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Preteltura e SDR firmam
convênio de R$ 7 milhões
Valor será investido em infra-estrutura. Segundo $_��r�tári6/Alberto' João Marcatto, 30 ruas serão asfaltadas.
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Durante a assinatura do convênio entre a prefeitura e a SDR ontem, a secretária de Desenvolvimento Regional, Niura Demarchi dos Santos, aproveitou

para divulgar dados sobre a remuneração dos professores e afirmou que não existe a possibilidade da categoria receber reajuste salarial em 2007 • PÁGINA 4
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Mensalão mcano: qual será
o tratamento da mídia?

o CORREIO DO P

• EDITORIAL

Verdade verde
,Hoje vamos apoiar uma

campanha que está na internet.
É baseada nas recomendações
feitas ao final do documentário
"Uma Verdade Inconveniente",
estrelado por AI Gores, "o ex

futuro presidente dos Estados
Unidos", como ele mesmo

ironicamente se rotula num

dos trechos do filme. As

recomendações para diminuir
o aquecimento global foram
resumidas e adaptadas para o

Brasil.
Vamos lá: "você pode reduzir

suas emissões de carbono a zero:

compre aparelhos e lâmpadas
eficientes. Ajuste o termostato

e poupe energia com aque
cimento e refrigeração.

Recicle. Tudo 9 que puder.
Aproveite. 'Na Natureza nada
se perde, tudo se transforma'.

Sempl! que puder, ande ou uS('

a biciclPta. Onde puder, uS('

transporte público. Recicle.
Tudo o que puder"

Se puder, compre um carro

híbrido (flex). Sempre que

puder, ande ou use a bicicleta.
Onde puder, use transporte

público".
"Peça que seus pais não

destruam oMundo em que você
vaiviver. Se for p-ai, junte-se aos

seus filhos para salvar oMundo
em que vão viver. Passe a usar

{antes de energia renovável.
Eleja líderes que prometem

resolver. a crise ambiental.
Escreva ao Congresso, à As

sembléia, à. Câmara de Verea-

dores. Senão ouvirem, concorra
a um cargo eletivo.

Plante 'árvores, muitas
árvores. Faça palestras na sua

comunidade. Ligue para as

rádios e escreva para osjornais''.
"Insista para os EUA res

tringirem as emissões de C02,
para o Brasil diminuir as quei
madas, e una-se à luta inter
nacional para parar com o

aquecimento global. Se você
acredita em oração, reze para
as pessoas encontrarem forças
para mudar. E como diz o

provérbio africano: 'E enquanto
reea.vvai fazendo'. Encoraje
todos os que você conhece a

ver o filme 'Uma Verdade
Inconveniente'. E se quiser
mais informações paramudar o
seu futuro para melhor acesse
www.clmatecrisis.net".

•. PONTO DE VISTA

'Condutor que não
recebeu multa tem

penalidade anulada

.

• Janaína Elias Chiaradia, Advogada
integrante do Escritório Cassuli

Adv9gados Associádos. (Fonte: STJ)

.Deterrninado. condutor previa, e outra quando da prévia", afirmou o ministro.
conseguiu, no Superior aplicação da penalidade pela O relator ressaltou tam-

Tribunal de Justiça (STJ), a autoridade de trânsito. bérn que, uma vez não ha-
nulidade do procedimento de Ressaltou, ainda, que a vendo notificação do infrator
aplicação de multas por jurisprudência do Tribunal é para defesa dentro do lapso
infração de trânsito, por não pacífica no sentido de set de 30 dias, opera-se a de
terem sido endereçadas a ele. ilegal; como condição para cadência do direito de punir
Além disso, o relator, ministro licenciamento, a exigência' do Estado, conforme o artigo
José Delgado, não admitiu a do' pagamento de multa 281, parágrafo único, II, do
renovação do procedimento imposta sem prévia notifi- CTB.

pela á:{;toridade de trânsito,' ': cação, dó"'(riJratOF para '�é-": .;� No caso, o condutorrecor
por já ter ocorrido a deca-

.

feÍ}.de,��se em processo ad- '

reu de decisão que reconhe
dênci'a do direito de punir do. ministiativo.·'

..

cet a nulidade do prece
Estado. "A notificação da au- dimento, admitindo, contu-

O ministro Delgado, ao tuação in facie (do come- do, a renovação do prece
decidir, destacou que o Có- timento da infração) deve dimento pelo Departamento
digo de Trânsito Brasileiro anteceder o lapso de 30 dias Estadual de Trânsito do Esta
(CTB) prevê mais de uma para que seja enviado o auto do do Rio Grande do Sul.
notificação ao infrator: uma de infração para pagamento, Desta forma, houve a efetiva
quando da lavratura do auto em. virtude de ser este é o aplicação da legislação com

de infração, ocasião em que prazo mínimo exigido pela petente em vigor, devendo
é disponibilizado prazo para legislação para o ofere- ser respeitados os direitos
oferecimento de defesa cimento da necessária defesa assegurados aos cidadãos.

O relatório da Polícia
Federal expõe as' víceras do
mensalão do PSDB e atinge
mais de uma centena de

personalidades políticas e

empresariais, principalmen
te o chefe e percursor do
malfadado esquema de
financiamento de campanha,
o s�n�dor mineiro Eduardo
Azeredo.

Pelo exposto pela Polícia
Federal, quase atotalidade do
primeiro escalão do governo
de Azeredo está envolvida e

partidarizado deste país,
Vale ressaltar que, vai

de suma importância a

ferida denúncia para

possamos observar como,
a cobertura da mídia, qua
um caso envolve os parti
que apóiam o atual gove
e este, muito mais grave,

quantidadé de indiciai
que envolve o PSDB sut
ternos à mídia golpista .�

O interessante é qu
"grande mídia" não se

� -: - ). i

nifestou de maneira coni

deverá ser denunciada. A dente s'ohre este mensa
famosa lista de Cláudio como já fez em outros cal

Mourão foi tremendamente Será que Rirão tambémqu
investigada, comprovando a uma quadrilha do "ali ba
veracidade da mesma.., ,

. os cento e tantos ... "! S

'Esperamos com expecta-i ,que dirão que é uma,q
tiva que o Procurador Geral :,.urilha onde o chefei
da República não vire, nesse );Eduardo Azeredo?qO.u s

caso.,o antigo eIlgavet�dQ�di,,:,�::·:..ql1e dirão qiUe',\'�imda nãó' e

FHC e, apresente a referida nada de-troncreto"? É espe
denúncia não se deixand0�ry�p�a vet.. ; '.i J:. ;,'i .:

levar pelas manobras políticas "...' ,

'. para evitar a exposição dos 'I!I tulz Henrique Ortiz, ,',
protegidos. do imprensalão A�yogado .. �'.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 251inhas, Fonte Times New Roman 12 e
'

ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. all por carta no endereço
'Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postali 9� É obrigatõrio irtformar
completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados),'�

<

• DOS BLOGS
CRISTIANA LÔBO www.cristianalobo.globolog -,com.br

à

Os coman;dantes da CPI das ONGs
A instalação da CPI das ONGs, marcada para hoje, deve confirmar a
presidência para a oposição - o mais cotado é o senador Raimundo

!

Colombo (DEM-SC). A escolha do senador catarinense para a presidên S<I
da CPI não de,ve ser e�tendida como u� �caso:-ele é domesma �staa� ni
senadora Idell Salvatf (PT-SC). A oposiçao aponta ONGs que senam
ligadas à senadora em SC 'que teriam, recebido recursos públicos e ná� a

prestado contas, mas desviado para campanhas eleitorais,
.

particutarmente, do PT noêstado. Diante disso, a base qovernista esC� n

a dedo o relator. O nome que o PMOS apresenta é odo senador Walter CI

Pereira (MS); mas a senadora Ideli Salvàtti prefere alguém qué tenha',
maior disposição de enfrentar os oposicionistas. O nome da preferêncl!
dela é o do senador Inácio Arruda (PC do B - CE),

fB O CORREIO 00 povo
1919·l<.fr.

Diretor: Francisco Alves Editora: Patrfcia Moraes
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Projeto do prefeito
oacir Bertoldi (PR),
e cria cargos de con

ança na Fundação Mu

'cipa! de Esportes foi

rovado pela Câmara
"

e Vereadores, A FME,
ai

d di
gun o o enten i-

a ,

ento, precisa se estru-

rar com recursos hu-

Mas não há, nem de
a ge, consenso quanto

U novos cargos de con

'ança na Fujamas e

u undação Cultural.' O
estionamento prin

� pal ê o inchaço da má,
sa ina pública. Hoje,
,ai prefeitura, são 179.
u la proposta, sobem

ra 208.

o assunto é polêmico e

ve gerar muitas dis,
ssões ainda. Como
correu na se-ssão de
gund.a-feir�: Mas não
á como negar e nin

,

uém fala: se a máquina
IPiíblica incha isso se deve

enas e quase que
1 dusivamente ao ajun
amento de partidos a

da eleição. Ou não!

à votação na Câmara a

proposta do prefeito para
ais uma reforma ad

trativa. Como o pro,
metido plano de cargos e

� �!ários dos servidores
não está incluído e com,

a: pr�ssão deles que vi-:
glam de perto as sessões

.
,

nova derrota" do Exe-
cutivo se avizinha.

ARQUIVO/OCP

Se fosse à votaçãonasegunda-feira,projetadoprefeito
Moacir Bertoldi (PR) majorandoo IPTU de 2008 em .

1 ()oÁ> teria sido rejeitado com folga. Isso porque um

acordo estabelecido no ano passado entre a Câmara e

, prefeiturapara uma revisão da planta de valores não foi
cumprido.Assimsendo, dezenas de imÓveis lOCalizados,

,

no centro (foto) eembairros continuamcom os valores
� venais para efeito do imposto totalmente defasados.

Dessa forma, um aumento linear onera muito mais

proprietários comvaloresatualizados.Usandodçartiflcio
legal,otucanoAdernarWinterpediu vistas aoprojeto.
Apenaspara retardara votação na tentativa de se fazer

algumajuste a toque de caixa,

Celso Machado
, redacao@ocorreiodopovo,com,br

De novo
Vem aí o tal turno único

na prefeitura de Jaraguá
do Sul. Com o argumento
de economia. Uma das

comparações para justi
ficar é: muitas indústrias
têm vários turnos. Só que
não são repartições pú
blicas. E nem se trata de
economia. Ao contrário, é
necessidade de produção.

Tucanos
No encontro da semana

passadao PSDB de jaraguá
doSulcontabilizoumais 249

filiações. O presidente do
diretório e candidato a

prefeito, Irineu Pasold, '

reafirmou posição do

partido: não haverá a

aliança prejendida pelos
tucanos, incluídos aí os

Democratas e defendida

pelo governador LHS, se o
prefeito Bertoldi se filiar ao
·PMOB.

Costurado'
À força Enquanto isso, o prefeito
A promessa de revisão dos valores foi selada a Bertoldi vai hoje a Flo

reboque de outro acordo. À época, a prefeitura -rianópolis onde o gover- ,

pretendia majorar o IPTU em 1L%, percentual que . nador Luiz Henrique da
acabou reduzidopara 10%, porque seria rejeitado por. Silveiradeve liberaralgoem '

pressão presencial de contribuintes que lotaram o, tomo de R$ 6 milhões, via
plenário, com votos até da base do prefeito, Badesc, parapavimentação

de ruas. Com, a contra,

partida do prefeito de se
. filiar ao PMDB.

QUARTA-FEIRA, 3 dp outubro dp 2007 I 3

Sem, efeitGs
Em 2006 a Câmara também aprovou majoração de

20% na tarifa de água. O Executivo argumentava que
o Samae iri.a se livrar da eterna dependência de

financiamentos para expansão da rede. Ao contrário,
de lá para cá, mais de R$ 2Qmilhões engordam a conta

do débito com a Caixa.

Definido
- Com um único voto contrário, da vereadoraMaristela
Mend (PTdoB), ° estacionamento rotativo vai virar lei.
É cópia do modelo de São Bento do Sul, com uso de

"parqirímetros. O usuário,paga apenas o tempo em que

.
�upar a vaga.Deve ser implantado em 2008.

'

Nomes
PT trabalha pela forma-

, ção de chapasmajoritárias
de consenso em municí

pios do Vale do Itapocu.
Ern Jaraguá do Sul e Gua-

. ., , .".

, rammm o consenso ja
. tem os cabeças de chapa:
DioneiWalter da Silva e

Evaldo João JunJck�s,
respectívamente.

. �_:. -, ,

RETRANCA
Comando
Em convenção, o PPS de Jaraguá do Sul elegeu a

novaexecutivaem chapa de consenso.Humberto Grassl
assume apresidência.Na vice, DarciBudalArins. Sérgio
Pacheco na secretaria geral e Adernar pacheco como
primeiro tesoureiro. Gildo Alves fica na presidência de
honra.

Corrigindo
"Gostaria que fosse pontuado e detalhado onde é

que o atendimento está tão ruim para possamos

entender emelhorar as condições dos segurados que
nos procuram. Cabe esclarecer que estamos abertos

para sugestões positivas para o nosso crescimento".

'Marcelo Lazarini Bello, Chefe da APS de Jaraguá do
Sul, sobre nota (27/09) da coluna. Leia-se, então, SUS
enão.INSS.

Resolvido
Área ao redor de 20 mil metros quadrados,

localizada na à Willy Bartel,' no Baependi, será

repassada pela prefeitura ao Tribunal Regional do
Trabalho, paraconstrução de sua sede. Com o aval

da Câmara de Vereadores. Ainda não há prazo para
a obra ser feita.

Orçamento
,

Já está na Assembléia Legislàtiva o projeto de Lei

orçamentária do Estado para 2008: R$ 10,688
bilhões. Com receita corrente .líquida estimada de
R$ 7;9 bilhões. Para pagamento de folha de pessoal,
manutenção, pagamento da dívida e investimentos,
R$ 7,5 bilhões. Maior fatia vai para a Educação:
R$ 2f05 bilhões.

Oktoberfest
Munique, na Alemanha, encerra domingo a 174ª'

, 'edição da Oktoberfest, que originou as duas festas de :
mesmonome emSantaCatarina, amais antigaOCorre
em Itapiranga, Oeste do' Estado. Em 2006, a festa de

Muniquerecebeu 6milhões depessoas e consumo de
7,3.milh�de litros de chope. Canecodeum li�custa
eiltreUS$ .lO,30eUS$ 1 i, algoem tomodeR$18,50.

. .�. ',�
J • ..).

. ."�' .
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Convênio liberamais de R$ 7
rui para obras no município
Marcatto diz qUE.'
CE.'rca dE.' 30 ruas

sE.'rão asfaltadas

KELLY Ef�DMANN
JARAGUÁ DO SUL
A administração pública

municipalvai investirR$ 7milhões
e 415 mil em pavimentação de
ruas, construção de uma ponte e

na compra de maquinário. O
convênio que libera o dinheiro foi
assinado na manhã de ontem

entre Prefeitura, Secretária de
Desenvolvimento Regional e

Badesc (Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina).

Segundo o secretário de
Obras de Jaraguá do Sul, Alberto
João Marcatto, os recursos vão

finanéiar a colocação de asfalto
em cerca de 30 estradas em todos
os bairros domunicípio. O custo

gira em tom; dos R$ 4 milhões.
O restante será dividido entre a

ponte que vai dar acesso ao

PIERO RAGAIII

;'i,
/'
Moacir Bertoldi e Niura Demarchi dos Santos assinaram convênio

Amizade através da Vila Rau e

a aquisição de uma patrola, duas
retroescavadeiras e dois ca

minhões.
Conforme o prefeito Moacir

<Bertoldi, [araguá do Sul necessita
de três pontes e tem 600

quilômetros de ruas não asfaltadas,
atualmente. Com o convênio, a

meta é diminuir esses números.
Omunicípio deve devolverR$

5 milhões e 415 mil dos inves

timentos ao Estado. O valor foi
financiado em 24 parcelasa serem
pagas em dois anos, após carência
de 12 meses. Os outros R$ 2
milhões são referentes à contra

partida da cidade.

Secretária rebate pedido de reajuste dos professores
JARAGUÁ DO SUL setembro de 2007. Em 2002,

O estado de greve dos pro- conforme os dados, quem traba-
fessores estaduais repercutiu na lhava nas séries iniciais, de 1Q' a
Secretaria de Desenvolvimento 4Q, ganhavamR$ 462. Cinco anos
Regional de Jaraguá do Sul. A' depois, o salário passou para R$
secretária, Niura Demarchi dos ,813. Já os outros, do Ensino Fun-
Santos, aproveitou a assinatura de damental e Médio, saíram de R$
um convênio entre Prefeitura, 1.122,74paraR$1.934,48.Mesmo
SDR e Badesc (Agência de Fo- assim, os professores pedem a

mento do Estado de Santa Ca- equiparação do valor ao pago aos

tarina), ontem, para divulgar da- demais trabalhadores do Estado e

dos sobre a remuneração dos abono de R$ 100.
servidores públicos. Em relação� reivindicações da

Segundo o levantamento, os classe, .Niura fez questão de
funcionários domagistério tiveram responder: "estamos fazendo o de-
reajuste médio no piso salarial de ver de casa". Ela também extinguiu
75,77% entre janeiro de 2003 e qualquer 'possibilidade "de o

governo conceder beneficios aos

professores aindaneste ano. "Santa
Catarina trabalha no limite finan
ceiro e não há negociação", afir
mou. De acordo com a secretária,
os servidores precisam esperar áté

2008, quando o executivo estadual
vai começar' a estudar possíveis
acréscimos gradativos.

CUSTOS - Em dezembro de
2002, o Estado gastou quase R$
149 milhões com os salários de
120.643 funcionários públicos.
Quase cinco anos mais tarde, a
soma da folha de pagamento de
122 mil servidores ultrapassou os

R$ 262 milhões. (KE)

Unerj escolhe a nova reitera

para próximos quatro anos

el
________________,dJ

como um dos cincos líder d
empresariais estaduais por San H

. Cat�.Asolenidade dee� �"

do prerruo acontece amanhã, e n

SãoPaulo/SP.
A eleição do Fórum é realiza

pelos assinantes da Gaze!'

Mercantil, em votação livre e se�

pré-candidaturas. Acontece d�

vezespor ano: noprimeiro seme

são eleitos os líderes estaduais e

no segundo, os líderes seta

nacionais.Osmembros escolhi
tomam-se líderes permanents
principal objetivo do "Fórum

.

Líderes Empresarias" é atravM
principais lideranças empresarÍ2Í\
discutir e analisar temas estrUl:llfJÍ
para o desenvolvimento do B¢I
oferecendo soluções práticas pari
sua resolução.

JARAGUÁ DO SUL
"Umdesafio a serenfrentado",

É assim que a nova reitara da

Unerj, Pedra Santana Alves, en
cara a proposta de suceder Carla
Schreiner à frente da instituição.
Eleita com 142 dos 153 votos vá

lidos, ela vai ser empossada em 1Q

de fevereiro de 2008 e fica no

cargo até 31 de janeiro de 2012.
A escolha da substituta agra

dou a atual responsável pela en

tidade. Segundo Carla, a pro
fessora é "ética, honesta e tem

competência suficiente" para dar

Grupo Marisol

homenageado
JARAGUÁ DO SUL

O presidente da Marisol,
Vicente Donini eGiulianoDonini
- diretor demarketing da empresa
- foram incluídos no ranking de
líderes empresariais na eleição
anual realizada pelo "Fórum de
Líderes Empresariais"
organização sem fins lucrativos
fundada pelo jornal Gazeta,
Mercantil há 30 anos. O

presidente do grupo Vicente
Doninifoieleito, emprimeiro lugar;
líderempresarial nacional do setor
Têxtil e Confecção. O executivo

Giuliano Donini foi nomeado

continuidade ao trabalho d
volvido nos últimos 30 anos.

tem como objetivo principal
mentar o nível de exigênc"
professores e alunos. Além'
ela planeja condicionar
investimentos a novas teenal
e diminuir a distancia em

Unerj e a comunidade em gel
Atualmente na chefia de

binete, a nova reitora é fo
emEducação Física. Despedin
se do cargo após três décadas
instituição, Carla Schreiner Gel
se aposentar. (KE)
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x-prefeito lembra fatos e

iogia vida em Schroeder
I

I unicípio completa
anos de fundação

I
m festa infantil

r, "Uma luta que valeu à pena".
v

assim que Ludgero Tepasse, 83
os, define os oito anos que ficou
frente da administração de

chraeder, que completa hoje 43
I os de fundação. Emocionado, o
primeiro prefeito eleito de
hraederlembrano ana de 1966, .

uando o município ficou ilhado
fivirtude de uma enchente que
vou a "ponte baixa", que liga
hraeder a [araguá do SuL
"Fizemosumaponte provisória

ara a passagem de carros pe
meros, Eumesmo ajudei abuscar
madeira de eucalipto", relembra
epasse, que foi também escrivão
e paz do cartório de Schroeder
r 30 anos.Anova ponte viria a.
car pronta em 1975, durante o

segundomandate de Tepasse.
Nascido em Guararnirirn, na

época em que o município era

clistritõdeJoinville, Tepasse é uma
dos poucos que acompanhou a

história do município e acom

panhou seudesenvolvimento. Foi
no governo dele que Schroeder

FOTOS PIERO RAGAZZI

Ludgero recorda época em que Schroeder tinha apenas quatro empresas

ganhou a primeira ambulância, o
primeiro posto de saúde e a sede
da Prefeitura, entre outras rea

lizações. Durante o primeiro
mandato, trabalhou comoprefeito
na casa do senhor Oscar Gui
lherme Gueibel, no Centro, onde
também funcionava o cartório e a

delegacia.
A atual sede da Prefeitura viria

a ser inaugurada em 1971, depois
de várias negociações como então

governador Ivo Silveira. "Fui
diversas vezes para Florianópolis
pedir recursos. Ia com o meu

próprio carro e eu mesmo pagava
a gasolina", recordou, lembrando
da época em que Schroeder tinha

apenas quatro empresas, cerca de

quatro mil habitantes e todas as

ruas de chão batido. "Aqui é um
ótimo lugar para viver. Schroeder
cresceu e vai continuar cres

cendo", afirmou.

Com 12.680 habitantes e

área de aproximadamente 144
mil quilômetros quadrados,
Schroeder faz divisa com os

I municí��os de Joinville,
I Gua.ranurtm e [araguá do Sul.
Estásituada aos pésdoplanalto

I norte e cercado pela Serra
Duas Mamas. Possui grandeI área de Mata Atlântica

" preservadacomcachoeiras rios
e diversidade de fauna e flora.

I Abriga a Estação Ecológica do

I
Bracinho, santuário ecológico
de 46 milhões de metros

quadrados, encravado no alto
i da Serra do Mar. À economia

é baseada no plantio, cultivo e

produção de banana.
O território domunicípio.fazia

parte do dote da Princesa Dona

Francisca, irmã de Dom Pedro II,
emvirtude do seu casamento com
o Príncipe de Joinville, Dom
Francisco. A origem da atual
Schroeder se dá em homenagem
ao Senhor Christian Mathias
Schroeder (de Hamburgo) que
recebeu estas terras para serem

colonizadas. Em 1901 chegararnos
primeiros habitantes, vindos de

colonizações vizinhas, quase todos .

de descendência germânica. Em
1919, vieram os colonizadores

italianos', sendo ainda alguns
nascidos na Itália.

Em 4 de julho de 1964, o
entãopresidentedaAssembléia
Legislativa, IvoSilveira, assinou
a lei que criou o município de

-

Schroeder. A instalação do

município se deu por decreto
assinadopeloentãogovernador

ii.·Celso Ramos, em3 de outubro
.

domesmo ano. Como prefeito
provisório foi nomeado Paulo

!
..

Roberto Gneipel que per-
maneceu no cargo até no-

I'.vembro de 1965, quando
assumiu o primeiro prefeito
eleito, Ludgero Tepasse.

Tratamento de água e esgoto
são os principais desafi.os

Asfaltamento, melhorias no

tratamento de água e implantação
de rede coletora de esgoto estão

entre os principais desafios do

prefeitode Schroeder, FelipeVoigt,
paraopróximo ano.Nomomento,
ã administração busca a liberação
de cerca de R$ 5,2 milhões em

recursos junto ao Ministériodas
Cidades para a construção de uma
estação de tratamento de esgoto,
implantação de rede coletora e
melhorias no processo de filtragem
e armazenamento da água.

Hoje, o município não conta

com rede de esgoto tratado, e o

acesso à água tratada atinge cerca
de 60% da população (cerca de
oitomil usuários). Voigt disse que

cerca de dois quilômetros de ruas,
que atualmente estão em fase de
adesão de moradores, serão asfal
tados até o próximo ano.

Outra prioridade é a implanta
ção da extensão doSenai (Serviço .

Nacional de Aprendizagem In

dustrial), no Centro. Segundo o

prefeito, o prédio deve ser fina
lizado até dezembro e as aulas de
vem começar em fevereiro de
2008. Em janeiro, será reaberto o
posto de saúde do Itoupava-Açú,
que até então abria apenas uma

vez por semana. "Vai ficar aberto
de segunda à sexta-feira e contará

com equipe de PSF (plano Saúde
da Família), que vai realizar
trabalho preventivo", explicou.

Espaço onde'o urbano e o

rural convivem em harmonia
Um cenário em que o urbano

semistura com o rural. Assim é o

Centro de Schroeder, onde
automóveis e carroças convivem

harmoniosamente pelas ruas.

"Essa cena é bastante comum.

Como a cidade está emexpansão,
existem áreas rurais dentro do

espaço urbane", comentou o

prefeito Felipe Voigt.
Atualmente, cerca de 60%

dos schroedenses vivem na área

urbana e 30% na área rural. Entre
as atividades econômicas que se

destacam estão a bananicultura,
a criação de frangos e a indústria
têxtil, metalúrgica e de equi
pamentos eletrônicos. O mu

nicípio também conta com várias

indústrias que fazem a trans

formação da banana e agregam
- valor ao produto.

PIERO RAGAZZI

Automóvel e mini-trator dividem espaço nas ruas centrais do município

'EVENTO DE ANIVERSÁRIO

FESTA DAS CRIANÇAS
QUANDO: sábado, 6
HORÁRIO: das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

ONDE: Complexo Esportivo
INGRESSO: Entrada franca

19 horas
Show de manobras com bicicletas
20 horas
Festival da canção, show com

ROdrigo e Marcel
22 horas
Baile com Musical Som da América
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61 QUARTA-FEIRA, 3 dr outubro dr 2007

OCORREIODOO CORREIO.COM
ocorreio.com@ocorreiodopovo.com.br

Festa das
Américas

la nOche de
-hispani

.

O CCAA promove no

sábado, 6, a 1 ª Noche de la

hispanidad (Festa do Des
cobrimento das Américas). O
evento acontece na Scar
Lounge Bar a partir das 20
horas e tem como atrativo

principal a culinária de paises
de idioma espanhol, além de
danças típicas, curiosidades e

sorteio de brindes. Pratos como
'a Paella, Guacamole, Tacos
com carne moída e Ceviche
serão servidos durante o jantar.
A renda da festa será revertida
para Casa de Apoio Padre
Alofsio Boenig. Os ingressos

:
custam R$ 35 e podem ser

adquiridos com a equipe do
CCAA ou com a Casa de
Apoio. Informações pelo te

lefone 3370-6638.

Alessandra Tatyane Lessmann � Charles Kornd�}rfer �. Hmsto Leandro Coenen � Flavia Caroline Küster
Cert Janssen Júnior � Gislaine ]\Ilohr � {uri Andreas Reblin � Jader Alexandre Alquini � Johny JanssenKelly SUSLUl \Venk � Marcelo Budal Arins � Miguel Felipe Hianchi- Ricardo Alencm' Ulrich -

Ruth Salatino l\1iorelli - SaJIy Eliza Trapp � Simonf EíHoIer

Formatura
Os formandos de Administração com habilitação
em Marketing da Unerj (Centro Universitário de

Jaragu,á do Sul) colaram grau no último final de
semana. A Comissão de Formatura destaca que
representar a turma foi um grande aprendizado e

que todo o empenho valeu a pena.

Empresas Rio
Deserto

Instituto Oral.
Esthetic

Cedrense Celulose Irani SA

Curso
o curso de Marketing Pes�
acontece no dia 17 de outu
do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. O treiname
tem o objetivo de proporei
uma ferramenta eficientew
fazer com que as atitudes
tomadas trabalhem a favor'
ambiente profissional. Além
disso, o curso se atém a
detalhes como o cuidadoe�

.

a ética, capacidade de lidei!
habilidade de automotivaçã�
motivação das pessoas. O
curso será ministrado por[
Busanello, pós-graduadaem
Marketing pela FGV/Socies�
formada em Administraçãol
Turismo e Evento pela INPW
Univille. O investimento é�1
R$180 (nucleados), R$21�
(associados) e R$ 280 (de
interessados). O treinamen\�
acontece das 15 às 22 hora�
inclui certificado, materiale
coffee break. Informaçõese
inscrições pelo telefone 327
7017 ou 3275-7059.

L\1PRESA (1Di\D�

l;tÇERfMÔNIA�DEPREMIAÇÃO EJANTAR
'.\.';Qia:.c4• óutlilbro 2007
,Merat 19h80min
Local: Centr,odêEventos- Pousada. R.úral do
Rodovia. se 425 ..;'KM 4.5 tSêntido Otacílio êost'a
ZÕna. Rural do Distrito de 'ndios - Lages se

CHEGOU
NET VIRTU8E
BRASILEIRAO.

Aliv . .8 2007

'Ingfe$$OS JOecliat'lte doação tie um brinquedo novo.

ft'lformi:ÇÕes e reserYaS: AOVJ3/SC (48) 3224-5258 - info@advbsc.éom.f:j!
Realização:

I\DVB.
SANTA CATARINA
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NEeDs POR TODOS OS LADOS

estiva! deFormasAnimadas
� ,'..

raz 13 espetaculos a cIdade
Icos alternativos

� rantem acesso

OdD comunidade

PIERQ RAGAZZI

�!.ól"ii
/ tll..jj.<--

/

� LLY ERDMANN
:1 RAGUÁ DO SUL
ij

Os bonecos vão fazer a alegria
jaraguaenses a partir de hoje.

om a participação de dez

mpanhias do Brasil e uma da

panha, o Festival de Formas
. adas da Scar. promete dar

a nova roupagem à cidade
urante os quatro dias em que

ij contece. Tudo isso, em peças
trais que trazem à tona assuntos

moo folclore, omestre a aviação
asileira Santos Dummont, a
.

ãoeoser humano. Experimentus, da Nazareno

A programação inclui 13 Bonecos ou da Cia. Mútua, pode
táculos diferentes. De hoje até ir ao Terminal Urbano de Ônibus

próximo sábado, eles vão ser ou ao Espaço Cultural Angeloni.
resentadós 25 vezes em pà1.cos As encenações sãogratuitas nesses
ternativos que abrem a dois locais e estão marcadas para
ibilidade de o público assisti- amanhã e sexta-feira, às 17h, no
gratuitamenteou com ingressos primeiro, e na sexta-feira, às 14h,

preços populares. Osmais caros �

no segundo. Além disso, as peças
stam R$ 1O � acontecem no ainda passam pelas escolas Maria
entro Cultural. Estudantes � Nilda Stahelin e HelmuthDuwe,
ssoas com mais de 60 anos de
de pagam R$ 5.

Emcompensação, quemquiser
rde perto asmontagens daCia.

PROGRAMAÇÃO

No domingo, bonequeiros fizeram um desfile pelas ruas centrais do municípi�.

em [araguá do Sul, e General

Rondon, emMassaranduba.
SINOPSE-Aaberturaoficial

do Festival de Formas Animadas

QUARTA-FEIRA, 3

9h30 - Escola Maria Nilsa Stahelin - Cia ExPerimentus
10h - Pequeno Teatro Scar - Caixa do Elefante
14h - Pequeno Teatro Scar - Caixa do Elefante
15h30 - EscolaMaria Nilda Stahelin - Cia Experimentus
16h - Museu Weg - Cia Mútua
20h- Grande Teatro Scar - Sobrevento

.

o CORREIO ERROU
o Correio do Povo publica hoje a versão completa do pôster da equipe da Malwee.

fica a cargo do grupo Caixa do
Elefante. A trupe gaúcha apre
senta "Encantadores de histórias",
umespetáculopara todas as idades
que recria os contos do escritor

Hans Christian Andersen sem

esquecer a identidade brasileira.
Elavemmarcada pelapresença de
instrumentos musicais típicos e

através da alusão ao trio: contador

popular, cordealista e trovador. Já
a Sobrevento, de São Paulo, traz
uma peça mais adulta a respeito
do submundo, termoque dánome
à ela.

Falta de abrigos de ônibus
causa transtorno na Barra
JARAGUÃ DO SUL

Moradores da Barra do Rio
Cerro reclamam a retiradade sete

pontos de ônibus na semana

passada que, até agora, não foram
repostos. Por causa disso, usuários
de transporte coletivo estão

expostos ao sol e à chuva. Além

disso, estão tendo dificuldades em
saber os pontos onde podempegar
e descer do ônibus, devido à falta
de sinalização adequada.

. Os abrigos foram retirados das
ruas Walter Marquardt, Ângelo
Rubini e Feliciano Bartolini,
abrangendo trecho entre a ponte
daArgi até oBreithaupt da Barra
do Rio Cerro, e dos fundos do
mesmo supermercado até o trevo
da ponte da Argi,

Moradora doChico de Paulo,
a costureira Elisabete Hom, 24,
costuma pegar ônibus todos os

dias até a Barra do Rio Cerro,
onde trabalha. Mesmo assim, ela

já passou dificuldades para onde
deveria descer no bairro. "Em

alguns lugares, não dá pra ver

que é ponto de ônibus. Deveriam
colocar placas para sinalizar",
comentou, carregando no colo a

filha Ana Cláudia, de dois anos.
O gerente operacional da

Canarinho, Rubens Missfeldt,
disse que os abrigos serão

recolocados a partir da próxima
semana e que o serviço deve ser

finalizado dentro de 15 dias.

Explicou também que os abrigos
serão repostos de uma só vez

porque a instalação e fabricação
.

das peças são feitas por uma

metalúrgica de São Paulo. ':A.

equipe se desloca até aqui para
instalar lotes de 60 abrigos",
comentou. (DZ)

Elisabete reclama da falta de sinalização adequada e ausência de abrigos

A jaraguaense Andréia ConzaHi, 23 anos, é uma das candidatas a entrar na casa
mais badalada do Brasil. Este ano a disputa para o Big Brother Brasil8 tem mais uma
ferramenta: a Internet. A globo criou um site no qual os candidatos podem fazer um

perfil (como no Orkut). Os visitantes da página julgam os candidatos e respondem a

pergunta: "merece entrar no Big Brother Brasil?". Os mais votados passarão por
uma seleção interna na Rede Globo e terão mais chances de entrar para o BBB 8. No

entanto, a inscrição oficial deve ser envidada pelo correio, o site é apenas uma forma
do candidato fazer a campanha. Andréia está empolgada e disse ser uma viciada em

BBB, mas a intenção dela não é ficar famosa e sim faturar R$ 1 milhão. Para Andréia

alcançar o objetivo, ela e as amigas lançaram uma campanha, com camiseta e

cartão de divulgação. Para votar na Andréia basta acessar o site www.8p.com.br/
bbb/deiatop. As inscrições para o BBB 8 estão abertas no site até o dia 15 de outubro.

TODA LINHA DE RACKS, ESTANTES, DORMITÓRIOS
E COZINHAS PLANEJADAS 1000/0 MDF

scruz.eletromoveis@yahoo.com.br (471 3371-1�'7
"iU6'A"·m;4ii.lY·?i·UiW.m*+iWfnFtl"6nU1kili·'Joo6..',J"''''
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Imagens, roupas, medalhas, alvos... elementos que contam a história de todas as edições da Schützenfest,
podem ser conferidos na exposição que está no segundo piso do Museu Histórico EmRio da Silva.

:Raça'" "

Bones
camisetas
Bottons
e muito
ma;sl

SERViÇO
O QUE: Exposição Fatos e Fotos da Schützenfest
ONDE: Museu Histórico Emílio da Silva. INGRESSO: Gratuito .

'

QUANDO: Terça a sena-telra - Sh30 às l1h30 e das 13h30 às 16h30·
Quarta-feira -1·9h�O às 21 h�O • Sábado � 9 às 12h • Domingo - 15. às 18b ._

com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de sua viSIt!!'

• fa participar
.-

9100
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,'.SOCIAL Por MOél Gonçàlves
(moaguncalves@netuno.com.br)

ALÕ, ALO, RESPONDE?
Deu no noticiário: celulares poderão faltar nas lÓjas no períodQ do
Natal. A estimativa é que 2007 feche com 42 milhões de celulares
vendidos, muito acima da

<

previsão feita pelos fabricantes. O
aumento -se deve, principalmente, aos consumidores que estão

trocando seus celulares por modelos mais modernos e com mais

funcionalidades. E a indústria não estava preparada para a

demanda.

NOS TRINKS TETE-A-TETE
Quando o assunto é moda, em
]araguá do Sul, o nome Rose No fim de semana, num pé
Venturi merece ser lembrado. de ouvido com o empresário
Como se diz, ela sabe das coisas. Luiz Alberto Oppermann,Basta entrar na, sua loja "Bela dMulher" e comprovar isso. Émix e I e c on fi en ci o u que

decliÍióu definitivamente dade bom gosto e de qualidade,
que merece elogios das mulheres idéia de di.sputar as e!ei.ções <

que entendem de moda e estão para prefeito nas proximas
sempre atualizadas. ", ,ele,çge�, .em Jaragua. Mas,

-. tRd,tIi19JijIo, lado, me garantiu
SÓPARA LEMBRAR que-ern 2012 ere vem com

todas as forças. Sem puxar (>
Termina na sexta-feira, dia 5 de s a c o , i n t e I i g ê n c i a -�

"

outubro, a data para quem pleiteia conhecimento político e

mudar, de partido ou fazer sua vontade de trabalhar, com

filiáçâo para' ser candidato nas ':c'erteza nãolhe faltam. Seria
próximas eleições. :, "� um bom nome. O médico Dr. Roberto Zimath ,e sua esposa Marilete em recente inauguração da clínica de estética Espaço Vital

-:

-.7.,_

Com apoio, d ispl,: será Curtir o Bar do Buda, o novo point da cidade.
rêalizado, entre, 03 e 06 de
outubro, em�iãr o Bul; o 7º
Festival de For nímadas, O
babado aconteterá em' vanos "FRASE DO DIA
espaços da cidade: no Grande e "O progresso do homem não é mais do que uma descoberta gradual dePequeno Teatro. da SCAR, Museu
WEG, Terminal Urbano e Espaço que as suas perguntas não.têm significado."> Antoine de Saint-Exupérv
CulturalHipermercado Angeloni.
**

É bem nesta quarta-feira, que o boa praça Marcello Muller, o

popular garanhão das trevas, bate as taças e faz Tim-Tim, pois é

hoje que ele completa mai$ um ano de vida. Viva� para o

Marcelão!

IDADENOVA

Hoje, na Academia ao Chope, tem
o maravilhoso Café Colonial.
Começa às 14h e 30 min ê vai até
às 17h. A mesa é farta, é um

deslumbre de coisas deliciosas. E o
que é bem melhor, o rodízio é
apenasR$ 12,00.
**

o Estatutó do Idoso completou
ontem quatro anos He existência.; ,

Há quem ache quê não há matt-va
para se comemorar. Estatuto oquê?
**

�.

_

".-,' v>��

A Band� Tribo da Lua V�DJ. ,cÓm
muito. Pop/Rock para' :eri1bÍlla;,
hoje à noite, a Clloperia Bierbude
do meu amigo e gentç� do- betp:
AmarildoMelo.

' .

m

**
"

ÉTRI

No pr6ximo dia '6 de cíut�bro,
sábado, acontece na Scar" SI' partir
das 19 h a 1ª l'\foche y'de la
HisP�nidad. Festa das. boas, COIU�-----

participação do mestre da cózmha
espanhola Julmir Rozsa. A renda da
festa, que terp. apoio do CCM, será
de in'ada A oioAloÍ�.io

Esta semana os irmãos Nicácio, Marli e Maria Goncalves
tem mil motivos para comemorar, pois o trio paradadura
está festejando a idade nova. Todos na mesma data, dia dois
de outubro, embora Nicácio insista em dizer que, seu
nascimento se deu na data de hoje, dia três de outubro. Mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping f
Eu os declaro marido e ... Larry
(16h40, 19h, 21 h1 O - SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h30, 16h40, 19h,21h10
- Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 2
Licença para casar

(19h30, 21 h20 - SeX/Seg/Ter/Qui)
(17h40, 19h30, 21 h20 - Sáb/Dom/Qua)

A volta do Todo Poderoso
(17h40 - SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h, 15h50 - Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 3
Primo Basílio
(17h15, 19h15, 21h15
- SeX/SeglTer/Qui)
(15h15, 17h15, 19h15,21h15
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
A Familia do Futuro
(15h - Sáb/Dom/Qua)

Primo Basílio
(15h, 17h10 - SeX/Seg/Ter/Qui)
(17h10 - Sáb/Dom/Qua)

A morte pede carona

(19h10, 21h - Todos os dias)
• Cine Cidade 2
O Bicho vai pegar
(14h - Sáb/Dom/Qua)

Paranóia
(21h30 - Todos os dias)

A volta da Todo Poderoso (Dub)
(16h, 17h50, 1 9h40 - Todos os dias)
• Cine Mueller 1
A hora do Rush 3 (Leg)
(19h15, 21h15 - Todos os dias)

Os Simpsons (Dub)
(14h30; 17h - Todos os. dias)
• Cine Mueller 2
Saneamento Básico
(14h15, 16h30, 19h,21h30
- Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Licença para casar

(14h45, 16h45, 1 9h30, 21 h45
- Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
A morte pede carona

(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
Os Simpsons (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30,20h30
- Todos os dias)

.

• Cine Neumarkt 3
Mimzy - a chave do Universo (Dub)
(14h20, 16h20 - Todos os dias)

Os mensageiros
(19h20, 21 h20 - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
Inesquecível
(14h40, 16h50, 19h40, 21 h40 - Todos
os dias)
• Cine Neumarkt 5
A hora do Rush 3 (Leg)
(16h - Todos os dias)

Escorregando para a Glória .

(14h - Todos os dias)

Eu os declaro marido e... l.arry
(19h30, .21 h45 - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
Invasão de domicilio
(19h10, 21h30 - Todos os dias)

Ratatouille (Dub) .

(14h10, 16h40 - Todos os dias)

ocorreiodopo.vb@ocorreiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
Santa Maria Josefa
São Geraldo de Brogne

EFEMÉRIDES
Dia do Petróleo Brasileiro
Dia das Abelhas
Dia Mundial do Dentista

1950
Getúlio Vargas, deposto em 1945, é
eleito presidente da república,
derrotando o brigadeiro Eduardo
Gomes.

1955
Juscelino Kubitschek de Oliveira 'é
eleito presidente da república.

1960'
Jãnio Quadros é eleito presidente da

república.

1962
O astronauta americano Wa�er Schirra
Jr. dá seis voltas ao redor do planeta e

é resgatado no oceano Pacífico.

1990
Dividida em dois estados desde o fim
da segunda guerra mundial, a Alema
nha volta a ser uma única nação.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo estável em Santa Catarina
Uma massa de ar quente segue atuando no

Sul do Brasil. Em Santa Catarina predomínio
de sol durante os dias e tormação de
nevoeiros na maioria das regióes. Na
madrugada e amanhecer, situação favorável
a mais nebulosidade e até mesmo chuva leve
isolada em pontos do Norte catarinense,

.. Jaraguá do Sul e Região

Viveiro vai produzir 100 mil árvores anuais
Um projeto elaborado pelo engenheiro florestallngo Paulo Robl,
através da Comissão Municipal de Defesa do Meio Ambiente,
permitiria a implantação de um viveiro para a produção de 100
mil árvores anuais, no Bairro TrêsRios do Norte, segundo
matéria do Correio do Povo, edição 26 de setembro a 2 de
ouíubro de 1987, Seriam plantadas em torno de 40 espécies de

árvores, entre nativas e regionais. O local do viveiro, segundo
Ingo Robl, era excelente; pais tinha boa insolação, pouco vento e

água em abundância para irrigação. A área era de 12.100 metros

quadrados. A implantação do viv�!'''' I>viqiri" um investimento de
Cz$ 670 mil, dos quais o IBDF entrana com Cz$ 500 mil e o
restante mais a mão-de-obra pela Prefeitura.

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Ws filhotes do.Zeus" clicados pelo leitor João Carlos Teixeira.

UTILIDADE PÚBLICA
TEATRO

O'çrupo Aplausos & Tomates

apresenta dias 5 e 26 de outubro,
às 20 horas, no Colégio São Luís, o
espetáculo "O dragão verde".
Ingressos no valor de R$ 6.

VOLUNTARIADO
No dia 6 de outubro o CW - Centro de

Valorização da Vida realizará seleção
de novos voluntários, às 14 horas, na
sede da Liga Jaraguaense de Futebol
na Rodoviária. nscrições 3275-1144.

HOJE QUINTA

6
SEXTA

6MiN: 14° C� MiN: W C Mí�: 14" C
MAX: 24° C� MAX: 24° C MAX: 25° C
Nublado Sol com nuvens Sol com nuvens

.. Fases da lua

SÁBADO

6Mí�: we
MAX: 27°C
Sol com nuvens

• Legendas
MINGUANTE NOVA CRESCENTE

�19/9)) 3/9 • 11�

CHEIA

026/9 1:) 161Ç[)ldIOI�Ensolarado P.arGia�ment(i Nublado Instável ChUvosa rreeoaea
nub!ado

IIN\vtit.sMí�1 J
3/10
Amélia Dalpiaz
Ana Clara Schmitz
Ariadni I.M. Rodrigues
Arthur BJ. Muniz
Carlos L. Tamanini
Claudete Leithold
Dalton L. Ferreira

Diego A. Flor da Silva
Dorilda Coelho Hoengen
Elemar Baumann
Elvira Demarchi
Evelise Mo�owa
Fernando Dallagnolo

. Franciela A Leitempergher
Iracema Holler Schulle
Irio Konell
Jaime da Silva
Jane Vanuza Keunecke Bonatti
Jenifer p. Oliveira
Marcelli I.H. Nwber
Marcos L. Erdmann
Maria de Lourdes de Souza
Maria .Il., Franzner
Marlete Naiberg
Marli Franke Siewerdt
Marlice Bartel Steffens
Niló Sinnm
Odiríel Siewerdt
Rogério Truppel
RoseU Junkes
Sandra Marcela Dalpiaz Jung
Scharon Sabrina Straub
Sonia Sandra .G. Alves
'Victor Eduardo Tavares
William Marcarini.Voelz

CURSO
Acontece do dià 22 a 25 de outubro °
treinamento Qualidade no atendimento
telefônico. O curso será das 19
às 22 horas no Centro Empresanal.
nscnções pelo fone 3275-7024.

.�
� FLORIANÓPOLIS

MIN: 15QI MÁX: 22'
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Eterna Magia
Peter diz a Eva que adiantou a sua

volta. Nina ouve a conversa. Eva

conta que Nina é cruele vingativa.
Peter cruza o olhar com Nina, que
se intimida. Eva diz que só confia

em Peter; que a abraça triunfante.

'Evelyn diz que o pai de Flávio pediu
que ela o protegesse quando elê

assumisse a forma humana. Peter

diz a Rafael que o laboratório em

Dublin errou ao fazer o remédio e

que ele destruiu os exames de Eva.

Rafael permanece desconfiado:

pérola ouve Eva falár do seu tumor.

Peter procura Zil�a.

Sete Pecados
Custódia acredita Que Azucrlm é o

anjo que está disfarçado na Terra e

começa a tratá-lo com muita

gentileza. Os convidados da festa
.

de noivado percebem que á comida

está com açúcar em vez de sal,
Régis eLaerte caem na gargalhada.
Elvira derrama toda a comida na

cabeça de Régis. Clarice di? a Régis
que vai expulsá-lo de casa se ele
voltar a envolver Laerte ern
confusão. Vitor pergunta a Otilia se

ela falsificou o exame de DNA.'
Beatriz diz a Dante que sabe uma

maneira cenrar de Clarice a guarda
das crianças.

DuasCaras
Claudius diz a Jandira e Luciana Que
não podem impedir o casamento,
pais Maria Paula é maior de idade.
Adalberto pede informações sobre
um terreno à venda na Barra da Tijuca.
Adalberto leva Maria Paula para o Rio
de Janeiro. Adalberto pede que Gabriel
feche um negócio para ele e compre
o empreendimento que antes era da
GPM. Juvenal se reúne com

Setembrina, Pastor Lisboa e Geraldo
Peixeiro. Adalberto e Maria Paula se
casam e vo�am para Passaredo. Maria
Paula entra na casa sozinha e se

depara com Claudius.

luz do Sol
Helô diz para Zoé que ganhou o

dinheiro do namorado Drica Isabela
Vicente e Bernardo e�cont;am co�
Leonardo e dizem que foi Lorena que
a chamou no dia do desapáreci
menta. William se encontra com

Milena e pergunta quando elá vai
acelerar o processo de separação. Ela
diz que não vai facilitar a vida dele.
Verônica diz para Priscila que tem que
descobrir onde Rodrigo Otávio vai
estar de note. Laura conversa com o
Policial sobre Lorena. Yvonne ouve
tudo e diz que para encontrar Lorena
elestêm que falar com Yan, que sabe
onde ela está.

Caminhos do CoraçãoA Rede Record não divulgou o

resumo do capitulo de quarta-feira.

NA JUSTiÇA
Britney Spears perdeu, na
segunda-feira, 10, a
custódia dos filhos, Sean
Preston e Jayden James,
para o ex-marido Kevin
Federtine até segunda
ordem. Segundo o site Ego,
o advogado da cantora, .

Sorrell Trope, disse que o

motivo para a perda da

guarda foi a fa�a de

apresentar ao juiz a carteira
de motorista da cantora e o

.

fato dela ainda não ter feito
um teste para detectar uso
de álcool ou drogas.

SUDOKU

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

COMPARAÇÃO
A capa da revista Playboy de
outubro, Mônica Velo�o,

.

negou qualquer comparação
entre ela. e a prostituta Bebel
de Paraíso Tropical, segundo o
jomal Folha de S.Paulo, No
último capítulo da novela,
Bebel vira amante de um
senadore, numa cpi: çonta
que vai posar nua, �'Não acho.
que o autortenha pensado em.
mim", disse ela, "Tratialhfii

'

. dezanos naWGlobO:Tenho
uma históriâ totalmente
diferente de Bebel".·

DEDICAÇÃO
Natália Guimarães não
está apenas enfrentando
firme a malhação com o

personal trainer MarcellO
Barbosa para fazer bonito
no camaval. A Miss Brasil
também vem se dedicando

integralmente ao samba

para arrasar como rainha
da bateria da escola
carioca Unidos de Vila
Isabel. Duas horas por dia,
ela tem aula de samba
com DandaraMachado,
passista da escola da zona
norte do Rio.

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

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

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

o corno viúvo
No meio de um julgamento:

.

- O senhor confirma - diz o jylz, -

que chegou a casa mais cedo

naquele dia e que encontrou a sua

mulher na cama com outro' homem?
- Correto, meritíssimo - diz o réu, de
cabeça baixa.
- E então - continua o juiz - o

senhor pegou sua arma e deu um

tiro na sua mulher, matando-a na

hora?
- Correto, meritíssimo - repete o réu.
- E por que o senhor atirou nela e

não no amante dela?
O réu responde: .

- Senhor juiz ... Me parece muito
mais sensato matar uma mulher uma
única vez, do que um homem
diferente todos os dias!

SOlUÇÃO
7 5 6 ,42 8 9 3 1
4 1 9 3 7 6 8 2 5
3 8 2 9 1 5 7 6 4

8 9 5 64 3 1 7 2

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

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

Alinne Moraes precisou ter
aulas de etiqueta para
interpretar Silvia, em Duas
Caràs, da Globo. "A Sílvia é
muito mais sofisticada do que
eu sou na vida real. Então tive
algumas aulas de etiqueta, de
postura", conta a atriz. Sílvia é
filha de Branca (Suzana Vieira)
e se casará com o golpista
Marconi Ferraço (Da�olJ Vigh).
Como a maioria dos

personagens, amoça terá
outra face que será revelada
ao longo da novela; .

.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Escorpiniano em fase próspera é um bom sinal. Este então é um dia em que a Lua transita pela sua área
de expansão, e lhe abre portas que o ajudam ver o motivo dos resultados do que se fez ontem. Prepare
se para que as boas coisas lhe aconteçam e tenha fé. Plante sempre a semente do amor e do bem.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Se você está precisando dar aquela ajeitada na sua casa, este é o dia! A Lua em bom aspecto com Urano
mostra que hoje você deveôar mais atenção aos assuntos domésticos. Mesmo assim, é importante evitar

que a irritação e a ansiedade atrapalhem um bom convívio e sua relação com a família .

Touro (21/4 a 20/5)
Você às vezes empaca como um boi bravo, não é mesmo? Se quiser mudar isso, aproveite a energia do
dia de hoje para aprender a se expressar melhor. Pense bastante antes de falar, pois Urano pode fazê-lo
falar repentinamente. De todo modo voce estará bastante criativo e podendo escolher palavras
adequadas.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Geminiano, não queira impor seu modo de pensar aos que estão próximos de você, muito menos seus

valores, pois eles são apenas seus. O astral do dia pede cautela ao se expor. Procure refletir mais sobre
seus dons e suamlssão pessoal, e tente usar bem suas qualidades.

Câncer (!t/t if !t/7)
Canceriano focado em seus desejos nem sempre é uma coisa leve. Você hoje deve olhar para si mesmó
aproveitando que seu regente, a Lua, se encontra em hatrnonia com Urano propiciando 'que quebre

"

certos conceitos conservadores. Explore o lado bom que existe em você e se cuide com amor.

Leão (22/7 a 22/8)
Há dias na vida "que a gente se sente como 'quem partiu ou morreu ...

"

Estes são os momentos de

reflexão, e hoje eles se apresentam mais freqüentes, com a Lua facilitando esse processo assim como

lhe trazendo fortes "insights". Esta é uma boa hora para sair um pouco de dentro de si e se ver com um

olhar observador..

Virgem (23/8 a 22/9)
o virginiano pode passar boas horas com pessoas queridas, curtindo a vida social com prazer. Você
tem chance de viver um bom dia se estiver na companhia de amigos ou num barzinho animado, na
companhia dos mais chegados, que só lhe trarão alegria. O dia favorece todo tipo de envolvlmento com
as pessoas as quais sinta mais afinidade.

Libra (23/9 a 22/10)
Você quer justiça e quer ser reconheclco pelo que faz de bom? Pois este é um dia favorável para
conseguir isso. A Lua no signo de Câncer em aspecto com Urano dá ênfase na sua área do trabalho,
trazendo boas novas e reconhecimento. Apenas mantenha sua reserva, pois é possível despertar ciúme'
das pessoas.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Apesar de você ser alegre e extrovertido aétíca sempre impera e se faz essencial para se sentir confiante.
Lembre-se de que é necessário, muitas vezes, fazer uma avaliação mais profunda e intensa sobre o que
tem feito de sua vida baseado neste valor. Sua meta deve ser atingida.sempre afinada com seus ideais.

Capricórnio. (22/12 a 21/1)
O capricorniano tem hoje um dia de sorte, principalmente no amor, com a Lua ainda na sua área de
relacionamento, favorecendo este assunto e ajudando-o a se dedicar mais a pessoa amada. Procure

agir, tomando alguma iniciativa, na intenção de dar mais dinamismo e um novo colorido na sua vida
amorosa.

Aquário (21/1 a 18/2)
Aquariano em dia de sintonia cósmica é o máximo. Isso acontece hoje com seu regente Urano em

harmonia com a Lua mostrando um belo dia para se mostrar como é. Aceite as oportunidades de
demonstrar muito afeto e carinho em tudo que fizer. Cuide também muito bem de você mesmo.

Peixes (19/2 a 19/3)
Se você vive em função de seu romantismo aproveite o ótimo astral do dia para namorar. O romantismo
está rondando seu dia, hoje mais do que nunca. Viva sua chance de curtir um dia de muito amor,
carinho e prazer. O contato com crianças será algo que também cairá com prazer.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CPI DAS ONGS

Dirceu Dresch afirma que fazia negociações, mas na área de política agrícola

. Deputado nega
,

envolvimento
Dresch garantiu quP
não assinou convênio
com UNG invpstigada

BRASíLIA
O deputado estadual Dirceu

Dresch (PT-Sé) afirmou ontem

que jamais assinou convênios da
Fetraf-Sul (Federação dos
Trabalhadores na Agricultura
Familiar da Região Sul) durante
o governo Lula e que nunca foi
coordenador de campanhas
eleitorais da senadora petista Ideli
Salvatti (PT-SC). Dresch,disse
que desde 2002 não faz parte da

coordenação geral da entidade e

que, por isso, não cabia a ele a

assinatura de convênios. "Pa_ssei a
ser coordenador-adjunto para
Santa Catarina, ficandomais aqui.
Fazia negociações,mas na área do
Plano Safra, de política agrícola."

Dresch disse que "tinha
conhecimento" de diversos
projetos "com juventude, com
mulheres", mas afirmou que não
era responsávelpor eles. ''Naparte
de prestação de contas, não fazia

acompanhamento,'
Ele - negou já ter sido

coordenador de campanhas de
Ideli, "Quando ela se candidatou
ao Senado, eu concorria como

deputado. Não tinha como.

Quando ela foi candidata a

deputada, eu apoiava outras

candidaturas, da região oeste."

Enquanto articula no bastidor
para tentar impedir a instalação
daCPI dasONGs noSenado, Ideli
negou relação com denúncias de
fraudes na Fetraf-Sul. "Tenho
relaçãohistóricacomentidades do
setor de agricultura familiar, que
é umdosmais importantes deSanta
Catarina. Fiz várias emendas para
fortalecer o setor, mas nenhuma
para a entidade", disse.

Em nota assinada pelo
coordenador-geral Altemir
Tortelli, a Fetraf-Sul afirmou
ontem que "o convênio de R$ 1

milhão, assinado em 2003, para
treinamento de trabalhadores
rurais' [em Chapecó] não existe e

nunca existiu." Tortelli negou as

supostas fraudes em listas.
"Prezamos pela nossa história e

nossa moral. Nunca houve uma

- orientação dessas."
CPI - Parada há quase umano,

a CPI das ONGs pode ser

instalada hoje.Aproposta surgiu
na época das eleições, por conta
do episódio da compra de um

dossiê porpetistas contra tucanos.
A suspeita é que o dinheiro para
comprar o dossiê teria vindo do
.caixa de uma ONG ligada a

Jorge Lorenzetti, ex-churras
queiro de Lula. A filha dele"
Natália-Lorenzetti, trabalha no

gabinete de Ideli Salvatti e
ganha R$ 4mil por mês.

PAULO ALCEU
Moeda Verde 1

OMinistério Público Federal solícitou todas as gravações efetuadas ,

pela Polícia Federal e está realizando uma espécie de "pente fino",
ou seja,�trabalho paralelo coordenado pela força tarefa. A partir
daí existe a possibilidade real de serem indiciados novos personagens
naOperaçãoMoedaVerde, além dos porventura apresentados pelos
responsáveis pela operação no âmbito policial.

Moeda Verde 2
Inclusive há gravações que não estavam incluídas no inquérito e

que tinham sido autorizadas pela Justiça Federal, entre elas, as do
vereador Marcílio Ávila e foram, segundo o Ministério Público
Federal, suprimidas da defesa.

Moeda Verde 3
Amanhã os procuradores que integram a força tarefa vão se

reunir para avaliar o material, como também o vazamento de
informações localizado quando da prisão do então vereadorJuarez
Silveira acusado na época de descaminho na compra de bebidas
no�ruguai. Acreditam que houve favorecimentos. Há provas,
através de gravações telefônicas, de que Silveira tomou

conhecimento da operação reconhecendo que seu telefone estava
grampeado. OMinistério Público tem os nomes e as confirmações,
mas só vai revelar nesta quinta-feira.

Patinando
Agora foi a vez do deputado Jailson Lima solicitar vista, para

verificar se há favorecimentos visando sepultar a CPI da Casan,
que embora constituída ainda não iniciou efetivamente seus

trabalhos. Continua patinando na Comissão de Justiça.

Fidelidade partidária
Os 11 ministros vão responder hoje se o mandato parla
mentar pertence ao partido ou ao político: Já se conhece a

posição de três deles: Marco Aurélio Mello, Carlos Ayres
Britto e César Peluso, contrários a infidelidade, ou seja, de
fendem o respeito ao eleitor.

Mas o que pode acontecer?
Tudo, 1esd€ omandato pertencer ao partido como ao político.

, Caso seja confirmada a decisão do TSE de que omandato é do
partido a expectativa é se começa a valer da sentença do STF
ou seria retroativo a eleição passada... Sendo do partido tem

gente correndo o risco de perder a cadeira no Legislativo.
-

Confirmado
Vai ser sexta-feira a segunda visita do presidente Lula este

ano ao Estado. Está incluída na agenda uma visita as obras.da
Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó, incluídas no PAC. Se
realmente não desmarcar, como já aconteceu duas vezes,

participará do início da concretagem estrutural do vertedouro
da usina. O cronograma de obras da usina está rigorosamente

.

em dia. A expectativa é de que o empreendimento comece a

gerar energia em 2010. São 855 MW de potência instalada e

um investimento de mais de 2 bilhões de reais.

rfda'cao@ocomiodopovo,com,br

Aprovado
Foi criado o Fundo da De.

fensoria Dativa que terá receita
oriunda de cálculos incidentes
sobre atos e serviços notariais,
taxas que sofrerão acréscimo de
0,1%. A expectativa é que os

recursos supramos gastosmensais
com a defensoria. A dívida atual
o Estado vai de equacionar
através de outras fontes, in
clusive com negociações que
envolvem a incorporaçãodo Besc
pelo Banco do Brasil, quando
concretizada.

Abandono
"Estou pensando seriamenteem

renunciar. Não consigo conviver
com certas pessoas na Câmara e

muito menos coin hipocrisia,"
atirou o vereador Marcílio Ávila
defendendo a Instituição e so

nhando emretornar ao comando
da Santur visando uma cam

panha para deputado estadual ...
entregou omandato.

Dúvida
Por que somente agora o

vereador Marcílio Ávila
decidiu denunciar colegas da
Câmara? Foi uma pergunta,
que ele respondeu da se

guinte forma: "Eu não sabia.
Fiquei sabendo agora. Se
soubesse antes já teria feito as

denúncias."

Grave
SegundoÁvila aLeiOrgânica

do Município e o Regimento
Interno da Câmara não penni
tem que vereadores atuem em

entidades utilizando dinheiro
público. É aí que ele enquadrou
o progressistaXandi Fontes, que
preside a Fecasurf: ''Além de

desrespeitar a lei ele utilizou
ilegalmente dinheiro público
para fins pessoais," atirou Ávila.

E a Vida Segue
Será que há atritos internos

na bancada do PT por conta
da disputa pelo comando
estadual do partido?
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"Governo está aberto ao diálogo sobre a CPMF"
Prorrogação prpcisa ser

aprovada mais uma V('l na

Câmara (' duas no Spnado

BRASíLIA
o governo federal, que de

fende até o momento a prorro

gação da CPMF (Contribuição
Provisória Sobre Movimentação
Financeira) com amesmaalíquota
de 0,38% até 2011, pode abrirne
gcciaçõesnoSenado Federal sobre
o assunto, disse ontem, oministro

doPlanejamento, PauloBernardo.
'Temos conversadocomos par

lamentares e falado sobre a im

portância demanter aCPMFpara
oequilíbrio das contas públicas. Se
tiver algumaproposta de negocia
ção, vamos discutir", afirmouBer
nardo a jornalistas. Segundo ele,
porém, se os partidos de oposição
preferirem ir parao "tudo ounada",
amatéria poderá ser decidida no
voto.Cabe lembrarque, noSenado
Federal, o governo tem mais

dificuldades do que na Câmara.

"Sempre estivemos abertos ao
diálogo.Como temosurnaoposição
que prefere ir para o tudo ou nada,
vamos ter que ir para o voto e de

cidir. Acho que temos que fazer

um esforço para prorrogar", disse o
ministrodoPlanejamento.Afirmou
aindaestar torcendopara aprovar
a CPMF na Câmara até 9 de ou

tubro, conforme previsão do líder
dogovernonaCâmara, JoséMúcio
(PTB;PE).

Perguntado sobre aproposta do
MinistériodoPlanejamentode re
duzir a alíquota ao longo dos

próximos anos, Bernardo afirmou

que deixou a "porta aberta" para
esse tipo de negociação quando a

mensagem foi enviada ao Con

gressoNacional.
Aprorrogação daCPMF já foi

aprovada pelaComissão de Cons
tituição e Justiça da Câmara.

Entretanto, ainda precisa ser

aprovadanovamente pelaCâmara
e em duas votações no Senado.

DIVULGAÇÃO

Paulo Bernardo diz que manutenção da CPMF é necessária paramanter o equilíbrio das contas do governo

N
•

Evoluçao no ensl�o.
Evolução na sua vida.

-

Agora você pode cursar uma FACULDADE.

FACINTER
FATEC INTERNACIONAL"

0800 702 0500
www.vestibularnacional.com.br

" /�. :",)"
�

UNINTER®
P uCf.u;;ior I

Aumenta a sobrevida das
.

micro e pequenas empresas
SÃO PAULO

Pesquisado Sebrae (Serviçode
Apoio às Micro e Pequenas Em
presas) revela que 78% das

empresas de micro e pequeno

porte abertas no Brasil entre 2003

e 2005 continuam em funcio
namento.O resultado émelhor do

que o índice verificado no entre

2000 e 2002, que foi de 50,6%.O
estudo 'Iaxa de Sobrevivência e

Mortalidade dasMicro ePequenas
Empresas foi encomendado pelo
Sebrae e realizado pelo institute

VoxPopuli.
Na opinião do presidente do

Sebrae, PauloOkamotto, oempre
endedor de pequeno negócio
apresenta ''boaescolaridade, busca
o conhecimento e a informação
para tocar sua 'empresa".

"A pequena empresa tem

evoluído na contratação com

carteira de trabalho assinada,
confirmando a forçaempregadora
dos negócios de pequeno porte",
disse Okamotto, acrescentando

Entre 2003 e 2005 teve um número
crescente de carteira assinada

"

que houve ainda a elevação do

grau de escolaridade dos pro

"
prietários das empresas ativas.

De acordo com o levanta

mento, noperíodode 2003 a2005,
houve aumento crescente do

número de empregados com

carteira assinadaentre as empresas

ativas. Entre os anos de 2003 e de

2004, o indicador se manteve

estável na faixa de 64%. Já em
.

2005 foi registrado um avanço e o

número de brasileiros com carteira

assinada saltou para 85%.
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MERCADO EXTERNO

PANORAMA� __

Weg analisa ingresso nos

mercados russo e indiano
Investimento no exterior
deve ganhar maior
importância em 2008

JARAGUÁ DO SUL
A bt&a pela competitividade

levará a Weg a ampliar sua

presença no mercado externo.

, Animada com o aumento da
demanda por equipamentos de
energia, no Brasil eno exterior; a
empresa analisa a possibilidade de
ingressar emnovosmercados. Os
alvos são a Rússia e a Índia.
"Pensamos em fazer algo nestes

países. Fodemos cornprarempresas,
fazer' parcerias ou até mesmo

construir umanova fábrica", revela
!J diretor administrativo e de
Relações com Investidores da

.. Weg, Alídor Lueders.
O interesse da fabricante em

avançar no exterior; explica ele,
deve-se à necessidade de buscar

competitividade ante os

concorrentes deste mercado de

equipamentos para o setor

energético. "Procuramos trabalhar
.

de forma a gerenciar a questão
,
cambial", afirma. Para isso, aWeg
mantémumabuscaconstantepor
novos fornecedores,
principalmente externos; foca a

descoberta de novos mercados
consumidores- no exterior, para
ampliar a cesta demoedas de suas
vendas; e amplia a produção em
suas unidades estrangeiras,
localizadas na Argentina, na

CÉSAR JUNKES

Weg fortalece processo de internacionalização com novos investimentos

China, no México e em Portugal.
O reflexo do processo de

internacionalização realizado pela
cólnpanhiaéqueos investimentos
no exterior devem ganhar maior

.
importância em 200s. "O aporte
no Brasil ainda será superior ao
realizado no exterior; mas' vamos
ampliar o investimento por lá,
principalmente na China e no .

México", afirmaLueders.Em2007,
o aporte total da Weg foi de R$
260milhões.

Mas esta preocupação em

ampliar apresençano exteriornão
significa que a companhia está

preocupada com a expansão da
economiabrasileira, pelo contrário.

. No mês passado, a Weg adquiriu

uma área em ltajaí, o que com

provao interesse emaumentarsua

oferta ao mercado doméstico,
principalmente para atender a
demanda da área de geração,
transmissão e distribuição (Gill).
"Há um movimento forte nos

segmentos de açúcar e álcool
(biomassa) edePequenasCentrais
Hidrelétricas (PCHs)", destaca o
executivo.

Hoje, a empresa opera com
9()0;6 :;r95% de sua capacidade ins
ralada e, comonem todas as linhas
produtivas estão com o mesmo
nível dedemanda, a preocupação
da Weg é ampliar a flexibilidade
dentro de suas fábricas. (Gazeta
Mercantil/lnvestNews)

. Turis·nlo-'responde, por 5% de emissões de gás-estufa
DAVOS emDavos, na Suíça,ministros de

.

Se o turismo fosse um país,
-

todo o raundos-especialístas e

âguraría como o quarto maior-' organizaçõescirsternacionaís
poluidor de C02 .do mundo, à . participam dk·· segunda. Con
frente do Japão e da Alem_anha:' ferência Internacional s'obre .

Dados . publicados � pela ONU
e .)qtd��ç,�,çnrtiáqq�:�_'l�_risW6. :

(Organização das. Nações". .Eles tentam elaborar : uma
Unidas) estimamque o setor gere estratégia que torneo setor, que
5% de todas as emissões no segundo o Fórum Econômico
mundo (1,3milhão de toneladas) Mundial é o que mais cresce no

e que, em 2035, os valores irão mundo, compatível com as

dobrar; Desde segunda-feira, 1º, ,

.

preocupações climáticas.'I
._

_ ....

.

O q4�:preocupaos espe
ci�Hstas é que, -;em 30 anos, as

emissões vão dobr�r se nada for
feito. Nesse cenário.ió se-tor
aéreo representará 52% 'das
emissões, "algb' que não' se;i� .

compatível co{nas metas muri.�
diais. Mas, se todas as novas
tecnologias disponíveis forem
adotadas, a possibilidade é que
as emissões sejam reduzidas. (O
Estado de S. Paulo)

-

SIl_; O CORREIO DO Por

ECONOMIA Carlos Brandão
redacao@ocorrpiodopovo.com.�

TAM multada

Sem medo

ATAM Linhas Aéreas foimultada em R$ 987 mil, poromissão
em relação ao direito à informação e à garantia de assistência
adequada ao consumidor. Todos os prazos legais para defesa foram
respeitados e não cabe mais recurso administrativo.A decisão foi
publicada no Diário Oficial do Estado do último sábado, 29 de
setembro. A aplicação da sanção administrativa é decorrente de
auto de infração lavrado emnovembro do ano passado por fisca�
do Procon-Sl' e leva em conta os transtornos

-

causados aos
·

consumidores que se encontravam nos aeroportos do País entre i
outubro e novembro de 2006.

Cartão da moda
A catarinense CiaHeríng, dona das �àrcàs Hering, Dzarm e I

PUC, fechou parceria com o banco HSBC é a: financeira Losango
para lançaremnovembro desteano um cartão de crédito com-marca
própria.Conforme aCia. Hering informou no finaldaúltima semana

à Bolsa de Valores de São Paulo, serão emitidos 175mil cartões até
o fim de 2008 e 970mil até o término de 20 iO.A oferta de créditoé
uma das-estratégias da companhia para alcançar a meta de-elevar
em 25% ao ano o faturamento da sua marca principal, a, Hering.

A inflação não preocupa o Governo. Segundo o ministro do
·

.

Desénvolvímenro, Indústria e Comércio Exteríoi; Miguel Jorge, o
BancoCentral revisou -a projeção para oano, mas o dado continua

· dentro da meta. O ministro afirmou também que o aumento das
importações acontece, principalmente, por conta das compras de
máquinas e equipamentos, e não de bens de cónsumo. Isso significa
que a produtividade das indústrias está em alta, o que afasta ainda
mais um aumento da inflação por demanda.

Fábrica de impostos
Parece que uma das poucas atividades que realmente crescem

no Brasil é da, criação de novas taxas, impostos e tributos. O
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou a

cobrança de umnovo tributo, desta vez sobre a produção de petróleo
no País.Aproposta prevê cobranças de3% até 7,5% sobre a produção,
mas ainda tem de ser ratificada dentro de 15 dias. A cobrança foi I
urna solicitação do governo do estado do Rio de Janeiro, que
inicialmente queria 8% sobre a -produção. Com a nova proposta,
ficou acertado que todos os Estados cobrariam os 3%.

Em etta
E por falar em aumento de custos, os preços do gás .narural que a

Bolívia exporta para: aArgentina e o Brasil subiram ontem a valores
recordes, de até US$ 6 pormilhão de Bills, corno conseqüência
da alta do p�tr6ieo .'�

r

derivados :n� mercado int�rnacioi{al. O

reajuste, que ocorre a cada três meses, chega nomomento em que I
a petroleira estatal boliviana YPFB enfrenta grande' dificuldade I
para atender à crescente demanda interna e externa de gás, apesar I
de-possuir reservas sufi�ientes. O Brasil, por meio docontrato �alPetrobras, pagaráUS$ 4,50, alta de 7,9% em relação ao valor antenor
de 'US$ 4117 pormilhão deBills. I
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Atletas e treinadores que l'scrPYl'ram com letra

de ouro seus nomes na história do esporte (ocal

fOTOS ARQUIVO PESSOAL

APESAR DA FALTA DE APOIO,
VALEU A PERSEVERANÇA

O jaraguaense entendeu

que não bastava apenas tor

cer, tinha que participar.
Compareceu em massa aos

jogos; incentivou e apoiou o

time em todas as circuns

tâncias. Jogou junto. Foi uma
jornada memorável. O time

formado por adolescentes

culminou com a conquista da

medalha de bronze.
Em 81, a equipe sofreu

muitas baixas, algumas atletas
foram contratadas pelos
grandes centros," outras in

terromperam a carreira de
atleta para se dedicarem ao

trabalho e aos estudos. Com um

time fragmentado, obteve a 6º

colocação nos Jogos Abertos

daquele ano. Não havia
parceria paramanter a equipe.
Celço, em muitas oportu
nidades, bancou o time do seu

próprio bolso. FOrmou um novo

esquadrão, agora commeninas
na faixa etária entre 13 e 14
anos.

Nós anos de 82 é 83, a

equipe participou apenas dos

Jogos Escolares. Nestes dois

anos as meninas treinaram

física e psicologicamente para

grandes eventos.
Para os Jogos Abertos de

1984, realizados na cidade de

Concórdia, o treinador contou
com quatro atletas rema

nescentes do time de 1980,
apostou todas as suas fichas no

seu esquadrão. Venceram:
Formaram no time de ouro:

Técnico" Celço, auxiliar

Waldemar, o coordenador

Schultz, e as atletas Marina

Rudolf, Márcia de Oliveira,
Marlete Ranghetti, Eliane
Steffani, Rosalí Giese,
Rosângela Lazzaris, Wilma

Correa, Rubinéia de Carvalho,
Use Rodrigues, Valéria Vieira

da Rosa e Marilene WatzKo.

Conquistaram o título de forma

invicta. Praticaram um jogo
envolvente, forte na defesa,
veloz e mortal no contra

ataque.
.

Em 1985, a equipe ja
raguaense, mais ':lma vez foi

dizimada. Centros maiores le

varam nossas melhores jo
gadoras. Mesmo assim con

quistamos o 3º lugar nos Jogos
Abertos.

� '1

Equipe dos Jasc de 1980 - em pé: Maristela Menel, Marlete Ranghetti, Roseli Giese, Valéria Vieira, Rubinéia de Carvalho

e RosângelaLazzaris; agachadas: Eliane Feller, Wilma Correia, Jane Reiser, Rosilete Hornburg, Josiane Dornbusch e

Márcia de Oliveira

oHANDEBOl: RI
�IFI l E

o brasileiro; de modo 'geral"
temumapredileçãopelos esportes I

coletivos, talvez seja pelas dife
rentes etnias, que forma o nosso

povo. O, fato é que temos uma

queda pelas mQd�lidades '�s
portivas .da fi�ília; das esfera�.
futebol, basquete, voleiliol� futsal,
vôlei de praia e handebol. Só o
futebol americano é que não em

placou. Mas; também, com bola
ovaL A própria bola, do nosso

futebol, confidenciou aoMarquês'
do Xapuri, referindo-se a bola de

rugby. "A.quilo nem pertence à

dinastia das esferas. É uma reles
elipse",

E aboladehandebol, começou
a fazer história entre nós, a partir
de 1977, quando a Escola HO
MAGO (Holanda Marcelino
Gonçalves), conquistouo título de
Campeão Estadual nos jogos
Escolares de Santa Catarina,
realizados na cidade de Joinville.
Os campeões, - Moacir de Souza,
Sérgio Leone, Claudinei Leone,
Rubens Sch�nke Lauro Kuhn
Zecãü;"Djalma Bago, MárCi6
Mohr, Leonir Balsanelli, Marcelo
Zimmermann, Severino e Ca
gliOni. A conquista foi de forma
ltlvicta, sendo que na final, após
duas prorrogações, O' placar
apontava 17x17. Nos penais, o
goleiro Moacir defendeu três

arremates, e o Colégio HOMA-
00, venceu por 2Ox17 .:

PERFIL

O técnico Celço'Thornazi, seu auxiliarWaldemar Pellens e as nossas meninas

de ouro do handebcil, com o troféu conqustado nos 24° Jogos Abertos em 1984
Simbolizando, o talento, a garra, e a determinação de cadaum dos jogadores

e jogadoras do nosso handebol, destacamos duas atletas diferentes, mas,

igualmente geniais.

Intensificou-se, então aprática sábados edomingos os jogos. Foram
damodalídade emtodasasescolas campeãs dos Jogos Escolares

da região. O professor de Edu�' Estaduaisnosanosde'1978e 1979.

cação Física, Celço Tomazí, que Estavamprontas para disputarem
exercia a função de diretor do" os Jogos Abertos, que seriam

Ginásio deEsportesArthurMullet; realizados nanossaJaraguá doSul
anteriormente fora atletae treina- em 1980. Compunham' '6 tirh�
dordestamodalídadeérnjoinvillec Maristela

--

Mend, Marlete

se propôs a formar uma seleção' Rari.g�efu, "Rósali Giese, Valéria:'
com os melhores atletas dos Jogos Vieira Rosa,· Rubinéia de

Escolares de Jaraguá do Sul, com, Carvalho, Rosângela Lazzaris,
a finalidade de participarem de Eliane Feller;Wilrnà Correa, Jane
competições estaduais e no futuro Reiser, RosileteHamburg, Josiane
os Jogos Abertos. Optou pelo Dombusch e Márcia de Oliveira.

feminino, pelo fato das meças O treinador Celço Tomazi, tinha

serem mais assíduas aos treina- a auxiliá-loWaldemar Pellens, e o
mentos.Visionáriogenial. Formou coordenador da modalidade,
o timedossonhos.Os treinamentos SenhorArnaldoSchultz. A idade

eramde segunda à sexta-feira. Nos
. média das atletas era de 15 �os.

ROSILETE HORNBURG (Galega) - A armadora central era Ó centro da

circunferência de uma equipe que jogava, conforme o ritmo que ela ditava.Regia
o jogo como se o handebol íosse um balé. Rntava a próprià gravidade, alternando
ritmos e criando espaços. Bailarina do jogo ao inventar coreografias no palco da

quadra, com evoluções cintilantes, com passes e arremates precisos.Jra Q
.

cérebro do jovem time de 1980.

MARINA RUDOLF - Regente e solista do time,campeão de 1984. Veloz,

contagiava toda a ieqldipe com um jogo dinâmico e envolvente. Cqrismátiça,"
conquistava o coração detodos os torcedores com suas jogadas mágicas;'
Subitamente, todos passavam a torcer por sua equipe. Decisiva, desequilibrava o

jogo, marcando gols 'de todos os ângulos ou passando bolas açucaradas para
suas companheiras. A aceleração, a ginga do corpo, a bola dominada, a seqüência
de dribles ê fintas, a criação de novos espaços, e o arrematemortal. Um repertório
demagia, fantasiae realidade.Assim comandou otime, amíticaMarina. Conquistou
também o Troféu Jornaleiro de 1984, por ter sido eleita a melhor jogadora de

handebol de SantaCatarina.

Recebam as nossas homenagens, Celço,Waldemar; Schultz e vocês atletas,

que ainda adolescentes, desfraldaram a nossa bandeira, galgaram a glória da

conquista, e nos encheram de orgulho.
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De pé: Ferreti, Pequeno, Dudu, Thiago, Maurício, Ari, Falcão, Gelson, Chico, Tiago, Fred, Kléber, Marcão e Renato.
Agachado: Feola, Serginh,o, Leco, Xande, Jean, Augusto, Willian, Márcio, Lenísio e Fio

'

O CORREIO DO POVO
O JORNAL QUE VIBRA COM ]ARAGUÁ!
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