completavam a família.

Fala-se que a ligação que
sua mãe, Bertha Weege (nasc.
Karsten) tinha com a indústria
têxtil foi imprescindível para
que ele criasse uma afinidade
grande com o mundo dos fios.
Foi assim que em 1968 a

Malwee Malhas surgiu, subs
tituindo a indústria frigorífica
fechada em 1964. Com apenas
4 funcionários, a malharia es

tabeleceu um novo rumo aos

negócios da família, e sua

ousadia rendeu frutos muito

positivos.

Ousadia para enfrentar desafios
O Parque Malwee surgiu

alguns anos depois, em 1978. A

antiga região de pastagens e

agricultura deu lugar a uma

grande lagoa, ladeada de
árvores recém plantadas. O seu

interesse por mitologia greco

romana, deuses, ninfas e leões
estão representados através de
esculturas, aproximando assim

culturas e períodos históricos
distantes, mas que para o Sr.

Wolfgang eram muito sig
nificativas. Para seus olhos,
locomóveis, engenhos d�
farinha, canhões ou âncoras
não eram meros objetos em

desuso, mas fontes de memória
e dignos de serem preservados

para as futuras gerações.
As residências típicas que

permaneceram no local com

arquiteturas distintas (interna
J�. externa) e patrimônio
histórico da região, foram
preservadas com reformas. O
trabalho de coleta e guarda de

objetos de uso cotidiano feitos

por ele durante os anos 80, deu
início ao museu que leva o seu

nome, inauguradoem 1988, um

ano após o seu falecimento. Ali
estão presentes fontes de
memória e pesquisa do viver

cotidiano, dando conta de um

grande período.
Para quem não conheceu o

Sr. Wolfgang Weege, mas que ,

• Equipe Malwee Malhas

ouve esse nome e vivencia os

resultados de suas atitudes
constantemente no dia-a-dia
fica uma sugestão: Deve-se
olhar os bons exemplos porque
eles contribuirão para melhorar
o futuro do mundo. Que o

respeito, entusiasmo e

dedicação do Sr. Wolfgang
possam ser lembrados e vi

venciados sempre como

exemplo de cidadão jara
guaense. Falecido há 20 anos

foi também industrial fundador
e atuante na Associação
Comercial e Industrial e Corpo
de Bombeiros além de
inúmeras outras atividades
sociais.

• NO CORAÇÃO E NA MEMÓRIA
, �. Falar dl' ml'U pai Wolfgang rl'sumidaml'ntl' não P

. -----

fácil, pois foi l'll' qUl' ml' l'ducou l' entusiasaeu para
a vida l' prl'cisaria muitas páginas. Exigl'ntl', duro,
corrl'to, mas dl' bom coração. Grandl's ll'mbranças

da infância l'm diantl' são riquezas qUl' compõl' boa

partl' de mim. Adorava ler e ouvir músicas clássicas
bl'm como assistir ópl'ras. Homem dl' aptidõl's l'

.

visõl's adiantadas para sua ppoca. Passados 20 anos

dl' sua mortl', ainda sinto saudadl's".
• Wandér Weege, filho de Wolfgang Weege e atual presidente da Malwee Malhas

"Era muito criança quando l'll' morrl'U, mas ll'mbro
dl'le sl'mprl' brincando comigo l' ml'U irmão, nos

ll'vando a passl'ar dl' bicicll'ta pl'la fábrica l' dl'
carrinho pela tl'cl'lagem. Sl'mprl' na fábrica visto

qUl' l'll' morava no pátio da rill'sma".
• Guilherme Weege, neto

"Já ouvi muitas estàrias sobrl' meu avô. ll'mbro qUl'
l'spl'rava ansioso por l'll' na volta de suas inúml'ras

viagl'ns, pois sl'mprl' nos trazia brinqul'dos de
controll' rl'moto. Guardo boas ll'mbranças';.

• Marlin Weege, neto

"Homl'm dl' pl'rsonalidadl' fortl'. Culto. Carinhoso.
Gl'nl'roso. Nós nos rl'spl'itávamos l' nos gostávamos
muito. Ml'smo após todos estes anos dl' sua mortl'

ainda ll'mbro muito dl'll'''.
• Laurita Karsten Weege, nora

"Conhl'ci o Sl'U Wolfgang ainda garoto l' trabalhl'i com l'll' na Malwl'l' por
Sl'tl' anos. Era um homl'm qUl' sl'mprl' lutou para progredir na vida,
gostava dl' ajudar as pl'ssoas, era amantl' da natureza l' excl'll'ntl'

profissional. Dentro da l'mprl'sa era patrão, fora da l'mprl'sa era amigo".
• Mario Marinho Rubini, 72 anos, aposentado e ex-motorista

"Trabalhl'i 33 anos com l'll' l' aprl'ndi muito. Era obstinado l' tinha visão
ampla sobrl' tudo. Duando voltou da primeira viagem ao l'xtl'rior, abraçou os

funcionários cheio dl' all'gria, como Sl' abraçassl' os próprios filhos".
.• Tusnelda Tllmann, 63, ex-atendente e ex-programadora

"Conhl'ci o seu WOlfgang há eerea dl' 40 anos, quando l'U trabalhava
como escrivão judicial no Fórum. Era uma pessea dinâmica, intl'rl'ssada

e qUl' gostav� dl' ser rl'lacionar com as pl'ssoas".
• Adolpho Mahfud, 72, escrevente judicial aposentado

"Difícil considl'rar Jaraguá do Sul sem acrl'SCl'ntar o l'spírito l'mprl'l'ndl'dor
l' visão de futuro do sl'nhor Wolfgang Wl'l'gl'. Ell' nos dl'ixou saudades

l' agradl'ciml'ntos l'ternos pl'lo amor qUl' dl'dicou à cidadl'''.
• Milton KOhlbach, 63, aposentado
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MEMÓRIA RESGATADA

ESPECIAL

Empreendedorismo tecido
:J

com dedicação e talento
Fundador da Malwee

completaria hoje
90 anos de vida

abandonar os estudos no Colégio
Catarinense em Florianópolis no

segundo ano ginasial para ajudar
a mãe, pois o pai Wilhelm estava

Há exatos 90 anos, nascia na .doente, Wolfgang buscou com

Barra do Rio Cerro, em Jaraguá
.

pensação na leitura e no trabalho.
do Sul, o mais novo dos cinco fi- Começou a trabàlhar ainda

lhos do casal Wilhelm e Bertha jovem nos ramos de queijaria,
KarstenWeege: Wolfga,ng Weege, frigorífico e comércio na Firma

o fundador da Malwee Malhas. Weege, fundada pelo pai em 1906.

Além do talento natural para os Em busca de novos desafios e o

negócios - o espírito empreende- desejo de expandir a FirmaWeege,
dor sempre esteve presente na fundou a Malwee Malhas no dia 4
família -Wolfgang herdou da mãe de julho de 1968, juntamentecom

ogostopelosfios.Berthatrabalhou o filho Wandér e mais quatro
como fiandeira na Companhia funcionários. Apaixonado pela
Têxtil Karsten, e a habilidade im- natureza, iniciou em 1978 o Parque
pressionava o filho. Obrigado a Malwee, reserva ecológica de 1,5

milhão de metros quadrados de
área preservada.

Com o olhar sempre voltado à

área social, Wolfgang apoiou
iniciativas que favorecem à

comunidade, como hospitais,
.

corpo de bombeiros, escolas e

outras instituições. Por longo
período fez parte da diretoria da

Acijs (Associação Empresarial de

Jaraguá do Sul), inclusive

presidindo a entidade.

WolfgangWeege faleceu em 16

de maio de 1987, com 69 anos de

idade, e' foi cremado. As cinzas

dele forain depositadas num

Pantheon construído no Parque
Malwee, como era o desejo dele.

�
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COMPANHEIRISMO E

PREOCUPAÇÃO COM O PRÓXIMO
O administrador da Malwee

Malhas, Raul Driessen, e o

gerente comercial da empresa,
Wihnar Raboch, conviveram

comWolfgang Weege por cerca

de dez anos. Entre as lem

branças que guarda do em

preendedor, Driessen lembra do
auxílio prestado por Wolfgang
em 1974, em virtude de uma

enchente em Tubarão. "A en

chente deixou cerca de 60 mil
habitantes desalojados, então

ele organizou uma equipe de
voluntários anônimos e levou

uma grande quantidade de
malha àquela região", co

mentou.

Eles também lembram que

Wolfgang costumavabaterpapo
com os funcionários de maior

convívio perto da portaria,
depois do expediente, e se reunir

comosamigosparaconversarnas
quintas-feiras à noite. "COmo a

Malwee ficava nos fundos da
casa dele, brincávamos dizendo

que a fábrica era de fundos de

quintal. Ele ria muito disso", re

cordou Driessen, comsaudades.
FOTOS PIERO RAGAZZI

Raul Driessen reiembra ações sociais do fundador da Malwee Malhas
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Negócio familiar se toma gigante do segmento têxtil
DESAAO

Malwl'l' Malhas l'xistl'
há 39 anos l' l'mpl'l'ga
6,5 mil funcionários

Um homem à frente do seu

tempo. É assimque podemos definir
o fundador da Malwee Malhas,
Wolfgang Weege, que hoje com

pletaria 90 anos de vida. Dono de

aguçada visão empreendedora e do
talento para vencer desafios,
Wolfgang Weege deu início a um

sonho: transformaronegócio familiar
em uma gigante doramo têxtil.

Há 10 1 anos, poucos poderiam
prever no que se transformaria a

fábrica de laticínios e o ponto
comercial fundados por Wilhelm e

Bertha Weege, em 6 de janeiro de

1906, dando início à Firma Weege
- hoje Malwee Malhas. Porém, até
se tomar o que é hoje, uma das
maiores e mais modernas empresas
têxteis- do Brasil, foram anos de

dedicação e persistência, orientadas

pela aptidão empresarial da família

Weege.
Tudo começou com Carl

Weege, pai de Wilhelm, que no

final do século 19 instalou uma casa'

comercial de secos e molhados na

região de Pomerod� Fundos.

Naquela época, Jaraguá (o nome é

de 31 de dezembro de 1943, em

razão de já existir, em Goiás, um�
outra cidade mais antiga e com o

mesmo nome), era um pequeno

municípiode aproximadamente oito

mil habitantes que estava em fase
de transição da economia de
subsistência para a pequena
indústria.

A empresa cresceu aos poucos.

Algum tempo mais tarde, foi

ampliada com um frigorífico e

recebeu o nome de Wilhelm

Weege. Em agosto de 1937, afirma
foi transformada em Sociedade
Limitada e passou a se chamar

WWeege &Cia Ltda, e a abertura
de filiais comerciais deu um novo

impulso na região.
Em 1 Q de Janeiro de 1948, a

firma foi alterada para Sociedade
Anônima, sob a denominação de
Ind. e Com. W Weege S.A., já sob
a direção do filho de Wilhelm,
Wolfgang Weege.�este período, a

.

<empresa foi diversificada e am

pliada. Na década de 1950, a
If

família Weege adquiriu um posto
de gasolina com loja de conve-

niência. Em 1960, o comércio da Fachada antiga da Malwee Malhas, na Rua Bertha Weege
família foi todo modernizado e

transformado em uma superloja de

departamentos.

o INíCIO DA MAlWEE MALHAS
Após o fechamento do

frigorífico em 1964, a firma

expandiu-se com mais um

engenhode arroz. Corno espaço

que era do frigorífico, veio a

idéia de ocupar estes prédios
comumanova indústria. Depois
de um período de pesquisas,
comvisitas a diversas indústrias
dos mais diversos setores,

Wofgang Weege decidiu abrir
uma malharia. Era um desafio
inédito para a empreendedora
família.

Assim, em 1968, no espaço
do antigo frigorífico - refor

mado, adaptado e equipado -

instala a Malwee Malhas Ltda.
No dia 4 d, : ....-, '�aquele ano,

a Malwee Malhas começou a

funcionar com apenas quatro
funcionários e alguns ma-

quinários. Hoje, comaproxima
damente 6,5 mil funcionários, é

uma das mais modernas
indústrias têxteis brasileiras.

A Malwee tem cinco

parques fabris: dois em [araguá
cio Sul (uma das fábricas é a

Carinhoso Roupas), um em

Pomerode, um em Blumenau e

uma unidade em Camacan/
Bahia. Por meio de pesquisas
constantes no Brasil e no

exterior, profissionais estudam as

novas tendências da moda e de
mercado adaptando-as na

elaboração das coleções Mal
wee. Novas cores, novas formas
e texturas se fundem com

criatividade e com a tecnologia
de ponta para oferecer ao con

sumidorprodutos personalizados
e corri qualidade

Fachada atual da empresa, que hoje conta com 6,5 mil funcionários
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ECOLOGIA

Parque Malwee: preservação das águas e do verde
Apaixonado pela natureza,

Wolfgang Weege inaugurou, em

1978, o Parque Malwee, reserva

ecológica de 1,5 milhão de metros

quadrados de área preservada.
Doado aos funcionários da Malwee

Malhas em 1982, o Parque Malw�e
deu origem à Armalwee (Associa
-;ão Recreativa Malwee). A beleza

e o cuidado com a natureza fizeram

do Parque Malwee referência de

moradores e visitantes, que en

contram no local um espaço ideal

para o lazer Hoje, o lugar é um dos

principais pontos turísticos do norte

de Santa Catarina.

O parque Malwee oferece dois
restaurantes (um de comida típico
alemã), vários quiosques e chur-

rasqueiras, umparque para criança,
pista de bicicross, dezessete lagos,
quilômetros de trilhas pavimen-

.

tadas para caminhadas, quadras e

campos para a prática de esportes,
um ginásio de esportes e dois

museus, além do espaço de Cultura

Popular Bertha Weege.
Admirador da mitologia greco

romana, Wolfgang decidiu espalhar
diversas réplicas de estátuas no

parque. Além do Parque Malwee,
outra ação efetiva de preservação
é o Pico Malwee, com 2,5 2,5
milhões de metros quadrados e

diversidade de fauna e flora, cuja
mata passa por processo de

recomposição de ampliação de

espécies nativas.

HORÁRIO DE ABERTURA
.

Todos os dias, das 7h30 às 17h30 • Telefone: 3376-0114

•
.'Í>i'i

Estação de Tratamento garante a reutilização da água

�
,

TECNOLOGIA A FAVOR DA NATUREZA .'�
> -»: \'",,","Y,I'� 'I' \ :t ',�t,"\\\;"�'

o uso da tecnologia como

forma de consciência ecológica
também é um diferencial. A
Malwee foi a primeira indústria
têxtil catarinense a substituir o

combustível poluente pelo gás
natural, 'produto ecologica
mente correto. Além disso, a

empresa implantou a estação de
tratamento de efluentes. CO" "

nhecida como Tecnobio, que

garante o tratamento dos
efluentes provenientes dos :

processos das malhas. A estação
de recuperação e reutilização da

água reaproveita até 45% da

água que já foi utilizada nos

processos, deixando de' captar
do Rio [araguá, por ano, mais

de 200 milhões de litros de água,
Processo inédito e pioneiro na

indústria têxtil brasileira.

ARQUIVO PESSOAL

PIERO RAGAZZI

Museu do Parque Malwee recebe excursões de vários lugares do país
DIVULGAÇÃO

Busto de Wolfgang Weege, no Pantheon

Vista aérea do Parque Malwee

JULIMAR PIVATTO
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eCROMOART

LEIA'O·MUNDO

Leia tudo sobre o mundo que o cerca, sela local, regional, estadual, nacional ou internacional. O seu

jornal O Correio do Povo traz muito mais informação sobre o mundo que interessa à você. Aproveite o

seu jornal. Ele foi pensado e repensado para atender à sua necessidade de estar sempre por dentro do
6.\

que acontece aqui, ali e lá.

o CORREIO DO POVO
Desde 1919

í

WWW.OCORREIODOPOVO.com.br
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FOTOS CESAR .JUNKES

HISTÓRIA

Museu Wolfgang Weege: onde

presente e passado se encontram
Wolfgang Weege era um grande colecionador de objetos antigos, e muitos objetos adquiridos por ele ou que foram

doados ao empreendedor estão expostos nos museus do Parque Malwee. Hoje, o acervo dos museus é composto pormais

de 1.700 peças em exposição. Os objetos datam de diferentes períodos, principalmente de meados do século 19 até a

)
atualidade, concentrando-se na históriaregional.'

.

Museu do Parque Malwee recebe excursões de vários lugares do país

Fundador da Malwee colecionava copos de chopp

Antigo binóculo usado por Wolfgang Weege

Ellen Anuseck, coordenadora dos museus, mostra

um dos chapé�s do empreendedor

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Segunda à sexta-feira, das 10 às 12 horas
Sábado e domingo, das 13 às 17 horas

Gravador de voz, de propriedade de Wolfgang Weege, da década de 1950
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EM MAORI
O sexólogo Marlon Mattedi
está em Madri, na Espanha,
onde permanecerá por dois
anos para o título de Master
em Sexualidade Humana,
da Fundação Sexpol, que é

uma Instituicão vinculada à
Sociedade Européia e à

Sociedade Mundial de
Sexualidade Humana
(WAS) e treina alguns
profissionais para fazer
atendimentos pelo mundo
afora. Marlon, garoto
sangue bom aqui de
Jaraguá, é o único

representante do Brasil.

BOA NoríclA
Olha só, o INSS já vai

operacionalizar pagamento
de pensão vitalícia de 750
reais a hansenianos que
foram internados até 86.

PARA OS GORDINHOS
Fiquem de olho, o consumo

excessivo de gordura trans

eleva o colesterol ruim. Está
presente principalmente
nas margarinas e em

a:limentos preparados com

esse ingrediente, como

sorvetes, .

batatas fritas,
salgadinhos de pacote,'
pastéis, bolos e biscoitos.
Que raiva! Tudo o que eu

gosto.

BIERBUOE
Hoje à noite, a boa banda
Coyote Jack aterrissa com

muito Pop Rock no

Blerbude--a choperia mais
movimentada de Jaraguá do
Sul.

ÉMOlE?
O presidente Lula dá um

aviso enérgico:
"Não permitirei que a crise
atravesse o Atlântico!".
Vá ter força assim no raio
queoparta.

BOLA BRANCA
A amiga e amazonas Relms
Benevenutti vai investir na

carreira de empresária logo,
logo. Dia cinco de outubro
ela inaugura sua Cúmplice.
Uma loja especializada em

moda masculina e

feminina.

BOAPEOIDA
No próximo dia seis de
outubro, a partir das 19
horas, numa promoção do
CCAA, acontece na Scar a

lo Noche de la
Hispanidade. A renda da
festa será revertida em prol
da Casa de Apoio Padre
Aloísio Boeing. Mais
informacões no fone 3371-
1519.

.

A SOCIAL

Foto Nilto Ltda.

if

Amanhã, a bonitaAnne Elise Deretti, colará grau em Comércio Exterior e na próxima
semana, dia 6, troca aliança na mão esquerda com o arquiteto. Fausto Leandro Goetten

meA DE QUINTA
Bailar no Panela Velha.

" FRASE DO .DlA
"Quem dá não deve se lembrar, mas

quem recebe nunca deve se esquecer."
- Provérbio hindu.

A banda de pagode Nova Tendência é presença garantida no 10 Carreteiro do
Atleta, dia 27 de outubro na ComBat

QUINTA-FEIRA, 27 de setembro de 20071 09

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

II TE CUNTEI!
Pra agendar! Capitaneado pela atriz, produtora e coreógrafa
Lisa Jaworski, nos dias 20 e 21 de outubro, acontece no

Grande Teatro ·da Scar, o II Festival Nacional de Dança de

Jaraguá do Sul. Fone 91048959.
**

No próximo dia três de outubro, a Unerj movimenta no

Campus Universitário o Unerj Mix. Além de um desfile do
curso de moda, mini-palestras e divulgação de cursos, o

evento será embalado pelas bandas San Remy e Arrogantes .

**

No domingo, após o jogo da Malwee, acontece no Estádio

João Marcatto o jogo -feminino entre os Scorpions, de

Floripa, e Olympya, de Jaraguá do Sul. O jogo é válido pelo
Campeonato Catarinense.
**

Hoje a noite às 20 horas, O Projeto Paleo Livre da SCAR

traz, para movimentar o Pequeno Teatro, a Banda de Metal
Witness. A entrada é franca.
**

O casal amigo Dalton e Nite Rubini, sempre atento e

acompanhando a modernidade, lançou o site

www.vitrineon.com.br , uma loja virtual igual ao Bombril,
com mil e uma novidades. Sucesso!

. �:
**

Meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para o
.

amigo Laércio Stoinski, pois é bem nesta quinta-feira que ele
corta o bolo e recebe coro de parabéns.
**

'l

Dia 20 de outubro, em frente ao bar do Sérgio Urlich, na Rua

FerdinandoJ'radi, tem mais uma edição da Strasserifest, festa
de rua que movimenta uma galera das mais descoladas de

Jaraguá.
**

Com essa, fui!

PRA DESCONTRAIR
Mulher resolve se separar do marido.

.

O juiz quer saber a principal razão para essa separação.
A mulher responde: - Compatibilidade de gênios, excelência.
O juiz estranha: - A senhora deve estar querendo dizer
incompatibilidade de gênios, não é?

.

- Não, não - responde a mulher. - E compatibilidade mesmo.

Eu gosto de passear, meu marido também gosta. Eu gosto de ir
ao cinema, ele também gosta. Eu gosto de homem, ele também
gosta ...

.

O juiz decretou a separação

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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)

• Cine Shopping' 2
A Volta do Todo Poderoso
(17h50, 19h40, 21h30

- SeX/Seg;Ter/Qui)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30

.

- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 3
Espiritos 2

(17h20, 19h1 O, 21 h - Sex/Seg/Ter/Qui)
(15h30, 17h20, 19h10,21h

- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine'Cidade 1
O Primo Basílio
(15h, 17h1 O - 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)

• Ci!1e 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 Domicilio

(14h, 16h40, 19h, 21 h30
- 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 Bourne

(19h10, 21h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Saneamento Básico

(14h10, 18h50 - Todos os dias)

Os mensageiros
(16h50, 21h50 - 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)

ocorreiodbpovo@060rreiodopovo.com,br

Boas atrações na Feira de Arte
Uma nova edição da Feira de Arte e Artesanato seria realizada
no dia 19 de setembro de 1987, na Praça Angelo Piazera,
segundo matéria do Correio do Povo, edição semanal de 19 a

25 de setembro daquele ano. Artesões de várias regiões do
Estado venderiamseus produtos no terreno cultural das 8 às 12
horas, também estaria a disponibilidade do público a Biblioteca
na Praça e a Mostra Filatélica, com selos da Alemanha Oriental
dos anos de 1949 a 1952. Objetivava-se com essa Mostra unir
os colecionadores e viabilizar a fundação de uma associação
filatélica em Jaraguá do Sul. No horário das 14h30 a Banda 30
Milênio seria a atração. Na Feira, seria lançado o livro de
poesias "Inspiração", de Ataíde Peres Camacho, editado pela
Saga, de Porto Alegre, com 70 páginas.

{) DIA DE 'HOJE O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

27/9
Adriano Umberger
Alessandra Anacleto Gomes
Aliser Ronan Piske
Amarildo Gonçalves
Ana Paula Tomellin
Andrei Raitz
Antonio Ademilson Fossile
César L. Pinter
Iria Gandolfi
Jair dos Santos
Leocir Gambin
Márcia Klitzke Ehmke
Maria Angélica Zalewski
Maria Ap. Alves Hohl
Maria Eduarda Spieckert
Mariza V. Pereira
Marlize Muller
Patrícia de Oliveira
Priscila de Oliveira
Régis Augusto Reitz .

UTILIDADE PÚBLICA
BENEFICENTE
O CCAA promove dia 6 de outubro, às
20 horas, na Scar Lounge Bar, a 1 a

Noche de la hispanidade. Os ingressos
custam R$ 35, e a renda será revertida. •
para Casa de Apoio Pe. Aloisio Boeing.

SANTO
São Cosme e São Damião
São Vicente de Paulo
São Fidêncio
São Florentino

TREINAMENTO
A ACIJS/APEVI oferece dia 1 O'de
outubro, o curso Eneagrama com'
proposta de ajudar na compreensão,
dos comportamentos dos .,..;_�
indivíduos do grupo de trabalhÓ:';ü,,'
Inscriçges no{4n 3028�ê??���;���Úi

CURSO
O curso Aprenda a investir em Ações
acontece dia 20 de outubro, no Kairóz
Business Hotel, em Jaraguá do SuI.

Inscrições na Imobiliária Chiodini (Av.
Marechal Deodoro da, 1452, sala 1). •

J

I

EFEMÉRIDES
Dia do Idoso
Dia Mundial do Turismo
Dia da Música Popular Brasileira (MPB)
Dia do Cantor
Dia Nacional dos Doadores de Órgãos

1965
O Concilio Ecumênico decide criar um

secretariado leigo para d�r a todos os

cafólicos maior capacidade de decisão
nos assuntos da Igreja.
1989

<il

A empresa japonesa Sony, um dos
maiores fabricantes de produtos
eletrônicos do mundo, compra a

Columbia Pictures.
1994
A peste pulmonar e bubônica chega a

Nova Delhi, caprtal indiana, srtuada a

1.850km do foco principal.
2001
Avião da FAB explode com nove

tripulantes em Nrterói.

-

, ......

Depois de uma semana desaparecida, Sila retorna para casa graças
à boa vontade do motoboyToni (Estrela Express), que a reconheceu
por um dos cartazes espalhados na cidade. Novamente no conforto
do larfoi clicada pela leitora Lais Felippi.

PREVISÃO DO TEMPO
\

Possibilidade de chuva no Estado

�ovas áreas de instabilidade se

formam no sul do Brasil e

deixam o tempo instável com

muitas nuvens com aberturas de
sol � chuva isoladas em Santa
Catarina. Temperatura elevada.
Umidade do ar elevada.

\

� Jaraguá do Sul e Região MiN: 11°1 MÁX: 24·

'6.HOJE 'I SEXTA SÁBADO
MiN: 17°C MiN: 18°C MíN:17°C
MÁX25°C 6.,' MÁX:26°C",,', MÁX:2ooc0
Sol com pancadas Sol com pancadas Nublado
de chuva de chuva .

� Fases da lua

DOMINGO

Mí�:16°C�
MAX: 19° C "<..-J
Nublado

• Legendas
MINGUANTE CHEIACRESCENTE

�19� O��
NOVA

.�1/9
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Eterna Magia
Conrado diz que já é sócio de uma

empresa paulista, a principal
concorrente de Max. Flávio manda

Nina sumir com os remédios. Zilda

diz a Marques que Mauro matou Jair.

Carol diz a Miguel que está grávida.
Max diz que jamais permitirá que

Conrado se separe de Eva para ficar

com Nina. Marques diz que vai fazer

uma acareação com Zilda e Mauro e

ela se assusta. Zilda encontra o

mapa que Jair lhe enviou. Mauro

", ofende Bernardo e Max demite-o.

Nina pega os remédios de Eva, que
se desespera, mas acaba en

contrando duas cápsulas na bolsa.

Zilda esconde o mapa no quarto de

Jair e quase é flagrada. Rafael

comenta com Loreta que Eva não

tem sintomas de estresse. Eva pede
ao boticário para descobrir a fórmula

do seu remédio e fabricá-lo. Max

reage forte ao ver Nina e Camada

abraçados.

SPte Pecados
Dante sugere que Beatriz alugue
uma casa na vila onde ele morava

para seus parentes. Rebeca, Carina,
Ariel e Daniela ficam horrorizados.

.: Beatriz manda Carla pegar as fitas

que Régis gravou quando con
versou com Pedro. Tânia e Cleyton
decidem sair da cidade com Benta.
Vicente ajuda a polícia a fazer um

retrato falado de Tânia. Xongas vê
Tânia em sua vizinhança. Gabriel
se oferece para ajudar na biblioteca
da escola, pois quer ter mais contato
com os humanos. Xongas vê o

retrato falado de Tânia e conta para
Vicente que sabe onde ela está.

Ágatha aproveita que Flávio está
sozinho e o leva para passear.

Paraíso Tropical
A Rede Globo não divulgou o·

" penúltimo capitulo da novela.

Luz do Sol
Leonardo, assustado, desliga o

telefone. Zoé liga novamente e

pede ajuda para Leo. Leonardo pega
Alice e Helâ e sai de casa. Bernardo
e Drica sobem para o quarto dela.
üuda encontra Van, bêbado, na

saida da.boate. Duda diz que ele
não pode dirigir neste estado. Van
manda Duda calar a boca e diz que
sabe o que está fazendo. Maria

Eugênia acorda assustada e

pergunta para Juarez porque Alice
e H�lâ estão em sua casa. Juarez'

�

diz que Leonardo deixou as

meninas em casa e saiu apressado
para resolver um problema. Leo
encontra com Marcelo e pede ajuda
dele. Leonardo chega a um galpão
e encontra o corpo de Lucia. De
repente ele encontra Zoé amarrada
e chorando. Os dois se abraçam
lorte. Alguém observa de longe.

Caminhos do Coração
A Rede Record não divulgou o

capitulo de quinta-feira da novela.

GALÃ
.

O ator André Bankoff,
que ficou conhecido
como Juba em "Bicho do
Mato", voltará a fazer
novela na Rede Record,
segundo a coluna

Zapping do jornal Agora.
Mas para isso, ele
mudará Q visual. Os
cabelos longos do galã
foram cortados na terça
feira, 25. Em "Amore

Intrigas", André será
Pedro. E vai se

apaixonar por Alice

(Vanessa Gerbelli).

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

ACIDENTE
VIRTUAL

Alexandre Barillari, o vilão
Ramon da novela
Caminhos do Coração,
exibida pela Rede Record,
se machucou essa semana

durante as gravações da
trama, segundo
informações da coluna
Controle Remoto do jomal
O Globo. Ele quebrou o pé
direito ao descer a escada
da casa do seu

personagem. Mesmo

engessado, Alexandre
. Barillari continuará no ar.

Nada de festança em

grandes salões e cheias de

glamour. A Globo decidiu

lançar sua nova novela,
Duas Caras, no Second Life,
ambiente digital em 3D. No
ambiente, pessoas do mundo

todo, representadas por
avatares, simulam aspectos
da vida real. Segundo o

canal, os convidados

poderão dançar, ao som de
músicas da novela, se

divertir na reprodução dos
diferentes cenários que
estarão na trama.

1 7

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.

DIVI RTA-SE

SOlUÇÃO
7 6 4 392 8 5 1

9 3 5 1 8 4 726
8 1 2 6 7 5 4 9 3

2 9 1 8 3 7 6 4 5

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

1 5 6 7 2 8 9 3 4

4 8 7 9 1 3 5 6 2

3 2 9 4 5 6 1 7 8

PERSONAGEM
Depois de viver o 'bad boy'
Felipe em "Páginas da Vida",
Armando Babaioff está de volta
na novela Duas Caras, que
estréia na Globo no dia 10 de
outubro. Para encamar o

personagem, Armando mudou
o visual. Os cabelos foram

alongados até a a�ra dos
ombros. Na trama, Armando
será Benoliel, morador da
favela ficticia da Portelinha e

parte de um dos núcleos mais
divertidos da trama, é

mulherengo e não trabalha.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Os astros se iuntam hoje para oferecer um dia super posnívo para o ariano. Além de seu signo hospedar a Lua, ela

estará em posição muno posiüva com outros planetas favorecendo a você mesmo. Siga sua intuição sem

questionamentos. Você deve dar mais atenção aos avisos que receber, e usá-los a seu favor. use-os para ter um lindo

dia no amortambém.

Touro (21/4 a 20/5)
o taurino estará presenteado hoje com Vênus, planeta regente de seu signo, em posição muno positiva com a Lua e

Júpiter. Tudo isso junto favorece você em vários setores, principalmente para o amor e o dinheiro. Está na horace ver a

realidade material das coisas, bem no seu jelto "São Tomé" de ser. Entre em contato com seus desejos palpáveis.

o clima do céu está muno positivo e isso acaba favorecendo também o geminiano. O que os astros lhe pedem é atenção
a todos os lados onde estiver. Se você sair para as badalas será bem bacana, mas também vai passar bons momentos

pensando sobre o que vale realmente apená na sua vida. Os momentos com amigos são necessários, para troca idéias

e se sentir queído.

Câncer (21/6 a 21/7)
o canceriano que estiver em busca de romance e carinho tem hoje a oportunidade de viver momentos muito felizes 'em
companhia dos amigos e de sua parceria. Querr#stiversozinho pode, através deles, conhecer uma nova pretendente
que venha a se tomar uma romântica amada, já que a Lua está em ótima posição com Vênus e Júpiterfavorecendo seus

sentimentos e atraindo a admiração dos outros.

Leão (22n a 22/8)
Os signos de fogo estão vivendo um excelente dia, e você não estaria fora dessa boa vibração, claro. O dia de hoje,
sugere ao ativo leonino, que faça um passeio ou até uma pequena viagem. É importante aproveITar que seu charme está

em alta e aceitar possiveis corwnes para sair. Não desperdice nada que possa lhe trazer alegria e bem estar.

Virgem (23/8 a 22/9)
Os virginianos têm possibilidade de ter um dia intenso pois ele está ótimo para você se aprofundar em questões
importantes na sua vida. Chame um amigo ou a namorada para alguma atividade, e procurem juntos criar novos

projetos para que sua vida tenha um significado mais amplo. Você precisa ter sempre algum desafio que sustente sua
.

vontade de trabalhar.

Libra (23/9 a 22/10)
Libra é mais um signo que hoje está super abençoado pelo cosmos. Seu dia hoje está muno gostoso com Vênus em

harmonia com a Lua e Júpner, ajudando-o em seus relacionamentos. Se precisarfazer alguma escolha, considere as

alternativas que lhe parecem mais valiosas e certamente acertará na opção. O dia pede que você saiba pesar cada

coisa com sua coerência natural.
-

-

Escorpião (23/10 a 21/11)
Você hoje conta com muno mais ânimo com a presença da Lua em estado hannonioso em sua área da rotina, saúde e

trabalho.lsso lhe abre bons canais de energia para trabalhar nestas áreas. Procure se organizar mais, de modo que lhe

sobre tempo para se divertir e narncrar como você gosta. Programe os próximos dias, mas sempre com disciplina e

responsabilidade.

-

Seu regente Júpner, que já é aclamado como o agente de sorte do zodiaco, em harmonia com Lua e Vênus hoje, lhe

presenteia com lindos momentos de alegria e amor. Saia para se divertir e curtir um programa gostoso e leve com

quem gosta. Aproveite o dia curtir bons momentos com quem ama e considera a pessoa de sua vida!

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Está na hora de você consolidar algumas coisas em casa. Aproveite a boa vibração do momento com as energias
cósmicas em hannonia no céu pedindo que você tente termnar algumas tarefas que começou e ainda estão por acabar

dentro do lar ou com seus familiares. Você sentirá como isso pode dar um novo sentido às coisas, além de abrir novos

caminhos de vida.

Aquário (21/1 a 18/2)
Os aspectos hannoniosos que os planetas mais posnivos do zodíaco fazem hoje no céu acabam deixando você mais

ansioso e louco para curtir as coisas boas da vida. Procure se controlar para poder viver o que há de melhor na vida e

não fique colocando palavras na boca de quem está falando, dê tempo ao tempo. É importante também saber ouvir.

Peixes (19/2 a 19/3)
Considerando que você já é um ser conectado com o universo e as energias espírituaís, este é um ótimo dia para
resolver assuntos de ordem financeira se saindo melhor do que esperava. Júpter, Vênus e Lua estão agindo a seu favor

e não dá para perder essa chance de organizar suas economias. Só depois de analisar bem o lado positivo é que deverá

fazer investimentos.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Rppptindo O pra�o
Um sujeito hospedado num hotel vai tomar seu

café da manhã tranquilamente, na manhã de
um sábado.
Quando o empregado chega, o sujeito olha em

vota e faz seu pedido:
.

- Queria dois ovos fritos, um bem passado e

esturricado, muito queimado, e o outro

quase cru.

Sem dar tempo para que o atendente digertsse o

que acontecia, o cliente continua seu pedido:
- Ah, e queria também duas torradas

queimadas. E uma manteiga tão dura que.você
parte a faca tentando cortar um pedaço. Além

disso, se for possível, uma xícara de café bem,
mas bem frio mesmo.

O empregado, meio confuso com o estranho

pedido, ainda tentou articular uma resposta
- Meu senhor desculpe, mas esse pedido. é

impossível de atender.

Rapidamente o cliente retrucou:
- Como assim? Pois foi exatamente isso que
vocês me serviram ontem!

Gêmeos (21/5 a 20/6)
-

, .
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.CADÊ?
Olha, os dados já são velhinhos, mas como eu tava com' preguiça de pesquisar melhor e

ainda assim valem para ilustrar meu ponto, jogo aqui. Sei que números são uma chatice num

texto, mas faz um esforço e prestenção: no ano de 2000, a cidade de [aragua do Sul tinha,
segundo o censo, 10.656 cidadões na faixa de 15 a 19 anos, 11,239 cidadões na faixa de 20 a

24 anos e 10.627 cidadões na faixa de 25 a 29 anos. Já naquela época, isso dava marromenos

32.000 pessoas naaurora do florescer e prontas pra descobrir e viver a vida. Hoje certamente

o número é maior, e mesmo assim, 32.000 pessoas já é gente pracacê (pracacê is à Randal
copyright), não? E sim. Dito isso, agora faço aqui a pergunta que já ouvi de todos donos de
casas noturnas da região: cadê todo mundo?

.

Supondo-se um sábado com restauranres, bares, Cbopp e duas casas noturnas abertas,
quantas pessoas essa cena comporta? Umas 8.000? Faltam 24.000 por aí, no mínimo. Pensa
só como poderia ser agitada a vida noturna dessa cidade, ou quantas novas opções de
entretenimento existiriam aproveitando esse vasto mercado... Mas O povo não aparece!

Será que tem tanta gente assim namorando? Será que o Supercine têm passado filmes bons?
. Será que (duvido) as opções é que não são boas? Será que o IBGE mentiu pra mim? Cadêvocê,
rnenina-cidadã-jaraguaense número 10.946, que nunca vi por aí?

Números não mentem (o Gelásio quem me ensinou), então certamente tem alguma coisa
errada nessa cidade. Até porque, se você juntar o público da cidade mais o da região inteira, ia
faltar espaço nas ruas. Diabos, o que acontece? Se alguém souber a resposta, me avise.

Ricardo Daniel Treis, o lógico.

Foto: Rion Brattig - Zinabre.com

Luisa Werninghaus apareceu pela cidade final-de-semana

passado para curtir o show de Marcelo 02, dando assim um

tempo na saudade de [aragua do Sul e de toda turma. Na foto,
com o amigo "Dr." Juliano Girolla.

BIG NEWS "

Há quanto tempo não se falava do Big Bowlling numa coluna
. desta cidade? Pois é, a Por Acaso toca no assunto e traz as novas: a

saudosa casa reinaugura em [aragua do Sul no primeiro
trimestre de 2008! Ao mesmo tempo em que a ComBat estará se

despedindo (quem achou que seria esse ano, enganou-se), a

parceria Chico Piermann & Big gera novo fruto e manda ver na

vida noturna da cidade. E já que o papo é Iançameutos para
2008, aguardem pelo pub que irá abrir no começo do ano em

pleno centro de [araguá!

E NO DOMINGO?
A boa é a promessa de emoções que o jogo da final Malwee x

JEC vai provocar nos jaraguaenses. Já tem point para curtir a

partida? A gente repassa então o convite do pessoal da Choperia
Bierbude, que convoca todos para o ótimo almoço de seu buffet
e, na sequência às Uh, curtir a transmissâo do jogo no telão da
casa. A pedida é completa, cornmuito chopp pra acompanhar. E
dá-lhe Malwee!

E A COLUNA DA SEMANA
PASSADA?

Problemas de força maior

impediram a publicação, mas

resolvemos parte do
problema enviando ela por
e.mail para os 8.500 mais

chegados de nossa listinha. Se
você

.

se deparar aqui com

alguma nota que acha já ter

lido em algum outro lugar,
não estranhe. O repeteco
deve-se por ela realmente
valer a pena ter impressão
nesse espaço aqui pelo CP.

TEM CERVEJA NA ADEGA
A nova é que a Adega

Airoso Menezes, de nosso

grande amigo Thiago
"Pingua", passa a

disponibilizar em suas bem
preenchidas prateleiras toda
linha de produtos da
cervejaria Eisenbahn. Você

que vinha adiando aquela
merecida degustação das
cervejas, do licor ou da
exclusiva Eíscnbahn Lust
(primeira cerveja do Brasil
produzida pelo método
champenoise) agora não têm
mais desculpas. Chegalá!

O CORREIO DO POVO ç.;;

RUMO À QUITO

Eis novas de nosso amigo Alexandre "Porkys" Schmidt, em sua jornada como

rnochileiro até o Equador. Já em sua terceira semana de viagem, . saiu ontem de
Montevideo (aonde tirou a foto acima, num bar) e vai para a cidade de Colonia, ainda
no Uruguai - próximo destino será Buenos Aires, na Argentina. Valor gasto até então:

R$530,00, com saldo de muita cerveja, novos amigos e curiosidades. Porkys faz um

pseudo-diário em nosso blog, onde toda quinta são publicadas várias fotos e alguns
relatos. Tudo muito interessante, passa hoje lá no poracaso.com pra conferir.

TÚNEl DO TEMPO
Agora toda quinta-feira estamos trazendo de volta à vida em nosso blog um dos períodos

mais empolgantes para a geração que começou a curtir a vida por volta de 1999. Lembra do
Café & Confusão ou festas da Invasão e Casarão, quando cobertura fotográfica era novidade! (.:

Saibam que o site jaraguaense O Leopoldo foi pioneiro em toda região (senão estado) no

serviço, e hoje fotos daquela época são raridades que, via M f. Max Pires, o blog Por Acaso pode
republicar. Imagine oito anos de coberturas fotográficas por resgatar para matar a saudade!
Pois é, essa é a série de posts que têm mais um capítulo hoje em nosso site. Confira!

AGENDA£! AS BOAS DO FINAL-DE-SEMANA
QUINTA-FEIRA

- SCAR Lounge Bar: oferece double
chopp até 20h com Seu famoso rodízio de
petiscos para acompanhar, O áudio da
noite tê por conta de.Renato Aguiar;

- Licoreria: promoção nova no point, que
faz pagodinho ao vivo em seu espaço com

grupo Nova Tendência;
, Choperia Bierbude. faz happy hour com

50% de desconto no cardápio de petiscos
até 20h. Promovendo o costumeiro agito
de quinta-feira do point, sobe ao palco
banda Coyote Jack (pop-rock);

- Kantan Sushi Lounge. têm hoje happy
hour com double choppdas 19h às 21h;

- Moinho Disco: l�Óite de pagodaço no

palco da casa, com os grupos Papo de
Samba e Elauê se apresentando. Na
sequência, o repertório do DJ David
Rausisse embala a pista. A balada, faz
entrada ladies free até OOh . moças,
aproveitem! Início: 22h.

Cbampagné, com grupo Nova Tendência.
O agito tem hora marcada para inicio às

1511., e segué além finalizando com DJ
David Rausisse nas pick-ups. Elnhalando
as meninas, rodadas de champagne serão
distribuídas durante o evento. Uma ótima

pedida;
- Choperia Bierbude: happy hour com

50% de desconto no cardápio de petiscos
até 20h. Áudio pela banda Trio Acústico,
com repertório pop-rock;

.

- UP Lounge Bar (Pomerode): faz exceção
na age�dá e abre neste sábado com música
aoviYe>, com Renate> Aguia r ao palco�
- ComBat Club: continua à toda c�rga de
grandes atrações e faz balada com a dupla
Leozinho e Paciornick. Dois grandes
nomes da e-music nacional (D], e

percussionista, respectivamente) são as

atrações da noite, junto ao carismático
Martin Lamelas e nossos amigos Alva e

Edu S. do Overseas Project. Grande
promessa de diversão aguarda ()S

jaraguaenses neste sábado;
, ".

. ..

- Momma Club (Pomerode): o Momn'nt
recep�iÇlna em sua pista os ,.atletas
Catarinense de Downhill, em mais Uma
balada Saturday Fever. No comando da
pista, DJs Johnny (residente) e Diego
Maul. (Camorra Bar). No segundo piso,
rola pagodeira com banda Toque de
Simplicidade, mais agito pop por DJ Léo.
Acesse www.momma.c6m.br para
maiores detalhes.

SExtA-FEIRA
- Chopería Bíerbude mantém a agenda de
seu happy hour, traz�nd() ao paleo a dupla
Rani e Roniel, corn.repertório pop-rock;

- UP Lounge Bar (Pomerode). abre portas
com o DJ residente Igor Lima, junto ao

convidado especial Rafael Vidal, do
Deseo Lounge. A casa não cobra couvert.

-

SÁBADO
- SCAR Lounge Bar: faz proposta nova ao

público e promove.a P Tarde do Pagode e

, . VAI FAZER FESTA? NÃO DEIXA DE AVISAR: R.3@PORACASO.COM

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO SANTA CATARINA· QUINTA-FEIRA, 27 de setembro de 2007 I 13

PAULO ALCEU

redacao@ocorrpiodopovo.com.br

redacao@ocorreiodopovo.com.br

DecisãoCOl11JptO
Uma das bandeiras do PT, que agora está no comando do

país, era o combate à corrupção. Sobravam Críticas, ataques,

denúncias e demonstrações de indignação. Muitos dos líderes

que hoje freqüentam o Planalto não mediam esforços para

aterrorizar os opositores. Chegaram ao poder e o Brasil segundo
a ONG Transparência Internacional continua amargando uma

classificação deplorável. Aparece atrás do Chile, do Uruguai
1

aqui na América do Sul. Recebeu uma nota 3,5 numa

classificação que vai de 10 a zero. Ou seja, nosso país está

entre os países onde a corrupção é um problema grave. Em

2001 e 2002 estávamos numa situação menos pior. Não dá

para negar que passamos por um processo de modernização e

um aprimoramento da aplicação de recursos públicos, mas

ainda estamos muito longe de alcançar o ideal. Falta o

principal, o combate à impunidade.

Festa
A assinatura dos contratos de incorporação do Besc pelo

Banco do Brasil será em Florianópolis no dia nove de
outubro com a presença do presidente Lula, atendendo

pedido de lideranças petistas. Antes disto no dia três de
, outubro o presidente recebe no Planalto empregados do

banco que vão entregar moções de apoio à manutenção
do Besc que atinge municípios onde não existem

instituições financeiras.

CPMF
Ao sentir-se atacada pelo deputado Aleluia do DEM, a

deputada Ângela Amin, que votou a favor da CPMF, reagiu
dizendo que "não se envergonha por seu nome estar no

painel da FIESC, afirmando ser transparente e tendo sua

vida pública pautada a favor dos menos favorecidos e não

do grande empresário."

=; Tendpncia
Caso não cheguem a um acordo sobre a continuidade das

investigações a tendência será recorrer à Justiça através
de um mandado de segurança.Pelo menos essa é a opinião
de alguns líderes de oposição da Câmara de Vereadores de

Florianópolis que emperrou na decisão de investigar ou não
o prefeito Berger.

Juntos .

A reunião das lideranças do PPS com o governador esta

semana foi para reafirmar a sintonia e apoio ao governo
"" Luiz Henrique. Pelo menos foi o que declarou o deputado

Sergio Grando. "Não houve nenhum pedido," garantiu o

parlamentar.

Demorou
Virou caso depolícia, ou seja, caso de governo. As tarifas bancárias

serão objeto de discussão do governo Lula nos próximos dias. Pelo
menos foio que garantiuoministro do Planejamento, PauloBernardo.
Houve um crescimento exagerado das tarifas bancárias onerando o

correntista, que já leva no estômago com a CPMF, que pelo visto

continuará até 2011.

Segundo o rrurustro da

Fazenda, Guido Mantega, até

o final do ano, o governo vai

regulamentar as tarifas ban
cárias no país. Defende uma

"homogenização" de tarifas e

transparência. Considera que

hoje poucos sabem o que estão

realmente pagando.

Dedicado
A cessão de um terreno-no

bairro Saco Grande em Floria

nópolis resolveria o problema da

Cooperativa Social de Pais,
Amigos e Portadores de Defi

ciência, que se dedica à reci

clagem e material gráfico. Só
assim poderá abrigar cem

cooperados. Hoje são trinta, mas

não há espaço. Ontem o secre

tário da Administração Antonio
Gavazzoni conheceu o local na

companhia do deputado Júlio
Garcia. Sensibilizados prome
teram empenho reconhecendo

que será uma verba pública bem

aplicada.

Enquanto isso
...em Brasília o presidente

Lula lançava um plano social

para pessoas com deficiência,
que hoje reúnem 24,6 milhões
de brasileiros. No total são

R$2,4 bilhões investidos até

2010 para acesso do deficiente
à educação, saúde, habitação
e transporte.

Recursos
Continua em debate na

Câmara dos Deputados o projeto
que estabelece um novo critério

para demarcação da divisa entre

estados e municípios visando
redefinir o cálculo do pagamento
de royalties pela exploração de

. petróleo e gás natural no mar

territorial,

E a Vida Segue
Será que deputados e ve

readores catarinenses que
aderiram ao troca-troca correm

o risco de perdero mandato?

REFORMA AGRÁRIA

Audiência discute

reivindicações

Manifestações pela reforma agrária foram feitas em 15 estados

outra para o Estado em negociação
na Secretaria da Agricultura.
Viabilizar veículos para a equipe
técnica, cotas de calcário para as

famílias assentadas, especialmente
para os novos assentamentos,

capital de giro e de investimento

para as agroindústrias, necessário

para potenciahzar empreendimen
tos, agregar valor e gerar trabalho
e renda foram uma das reivindica

ções do movimento que defende
a ampliação e rapidez do processo
de assentamentos no Estado. .

Durante reunião foram tra

tados assuntos da agricultura,
saúde, educação e infra-estrutura.
"Discutimos uma a uma para ver

qual deve ter solução rápida",
comenta Ceron. "Já temos à

_ disposição 18 veículos da parceria
entre Governo Federal, Governo
do Estado e'MST".

Foram tratados assuntos

da agricultura, saúde,
educação e infra-estrutura

FLORIANÓPOLIS
O secretário -de Estado da

Agricultura, Antonio Ceron,
reuniu-se com a comitiva do MST

III

(Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra), junto com

representantes da Epagri, Cidasc,
Secretarias da Infra-estrutura,
Educação e Saúde para atender
às reivindicações do movimento

no Estado. Foidiscutidapauta com

16 itens, dentre eles, cotas de

calcário, veículos para assistência
.

técnica e crédito de capital de giro
e investimentos para as agroin
dústrias da reforma agrária.

São duas pautas, sendo que
uma para o Governo Federal e

Defensoria Pública
em debate
FLORIANÓPOLIS

A Comissão de Finanças e

Tributação aprovou o pedido do

deputado Décio Góes (PI) para a

realização de audiênciapúblicapara
debater a criação do Fundo Especial
da Defensoria Dativa. A reunião

aconteceuontemanoitenaAlesc.O

Fundosedestinaacomplementaros
recursos financeiros indispensáveis ao

pagamento da remuneração dos

advogados que exercem as funções
de Defensoria Dativa e Assistência

(judiciária Gratuita. Outra questão
é a criação da Defensoria Pública.

Com a atribuição de prestar
assistência judiciária integral e

gratuita às pessoas carentes, corno

princípiodeigualdade epreservação
da cidadania, a defensoria pública
está estabelecida na Constituição
Federal, porém Santa Catarina é o

único Estado em que ainda não foi

implantada. Como forma de suprir
a ausência de uma defensoria'

pública no Estado, foi criada a

Defensoria Dativa, uma assistência

gratuita prestada pela OAB/SC
(Ordem dos Advogados do Brasil)
e remunerada pelo Estado.
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RANKING DA CORRUPÇÃO

Brasil fica em 72° em ranking
- ,

de corrupção, mostra estudo
o país teve nota 3,5
em uma classificação
que vai de zero a dez

BRASíLIA
O Brasil é o 72º colocado no

ranking anual sobre corrupção
elaborado pela organização não

governamental Transparência
Internacional e divulgado
ontem. O país registrou nota 3,5
em uma classificação que vai de

10 (para países menos corruptos)
até zero (países mais corruptos).

No ano passado, o país estava

em 70ª e tinha nota de 3,3. A

variação da nota em 0,2 não

pode ser comemorada, de acordo

com Bruno Speck, assessor sênior

da entidade para a América

Latina, uma vez que está dentro

da margem de erro, que é trêS'
pontos para baixo-e cinco pontos

paracima.
A nota do Brasil no índice

de percepção da corrupção já
chegou a 4,0, nos anos de 2001

e 2002. Desde então, foi para

3,9, depois para 3,7 e atingiu
3,3 no ano passado. "A mar

gem de 3,5 a 4,0 coloca o Brasil

entre os países onde a

corrupção é um problema
grave".

Segundo Speck, a colo

cação do Brasil "piora tende
cialmente porque a cada ano

entram mais países no ranking".
Ele destacou, porém; que,

quando são incluídos novos

países, a metodologia da

pesquisa é alterada. No ranking
de 2007, foram incluídos 17
novos países, somando 180.

O assessor explica que a

melhor forma de avaliar a
.

situação do Brasil é comparar
Oi

com outros países da América

Latina. O Chile, por exemplo,
está na 22ª posição e registrou
nota de 7,0, o dobro do Brasil. O

Uruguai, no 25º lugar, tem nota

6,7. (Informações do site G 1)
MUNDO - De acordo com

a Transparência Intemacional, a

corrupção afeta principalmente
os -países devastados pela
violência, incluindo Iraque e

Somália, que se uniram a

Mianmar na relação dos mais

afetados. Já países como

Dinamarca, Finlândia e Nova

Zelândia se encontram no topo
da lista dos mais transparentes.

"Os países do final da

classificação devem levar a sério

estes resultados e agir já para
fortalecer a responsabilidade de
suas instituições públicas",
destacou Huguette Labelle,
presidente da 'TI.

lula visita um país a cada dez· dias em 2007
BRASíLIA

Após ter voltado de Nova

York (EUA), onde participou na

terça-feira, 25, da 62ª As

sembléia Geral das Nações
Unidas, o presidente Luiz Inácio

Lula da Silva concluiu a 26ª

viagem internacional dos nove

primeiros meses do segundo
mandato, segundo dados da
Presidência da República.

Em média, Lula visitou um

país a cada dez dias entre 1 º de

janeiro e 25 de setembro deste
.

ano, períodó que já cumpriu no

segundo mandato como pre-
sidente. Em 2007, ele esteve em

24 países diferentes. No total, o

presidente ficou fora do país em

46 (17,2 %) dos 268 dias do ano

até esta terça-feira.
Desde que assumiu a Pre

sidência, em 2003, Lula viajou
.128 vezes para outros países,
média de uma visita a cada 13,5
dias (foram 62 nações visitadas

no período) .

Para o professor da Universi-

Alemanha 5 a 8 de junho ,F.inlândia

Argentina 26" e 27 de abril '_Guiana-
Bélgica 5 de julho Jiorid�rás
Chile 2S-é26 'de 'ab-ri! = In�tià .

Dinamarca 12 e 13 oeseterno rc Inglà1;efrili'
Equador 15 de janei ro Jamaica

Espanha 14 a 17 de setembro
"

..,.Mexicc£.
EUA 30 e 31 de mer çc e Nfcar,ii:gUa

24 e 25 de setemo ro

dade de Brasília (UnB) e es

pecialista em relações interna

cionais Alcides Costa Vaz, as

viagens oficiais são "impor
tantes", pois "cumprem o pro

pósito de avançar em interesses

corporativos, em interesses do
setor produtivo".

A média de viagens do

8 a 1 O de setembro Noruega 13 e 14 de setemb ro

2 e 3 de'março Panamá 9 e 10 de egosto

7 de agosto Paraguai 20 e 21 de maio e

? ã 5 oe jumo' 28 e 29 de junho

1 e 2 de' juwnQ_ô Portugal 4 e 5 de julho
8 e 9 de'agosto Suécia 11 e 12 de setemb ro

5 a 7 de agosto Suíça 24 a 26 de janeiro

7,e 8 de egost o Uruguai 26 de fevereiro

Venezuela 16 e 17 de abril

presidente Lula a outros países é

superior à de seus antecessores

Fernando Henrique Cardoso,
Itamar Franco, Fernando Collor
de Mello e José Sarney. Na

avaliação do professor da UnB,
isso é uma conseqüência da

ampliação dos "interesses

externos do Brasil". (Gl)

ECONOMIA Canos Brandão
rpdaCclo@ocorreiodopovo.com.br

Essa é para quem tem muito dinheiro. E está a fim de esbanjar,
claro. A montadora californiana DiMora MotorCar anunciou

nesta semana a criação de um carro para quem não está satisfeito
com alguns dos mais luxuosos sedãs que estão no mercado, como t
o Rolls-Royce Phantom e o Maybach 62. O Natalia, de US$ 2

milhões (R$ 3,7 milhões), promete ser a máquina mais luxuosa

e tecnológica do mundo. Terá. O carro, que tem seu desenho

baseado em aeronaves, será equipado com um motor de alumínio

de impressionantes 14.0 litros V16de 1,2 mil cavalos de potência,
além de diversos computadores de bordo, tração nas quatro rodas

e massagem no banco dos passageiros. (foto anexa)

Voando alto
A Embraer continua sendo a jóia da coroa da indústria brasileira,

com grande visibilidade e conquista de mercado exterior. A empresa

anunciou no início desta semana o fechamento de dois contratos

para venda de jatos Phenom. Um deles é a ampliação de um

pedido da Executive AirShare, que atingirá o total de US$ 22,24 -;

milhões só em pedidos firmes, e outro com a Eagle Creek, de US$
14,9 milhões, que corresponde à confirmação de opções de um

contrato de 2006. A primeira entrega do jato Phenom para a Eagle
Creek está prevista para o final de 2008.

Crescendo
O mercado nacional de celulares está em constante

crescimento. Neste mês, chegamos a.' 110 milhões de aparelhos
habilitados. Contudo, as operadoras de telefonia celular Vivo e

TIM viram suas participações no mercado nacional caírem em

agosto, enquanto Claro e Oi avançaram, segundo dados

consolidados divulgados pela Anatel.A Claro, foi a que mais

cresceu passando de 24,67 por cento e.m julho para 24,76 por ('-.
cento em agosto.

Entre os piores
Fazer negócios no Brasil não é fácil, mesmo. Numa lista de 178

países, sob a perspectiva da facilidade de fazer negócios, o Brasil ocupa

a 122ª posição.a avaliação foi feita pelo Banco Mundial (Bird) .Entre

os latino-americanos, oChile é omelhorposicionado, na33ªcolocação.
Para elaborar a classificação, o Banco Mundial e a IFC levam em

conta os seguintes critérios: facilidade para iniciar um negócio,
negociação de licenças, contratação de funcionários, registro de

propriedades, obtenção de crédito, proteção ao investidor, pagamento
de impostos, negociação entre fronteiras, execução de contratos e

encerramento de negócio.

Os· melhores
Já os 25 melhores países do mundo para se fazer negócios são:

Cingapura (que repete a posição do relatório anterior), Nova

Zelândia, EUA, Hong Kong (China), Dinamarca, Reino Unido,

Canadá, Irlanda, Austrália, Islândia, Noruega, Japão, Finlândia,

Suécia, Tailândia, Suíça, Estônia, Geórgia, Bélgica, Alemanha,
Países Baixos, Letônia, Arábia Saudita, Malásia e Áustria.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

/--.;�-""

O CORREIOESPORTIVO QUINTA-FEIRA, 27 de setembro de 2007 115
esporte@ocorreiodopovo.com.br

CICLISMO: MElHOR DO PAís

Ricardo Ramthum conquista título brasileiro
Prova acontl�cpu no

fim-dp-spmana no

intprior gaúcho

JULiMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

Debaixo de muita chuva, o

;, ciclista jaraguaense Ricardo
Ramthum conquistou um feito
inédito no fim-de-semana. Ele foi

campeão brasileiro de mountain

bike, na modalidade de maratona,

na categoria sub-30. A prova

. aconteceu no fim-de-semana,
entre as cidades de Rolante e

Riozinho, no Rio Grande do Sul.
Ele completou os 100 quilômetros
em4hlS, contra4h28 do segundo
colocado.

Ramthum jáhaviaparticipado
de outras edições e, no ano

.

'passado, havia terminado em

terceiro, mas nasub-23. Neste ano,

Fpminino
Confiante no desempenho do
time, o técnico do Olympya/
Juventus, Luiz Vieira, o

Polenta, quer convidar o

público para prestigiar a

estréia da equipe no

Campeonato Estadual
Feminino. Neste domingo, às
15h30 no Estádio João
Marcatto, elas jogam contra
o Scorpions, de São José.

Basquptp
As equipes mirins entraram
em quadra no fim-de
semana. O masculino da
Wizard/Marista/FME venceu

duas e perdeu outra em São
Bento do Sul e manteve a

vice-liderança do grupo. Já
as meninas da Karlache/FME
venceram as três e

continuam na ponta, cada vez

mais perto da decisão.
.

LINHA DE FUNDO

"

)

I

�

LUCIANO fACHINI/DIVULGAÇÃO

ele enfrentou condições to-

talmente adversas. As fortes
chuvas que caíram no interior

gaúcho fizeram com que o nível
do rio subisse 2m40 em menos de

40 minutos. "Em alguns trechos,
rivemos de carregar a bicicleta
nas costas com água na cintura",
lembrou o atleta, que terminou

em sexto no geraL
O ciclista já conhecia o trajeto,

pois em 2005 havia vencido o

Desafio das Montanhas. Mas esta

foi a primeira vez que urnbrasileiro
aconteceu no Sul do Brasil. "Foi
considerada a mais dífícilde
todas as edições", disse ele. O
atleta agora volta as atenções
para os -Jogos Abertos de Santa
Catarina. Mas ele vai defender
São Bento do Sul. Ele participará
na prova de mountainbike (cross'
country) e talvez também no

contra-relógio. Ricardo Ramthum (70) venceu a chuva forte que caiu durante toda a prova e conquistou Q título inédito

Julimar Pivatto
esporte@ocorreiodopovo.com.br

Sall1�el na Argentina
SamuelLopes tentará, na próxima semana, conquistar um título
inédito. Junto com a Seleção Brasileira, ele viaja para Buenos Aires

(Argentina), onde disputará o 240 Campeonato Sul-Americano de Tiro

Olímpico. As disputas acontecem de 3 a 6 de outubro. Depois do

quarto lugar no Pan-Americano, ele se sente mais confiante e espera
conquistar o título inédito na carabina deitado. Ele também defendera
a equipe brasileira que quer conquistar o troféu que os argentinos
ganharam na última edição.

Spsi
Neste fim-de-semana tem
várias decisões na Copa Sesi.
No futsal masculino,
acontecem as quartas-de-final.
No futset feminino decidem o

título Marisol x Malwee, às
9h20. No futset master,
também tem final, entre

. Malwee x WEG, às 11 h. Ainda
tem as disputas da bocha, do
xadrez e do vôlei masculino.

Para crianças
Hoje e amanhã, nas quadras do
Colégio São Luís, acontece o

Festival de Queimada. Alunos de
até dez anos de dez escolas da
cidade participam da

competição. Hoje, a partir das

8h, acontecem os jogos do

masculino, que tem 18 times.
Amanhã é a vez das meninas, a

partir do mesmo horário, quando
13 equipes brigam pelo título.

Indicação do Vereador Dieter Janssen (PP) de colocação de

bocas-de-lobo na rua Orestes Bortoline, no bairro São Luis,
em Jaraguá do Sul; tmpíantação de tubulação na rua

Waldemar Rau.

dos Monos; Colocação de placas de sinalização junto ao

pontilhão existente na rua Germano Stricker, Tifa cos
Monos; Instalação de um telefone público na rua Germano
Stricker esquina com a servidão 133, Tifa dos Monos;
colocação de proteção lateral no pontilhão existente na rua

Germano Stricker, Tifa dos Monos; Solicitação ao DNIT

(Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes)
providências imediatas em relação a implantação de

proteção lateral nos dois sentidos na rodovia BR-280, altura
do bairro Tifa dos Monos, região da escola municipal Pe.
Alberto Jacobs; Implantação de área de lazer no bairro Tifa
dos Monos, proximidades da escola municipal Pe. Alberto
Jacobs; Implantação de nova rua unificando o bairro Tifa
dos Monos, sentido escolaNila Paraná, interligando as ruas

Thereza Ferrazza e Pedro João Meurer; Melhorias no abrigo
do ponto de ôni1rus existente na BR-280, proximidades da
rua Germano Stricker, Tifa dos Monos; Instalação de abrigo
no ponto de ônibus existente na BR-280, proximidades da
rua Germano Stricker, Tifa dos Monos. 110 sentido
centro/Nereu Ramos; Melhorias nas galerias de águas
pluviais existentes, além de efetuar a colocação de boca
de-lobo na rua 125. próximo a gruta, na Tifa des Monos._
Requerimento do Vereador Jurandir Michels (PV), que
requer que seja convocado o sr. Jair Pedri, diretor de

habitação, para participar de sessão plenária no corrente
mês, em horário regimental, para esclarecimentos
referentes à sua pasta.

Indicações do Vereador Jaime Negherbon (PMDB). de

limpeza no asfalto e na tubulação, na rua IIdemar K. Satler,
no Jaraguá 99; Irrigação das estradas no bairro Santo
Antonio; Asfaltar ou pavimentar as ruas Ricardo Marquardt,
no bairro Jaraguá 99; Delphina Demarchi Pradi, no bairro
Barra do Rio Cerro, Clemente Pradi, no bairro Jaraguá 99,
Rodolpho Butzke, no bairro Barra do Rio Cerro; Recolocar
os tachões na rua João Januario Ayroso, proximo a ponte
pensil Pedro Picolli, no bairro são luis; Estudos no sentido
de fazer uma área de lazer nas proximidades da igrt:ja
luterana pastor Albert Schneider, no bairro São Luis; Lixeira
no ponto de ônibus localizado na rua José Narloch, em

frente a casa n° 723, no bairro São Luis."
-

Indicaçôes do Vereador, Ademar Braz Winter (PMDB), de

instalação de um telefone público na Tifa União, 300 metros

antes da verdureira do Pio, no bairro Rio da Luz; Irrigar duas
vezes por dia as ruas: Erminia Nicolini e Antônio Henrique
Mafezolli, no bairro Santa Luzia.

lndicação do Vereador Eugenio Moretti Garcia (PSDB), de
estudos, 'no sentido de providenciar iluminação na ponte
pencil Pedro Picolli, que liga a rua João Januario Ayroso, no

bairro São Luis com a rua Ângelo Rubini, no bairro Barra do
Rio Cerro.

Requerimento do Vereador Pedro Anacleto Garcia (PMDB),
que requer seja encaminhado ofício ao INSS convidando os

médicos peritos ou seu representante, para uma audiência

pública, na Câmara Municipal, com o objetivo de esclarecer
dúvidas sobre perícias médicas e outros procedimentos.

Indicações do Vereador, Sadi Terres da Silva (PTB), de

promover o alargamento da rua Germano Stricker, na Tifa

www.cmjs.sc.gov.br
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CARA NOVA: REVELAÇÃO DA LIGA
"

As vésperas da tlnal, Malwee

conlinna mais umrrsorço
Humberto, que estava no

São Caetano, chega
depois do Grand Prix

JULIMAR PIVAITO

JARAGUÁ DO SUL
A Malwee contratou mais um

grande reforço. O ala Humberto,
de 20 anos e que estava no São

Caetano, chega depois do Grand
Prix. O jogador foi um dos

destaques do time paulista na Liga
Futsal, com 11 gols e está com a

Seleção Brasileira em Portugal,
onde realiza amistosos. Ele foi o

único atleta que atua aqui a ser

chamado para estes jogos.
Humberto já está inscrito e vai

disputar as competições que a

Malwee terá até o fim do ano, com

exceção dos Jogos Abertos.
O diretor de futsal da Malweel,

Cacá Pavanello, disse que o acerto

com o jogador já tinha sido feito
antes da Liga. "É um grande
jogador. Comisso, fechamos o ciclo
de contratação e vamos subir mais

cinco atletas do juvenil", co

mentou Pavanello. Além dos

amistosos, Humberto foi con-

Humberto foi uma das revelações do São Caetano na Liga Futsal deste ano

firmado no grupo que vai disputar
o Grand Prix.

�

Outros sete

jogadores da Malwee também
foramconvG'Cados- Tiago, Falcão,
Lenísio, Chico, Leco, Williane Ari,

Enquanto isso, o técnico

Fernando Ferretti se reuniu com

os jogadores antes do primeiro
treino com bola depois da goleada
contra oJoinville. Eles já começam

a discutir a estràtégia do próximo
confronto. ''Aindanão sabemos se

vamos usar o esquema de

marcação, que funcionou muito.
bem na segunda-feira. Mas eles
também esperamque agente tome

a atitude para definir a partida e,

com isso, abrimos espaços. Durante

a semana, vamos conversar sobre

isso", afirmou o treinador.

ir
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competir", lembra o pai Valdir.
Desde então, vem fazendo bonito
e levou junto o irmão Eduardo,
que começou a praticar a

modalidade com a mesma idade.

Hoje, a família toda está en

volvida. "Quando não tem corrida
no fim-de-semana, parece que
falta alguma coisa. Então apro
veitamos para treinar", disse.

Neste fim-de-semana, os

irmãos têm mais uma prova. Será

em Brusque, onde disputam a 5ª

'Etapa do Campeonato Catari
nense. O objetivo é manter a

hderança da competição. 'Os dois
correm compatrocínio de Decabor
Pneus e Câmaras, Gatos &Atos,
Posto Marcolla, Hotel, Etalan e

Marlan Malhas.
-

Irmãos são destaques no bicicross
e começam a acu�ular conquistas

PIERD RAGAZZI

Eduardo (20) e Leonardo Spredemann nelnarn e viajam sempre juntos

inaugurado há dois anos, volta a

receber a competição que inau

gurou o traçado.
Após seis etapas realizadas no

atual campeonato, José Cordova
é o lídercom 112 pontos, 37 a mais

do que o vice Rodolfo Pousa.

Eduardo Garcia é o terceiro com

71. Patrocinada pela Renaulte pela
Pirelli, a Copa Renault Cho conta

com 10 etapas em seu calendário.

, JARAGUÁ DO SUL

Os irmãos Leonardo e Eduardo

Spredemann são dois dos grandes
destaques de Jaraguá do Sul no

bicicross. Com 11 e 7 anos,

respectivamente, eles são líderes
das respectivas categorias no

Campeonato Estadual promovido
pela Federação Catarinense de
Bícicross. Além disso, os dois foram

campeões sul-brasileiros e

Leonardo foi vice no Brasileiro,
'

que aconteceu no feriado de 7 de

setembro em Cosmópohs (SP).
-

Leonardo começou a correr
com quatro anos, depois que a

fda foipassar um dia no Parque
Malwee. "Ele tinha uma bicicleta
com rodinhas e andou na pista. A
partir de então, já quis começar a

Kreis Jr. disputa
r etapa no RS
JARAGUÁ DO SUL

Depois do pódio conquistado
na sexta etapa, o piloto
jaraguaense espera repetir o

resultado neste fim-de-semana.
Em Santa Cruz do Sul (RS), ele

participa de mais urna prova da

Copa Clio. A cidade gaúcha, que
tevê o autódromo internacional

oBoticário'
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Vinhos finos e acessórios

Ao lodo do confeitaria Kuchen Haus -;
Telefone 473370 0220 0

você pode ser o que quiser
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