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A tal passagem
único
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Lula fala sobre
crise dos EUA
Em entrevisto, presidente brasileiro
avalio cenário internacional e se

diz confiante no crescimento
econômico do país.
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Audiência aborda
regras ao eleitor
Justiça convido eleitores de 6uaramirim,
Massaranduba e Schroeder poro reunião
no próximo quarto-feira. Objetivo é
apresentar o lei eleitoral.
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Templo do rock
recebe Moptop
Cariocas apresentam "Como se comportar"
00 público do Curupira neste sábado.
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Os videogames ajudam o melhorar
o vida social dos adolescentes - 00

contrário de transformá-los em so

litários ou indivíduos anti-sociais,
como muitos pois acreditam - sugere
um relatório publicado pelo Instituto
Pew nos Estados Unidos. A sondagem
entrevistou 1,1 mil adolescentes com

idade entre 12 e 17 anos nos EUA e

revelo que 99% dos meninos e 94%
dos meninos entrevistados de todos
os camadas sociais jogam algum tipo
de jogo de computador ou videogame.
Segundo o relatório, o maioria dos
adolescentes - 75% dos entrevistados
- jogo com outros amigos, no mesmo

solo ou em ambientes virtuais. "Para
o maioria dos adolescentes, os jogos
são uma atividade social e um com

ponente importante de suas experiên
cias sociais", diz o relatório.

Fonte: BBC Bresil
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Compro barota e
ajuda aos carentes
Bazar do Rede Feminino arrecado fundos

poro adquirir medicamentos aos pacientes.
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Bolso vazio para
pagar os impostos
Feirão começo amanhã e alerto poro alto cargo tributário brasileira.

O MAGO ESTÁ SÓ
FLUTUAÇAO

.

DODÓLAR
Alto unimo
exportadores
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EDITORIAL

CHARGE

DESISTA!,
VOCÊ NÃOVAI
ME COMPRARII

PONTO DE VISTA
-

Compromissos com a comunidade
GUIDO JACKSON

BRETZKE,PRES!DENTE
DO CElAS - CENTRO
EMPRESA1UAL DE

JARAGlJÁ DO SUL
ACUS@ACUS.COM.BR

A entrega formal de documento conten
do sugestões aos candidatos à Prefeitura de

Jaraguá do Sul vem sendo uma forma de
contribuir com a futura administração, in
dependente dequem for eleito.

Dentre essas propostas, o CEJAS - por
meio das suas entidades - avalia como im

prescindíveis a busca de ações para que o

município tenha sua gestão balizada por
parâmetros, de excelência no trato do di
nheiro público, potencializando os recur

sos disponíveis em prol do bem comum.

DO LEITOR

Deficiência ou

eficiência?
Com o encerramento dos jogos para-olímpicos,

vejamos, ... quem é deficiente? O ser humano que
não tem um ou mais membros? O que possui a falta
de capacidade auditiva ou visual? O que sofreu uma

paralisia parcial? Aquele que calça suas próteses de
fibra para sagrar-se campeão numa pista de atletis
mo, arrancando sorrisos, lágrimas e aplausos? Ho
mens e mulheresque realizam provas inimagináveis
para nós, considerados pessoas fisicamente nor

mais. Quem é deficiente? Não seriam talvez; aque
les que, abraçados muito cedo pela sorte, ainda na

infância, acabam contratados por poderosos clubes,
treinados, lapidados, pelos melhores profissionais
da área, com todo apoio e infra-estrutura necessária

para gerarem os esperados frutos financeiros e mui
tas vezes, quando chegada a hora H, mesmo com

total aptidão, após anos e anos de treinamento, aca
bam por não render o suficiente, apresentando uma
deficiência naquele momento profissional?

Quando criaram as olimpíadas para os que cha
mamos de deficientes, não tinham consciência do
tamanho da lição que eles seriam capazes de en

sinar-nos. Estes seres, agora olímpicos, que foram
destinados à sobreviverem e conviverem com uma

diversidade de dificuldades, se apresentam para en

tão desafiarem algo muito conhecidos por eles; os

limites do próprio corpo. Com as marcas que alcan
çam, desafiam nosso comodismo, preguiça e falta
de determinação, fazendo-nos parecermos apenas
pessoas poli queixosas, insatisfeitas com determi
nadas situações.

Se faz necessário percebermos quem realmen
te são os "deficientes" que nós elencamos. Nestas
pára-clímpíadas, homens e mulheres fizeram muita

gente sentirem os sintomas da deficiência; visual,
por encherem nossos olhos de lágrimas; mudez,
por fazerem palavras engasgarem após mais uma

medalha. A estes atletas parabéns por suas mar

cas e conquistas. A estes eficientes atletas, nosso
respeito e gratidão.

JOSÉ LUIS FINGUER, ESTUDANTE DE [)IREI'm

Os textos poro esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-mníl redocao@ocorreiodopovo.com,br, ou por curto poro o
- Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx, Postal 18, É obrigatório

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

--�----�--- --

Elencadas a esse objetivo, estão a indicação rias coletivas para a comunidade.
de que os administradores públicos prio- O documento também evidencia a

rízem a contratação de consultoria profís- necessidade de atenção às mães-trabalha
sional para melhoria de desempenho da doras, através da ampliação da estrutura

administração pública, a aplicação de um de Centros de. Educação Infantil, ações de
Programa de Gestão,Avançada com ím- eqüidade de .incentivos às empresas, no

plantação e di�o. de Indicadores de desenvolvimento do "turismo de negócios"
Desempenho da Administração pública, e e de programas que valorizem o potencial
o desenvolvimento de um plano de treina- cultural de Jaraguá do Sul, entre outras
menta e de aproveitamento dos funcioná- . questões.
rios de carreira com profissionalização da -._ - O mais importante, porém, é que as rei

gestão e redução de cargos comissionados. vindicações que neste momento têm aACI-
Além disso, alinhadas às diretrizes que JS e as entidades do CEJAS como porta-voz,

já vêmmerecendo a atenção da diretoria da contem com a motivação da comunidade,
ACIJS e de todo o condomínio do CEJAS, _ para que estas sugestões sejam cobradas •

relacionamos no documento a necessida- pelos nossos representantes públicos. Um
de de se utilizar o PROJARAGUÁ como passo para isso é o envolvimento de todos
diretriz e fórum permanente de desenvol- os segmentos nas discussões como a que
vimento no sentido de alcançarmosmelho- promovemos semanalmente. -
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----------POLÍlICA

FALAAí!

" Sou um onimol
em extinção!" .

PAULO MALUF (PP-SP),
DEPUTADO FEDERAL, casado
há 53 anos, morador da mesma

casa há 45 e filiado ao mesmo

partido há 41 anos.

" Ouevenho
outro e que
foço mois. "

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
negando que esteja interessado

em disputar um terceiro
mandato consecutivo.

" Só mesmo com o

Justiço Federol. "
LUIZ SÉRGIO DE ASSIS

PEREIRA, DE JARAGUÁ DO SUL
no mutirão de conciliação,

comemorando fim de açõo que
tramitava há quatro anos.

ALHEIOS
O brasileiro não priorizo o educação no

hora de votar, constatou o primeiro edi

ção do pesquiso anual do Ibope sobre o

temo. De acordo com o levantamento, me
nos de 1% do população considero os pro

postos poro o educoção determinantes no

escolho do prefeito. O estudo revelo ainda

que 68% dos entrevistados não têm o me- .

nor idéio do que o atual governante está
fazendo pelo setor em seu município. O
ministro da Educação, Fernando Haddad,
diz que o desinteresse porte dos dirigen
tes políticos e empresários.

..

Aurna

O CORREIO DO POVODSEXTA·FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2008

QUANTO? 1
A passagem única, carro-chefe da campanha de Moacir Bertoldi

(PMDB) em 2004, remonta ao governo anterior, do tucano Irineu

Pasold, de quem o candidato à reeleição foi vice. Não é por nada

que a população usuária, hoje bem maior que à época, espera pelo
benefício como quem espera por aumento de salário. Nas propostas
de Cecília Konell (OEM). q�e tem Pasold como vice, está o passagem
única. Também defendido pelo petista Oionei do Silva e por Luis An

drade (PTC).

O Tribunal Superior Eleitoral (foto) garante, os Tribunais Regionais Elei
torais também, o Ordem dos Advogados Brasil respaldo, mos há políticos
que o cada ano eleitoral levantam suspeitos. Citando o Holanda e o Pa

raguai entre países que não aderiram 00 sistema de urna eletrônico por
entenderem como possível de fraudes. Mos, há que se reconhecer, se o

tecnologia do urna eletrônica evoluiu o ponto de ser considerado no Brasil

como inviolável, nado impede, como defendem alguns, que elos impri
mam os votos, depois conferido pelo eleitor e depositados em urna físico
anexo. Posteriormente, seriam auditados por amostragem e, verificado

alguma diferença, contados manualmente. O TSE, no entanto, é contra.

Alegando possíveis atrasos no votação e riscos poro o segurança do urna

pelo interferência humano no processo. Também considero o impressão
do voto desnecessária porque, com o atual modelo, já é possível fazer o

perícia dos votos. E você, eleitor, o que acho?

QUANTO? 2
De tudo que se falou até agora, ninguém disse como o passagem será
calculado: se o mais, tirando-se uma médio entre os tarifas atuais,
ou se o preço fica em R$ 2,05, que é a passagem mais barata vigente
hoje. Menos que isso só com redução significativa do ICMS incidente

sobre o óleo diesel. por exemplo, o que depende do aprovação de

projeto que tramita na Assembléia Legislativa e, ainda, do sanção do

governador. O resto é conversa fiada.

APELO
Mensagem no site (www.moacirber
toldi15.can.br) de componho do pre
feito Moacir Bertoldi (PMDB): "Dia 5
de outubro é o principal dia poro os

eleições de 2008. É durante este dia

que os pessoas fazem o uso do voto

e colocam em prática a democracia
do nosso país. Você que é filiado ou

simpatizante do 15, venho nos ajudar
neste dia tão importante. Precisamos
de você paro ser nosso parceiro nesta

dato tão esperado! Cadastre-se aqui e
entraremos em contato com você!".

MAQUIAGEM
Se o eleitor tropeçar com alguns candidatos a vereador e prefeito e,

depois, olhar as fotos deles nos 'santinhos', provavelmente não vai

reconhecê-los. É a tecnologia computadorizada a favor do rejuvenes
cimento. Aliás, você já reparou que na fotografia publicitária todo rio

é muito azul?

SEM PROBLEMAS
Do presidente luiz Inácio lula
da Silvo (PT-SP) em entrevista
concedido à TV Brasil na quarta
feira, quando afirmou ser o favor
do casamento goy: "Tem homem
morando com homem, mulher mo
rando com mulher e muitos vezes

vivem bem, de formo extraordiná
ria. -eonstroem uma vida juntos,
trabalham juntos e por isso eu sou

favorável. Que cada ser humano

vivo suo vida do jeito que bem en

tender, desde que não moleste o

vida dos outros."

Ban(:o
Cruzeiro
do Sui

FÁCIL
·0 próximo prefeito, tomando como exemplo Jaraguá do Sul, seja quem
for e, deixando de lado interesses políticos pelo bem da comunidade,
como todos pregam no campanha, terá à disposição pelo menos três
extraordinários secretários poro viabilizar todos os projetos relevan

tes e inadiáveis. Basto juntar as idéias e. bingo! Afinal, se políticos
que se xingavam até recentemente agora se juntam, constrangimento
é coisa do passado. Não é?

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais' e Estaduais', Tribunal de Justiça
• Aposentados e Pensionistas .. ,

Forças Armadas' e ECT" (Correios).

Conhe-ça nosso escritório na
Rua Walter Marquardt, 1133 - Sala 06
em frente' a Prefeitura Municipal ou

entre em contato pelo telefone 3371-4210
ou e-mail consig.adm@terra.com.br

SALVO CONDUTO
A partir de amanhã, o 15 dias antes do eleição de 5 de outubro, ne
nhum candidato poderá ser detido ou preso, solvo em flagrante delito.
Aliás, levando o sério, alguns já deveriam estar presos há muito tempo.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nos eleições deste ano são 52.137

vagos de vereador e 5.563 vagos de prefeito e vice nos 5.563 municípios
brasileiros. Cerca de 380 mil candidatos devem concorrer.

DESINTERESSE
Dos 109 candidatos o vereador em Jaraguá, só 25 atenderam apelo do

Centro de Profissionais Liberais paro conhecer as propostas para o plane
jamento da cidade até 2030. Documento elaborado em consulto a inúme
ros segmentos produtivos e representativos da cidade, incluindo polí
ticos e, em porte, já copiado por alguns nesta componho. Outros 84

ignoraram a reuniõo. Vai ver tinham compromissos mais importantes.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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"Com o reformo do nosso Ginásio
Willy Germano Guessner, uma obro de
R$ 500 mil, entregaremos à cidade
um amplo espaço de lazer, que vai

proporcionar competições regionais e
estaduais. Também teremos um local
poro que nossos jovens desenvolvam
atividades esportivas. Construiremos
um porque de lazer poro o população
e visitantes, com pistas de corrido, 10-
col paro ginástilXl, cominhada, um am

biente que a família corupaense possa
usufruir No toconte do cultum, implan
taremos o Museu Público Municipal
e o Arquivo Histórico e continuaremos
dando o reol importõncia us sociedades
esportivos e cultumis existentes".
CONRADO MÜLLER (PP)

Luiz Henrique
em Jaraguá
o governador Luis Hen

rique da Silveira (PMDB)
estará hoje em Jaraguá do
Sul, onde o PMDB disputa a

Prefeitura com chapa pura.
A dobradinha Moacir Ber
toldi e Pedro Garcia, atuais
prefeito e vereador, recebe
rão apoio do nome maior do

partido, que sairá em cami
nhada pelo centro da cidade,
com concentração no Centro

Histórico, na avenida Getú
lio Vargas, a partir das 11h30.
Luiz Henrique seguirá pelo
Calçadão da, Marechal até
o comitê' da coligação. An
tes, o governador estará em

Guaramírim, também para
firmar apoio ao candidato
a prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB). LBS segue em ca

minhada da igreja matriz até
o comitê da coligação, que
fica ao lado da antiga esta

ção ferroviária.

CAMPANHA

POLíTICA----------

Justiça oriento eleitores
Audiência inclui Guaramirim, Massaranduba e Schroeder
GUARAMIRIM

A importância do voto
consciente e as permissões e

vedações no,dia do pleito. Os
eleitores de Guaramirim, Mas
saranduba e Schroeder terão
acesso a estas e outras infor
mações na próxima quarta
feira, dia 24, quando a Justiça
Eleitoral realizará uma audi
ência pública na Câmara de
Vereadores de Guaramirim, a

partir das 19 horas.
A abordagem faz parte da

campanha "Eleições Limpas"
da AMB (Associação dos Ma

gistrados Brasileiros) que, em

parceria com o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), pretende
estimular o comportamento
ético' e fiscalizador do cidadão
ao votar. "Vamos repassar algu
mas orientações com o objetivo
de que o processo eleitoral seja
limpo, sem corrupção, para que
a democracia prevaleça", sa

lienta a juíza eleitoral Cândida
Inês Zoeller Brugnoli,

Além da conhecida boca
de urna, a juíza esclarece que
no dia 5 de outubro é proibida
qualquer manifestação coleti
va que possa caracterizar ali
ciamento ao eleitor. Já o uso

de camiseta, boné:' broche ou

adesivo identificando o can

didato escolhido é permitido,
desde que seja uma "manifes
tação individual e silenciosa".
O mesmo não vale para os

mesários, impedidos de mani
festar preferência. Quanto aos

fiscais, é permitido o uso de

Sigilo do voto é garantido
Citando como exemplo casos de

funcionários assediados pelos patrões
a votar no candidato do 'empregador
sob ameaça de demissão, a juíza alerta
tratar-se de crime eleitoral, que deve
ser denunciado pelo eleitor "As urnas

são seguras no sentido de garantir o

sigilo do voto. Nõo há como saber em
quem o eleitor votou", reforça Cândida,
lembrando que tanto candidato quanto
eleitor estõo sujeitos à sanções caso des
cumprirem as regras. Já a venda de voto
é considerada crime de corrupção, cam
pena de reclusão de até quatro, anos.

da coligação, mas não o nome

e o número do candídato..

Outra informação que a juíza
repassará aos eleitores na audi
ência diz respeito ao uso de equi
pamentos de rádio-comunicação
dentro da cabina de votação, que
são proibidos. Neste caso se in
cluem os aparelhos celulares,
"O que se quer é evitar qualquer
possibilidade de monitoramento
do voto, para garantir ao eleitor a
liberdade de escolha do candida
to", afirma Cândida.

adereços que contenham ape
nas a sigla do partido e o nome CAROLINA TOMASELLI

Ajuizado vai· apurar crime eleitoral
Estrútura funcionará no dia da eleição e resultará na aplicação imediata da penalidade

No dia 5 de outubro, vai
funcionar no cartório eleito
ral de Guaramirim o ajuizada
especial criminal. A estrutu
ra permitirá que, no dia do

pleito, seja aplicada a sanção,
para quem cometer crime
eleitoral, coin pena máxima
de até dois anos de reclusão.
O caso mais freqüente é a

boca de urna, relata a juíza
eleitoral Cândida Inês Zoel
ler Brúgnolí.

"Nosso objetivo é dar uma

resposta imediata à sociedade

.
sobre quem infringiu alei",
esclarece. Segundo ela, ao fla
grar o crime, a Polícia Militar

,

levará a pessoa para a Delega
cia, onde será lavrado, o ter
mo circunstanciado. Depois
ela será encaminhada para o.

ajuizado, onde será aplicada a

transação penal pelo Ministé
rio Público, geralmente multa
ou prestação de serviços à co

munidade.
Caso a pessoa não aceite

a transação por se considerar
inocente, ela responderá a

processo, a partir de denún
cia feita pelo MP. "E terá que
provar sua inocência no de
correr do processo", continua
Cândida, acrescentando que
qualquer pessoa pode denun- '

ciar casos de crime eleitoral à
Polícia. "Cada vez aumenta a

dificuldade para se conseguir
flagrar, porque as pessoas se

comunicam facilmente. Mas
nós vamos nos empenhar para
tornar o processo o mais rígi
do possível", afirma a juíza.

Outra novidade para os

eleitores da 60a zona eleitoral
é que pela primeira vez a apu
ração das urnas acontecerá na

sede da Justiça Eleitoral, que
passou a ocupar o prédio do
antigo Fórum, no centro de
Guaramirim. Antes, a apura
ção concentrava-se no Parque
Municipal de Eventos. O aces

so ao local será restrito, mas a

Justiça divulgará os boletins
parciais do TRE (Tribunal Re
gional Eleitoral) através de um
telão, instalado na Câmara de
Vereadores.
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NOVA DIREÇÃO

-----GERAL

Conselho da criança
focado na prevenção

.

�Cultura, saúde e esporte serão incentivados
JARAGUÁ DO SUL

Prevenção. Esta deve ser a

prioridade em relação ao futu
ro da criança e do adolescente
em Jaraguá do Sul segundo
a nova presidente' do Con
selho Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente,
Tânia Krause. Atuando como

conselheira tutelar há seis
anos e membro do Conselho

Municipal como conselheira
de direitos, Tânia explica que
a principal função do órgão é a

de "fiscalizar e apontar as ne
cessidades das crianças e ado
Iescentes", Nesse sentido, o

Conselho Municipal contribui
para a implementação de polí
ticas públicas voltadas para a

criança e para o adolescente.
"Temos que pensar no fu

turo da criança. A melhor ma
neira é investir em prevenção.
Por isso, temos que oferecer

esporte, cultura, lazer, saúde
e educação", sugere. Ainda de
acordo com a nova presiden
te, essa mobilização deve ser

feita em conjunto: sociedade e

poder público.
Outro fato que preocupa

o Conselho é a freqüência de
casos de abuso sexual contra

crianças na cidade. Hoje, para
cada denúncia, segundo o Con
selho Tutelar, estima-se que
ocorram outros nove casos.

"Isso é reflexo do crescimento
. da cidade, de famílias deses
truturadas e de despreparo
emocional", argumenta. Ainda
segundo Tânia, também nessa

área é preciso investimentos
em prevenção. "É sempre uma

situação constrangedora para
a criança e para a família. Mas
elas devem ser orientadas a

denunciar. Tem que ter cons

cientização", destaca.
Também assumem posse

da mesa diretora do Conse
lho Municipal de Direitos da

Criança e do Adolescente Eli
Artunes como vice-presiden
te, Jackson Carlos Bassani
como secretário eMarli Cardoso
Baehr no cargo de tesoureira.

DEBORA VOLPI

O CORREIO DO POVOBSEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2008

Pará Vereadora:

Casos de abuso sexual preocupam. Orientação é poro que vítimas denunciem

OQUE É O

CONSELHO MUNICIPAL

DOS DIREITOS

DACRIANÇAE
DO ADOLESCENTE:
O Conselho foi criado,

juntamente com o Fundo Mu
nicipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente e o Conselho
Tutelar, pela Lei Municipal N°
1.487. Esta Lei dispõe sobre a

Política de Atendimento da

Criança e do Adolescente,
estabelece a estrutura e o

funcionamento do Conselho
Municipal da Criança e do
Adolescente, do Conselho
Tutelar e do Fundo Municipal
da Infância e Adolescência. O
Conselho é composto 50% por
representantes governamen
tais outros 50% por organiza
ções não-governamentais.

Biblioteca em novo endereço até outubro
A Biblioteca Pública Munici

pal Rui Barbosa deve funcionar
no novo endereço até o próximo
mês. Isso é o que prevê a Fun

dação Cultural e o que garantiu
(f) ontem o prefeito licenciado Mo
� acir Bertoldi durante entrevista

'�i ao O Correio do Povo. "Estão tra

'� balhando na parte acústica e na

g iluminação do espaço", explicou.
� Ainda de acordo com Bertoldi,
� um impasse envolvendo a com-

Mudança deve iniciar em oito de outubro e levar pelo menos dez dias pra da mobília para a biblioteca

provocou o atraso da entrega que
estava prevista para maio.

De acordo com a presidente
da Fundação Cultural, Marilene
Giese, agora é preciso aguardar
o resultado da licitação que deve
sair até o final deste mês. A em

presa vencedora do edital deve
entregar a mobilia em dez dias.
Sendo assim, abiblioteca passará
a funcionar nas dependências do
Centro Histórico somente depois
do dia 8 de outubro. A partir daí,

serão necessários pelo menos

outros dez dias para a mudança.
"São 31 millivros, 20 computa
dores. Vai ser trabalhoso.A biblio
teca deve ficar inacessível por uns
dez dias", adianta a presidente.

Também está previstapara o dia
15 de outubro; a entrega da segun
da parte do projeto de revita1ização
que inclui o prédio onde funciona
va a antiga estação ferroviária. No
local, deve ser instalado oMuseu
do Expedicionário.

I Tem uma nova farmácia na cidade. E flea na sua casa.
Alô Panvel agora em Jaraguá do Sul.

de desconto em todos os medicamentos tarjados n-a telentrega Alô Panvel.*
'Ist�de__ '1ilnIpIaSaáma de R$ 2O,oo.Oferta Válida até setembrol2008,excluslva no serviçõ AIOl'anvel, na ddade de Jaraguá do Sul.
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PARA SE INDIGNAR

Feirão mostra peso dos impostos
Núcleo de Empreendedores chama população para conhecer carga tributária

Segundo o coordenador Lu
ciano Alvarez, a idéia é despertar
os brasileiros para os prejuízos
causados pela alta dos impos
tos. "Precisamos saber o quanto
esses valores são mal investidos
e nos conscientizar. Estamos em
ummomento importante de elei

ções, devemos votar bem e, mais
tarde, exigir mudanças", sugere.
Ele também lembra que todos os

impostos são cobrados com a in

dicação de voltar aos contribuin
tes sob a forma de investimentos

. nos mais diversos setores, como

educação e infra-estrutura. Po
rém, ainda assim, as pessoas
necessitam pagar por planos de
saúde, colégios particulares e pe
dágios nas rodovias.

Conforme o Portal do Tributo,
oBrasil tem, pelomenos, 83 tipos
diferentes de despesas. A lista de
contribuições possui 29 itens. Já
a dos fundos, sete. Os impostos
somammais 12. O INSS [Institu
to Naciorial do Seguro Social) é

responsável por três. Para com

pletar, ainda tem Adicional de
Frete, Programa de Integração
Social e, por fun, as taxas, que
chegama30.

JARAGUÁ DO SUL

Você já parou para pensar o

quanto paga de impostos ao levar
para casa um simples pacote de
bolacha? Pois se não, saiba que
38,5% do valor desembolsado
nessa compra estão na conta por
causa da carga tributária incidida
no preço final. Mas, o problema
não atinge somente o alimento.
Tudo aquilo que é consumido
no país faz parte dessa lista. Até
mesmo a mensalidade escolar, a
casa popular, a toalha do banhei
ro, o automóvel, a passagem aé

rea, a gasolina.
Para informar a população

disso, oNúcleo de Jovens Empre
endedores da Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul)
organiza o Feirão do Imposto.
Neste ano, a iniciativa dura uma
semana. Amanhã, das 9h às 16h,
no estacionaÍnento do Centro

Empresarial, o grupo vai mostrar
as alíquotas que obrigam os con

sumidores a economizar antes
de adquirir qualquer produto.
Denois, durante a semana, os da
dos estarão disponíveis para con
sulta no Shopping Breithaupt até
o sábado seguinte, dia 27. Luciano alerto: período de eleições deve servir poro o exigência de mudanças

Ação Comunitária Weg pronta
para milhares de atendimentos

Até transporte
será gratuito

JARAGUÁ DO SUL

Voluntário por natureza. É
assim que o ferramenteiro [osias
da Silva, 40, pode ser intitulado

quando começa a listar todas as

ações sociais das quais já partici
pou. E, à primeira chance, apro
veita para dizer os motivos de
tanta dedicação: ajudar os outros
não cansa e ainda gratifica.

Acostumado à prática, ele
. pretende aplicá-la mais uma vez

no próximo domingo. Pelosexto
. ano consecutive, Silvavai ocupar
o dia auxiliando os visitantes da

Ação ComunitáriaWeg. Como já
.. fez.o papel do-mascote e penna

"

.neceu no setor de lazer, agora, o
operário troca de posto e coopera
com aqueles que não têm Cartei
ra de Identidade.A emissão é um

� ,dos serviços.mais procurados
�. durante o evento, junto aos cor-
« ,

� tes de cabelo e a diversos exames
� de saúde,

Iniciativa é aberto à população e.oferece dezenas de serviços grat!lito's '_Mas; conforme a coordenado-

ra, Rosa Gorski, não são apenas
esses os itens a serem oferecidos
nesta 13a edição. A lista inclui

preventivos de câncer, avaliação
física, acupuntura, massagem,
detecção de glaucoma e catarata

e orientações sobre medicina al
ternativa. Além disso, também
fazem parte da relação: cadastro
para posterior recrutamento na

empresa, minicurso de maquia
gem, esclarecimentos jurídicos,
demonstração de receitas econô
micas e apresentações artísticas.
Para completar, a Weg se uniu ao

Hemocentro de Santa Catarina e

ambos almejam conscientizar a

população da importância da doa
ção de sangue e de medula óssea.

Ao todo, a Ação Comunitária
conta com 51 parceiros e quase
750 voluntários. Ao longo dos
últimos 12 anos, o evento já pos
sibilitou 186 mil atendimentos,
sempre gratuitos. Em 2008, ele
.acontece na.Arena Jaraguá.

Na tentativa de facilitar o

acesso à Ação Comunitária, a

Weg, em parceria caril a Via

ção Canarinho, vai oferecer

transporte gratuito até a Arena

Jaraguá. Os ônibus saem do'
Terminal às 7h30, 9h e 13h. Já
o retorno está marcado para o

meio-dia e 15h. Conforme a co

ordenadora, Rosa Gorski, a no
vidade entra no roteiro do even

to em fase de testes. "Veremos
se é algo necessário", comenta.

A Ação surgiu em 1996. Ela
é fruto da sugestão de grupos
internos de prevenção de aci
dentes de trabalho. Nos dois

primeiros anos de realização, a
iniciativa acontecia na Arweg
[Associaçâo Recreativa) ape
nas para empregados e familia
res. Na seqüência, foi aberta à

população e mudou de endere

ço, passando para Praça Ângelo
Piazera e, depois, ao Parque de
Eventos.
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Crianças divulgam paz no trânsito
Corupá tem programadas passeatas e aulas especiais aos estudantes

EDUCAÇÃO

CORUPÃ/REGIÃO
Até à dia 25 deste mês o país

se mobiliza para a Semana Na
cional do Trânsito, sob o tema
'1\ Criança no Trânsito". Na re

gião do Vale do Itapocu, dos sete
municípios integrantes, apenas
Corupá e Jaraguá do Sul reali
zam atividades complementares
com os estudantes. As demais
cidades - Guaramirim, Schroe
der, Massaranduba, Barra Velha
e São João do Itaperiú - mante
rão as atividades curriculares
normais, podendo haver ações
isoladas das instituições de en

sino, respeitando a manutenção
da educação no trânsito como

conteúdo interdisciplinarminis
trado no dia-a-dia dos alunos.

_ Na cidade de Corupá, a

Prefeitura mantém o Programa
Paz no Trânsito, desenvolvido
o ano todo como ferramenta
motivadora da conscientização
de estudantes e pais. E desde
ontem o Secretaria de Munici

pal de Educação bota em prá
tica o que a chefe da Divisão
de Educação, Selita do Nasci
mento Paterno, diz ser o "auge
do programa". Com auxílio da

Clima favorece
foco de incêndio

Mais um incêndio registrado
esta semana reforça a preocupa
ção dos bombeiros em ampliar
a atenção aos focos na cidade de
Guaramirim no mês de setem
bro. Apenas 100 litros de água
foram necessários para conter o

fogo àsmargens daBR-280, pró
ximo ao Centro, por volta das
13h de quarta, no entanto, este
é o período do ano com omaior
número de ocorrências.

Os principais motivos indi
cados pelo comandante Nelson
Gonçalves de Oliveira são o cli
ma seco, a estiagem e o descaso
de parte da população. "Costu
mam queimar lixo e mesmo

um vento fraco pode levar fa
gulhas e iniciar um foco". Em
2007 o número de incêndios
de setembro foi quase .três ve
zes maior que a média anual;
nesta ano já foram 35 registros.
O telefone de emergência do
Corpo de Bombeiros Voluntá
rios é (47) 3373-0100.

O CORREIO DO POVO OSEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 200ã

Polícia Militar e dos dois cen

tros de formação de conduto
res da cidade serão realizadas
palestras, brincadeiras e blit
zes educativas para alertar a

comunidade sobre a violência
no trânsito,

Carros imaginários e veículos
de papelão circularão nas ins

tituições de ensino e pelas ruas

do município com motoristas
nada convencionais. "Os alunos
das escolas e creches viram os

. motoristas dos pais, ensinando
como se comportar no trânsito",
explica Selita Paterno. Ao todo,
participam das atividades alusi
vas à Semana Nacional dó Trân
sito cinco escolas municipais,
duas estaduais e três centros de

educação infantil,
O tema da campanha foi

escolhido levando-se em conta
dados do Ministério da Saúde
indicando que entre os óbi
tos por acidentes envolvendo
crianças de O a 14 anos os rela
tivos ao trânsito aparecem em

primeiro lugar, com 41,1% das
ocorrências.

BR 280

ACIDENTE DEIXA QUATRO FERIDOS
Quotro pessoos fico rom feridos em um ocidente envolvendo um corso

com plocos de São Miguel do Oeste e umo correto de Joinville, ontem, por
volta dos 18h, na BR 280, em Guaramirim. De ocordo com testemunhas,
.e Çt:lrsa perdeu o control.e no trevo que,dó acesso ao bairro Guamironga,
quando ocorreu o colisão e o carreta tombou. Uma das vítimas do- veículo
de corga ficou presa às ferragens. A ocorrência gemu um congestionamento
tie cerco de três quilômetros.

Atividades da Semana Nacional do Trânsito devem servir para conscientizar os futuros e atuais motoristas

Impasse envolvendo terminal
pode terminar na Justiça
BARRA VELHA tadual e empresas que prestam

Apoio jurídico é o que bus- o serviço de transporte.
cam as duas partes envolvidas O empresário Tito Gornick
no caso do Terminal Rodovi- , nãomede palavras para descre-
ária Raimundo José Aguiar,
de Barra Velha. Prefeitura e o

empresário Tito Gornick pro
curam na lei ferramentas para
conseguir resolver o impasse
que iniciou em janeiro deste
ano quando parte do prédio foi
interditada por determinação
do Departamento de Trans
portes e Terminais de Santa
Catarina (Deter) e autoridades
municipais.

Com a conclusão das refor
mas necessárias na construção,
dentre elas a da estruturametá
lica de sustentação em parte do
teto, aproxima-se de um emba
te mais acirrado a questão que
pode deixar Barra Velha sem

um local para receber os turis
tas, moradores que utilizam o

.

transporte rodoviário interes-

ver o quão indignado está com
a situação. "São uns safados,
que só querem fazer política e

não pagam o que me devem".
Gornick afirma que há dois
anos não recebe o repasse. das
taxas de embarque e apenas
mantém os serviços porque
não quer deixar a população
"na chuva". Para as reformas
foram investidos em torno de
'R$ 400 mil, que ele pretende
reaver com ação na Justiça, se
possível. A Prefeitura de Barra
Velha foi procurada e de acor

do com a assessoria de impren
sa o caso está sendo analisado
pelo departamento jurídico que
pretende tomar providências e

evitar a quebra de contrato de
concessão de uso do prédio,
solicitada pelo proprietário.

FREDERICO CARVALHO
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DURO· DE ELOGIAR!
Nós somos movidas a elogios e olhares de admiração. Não adianta negar.
Nós sentimos quando o elogio é sincero e guardamos nossa alegria sob uma

fachada no máximo agradecida e nunca deslumbrada. Os homens, no sua

maioria não têm problemas em elogiar e dizer o quanto sua mulher está
bonita. Alguns poucos têm um sério bloqueio nesse sentido. Não que eles
não notem ou admirem nossa beleza. A mulher pode estar deslumbrante e

ter sobre si todos os olhares, ainda assim, o maridão não consegue soltar
um galanteio. Isso incomoda. Mas há truques infalíveis para saber o que
ele achou do seu visual, sem que ele diga verbalmente. Olhe nos olhos dele.
Perceba qualquer suspiro. Note os olhares furtivos dirigidos a você. Atente
para o fato de ele segurar suas mãos, passar os braços pelo seu ombro ou

pela cintura, veja o peito estufado de orgulho em estar ao seu lado. Valorize
um mudo elogio. Não se abale pela falta de palavras. Arrume-se, fique linda.
E perceba o cara de bobo apaixonado e orgulhoso dele quando outros lhe
disserem o quanto você está maravilhosa!

MISSES DO XILlNDRÓ
Rondônia tem um concurso de beleza curioso: a Miss Peni
tenciária Rondônia. 26 mulheres desfilaram esta semana e

as 10 finalistas escolhidas disputarão no próximo dia 26 o

título de mais bela presidiária. A idéia é alavancar o auto
estima dessas mulheres e, através de um projeto chamado I

Mostra Cultural "Ressocialização Através da Arte", reintegrá
las à sociedade. O primeiro lugar leva ... Tcharammmm! Uma
tv 14 poleg.adas! A segunda colocada ganha um aparelho de
som. E a terceira, um secador de cabelo. Para nós, que vive-
mos aqui fora, pode parecer bobagem. Mas é um excelente

incentivo para um mundo tão restrito quanto o delas.
--

BEBEZINHO .

Um site simulo o cara que teno. seu

bebê com determinado par. funcIOna

assim você carrega no site uma tato

suo e'outra do seu amorzinho ..Coloc�
se seria uma menino ou menlOO, do

um nome poro o bebê e pronto. Ime

diatamente uma tela se abre co.m .0
.

hn do seu neném Por cunes«
conn '. b·
dade você pode tombem desco nr

com� seria seu bebê co� aquel�
ator que você adora. EU�lOho. del
uma de boboca e coloquei � mlOha

toto junto com a do Brad Pitt. Qua

se chorei quandO vi o resultado. S.e
o Brad é tão gato, só posso .dedu�1f
que o culpada de um bebezlOho toa,
teinho, sou eu!

ESTÁ NA CARA!
É errado: Aplicar maquiagem sem

antes limpar e hidratar o pele. Usar
bases muito escuras no rosto, buscan
do um efeito bronzeado. Não esqueço
que o pescoço e o colo continuam
clarinhos. Contornar os lábios com

tons bem mais fortes que o batom.
lembre-se que o batom pode sair e

o linha delineada permanece. Errado
também é concentrar muito corretivo
e em todo o setor abaixo dos olhos.
Correto é aplicá-lo apenas na região
escurecida e em pouco quantidade.
Outro deslize é aplicar a máscara
de cílios de forma exagerada. Seu
olhar tem que chamar a atenção pela
naturalidade ou então apenas pela
sutileza do maquiagem. Não porque
está excessivamente grosso, vistoso
e... com aparência grudenta. Então,
fique esperta. E bonita!

SEGURA!
Tem gente que dorme no ônibus para
o trabalho (ido e volto), poro o fa
culdade (ido e volto), poro qualquer
lugar (ida e volta). E o pior não é essa

pessoa babar, roncar, ou se encostar
se aos outros como se fosse o próprio
travesseiro. Difícil mesmo é o fulano
sofrer aquela sensação de estar cain
do (que toooodo mundo já passou)
e acordar enchendo o passageiro ao

lodo de tabefes. Ufa! Quem está de
foro, cai na gargalhado. Já o pro
tagonista do episódio, só não choro
porque é macho!

NOME?
Diversão garantido é entrar no site
do TSE e ver os nomes dos candi
datos "aptos" o disputar essas elei
ções. Fico pensando: e se os nomes

dos candidatos tivessem alguma
relação com o cargo pretendido?
Imaginem: Professor Cristo, Magui
lo, Sagüi Jornaleiro, Ano Binguei
ra, Cléia do Box 4, Panela, Cantora
Mel, Negão do Borracharia, lucia
do Posto, Osmar Canivete .. E por aí
vai. Analisando friamente os nomes

acima, quem levaria essa?

\

BISCOITO DA SORTE

Pronta para rncis um dia?

ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

• Rolova um boato que a Angelina
Jolie estaria tomando chá de alho
para perder os quilinhos extras,
adquiridos após o nascimento dos

· gêmeos. Ainda rolou outro boato
de que ela teria chutado o Broa
(pobrezinho) para fora de casa e
que ele pedira abrigo ao amigo
Bono Vox. Posso dar minha versão?
Alho demais, amor de menos O!!),
E tudo pode acontecer na casa Ito
Bono, que não toma chá de alho.
Eu acho!

• Meu filho está naquela fase de
fazer paródias com as músicas do
momento. Nenhuma das paródias
dele é publicável aqui. Até porque

· a idade de 11 anos é uma idade
um tanto cruel poro os pois. São
letras que você não esperava ouvir
do boca do seu filho tão cedo. Isso
possa, não é?

• A eterno Miss Brasil, completo
.

hoje 72 anos. Lembrando um pouqui
nho da baiana Martha Rocha: Miss

· Bahia aos 18 anos, foi a primeiro
Miss Brasil e conquistou o segundo
lugar no Miss Universo. Boatos dão •

conto de que Martha Rocha perdeu
o título mundial para a americano
Miriam Stevenson devido o dua$
polegadas a mais nos quadris. E ou
não é de rodar o baiana?

E já que outubro está batendo à
porta, trozendo a tiracolo, os famo
síssimos festas catorinenses, que
tol a gente começor a se preparar?
Choppinho hoje à noite. Nada mal,
hein! Mas, depois pegue um táxi.
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GUA�AMIRIM
Eles são quatro e, nos palcos,

fazem a clássica formação de
uma banda de rock: de um lado
o baixo, do outro a guitarra, à
frente um vocalísta que também
arranca solos do instrumento e

atrás dos outros três, um bate
rista. Mas, eles são mais do que
só isso. O Moptop está na estra

da não há muito tempo, apenas
desde 2003, e já conseguiu im

portantes façanhas. Entre elas
a abertura dos shows do Oasis,
Keane e Placebo. Para completar,
a turma ainda concorreu a diver
sos prêmios nacionais e venceu

o MTV VMB de 2005.

Agora, depois de cinco anos

de existência, a banda começa
uma nova maratona. É a vez de

emplacar as músicas de "Como
se comportar", segundo álbum da
carreira, nos ouvidos do público
brasileiro. Para a alegria dos fãs,
Gabriel Marques, Rodrigo Curi,
Daniel Campos e Mario Mamede
não deixaram no passado a essên-

cia roqueira. E, vão comprovar
isso ao vivo no Curupira Rock
Club, em Guaramirim, no próxi
mo sábado.

O show é o único agendado
em território catarinense, pelo
menos, por enquanto, Antes, os
músicos passam por Curitiba e,

depois, seguem a Ponta Grossa,
também no Paraná, ao Rio de
Janeiro e para Guarulhos, São
Paulo. Mas, se você está interes
sado em integrar a platéia, saiba
que precisa garantir o ingresso
antecipado logo. São apenas 300
acessos. Os primeiros 200 cus

tam R$ 20. O restante, segundo
o organizador, Kélson Mendes,
vai sofrer acréscimo.

Além da Moptop, Guarami
rim ainda vai receber três ban
das de abertura: Ursulla (Join
ville), Pârãchãmãs (Blumenau)
e Rock Picture Show (Balneário
Camboriú). A noite de sábado do
Curupira tem início às 21h30.

KELLY ERDMANN

MARQUES: Por enquanto até Manaus. Nunca tocamos lá e

MARQUES: A pré produção foi bem longa, cerca de sabemos que existe um grupo enorme de fãs na cidade. Depois
três meses, mas a gravação durou apenas 14 dias. Grava- a gente pensa no próximo destino...

O CORREIO DO POVO: QUAIS AS MÚSICAS DO "COMO SE
COMPORTAR" QUE VAMOS OUVIR NO DIA 20?

GABRIEL MARQUES: Quem sabe todas? Depende do
entusiasmo do público. Por enquanto temos feito um rodí
zio de músicas dos dois trabalhos. Ainda não conseguimos
repetir o mesmo set list.

OCP: VOCÊS TÊM UM PÚBLICO FIEL NA REGIÃO E ATÉ TOCA
RAM NO CURUPIRA UMA VEZ, COMO É VOLTAR AO LENDÁRIO
CLUBE ALTERNATIVO, PRINCIPALMENTE DEPOIS DE JÁ TER
TOCADO EM GRANDES PALCOS DO BRASIL?

MARQUES: Lembramos com muito carinho do show que
fizemos no Curupira ...do Bananeira, do ambiente excelente
e do público cantando as músicas. Acho que deve ser ainda
melhor dessa vez. As músicas do disco novo se encaixaram
muito bem no nossa show.

OCP: A BANDA ACABOU DE LANÇAR O NOVO CO E ATÉ O
DISPONIBILIZOU NA INTERNET, COMO FOI O PROCESSO DE

PRODUÇÃO?

O CORREIO DO POVOHSEXTA-FEIRA. 19 DE SETEMBRO DE 2008

Cariocas apresé
"Como se COmpORaF

ao púhlico"go
Curupira neste

sábado

mos todas as bases "ao vivo", o que torna o disco bastante
orgânico e com a nossa cara mesmo. Apostamos em todas!
A gravadora aposta em singles, mas nós apostamos no ál
bum todo.

OCP: VOCÊS ESTÃO RECEBENDO ELOGIOS DA CRíTICA ESPE
CIALIZADA, QUE SUGERE UMA EVOLUÇÃO MUSICAL MUITO
GRANDE ENTRE OS DOIS TRABALHOS, A BANDA PERCEBE
ISSO TAMBÉM? HOUVE MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NA FOR
MA DA MOPTOP FAZER MÚSICA DE 2006 PARA 2008?

MARQUES: Somos uma banda diferente, mais expe
riente e mais afiada do que há três anos. Mas não hou
ve uma ruptura' em relação ao trabalho anterior Estamos
escutando outras coisas e apenas retratamos o momento
musical atual da banda.

OCP: A BANDA JÁ FOI INDICADA A DIVERSOS PRÊMIOS; ATÉ
ABRIU PARA O OASIS, ONDE A MOPTOP AINDA QUER CHEGAR
NO CENÁRIO MUSICAL BRASILEIRO?
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

o mago está só
Os dois últimos livros que li, foram: a biografia

"O Mago" de Fernando Morais e de tanto que admi
rei esta união de histórias de um homem que, tudo o

que fez na vida, deu certo, acabei lendo o último li
vro do biografado, O Vencedor está Só. Falo de Paulo
Coelho. Fazia tempo que não lia Paulo Coelho, para
não dizer anos. Numa boa linguagem, O Vencedor
está Só é um livro que fala de verdades e aparências,
de sonho e frustração, de sucesso material e vazio
pessoal. Histórias dos valores pessoais dos persona
gens relatados. De qualquer incentivador ou numa
roda de leitura o que ouço é o seguinte: "leiam, leiam
qualquer coisa, até Paulo Coelho vale". Pessoalmen
te não conheço nenhum devorador ou admirador
das letras que diz ler Paulo Coelho. Uns até vão dizer
que leu O Alquimista, o mais vendido dos livros do
autor - 70 milhões de cópias mundo afora. Este livro
puxa o rótulo; se Paulo Coelho fosse refrigerante, se
ria a Coca-Cola. É o único autor vivo a ser traduzido
em mais línguas do que Willian Shakespeare. Nos

.

lares que tive oportunidade de conhecer na Europa,
era comum encontrar pelos menos quatro ou cinco
exemplares de Paulo Coelho na estante. No Egito,
no Irã, na Grécia, o nome Coelho vem antes mesmo
de Pelé quando se pronuncia o nome Brasil. Paulo
tem o seu lado que podemos chamar, de comercial.
Sempre está todo de preto - coturno de lona, calça
jeans, camiseta, tudo preto. Se não fosse o brilhoma
licioso do olhar, ele poderia ser confundido com um

padre. Seu segundo livro mais vendido, 11 minutos,
de 2@03, certamente tem no título um gancho do 11
de setembro - a data do atentado às torres gêmeas. E
lança seus livros sempre em anos pares.

Cidadãos brasileiros considerados intelectu-
ais pelos seus livros, também não falam bem de
Paulo Coelho. "Sua sorte é que ele escreve para <'

um mundo analfabeto", já ouvi. Fernando Morais
afirmou numa entrevista: "fazer sucesso no Brasil
é pecado". Realmente, no caso de Paulo Coelho as

pessoas criticam pouco sabendo e querendo saber
de sua história. Criticam seus livros sem jamais
terem tentado lê-los. Eu, também sei que serei cri
ticado por ter escrito a respeito de Paulo Coelho.
Ele fez sucesso como empresário, fez sucesso com
a música, na parceria com Raul Seixas e. faz su

cesso com seus livros. Sempre pensei: para esses

acertos, alguma coisa tem?
Paulo Coelho nunca foi convidado para a FLIP,

a internacionalmente reconhecida festa literária de
Parati. Muitos dos convidados de honra dessa festa
correm para assistir as apresentações de Paulo Co
elho nas feiras literárias européias. Diferente dos
outros escritores nacionais ouve-se de Paulo Coelho
declarações a respeito da fome naÁfrica, do imperia
lismo americano, da economia mundial. Entrevistas
e artigos com escritores brasileiros, se quando saem
do assunto literatura, que é raro, percebe-se que seus

comentários ficam vagos. Já vi Paulo em programas
de televisão, que na qual jamais imaginava vê-lo por
lá. Já o ouvi em rádios que nunca imaginava ouvir.
Aí está o outro ato que é raro nos escritores brasi
leiros; compreender que seus leitores querem ver,
escutar, falar com quem fez o livro que tirou horas e

momentos de sua vida.

VARIEDADES---------

JARA6UÁ DO SUL

CINEMA -.
. .

. ,

.Cine Shopping 1
• Hellboy 11- O exército dourodo(Leg)
(16h40, 19h, 21 ht O - todos os dias)
(14h30 - sex/sab/dom/qui) -----,

.Cine Shopping 2
• O reino proibido (Dub)
(16h50 - todos os dias)
(14h40 - sex/sab/dom/qua/qui)

• O procurado (leg)
(19h, 21 hI O - todos os dias)
.Cine Shopping 3
• lohan - O agente bom de corte (leg)
(16h40, 18h50, 21 h - todos os dias)
(14h20 - sex/sab/dom/qua/qui)

JOINVILLE
.Cine cidade 1
• Quebrando regras (leg)

_

(14h30, 16h40, 19h, 21 hI O - todos os dias)
.Cine Cidade 2
• Hancock (Dub)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias)

• Kung Fu Pando (Dub)
(14h - todos os dias)

.Cine Mueller 1
• Hellboy 2: O exército aourado (Leg)
(22h - todos os dias)

• Perigo em Bangkok - (leg)
(14h30, 17h, 19h30 - todos os dias)

'.

.Cine Mueller 2
• Hellboy 2: O exército dourado (Leg)
(14h - todos os dias)

• lohan - O agente bom de corte (leg)
(16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias)

.Cine Mueller 3
• Mbmma Mia (Leg)
(l4hlS:, 16h4S:, 19h15, 21h45 - todos os dias)
(1,�h30 - seif[sab/dom/ter)

BlUM,ENAU
.Cine Neumarkt 1
• Perigo'!m B'iingkok - (Ceg)
(17h, 19h30, mos: - todos os dias)
(14h30 - sex/sob/dom/ter)

. .

.Cine Neumorkt 2
• Mamma Mia (Leg�
(16h30, 19h, 21 h30 - todos os dilJ.�)
(14h - sex/sab/dOm/ter)

.. ess

.Cine NeÜmarkt 3
• Ao entardecer (Leg) I�;;'
(19h20, 21 h50 - todos os diãs)

• Asterix nos jogos ÓiUmplcosi'Dub}
,

(16h40 - todos os dias)
• Asterix nos jogos olímpicos (Dub)
(14hl O .,_ sex/sab/dom/ter)

.Cine Neumarkt 4
• Bezerra de Menezes - O diário de um espírito (Leg)
(15h, 19h15 - todos os'lliasr

• HeHboy 2: O exército dourado (leg)
(16h45, 21 h40 - todos os dias)

.CiRe N��markt 5
. .... •

• A mumlo 3 (Dub)!!!
(19hl0, 21 h45 - todos os dias)

• Kung Fu panda (Dub)
(f'6.h15 Si: todos oSidios)

• Kung FU
.•gand� (Dq�)

(14h2ó':' seílsab/dom/ter)

,. Q,![ande Dove (leg)---"--_....

(l7hl0, 19h40, lih - todos os dias)
(r4h40ts sexr�Qb/dbm/ter)

LIVRO

o ladrão de arte:

quebra-cabeças
Roma: Uma magnífica pintura de Ca
ravaggio desaparece. Paris: A curadora
da Sociedade Malevitch, Genevieve De
lacloche descobre o desaparecimento
da famosa obra de Kasimir Malevitch.
Londres: Roubada a mais recente aquisição
da National Gallery of Modem Art. O que
parecia uma série de roubos sem conexão
é parte de um plano monumental.

DVD

Averdade é
a que ele faz

Clayton faz o serviço sujo de uma firma
de advocacia.lnfeliz, ele não pode deixar
o emprego. Viciado no jogo, divorciado e

fracassado, é um homem repleto de dí
vidas. Ouando um advogado da empresa
tenta sabotar um cliente, Clayton precisa
solucionar o problema.

\1
NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Letícia pede que Daniel entregue à loura uma

pulseira como símbolo de paz. Afonso diz à Frau
Herta que Notércio o estó excluindo dos proje
tos.Virgínia disponibilizo suo casa em Campos
para Margarido. Afonso recusa o companhia
de Bruno em um passeio noturno. Bruna pega
o fita número sete no guardo-roupa. Virgí·
nia chamo Daniel de papai. Ferdinando vê
Cícero/Menelau e Franzé saindo do galpõo.
Elzinha agradece o Cícero/Menelau por ter
levado Franzé para casa. Ferdinando espalho
querosene pelo galpõo.

TRÊS IRMÃS
Violeta contrato Waldete. Augusto diz que Vir
gínia teró que sobreviver e que precisa trazer
Gregg de volto. Vidigal comemora os dólares.
Dora vê Marquinho se afogando e entro no mor,
mos é arrastada pelo correnteza. Sandro salva
Marquinho, e Bento resgata Dora desacordoda.
Neidinha conto a Paulinho que Alfredõo provo
cou Marquinho poro cair no águo. Suzana cha
mo Xande de Eros. Dora exige saber de Violeta
sobre o lenço que encontrou na casa do mõe.
Alma chora quando Virgínia aperta a suo mõo.

A FAVORITA
Dodi revela o Floro que estó com o corto e pro
mete ficar quieto se Flora comprar uma cosa
luxuosa para ele. lara acredita na simpatia de
Gonçalo por Halley e concordo que ele trabalhe
no empresa. Gurgel aviso Romildo que só Comi
lo e Dulce podem processó-Io, mos nõo fizeram
nada. Alícia ouve. Gonçalo pede que Floro
mostre o empresa o Holley. Floro se insinua
sutilmente paro Holley. leonardo encontro
Mariano com Stela. Cilene vê Dodi e Manu
juntos. Donatela se incomoda 00 ver lara e
Flora brindando.

OS MUTANTES-
CAMINHOS DO CORAÇÃO >O Rei Adomastor, a Rainha Sibilo e seus convi
dados ficam apreensivos com a invasõo. A Rai
nha Formigo e Formigõo os homens-formiga.
Juli e Gór brindam à destruiçõo de Agarta. lulu
algema Toni e Aristóteles pede resgate. O Rei
manda lucia no reunir todos os guerreiros poro
deter os homens-formiga. Mario, Marcelo e Noé
se colocam a disposiçõo. Tati diz que irá com

eles, mas Marcelo nõo deixa. Valente deixa Noti
no barco e vai encontrar Gabriela. Cris surge e

diz o Nati que é exterminador de mutontes.

CHAMAS DA VIDA
Pedro pergunta o que Antônio está fazendo.
Antônio diz que Carolina estava com Tomós. Ca
rolina diz que Tomós viu Antônio dirigindo um
carro roubado. Pedro diz que Carolino nõo tem
experiêncio poro discutir com Antônio. Elo se

defende. Pedro diz que estó cansado de Tomós.
Elo diz que estó cansada do ciúme de Pedro, que
Tomós é só um amigo. Os dois discutem. Beatriz
diz que Antônio nõo deveria ter ofendido Ca
rolina. Antônio mostro o bilhete à Beatriz. Ela
pergunto se Antônio colocou fogo na fábrico.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade das emissoras).
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---------VARIEDADES

Ator e filho
no xilindró
o ator Ryan O'Neat 67, e seu filho,
Redmond, 23, foram presos com uma

quantidade não divulgada de metan
fetamina, segundo a revista People.
Os dois foram liberados mediante
fiança de US$ 10 mil individual. Em
2007, O'Neal havia sido detido por
atirar no filho, que já foi internado
por causa da heroína. Redmond é
filho de O'Neal com a atriz Farah
Fawcett (do seriado As Panteras).

o pai de Lula
nos cinemas
o ator Milhem Cartaz, foi convidado
para viver o pai do presidente no

filme Lula, o Filho de llndu, de Fábio
Barreto. O produtor Luiz Carlos Bar
reto disse que o filme não abordará
politicagem. "É sobre um menino
pobre que um dia virou presidente.
Um filme de superação", disse ele.
Para que não haja especulação, o
filme - orçado em US$ 15 milhões
- não captará leis de incentivo.

Luiza Brunet
obre o jogo
·Luiza Brunet, em entrevista ao Por
Trás da Fama, do canal Multishow
admitiu que já fez um aborto: "Você
tem 17 anos e precisa fazer uma
escolha sozinha. Gostaria de ter sido
mais bem preparada para evitar isso.
É muito doloroso para uma mulher.
Hoje, ele teria uns 25 anos". Luiza é
mãe de Yasmin, 20, e Antonio, 11. Ela
ainda falou do polêmico livro em que
apareceu nua com a filha.

SUDOKU
5 9

6 L

2

6

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. 9REVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Presença de sol em todo o Estado com nuvens.
No decorrer da tarde, áreas de instabilidade
provocam pancadas de chuva. Temperatura
elevada, com sensação de ar abafado.

} fases da lua

CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

�7� 015� 29/9
'"

DOMINGO SEGUNDA

MíN: iz-c MíN: 15° C
MÁX: 23° C MÁX: 24° C
Sol com nuvens Sol com nevens

SÁBADO
MíN: 16° C
MÁX: 23° C "" ,

Sol com pancadas
de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Alguns problemas
de relacionamento
podem se tornar

sérios hoje. É importante não
perder o colmo e manter os pés
no chão. Resolvo uma coisa de
cada vez e não se deixe influen
ciar por outros pessoas em suas

decisões mais importantes.

i..� LEÃO

�..:> (22/7 o 22/8)
.: '} Risco de altos e

� u.--: baixos financeiros.
Faço apenas inves

timentos seguros. Os romances
possam por uma fase difícil e
algumas arestos devem ser apara
dos pelos dois. Se tiver filhos, o
momento é bom poro conversor

sobre o relacionamento.

ÁRIES
(20/3 o 20/4)
Você vive um dia de
equilíbrio emo

cionai apesar dos
responsabilidades no trabalho.
Suo fé e filosofia de vida possam
por mudanças e precisam ser

redefinidos. Só assim você
poderá vivenciar o encontro com

o divino que há tempo anseio.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Apesar de todo
euforia, há algo
em você que pede

atenção. Investigue melhor suas
emoções e ter bem cloro o que de
foto preciso mudar poro seguir
adiante com seus planos. Algumas
decisões tomados nos últimos
meses, pedem reavaliação.

r", CÂNCER

�.� (21/6 o 21(7).
, ••,,:.•_ •.;.-, Mudanças o vista
: ; especialmente no

área do trabalho.
Decisões importantes e definiti
vos mudam praticamente todo
cenário e você deve manter o
cabeça frio e os pés no chão du
rante o semana. Procure relaxar
e usufruo do ócio produtivo.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Você sente como se
uma bando de rock
estivesse em seu co

ração. Coloque poro
foro de uma vez os emoções que
está segurando há tonto tempo,
Se for paixão, trate de se declarar.
Se forem medos, procure se abrir
com ofguém que confie.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Dia de maior
equilíbrio, onde
masculino e fe'!1i

nino conquistam o mesmo peso
dentro de você. Suo sensibilida
de estará à flor do pele, o que
será bom poro tomar decisões
importantes no setor amoroso.
Não leve os coisas o ferro e fogo.

nr
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Os próximos dias
serão de mudanças
e você deve relaxar

e se entregar às forças do Uni
verso, pois ele o que é necessá
rio neste momento em suo vida.
Apenas relaxe e se entregue.
Tudo dará certo. Confie e deixe
seu controle de lodo.

SAGITÁRIO

. �l�rt7 122/11' 21/121
Mais uma fase de

questionamentos
e mudanças bem

agora que tudo parecia os mil
maravilhas. Você sobe que o vida
é uma grande ventura, e como
tal, cheio de surpresos e decep
ções. Tranqüilize-se e coloque
em prático o seu otimismo.

� CAPRICÓRNIO
r ..\� (22/12 o 2011)

,..f,. Assuntos mal resol-
vidos ainda pedem
atenção. De nado

adianto ignorar os sentimentos.
Quanto mais você ignorá-los, mais
fortes eles gritarão chamando
suo atenção. Então, reflito e

decido de uma vez por todos
resolver essa questão.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

19/9
Alexandre Andry Scoz
Almir Bittencourt
Angélica Piazera Zonta
Arlete Lenz
Cacilda Blanck
Carmem Floriani Siqueira
Cristiane Henn
Cristiane Vegini
Danielly Gambeta
Dorian Matheus Pedri
Eduardo Sporrer
Elenir D. Welter
Helena Cristina Marangoni
Hélio Mário Wolf
Ingo Kruger
Ivo Urbanski
Ivoni Meier
Jairzinho Belarmino
Janete Stiz Meneguel
Joao Luciano
Jorge Moreira
José da Casda
Larissa Nicolodi Ramos
Luiz Lennert
Manoela Bittencourt
Marlon Gumz
Naiara Alice Bertoldi
Nair T. da Silva
Nelson Voiles
Ricardo Mannes
Sandro Cristiano Hartmann
Valdir Muller
Wali J. Hertel
Wilson Berwaldt

DIVIRTA-SE

A mira
o caipira pega um táxi no Rio, uma
reluzente Mercedes:
- Moço, o Que é aquela estrelinha
ali na ponta?
O carioca, 90zador:
- Aquilo e uma mira! Ouando eu

quero atropelar alguém, é só mirar.
Percebendo o medo do caipira:
- Tá vendo aquela velhinha?
E acelerou o carro em direção da
mulher, mas desviou na hora H ...
Pumba!
- Oue barulho foi esse? -
perguntou o motorista, apavorado.
- Mira danada de ruim sô! Se eu
não abro a porta ocê erra o alvo!

AQUÁRIO

,

..

(21/1 018/2)JIIX" Não deixe dúvidas

I " impedirem o anda-
mento de uma novo

paixão que desponto. Procure
parar de pensar e se entregar
de uma vez. Use suo inteligência
aliado 00 seu coração. Só assim
vocês se permitirá o entrego e o

prazer do vida o dois.

PEIXES

li/.. (19/2 019/3)
•• As amizades con
...,..,� tinuam em alto e

seu círculó aumen
to o cada dia. Dia ótimo poro
estar com os amigos e bater
papo. Dia divertido, leve, e cheio
de surpresos. Aproveite o ótimo
energia. Deixe os problemas
poro resolver durante o semana.
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Curso de
Excel básico

As inscrições poro o curso Excel
básico devem ser feitos até o dia
29, no línerl. As va�as são limita
dos. O investimento é de R$ 100
poro acadêmicos e egressos do
Unerj, e de R$ 120 poro o comuni
dade. O curso terá como instrutor o
professor Túlio Kleber .Vicenzi. As
aulas estão marcados poro outubro,
nos sábados, dos 8h às 12h. Poro
os interessados, mais informações
através dos endereços extensao@
unerj.br. www.unerj.br ou pelo tele
fone (47) 3275-8295.

Carreteiro da

Integração
Poro comemorar o Semana

Farroupilha, será realizado o Car
reteiro de Integração no' domingo
(21), às 11 h, no Recreativo Brei
thaupt. O valor do ingresso é de
R$ 8, e acompanho almoço e Tarde
Dançante com o Grupo Santo Chão.
Os interessados devem adquirir os

convites antecipadamtmte no Recrea
tiva Breithaupt, Ramire, Posto Cidade
(Matrit):' Butique de Comes Mr Beef
ou através doS telefones 8851-1595,
3371-5624. O evento é promovido
pelo Curso de Danças Gaúchas de Sa
lão Fronteiro do lealdade.

Curso de
Fertamentas ao

QualidbUe
�}'" <k ::< Ú ,-�}}' �

o Cur�o de Ferromeotâs da {lya,:
lidade e�ió mareado PQfO os dIas
29 e 10 de setembto, dos 18h30 às
22h30, no Ce'ntrd' Emprçsarial de
Jaraguá do Sul. A cargà"horária é·,
•de oito. horas. O consultor na órea
da Oyalidade no íntegro Consul
toria Empresaripfi: j�gnjiQorlos Ta
vares será º instrutor: O objetivo é
apresentar 'o processo di anÓI.i�ç
poro identificara� ..técnicas de rez
solução de proQJefup�tdas causas
de deficiências ém"pródutos e ser

viços.O valor do investfmento para
nucleado é de R$ 160, associado
p.aga R$ 180, ç os demais interes
sados investem R$ 240. No final
do capacitação os participantes
ganham certificado. Material e Co
ffee break estão im:luldos no pre�o
do curso. As.Jn$çriçges. devem ser

-

feitas através dos' telef9nes'3275-
7059; 3275�Z033:

.

<-
.

_,l
.,

--#<

VITRINE------�---

Feijoad'a
A Associação de Moradores do Bairro Czerniewicz promove o 20 Feijoada neste sá-

'

boda (20), a partir das 11 h, no Ginásio de Esportes da Escola Alberto Bauer O valor do
cartão é de R$ 10 e deve ser adquirido com a diretoria da associação ou nos seguintes
postos de venda: Despachante Girassol e Peggau Compensados.

PROTOCOLO

CURSO DE CERIMONIAL
O Curso de Cerimonial Público e Empresarial, Protocolo e Ordem de Precedência está agendado paro os

dias 23 e 24 de outubro, dos 9h às 12h e dos 14h às 18h, no auditório do Amvali. As inscrições são gratuitos
e estão disponíveis 70 vagos. Mais informações pelo site www.alesc.sc.gov.br/escola ou telefone (48) 3221-2828.
A Assembléia legislativa do Estado de Santa Catarina através do Escola do legislativo promove a capacitação em

parceria com o dó Assessoria de Desenvolvimento Humano do Prefeitura de Jaragoó do Sul e do Escola de Governo e

Cidadania doMicrorregião da Amvali. O objetivo é capacitar os profissionais com conhecimento em cerimonial públi
co e ordem'de precedência para atuar na organização de eventos. As ministrantes serão a Coordenadora de Eventos
da Assembléia legislativa, Ro�ana Brasca Cajuella e a Gerente de Cerimonial, IIka Maria Fretta.

.

EplTAL
MARGOT ADELIA GRUBBA lEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul. Estado de Santa Catarina,

na forma da Lei, ele.
Faz saber a lodos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Tilulos contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que par não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os presentes Editais vitem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Oficio para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03{três} dias úteis.

Protocolo: 86010 Sacado: RENATO ESCOBAR DE SOUZA CPF: 446.731.400·87
Cedente: COM IND BREITHAUPT SA CNPJ: 84.429.810/000

.

Número do Título: 0000175009 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 18108/2008 Valor: 262.56

Protooolo: 86929 Sacado: RUDIBERT ANDERS CPF: 017.404.299·07
Cedente: SOLANGE GOMES DE LIMA ME CNPJ: 02.631.297/000
Número do Titulo: 02004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicaçào
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento: OY09/200B Valor: 266,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 145/2008

SECRETARIA DE URBANISMO - POLICIA MILITAR
TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de 02(duas) motocicletas
novas, zero quilômetro, ano de fabricação e modelo 2008, em conformidade
com as especificações descritas no item I do edital.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal nO 4.698/2002, de 03 deoutubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 14:00 horas do dia 02 de outubro
de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Mynicipal de Jaragüá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n? 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 14:30 horas do

mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.

Orçamento estimado para aquisição: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). ,INFOR
MAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no' endereço acima ou via
Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (Se), 16 de setembro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

Protocolo, 86874 Sacado: PIZZARIAE lANCH.FILHOS DE SIAD lTDA CNPJ: 09.469.2021000
Cedente: OJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS CNPJ: 03.658.136/000
Número do Título: 0000666501 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndícação
Apresentanle: BRADESCO Data Vencimenlo: 01/0912008 Valor. 400,00

Prolocolo: 86884 Sacado: RENATO ESCOBAR DE SOUZA CPF: 446.731.400-87
Cedente: COM IND BREITHAUPT SA CNPJ: 84.429.810/000
Número do Titulo: 0000116979 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BRADESCO Data Vencimento: 27/08/2008. Yalor: 469,11

Protocolo: 86989 Sacado: ANA CRISTINA PEREIRA CPF: 936.549.529-68
Cedente: JOAD RIBOlDI CPF,I34.288.109·53
Número do Título: N71139·6 Espécie: Cheque
Apresentanle: JOAO RIBOlDI Data Vencimento: 17/06/2008 Valor: 470.00

Protocolo: 87062 Sacado: DENILSON Fí\GUNDES CPF: 988.605.349·68
Cedente: JAVEL JARAGUA VEICUlOS PECAS E S lTDA CNPJ: 79.501.8621000
Número do Título: 109940/E Espécie: Duplicata de Venda Mercantil põr Indicação •

Apresentante, �ANCO REAL' Data Vencimenfo: 30/08/2008 Valor: 163,00

Protocolo, 87150 Sacado: KeEL MOTORES E FIOS lTDA·FILIAl CNPJ: 80.474.307/000
Cedente: BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA GNPJ: 03.749.237/000
Número do Titulo: 55008·01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicaçào
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data vencmento: 05!09/2008 Valor. 1.150,08

E, como os ditos dev.edores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intirnacao, faz por infennedio do
presente Edital, para que osmesmos comparecarn neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo
da lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar tazao por que nao oíaz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

,Jaragua cto Sul,,19 de.Seteinbroo de 2008

LOTERIA '

__

.

CONCURSO N° 1005

CONCURSO N° 863

03 - 04 - 11 - 22 - 40
4

CONCURSO N° 04278

Premi!! ili!llete

1°

SCAR

Palco Giratório
A Companhia franco-brasileiro Dos

à Deux apresenta o espetáculo de teatro
gestual no terça-feira (23), às 20h, na

Scar, em Jaraguá do Sul. A peço é promo
vida pelo projeto Palco Giratório do Sesc.
O valor do ingresso é de R$10 (inteira) e
RS 5 (comerciário, estudante e idosos).
Outras informações pelos telefones (47)
3275-2477,3370-6201 e 3371-9177.

PALESTRA

Fios e fibras
A palestro "Conhecer e aplicar as ca

racterísticas dos fios e fibras Têxteis"
está agendada para o dia 25 deste
mês, às 19h30, no auditório do Sesi.
Os interessados devem confirmar pre
sença pelo telefone 33372-9500.
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PE FRIO
Olho só gente. Nado o ver com o antigo paque,ra, mos sim com determinados
candidatos o vereador seguidores daquele antigo slogan do loteria: "Insis
tem, persistem e não desistem". Mesmo que os urnas sempre lhe dêem os

costas, eles voltam o cada eleição em busco de um lugar 00 sol. Muitos, aliás,
são servidores públicos e se candidatam apenas poro usufruir dos três meses

de licença aos quais têm direito pelo legislação eleitorol. Só mesmo tomando
uma dose duplo do minha Veuve Clicquot Brut.

.

BIERBUDE
Hoje à noite na Bierbude tem festa eletrônica com os,
renomados, DJs Sandrinho e Rodrigo Parciornik. Festa
totalmente diferente, com mil novidades no quesito
decoração e animação. Noite imperdível.

Kf�TAN
\ I SUSHI LOUNGE
\1

//'" .. (47) 3371-1584

É PRAACABAR
Podem me chamar do que quiser,
mos, sinceramente, não entendi
que diabos o Guido Mantega quis
dizer com: "O Brosil já estaria de
quatro numa outro circunstância" .

.

Será que está insinuando que o

país era meio gay no época do Pe
dro Malan?

,,' Amar não é aceitar PAI PROFISSIONAL
tudo. Aliás: onde tudo No lntermlc poro o recrei?,. dois

, -

d f' garo�os conversavam no patio do
e aC�lto, escon 10

,,'escola� De repente, um deles per-
que haja falta de amor 'guntou:
VLADIMIR MAIAKOVSKI - Ouê que foz o seu pai?

- Ele foz limpeza nos bancos, res
pondeu o garoto.
- É faxineiro?
- Não. Assaltante.

CASAMENTO
Recebi bonito convite de casamento
dos amigos arquitetos jaraguaenses
Renato Escobar e Paulo Moreiro. O ca

sório será no próximo dia 10de outu- ELTON
bTO� no Catedral São Francisco de Pala, Hoje quem estará com seu telefo-
em Pelotas/RS. Após o cerimônia os

ne tocando o cada minuto é o meu
convidados e parentes serãô recepcio- amigo Elton Rodrigo Deretti. Nesta
nados em grande estilo, no salão nobre sexta-feiro é o dia dele receber to
de Tourist Executive Hotel. No dia se- das os homenagens em função de
guinte, ainda o convite dos noivos, os seu aniversário. Parabéns e muitos
convidados almoçarão no Charqueado', felicidades.
Santo Rito, poro saborear um delicioso '

"

churrosco à modo do coso.

DICA DE SEXTA
Reunir os amigos e curtir as

delícias da Confraria do Churrasco_

fftTBfGAOf BfB'PA$

EFICIÊNCIA
Ouem trobalha com dedicação,
simpatia e competência vai lon
ge! É o coso dos amigos Marcelo
Noronha e Silvio Veloso, diretores
do Contato Call Center. Eles conse
guem se destacar pelo atenção e

eficiência com todos os clientes.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu amigo bro
siliense Leo, lá do Easy Beer. Ele é
uma figuro gente do bem e lê o co

luna todos os dias poro ficar super
antenado no que rola de melhor
em nosso sociedade .

3371-2552

Os promoters Pepe e Thiago serão os grandes anfitriões
da grande Festa Eletrônico. Hoje à noite, no Bierbude

VAI DAR NAMORO
Tem gente comentando, entre as comadres, sobre aquela moço
rico e separado. Pcls.entãe, elo está apaixonado. Fiquei sabendo
que é um loiro, nem tão bonito, mos gente boa. Ele está mexendo
realmente com o estruturo dela e os dois não assumem o namoro

porque ainda é cedo.

Regiane VergJmari e Elizabeth Rodrigues com o empresário
João Mario Rodrigues na·terça-feira, durante o desfile da

coleção primavera-verão do loja Jamar, no AABB

"

TE CONTEI!
• Abalando os estruturas dos
moçoilas do city, o "gatão"
Jailson Angelis. Bonito, sarado,
educado e super no dele•.. Aí
o mulheradó fico louco. Aonde
chego chamo atenção pelo
seu porte e discrição. E o Qova.
sensação no 010 feminino.

• Amànhã, mais conhecido
,como sábado, acontece no

,

Moinho Disco ó lançamento do
OVO �oisa de Cinema, 49 grupo
de Pagode Novo Tendência.

• Recebi nQlícias da novíssimo
geração de Guaramirilll que o

lindinha Carla Mouro Oliveira,
eslá de paquerinha firmê,quase

, namoro, com o gatinho desco
nhecido tucas;Xavier:� O paizão
dela, o empresário Wilson de
Oliveiro, e$tÓ'explodindo de
ciúmes.. Ele disse que namoro

só aos 15. Duvido!
'

• Já no Scat sábado, tem o

especial Pink Floyd, no Grande
Teatro do Scar.

• O meu abraço de hoje, cheio
de energias positivas, vai para
o pessoal bacana do grupo de
pagode Nosso Conceito, em
es,Pecial ao Diogo, que vem
fazendo o maior sucesso em

toda Santa catarina.

• A emprezária Zoraide Rozza
e mais uma trupe de amigas

'

estõo curtindo as delícias do
serro gaúcha.

• No próximo Sexta-feira, dia
26 de setembro, tem show com

o bando paulista Texas Show,
no Armazém. A promoção é do
promoter PauJico e ao empre
sário Alddes Roch()', do Ronuto.

:/

• Uma ótimo sexta-feira a

todos

% •.-com essa, fui!
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Futuro
O ala Xande confessou ontem à reportagem de O Correio do

Povo que já pensa em se aposentar. Ele nõo esconde o desejo de
seguir no futsal e virar treinador. Para isso, se prepara e diz que
o começo será mesmo no futsal de base. Xande sempre (oi um
grande exemplo de profissional. Está com 34 anos, sendo 20 deles
dentro das quadras. "É um projeto de vida, um sonho que temos",
comentou, se referindo a sua família. Este é um dos maiores exemplos
de atleta que já conheci. E tenho certeza que será um grande treina
dor, porque poucos têm uma leitura de jogo como ele.

REfORÇOS NO JEC
.

(f)'oinville apresentou ontem quatro reforços para as futuras competi
ções quê disputará. Sõo eles: Vasconcelos (ex-América de Natal), Fer
nando (ex-Ponte Preta e seleçõo brasileira sub-20), Maiean (ex-Luste
nau da Áustria) e Naka (ex-Grêmio dé Jaciara-Mn. Todos chegam com

objetivo de levar o time de volta às competições naciQnais, no caso

agora, a Série D. Mas a diretoria nõo falou nada se eles serõo utili
zados também pelo Juvent,us. O currículo dos atletps até impressionaí
mas só dentro de campo para. saber se foi boa ou ndo a contrá'taçdo.

,

TREINO
O técnico Agenor Piccinió bem que quis fazer um treino de reconhe
cimento, ontem à tarde, no Estádio Jodo Marcatto. O gramodô passou
':J)or reformas e a intençdo,do equipe era foz�r om teste anfes do jogo
de domingo. Mas acontece que aind!l'nõo está pronto:Como foi plan
tado grama em alguns pontos do campo, era preciso passar um rolo
para compactar bem o solo. Piccinin lamentou o fo.to. "Infelizmente
nosso solicitoçõo nüo foi atendido".

FUTEBOL FEMININO
Esta ediçõo dos Joguinhos, que acontecem em Joinville, é c'prímelm
que contempla o futebol feminino. E ontem foram definidos os semi
finalistas. De um lodo estarõo Tunápolis e Pomerode e, do outro, Itapi
mngo e Chapecó. Os jogos acontecem a partirdas 9 horas d� hoje, na
Arena Joinville. A promessa poro o ano que vem é de aumento do nú
mero de participantes no modalidade. E, provavelmente, muitas delas
pod�m estar qqs próximos edições do Campeonato Cotorinense.

CANCELADO ,

�to� de fut�bol dB Joõ,o Pessoa, Calinho tànge,"lfgoU ontem poro
(J uno p!lra ,tlvisor que ó� torneio de futebol suíço".pwmovido pelg
clube e que oCQnteceri(illeste fim-de-semana, foi cancelaoo. O time
também folga no rodado deste domjngo, pelo 'Primeirona.

e s p o r t e @.'o c o r r e i ô d o p o v o .. ,.c om. b·( ',',' -,

• • .,.,.. •
•

�
•

J

ESPORTE----------

JOGUINHOS ABERTOS

Futebol masculino está em situação complicada nos Joguinhos e precisa torcer contra Florianópolis hoje

Natação jaraguaense
fica de fora do pódio
Destaque para avitória do handebol
JOINV.ILLEjJARAGUÁ DO SUL

Terminou ontem, na pis
cina da Univille, a disputa
da natação dos 210 Joguinhos
Abertos de Santa Catarina. As
meninas jaraguaenses da Ur
bano/FME ficaram bem perto
do pódio, mas terminaram

apenas em quarto lugar. Já o

masculino manteve o sexto lu
gar. Os jaraguaenses passaram
em branco e nenhuma meda
lha foi conquistada.

O técnico da equipe, Ro�
naldo "Kika" Fructuozo, disse
que o objetivo foi alcançado e

que seria difícil brigar pelas
primeiras posições. Agora fica
a preparação para o próximo
ano, quando deve ser mantida
a idade máxima de 16 anos.

"Ainda tem de esperar a deci
são do conselho, mas acredito
que não deva mudar", comen
tou o treinador. Se manter a

.faixa etária, apenas três atletas
da equipe não poderão compe-
tir na edição do ano que vem.

Amelhor notícia do dia veio
no handebolmasculino. O time

jaraguaense venceu Criciúma

por 34x29 e passou para a semi
final com o primeiro lugar do
grupo. O adversário ainda era

desconhecido até o fechamento
desta edição, já que o jogo entre
Itajaí e Chapecó não havia ter
minado. Asmeninas do basque
te da Faculdade Jangada/FME
terminaram em segundo lugar
da chave, depois de perder por
18 pontos de diferença para
Blumenau. O futsal feminino
da Malwee/Girolla/Kelme/FME
ficou no 3x3 e também saiu em

segundo.
No tênis de mesa por equi

pes, os jaraguaenses não foram
bem e acabaram eliminados

nasegunda fase. Hoje aeon-

tecem as disputas de duplas
e amanhã o individual, onde
[éssica Formigari tem chance
de brigar por medalha.

No futebol masculino, der
rota por 3xO para Criciúma.
Com isso, o Juventus/FME
precisa torcer para que o time
do Sul vença hoje Florianó
polis por mais de três gols de
diferença. E o basquete mas

culino foi eliminado depois
de perder por Itajaí por 84x62.
Mesma coisa que aconteceu
com o vôlei masculino, que
perdeu por 3 sets a 1 para os

donos da casa. O jogo do fut
sal masculino contra Pinheiro
Preto não havia terminado até �

o fechamento desta edição.
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Andreyestréia hoje na l\I1alwee
Time jaraguaense enfrenta pela primeira vez no ano o Concórdia hoje no Sesi

CATARINENSE

JARAGUÁ DO SUL

O ala Andrey mal chegou a

[araguá do Sul e já entra em qua
dra hoje para defender a camisa
da Malwee pelo Campeonato
Catarínense de Futsal. O ex-jo
gador da Ulbra e do Carlos Bar
bosa deixou a serra fluminense,
onde defendeu o Petrópolis na

Liga 2008, direto para o Vale do
Itapocu. O time jaraguaense en

frenta o Concórdia, às 20 horas,
no Parque Malwee.

O auxiliar técnico Marcos
Moraes, o Marcão, disse que
Andrey é um jogador de inteli
gência tática e é muito compe
titivo. "Ele tem uma qualidade
diferente dos outros atletas,
sabe se posicionar bem na fren
te o que facilita o jogo de arma

ção", descreveu o auxiliar.
Sobre o desempenho do time

do estadual, Marcão comentou

que a equipe está bem e na úl
tima partida contra o Colegial o
mérito foi do time da capital. 'Y\_

equipe está em formação e por
isso tem seus altos e baixos. O
Campeonato Estadual é um tor

neio com características que o

time não está acostumado, com
muita pegada e contato físico",
observou, informando que a

Malwee ainda não enfrentou o

time do Oeste neste ano e será
uma partida parecida com a

que tiveram em Florianópolis.
Quanto a reformulação do

time, Xande disse que agora é
hora de dar confiança aos joga
dores que estão chegando. "Claro
que haverá um período de adap
tação, mas com a paciência e a

ajuda do Ferretti e Marcão isso
será resolvido", disse o jogador. Andrey (D) treinou ontem com grupo e foi elogiado pela comissão técnico e pelos companheiros de time

,."

O JOVEM EGON JOAO DA SILVA
Todos conhecem a história do mega empresário Egan João da Silva a partir de 1961, quando juntamente
com Werner Ricardo Voigt e Geraldo Werninghaus, fundaram uma das maiores indústria deste país: a WEG.
Contaremos então, em dois capítulos um pouco da história e das aventuras, do menino, edolescente e jovem,
Egan João da Silva.

A FAMíLIA
O casal, Emílio e Madalena da Silva, teve seis filhos:
Emílio Filho, Eugênio, Egan, Edite, Erica e Elvira. O Egan
nasceu no dia 17 de outubro de 1929, em Schroeder, que
ainda pertencia a Joinville. Dona Madalena cuidava do
lar, e o senhor Emílio era o professor da região. Egan e

seus irmãos tiveram uma infância alegre e feliz. Ele gos
tava muito de pescar, caçar com estilingue e jogar bola.
Algum tempo depois a família mudou-se para Jaraguá
do Sul e fixaram residência na localidade onde hoje é o

Bairro Vieiras. O senhor Emílio estabeleceu-se com uma

casa comercial e, ingressou na política.

EMíLIO DA SILVA
Homem de sabedoria inesgotável, além do português
falava e escrevia fluentemente o alemão. Professor,
pesquisador, escritor, historiador, agrimensor, topógrafo,
cartógrafo (desenhou o primeiro mapa dos municípios
de Jaraguá do Sul e Corupá), músico (confeccionou seu

próprio violoncelo). Como homem público desempenhou
as funções de secretário da educação, sub-delegado e ofi
ciai de justiça. Elegeu-se vereador em 1936 pelo Partido
Integrolista. Juntamente com Amadeus Mahfud, fundou
o Museu Histórico de nossa cidade, que hoje leva o seu

nome. Foi também um dos fundadores da Scar. Ele estava
um passo além de seu tempo.

Família Silva - em cima:
Dona Madalena com

Egon (no colo) e Senhor
Emílio; embaixo: Erica
(no colo), Edite, Eugênio
e Emílio Filho.

R���!r,o�!��;;,�!������E!I������odemm o maier
riqueza que os pais podem propiciar a seus filhos: "disciplina -limites - educação".
Não aquela disciplina burro e autoritária de que impõe obediência e servibilidade,
mas a inteligente, que impulsiona a criatividade e a liberdade de escolha. O espaço

no qual alguém se sente compelido e estimulado a exercer direi
tos, obrigações e deveres. O limite entre o que se sabe e o que se

tem de saber para enfrentar desafios e obstáculos. Organizar-se
para sistematizar as informações e respeitar quem pode ajudá-lo
a navegar pelo conhecimento. Disciplina implica em estabelecer
limites que por sua vez gera a educação. Foi este o tesouro que o

professor Emílio e dona Madalena deram aos seus filhos.

O MENINO EGON VAI A ESCOLA
Aos sete anos, o menino Egan iniciou a vida escolar. Diariamente
deslocava-se a pé, até o vi�inho município de 6uaramirim para ir à
escola. ESta se localizavanas proximidades onde hoje está instalada
a empresa Zanotti Elásticos. Escola pública, isolada e multisseriada
- o mesmo professor dava aulas para la, 20 30 séries, em uma única
sala de aula. O menino era sapeca, porém inteligente e estudioso.
As aulas de Educação Física eram ansiosamente aguardadas pelos
alunos e.muito bem planejadas pelo professor Richard Riedtmann: <

ginástica, corridas, soltos, futebol, mas a atração máxima era a es

calada em duas palmeiras que foram fincadas no pátio da escola. Os
alunos eram divididos em dois times com igual número de competi
dores. Ao som do apito iniciava-se a disputa, cada competidor tinha
que trepar até o topo e retornar, quando entoo o outro integrante do
time repetia o ação, até que o último aluno completasse a tarefa.

Vencia a equipe que terminasse primeiro. Foi assim, que o menino Egan, iniciou a prática
desportiva. Permaneceu neste estabelecimento de ensino durante dois anos.

Continua na próxima sexta feira.

redacao@Gcorreiodopo·v�.com.br
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Disputa da Stock Cor começa
pro valer neste fim-de�semana

ESPORTE-----�----

Vasco quer anular

jogo com Palmeiras
Autor de dois gols estaria em situção ilegal

No campo, Vasco perdeu por 3xO para o Palmeiras e foi eliminiado

Time busca·novo técnico
o presidente do Vasco, Rober·

to Dinamite, afirmou que só irá se

pronunciar sobre o novo treinador
do equipe quando tudo estiver de
vMamente acertado. Contudo, o

dirigente confirmou o interesse em

Renato Gaúcho, com quem teve uma

converso no início do tarde desto
quinta-feiro. O retorno do treinador,
recentemente demitido do Flumi
nense, foi um pedido·de Jorge Luiz,
Edmundo e leandro Amoral.

SUL-AMERICANA

RIO E JANEIRO

O Vasco promete entrar,
nesta sexta-feira, com um re

curso na Confederação Sul
Americana de Futebol pedindo
a anulação do jogo da última

quarta contra o Palmeiras, pela
primeira fase da Copa Sul
Americana. Em campo, otime

paulista venceu por 3xO. Mas,
nos bastidores, segundo o vice

jurídico Luiz América, houve
irregularidade na inscrição de
Thiago Cunha. Curiosamente,
autor de dois gols.

De acordo com o regula
mento da competição, o jo
gador deveria ser inscrito no

Boletim Informativo Diário
da Confederação Brasileira de
Futebol 48 horas antes do jogo
de ida, em São Januário, reali
zado no dia 13 de agosto. Mas
o nome de Thiago só apareceu
no dia 12.

O Vasco tem 48 horas para
impetrar a ação. "Consultei a
Conmebol, que prometeu estu
dar o caso. Amanhã (hoje) eles
vão responder sobre o caso. Até
quarta-feira de manhã o nome

do Thiago Cunha não estava

registrado no site da Conme
boL Estava o do Jorge Preá. Era
este atleta, inclusive, que esta
va inscrito com a camisa 25",
disse Luiz América.

CURITIBA
.

Começa hoje a corrida pelo
título da Copa Nextel .Stock

.

Car. Os 34 pilotos da categoria
principal do automobilismo
brasileiro disputam quatro
corridas, sendo que a primeira
acontece neste domingo (21),
no Autódromo Internacional
de Curitiba. As três próximas
são em Brasília, Viamão (RS) e
São Paulo.

Entre os favoritos estão os

bicampeões da categoria Cacá
Bueno e Giuliano Losacco e

alguns dos novos talentos da
Stock Car, como Thiago Cami
lo, Átila Abreu, Ricardo Mau
rício e Marcos Gomes.

Popó Bueno é o décimo e

último garantido do playoff
da Stock Car. Em julgamento
de recurso na sede da CBA,
no Rio de Janeiro, foi confir
mada a punição dada na se-

gunda etapa, em Brasília, o

que coloca Popó em décimo

lugar no campeonato.
Allam Khodair, Luciano

Burti e Antonio Jorge Neto
sofreram acréscimo de 20s

por terem queimado a linha
branca dos boxes e optaram
por recorrer. A Comissão

Disciplinar da CBA não ha
via aceitado o recurso por ter
considerado que o prazo já
havia vencido. Mas um efeito

suspensivo retirou a punição,
que nesta quinta-feira foi rei
terada. Agora, Burti não está
mais no playoff e Khodair _é o
oitavo colocado, não o sexto .

. As atividades na capital
paranaense começaram ontem
com os treinos livres. No sába
do acontece mais treino livre a

partir das 8 horas. No domin

go os motores roncam para va
ler a partir das 8 horas.

Reta final será dividida em quatro etapas e a primeira acontece no PR
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Por
RicArdo
DA NieL Trels

contato@puacaso.com I www.poracaso •.com

O PROBLEMA SÃO OS' OUIROS
,?

Não posso dizer que estou absolutamente satisfeito com o cena atual",de
eventos. Sertanejeiragem e pagadices nunca fizeram porte dos favoritos -por
aqui, mas, parece que o grande maioria aprecio 0,$ estilos (vide bilheterios
sempre fotu{gndo), e, dos mal�s o menor, pelo menos temos os opções.

Nessa que�ã de pensar se o problema é meu comportamento e gostá ou
se simplesmente é o realidade que está errado, esbarrei num de SoaresSilvo.
É genérico, divertido e sei que praticamente todos vão se identificar, então
tomaí um fragmento:

'

"Muitos de nós escolhemos cedo no v.ida um shtick, uma persona,. um

cOlljunto de idéias e atitudes, por oposição 00 que achamos que o

maioria dos pessoas têm, principalmente poro sentir orgulho de ser o

completo oposto de todo mundo. Comigo essa idéio sempre foi o de

que Todos os Outros São Bárbaros, Só Eu Sou Civilizado. Essa idéio me

foz levantar do como com algum vestígio de energia. Mesmo quando.
encontro pessoas que parecem civilizados, encontro um jeito de me

convencer de que elas são civilizadas de um jeito errado. Gostam dos
coisas certos pelo motivo errado, ou do subgrupo des coisas erradas
•dentro das coisas certos, Ouelos próprios são, simplesmente, errados."

Apresentando Ani Marjore e Renato Luiz Sartori, o
novo proprietário da Choperia Bierbude

A comentado Voilá que abriu vizinho 00 Shopping
Breithaupt incrementou consideravelmente o listo de
labels disponíveis no cidade. Entre a variedade, vale
destacar os nacionais Carlos Tufvesson e Mario Bonito
Extra e os internacionais More Jacobs e Tom Ford
(promessas para breve: Armani e Diesel). Poucos sabem,
no segundo piso do loja tem o segmento sex shop,
vendendo os marcas Miss Victtoria, Folies, Acuõ e

Kam'aShastra.

E FALANDO EM MODA... 2
Na onda de incrementos, o Barão alí no Extreme Premium
também anuncio novidades. Além de Colvin Klein, Sean
John, Pala Ralph Lauren entre outras, nas prateleiras da

loja a galera agora também pode encontrar Redley, 2nd
Floor (nova marca lançado pela Ellus), Fórum masculino e

JanSport.

E FALANDO EM MODA... 3
E tem também novidades no loja Carmela. AIí defronte o

Colégio Bom Jesus o público feminino pode encontrar o

loja do Andréa, que vende, os calçados femininos da
marco Raphaella Booz e agora tem exclusivamente no

cidade bolsos Victor Hugo.

FÃS DE PINK FLOYD
Podem marcar visito para o Scar Lounge, que hospedo o

Museu Pink Floyd entre os dias 18 e 20 de setembro. O
valor para acesso 00 impressionante acervo é de apenas
RS 2,00, que serão destinados para doação.

\Lindo ângulo para Marina Gobbi, em shot no Full Dual Party, evento de
sexta passada na AABB

À VISTA
- Dia 26 de setembro tem o esperado 23Q Noite Alemã, promoção do Lions que irá
rolar no Clube'Atlético BaependL Contato: 3370 6638.
- Dia 27 de setembro vai ter evento com acesso gratuito no CTG Velho Ouerência,
numa grande promoção encabeçado por todos os promoters do cidade.
- Dia 25 de outubro está longe, mos Pépe Narloch e Thiago Mattos mondam aviso
recomendando preparo, pois programam bolado forte para acontecer no Beiro Rio.

..
Bruna Maiara Gonzaga dos Santos, participando do
Passeio Fotográfico de domingo no Parque Malwee

www.ladyrosG¢hoque."""'..........

EmmmH! Torrin! - Birds I

I

EM PRIMEIRA MÃO
Rá, profetizamos aqui milanos atrás do

-

potencial que o Reinaldo teria em se

tornar referência da galera fashion do
cidade, e essa novo só vem comprovar isso .

A princípio não podia sair, mos pedimos
com carinho e o Lez o Lez liberou pra gente
publicar em primeira mão para vocês: é
oficial, no comecinho de outubro a cidade
vai ganhar loja exclusiva da grife, lá na

Reinaldo. Será no número 165 (lado
direito, logo após o Mime) onde os gatas
do cidade poderão'Se esbaldar na loja que
já abre com as peças do coleção verão da marca. Acima, projeção com

fotinho do Raica Oliveira, o modelo atual do Lez.

EXTORSÃO
Elesbão pergunta: e se o sonegador alegar legítimo defeso?

UM DESENHO

••

"Hands Move Mountains", par Estúdio Firmorama - flrmomma.ram,
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ECONOMIA/SANTACATARINA------�

OPORTUNIDADE PARA SER UM
FORNECEDOR DA PETROBRAS

ALTA DO DÓLAR RENOVA ESPERANÇA DE
EXPORTADORES
Com'o valor do taxo cambial acima de R$ 1,85, o dólar novamente
dá um reírescn aos exportadores do região. Mos, mesmos os analis
ta de mercado possuem opiniões conflitantes. Enquanto poro alguns
analistas agora é o hora de fechar o câmbiD ou até mesmo fazer um
adiantamentós sobre contratos de câmbio (ACC),. outros apostam ,que
o crise do EUA aprofundará e haverá novos aumentos no taxa cambial
até o final do ano. Já os importadores estão preocupados.

A Petrobras realizo Fórum Regional do Prominp (Programo de Mobilização do Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natura!), para
cadastramento de fornecedores, nos dias 23 e 24 de setembro. O evento denominado Canal Fornecedor do Sistema Petrobros,
tem como objetivo realizar o cadastramento de fornecedores de bens e serviços para o Sistema Petrobras bem como promover
o inserção de micro e pequenos empresas (MPEs) no Cadeia Produtivo de Petróleo e Gás Natural. O encontro contará com uma

programação de palestras alusivos 00 sistema de inserção, cadastramento, compro, contratação e gestão de fornecedores do
Petrobras. Além dos palestras, haverá no local balcões de atendimento dirigidos poro cada área. O evento tem o apoio do
Sebrae/SC, do Associação Empresarial de ltajoí (ACI!) e associações empresariais do região. AÇÃO COMUNITÁ.RIA WEG

E neste domingo� no Arena Jaraguó, o edição de 2008 do A�ão £0-
munItária WEG. Já trabalhei como voluntário e posso afirmar que
é muito gratificante, principalmente em ver moitas pessoas fazen
do seu primeiro documento ou tendo a oportunidade de fazer um
corte de cobe[o{i!�.evolvendo a dignidade e auto-afjrmação pant
e�� ,;.Isto demonstra como muitas empresas da região
�i9 �;e pos�uell1 uma grande responsabilidade social

QUEM PODE
PARTICIPAR?
Poderão participar desta ação empre
sas locais, regionais e de Santa Cata
rina, interessados em fornecer bens
e serviços poro o cadeia produtivo de
petróleo e gás natural. O evento será
realizado no Sandri Palace Hotel - au

ditório Cidade de Itajaí, localizado no

Avenida Sete de Setembro, 1675 - Bairro
Fazendo, dos 8 às 18 horas. Os possíveis
fornecedores que desejarem participar
do evento deverão se i nscrever até os 18
horas de hoje, dia 19 de setembro, atra
vés do mail giovana@sc.sebrae.com.
br ou pelo telsfene (47) 3348-0831.

INDICADORES CÂMBIO

VARIAÇM
$,48%

eta rre k@terra.com.br
_� f'líNDICE

li IBOVESPA .

MOEDA
Dólar"comercial (R$)
Euro (R$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,919 1,921 2,89%
2,755 2,755 0,15%

INVESTIGAÇÃO

Continua operação da PF
Secretário do Meio Ambiente de Biguaçu foi preso ontem
A Polícia Federal em Curitiba estaduais, com atribuições para

prendeu ontem o secretário do licenciar e fiscalizar as ativida
Meio Ambiente de Biguaçu, de des. A PF aguarda a análise da
Santa Catarina, Sandro Roberto documentação para pedir novos
Andretti. Ele é acusado dos cri- indiciamentos.
mes contra o meio ambiente, a Conforme, o departamento
administração pública e a lei de da PF, foi apreendido R$ 84 mil

parcelamento do solo urbano. e US$ 3mil no cofre do gabíne
Ele estava na casa de um parente te do presidente da Fatma. Mais
no Paraná e foi levado à custódia US$ 20mil naProactiva, em São
da PF em Florianópolis. Paulo, e R$ 20 mil na filial, em

Treze acusados foram detidos Florianópolis. Na casa, do dono
na quarta-feira. A ação faz par- da:Proactiva, Régis Jean Daniel
te da Operação Dríade.da PE A, Hahn, US$.63 mil; US$ 50 mil .

intenção é desarticular organiza- -. '8maisR$ 3 mil foram-encontra- �
"

ções criminosas de Bíguaçu, que dos. Com Celso Kiyoshi Takeda, .

cometem crimes ambientais. Os proprietário da Proactiva, US$
delitos são praticados por em- 63 mil foi-achado e R$ 10 mil

presários em parceria com ser- na casa de Fernando Marcon-
vidores públicos municipais e des Matos. Crimes contra o meio ambiente em SC; 14 pessoas já foram presas

Reformo no

Hospital Regional
As. obras de reformo dos alas psi

quiátricos e "G" do Hospital Regional
Hans Dieter Schmidt, de Joinville,
completam um mês com investimento
de R$ 890 mil. A 010 psiquiátrico pos
sui 32 leitos e recebeu reformo numa

área de 1.023 metros quadrados no

valor de R$ 616 mil e o "G" conto com

46 leitos de internação e o obro custa
rá R$ 273 mil.

NO ESTADO

'Ranking do MEC
apontá Univali
A Univali (Universidade do Vale do

Itajaí) foi classificado como o melhor

instituição privado no índice Geral dos
o Cursos do Instituição (lC6), divulgado
� pelo Ministério do Educação. No País, o
�. Univali ocupo o posição 67 entre todos os

universidades (públicos e privados).
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'Não vamos tomarmedida precipitada'
Lula fala sobre a crise mundial e crescimento econômico do Brasil

O Brasil está preparado e não
deve sofrer muito com a crise
no mercado financeiro dos Es
fados Unidos. Foi o que'afírmou
Q presjdente Luiz Inácio Lu.la da
Silva, em entrevista; exclusiva;cà
TV Brasil. Lula também disse
qüe Ct governo está

..
trabalhando

para qu.e o Brasil côh.tinue cres
cendo,.;imas sem desênídar do
controle da inflação.

tonfira abaixo PaLte da en

trevísta concedida; pelt:) presí
dente Lula ao jornalista Luiz
Carlos Azedo, apresentadbr .do .

programa 3,. a 1, à diretora de
jornàlismQ ,'da Empresa Brasil
de Comunicação"(EBC),Hlillena
Chagas, eao jor:qalista'coIl.yida
'âq Cristiano Romero) do Jo,rp.al
Valor Econômico. i'

..',

TV Brasil: Presidente, a situação
mundial é de crise. O Brasil está pre
parado para enfrentar essa situação
sem recessão, sem quebradeira dos
bancos? Que providências o governo
está tomando?

Luiz Inácio Lula da Silva: O gover
no está preparado e o Brasil está pre
parado. Obviamente que nós sempre
levamos em conta que, tendo recessão
nos EUA, vai ter um abalo em todos
os países, afinal de contas é a maior
economia do mundo. Mas o Brasil
nunca esteve tão preparado como está

hoje. O Brasil diversificou a sua balan

ça comercial. Nós, que tínhamos uma

dependência de quase 30% da balan

ça. comercial com os Estados Unidos,
hoje temos apenas 15%, embora ela te
nha crescido mais de 15% ao ano. Nós
diversificamos para a América Latina,
para a América do Sul, para a África,
para o Oriente Médio, para a Ásia. O
Brasil hoje é menos dependente da re

lação comercial com os Estados Uni

dos, se bem que ainda é um parceiro
muito importante.

TV Brasil: O governo tomarámedi
das para reduzir um possível impac
to, como por exemplo, havendo restri
ção de crédito externo; providenciar
mais crédito interno?

Lula: Nós não vamos tomar nenhu
ma medida precipitada. Nós estamos

acompanhando isso com lupa. O [pre
sidente do Banco Central, Henrique]
Meirelles está viajando ,para Nova

York, tenho conversado com o minis
tro [da Fazenda] Guido Mantega todo'
dia. Na medida em que for necessário,

nós vamos tomar medidas. Obviamen
te que, se rarear o crédito internacio
nal e os empresários brasileiros tive
rem dificuldade para tomar dinheiro

emprestado, nós vamos ter que tomar

uma decisão de arrumar mais dinheiro

para que o Bndes possa emprestar. O
dado concreto é que nós temos mui
tos investimentos já contratados, com
financiamento garantido e certamente
isso não irá sofrer nenhuma conseqü
ência. Eu queria ressaltar que o Brasil
está numa situação privilegiada com

relação à crise americana. Não é que
a gente não deva ter cuidado. Mas até

agora as coisas estão andando bem.

TV Brasil: A economia brasileira
está crescendo basicamente puxada
pela taxa de investimentos. É até um

dado positivo, os investimentos das

empresas em máquinas e equipamen
tos estão crescendo numa velocidade
duas vezes e meia maior que a do
PlB, ou seja, o primeiro .efeito dessa
crise sobre o Brasil já é visível, que é

justamente a escassez de crédito. As
empresas brasileiras não vão ter tan
to acesso arecursos no.exterior como
vinham tendo. O Bndes por sua vez

está emprestando, tem esse ano uma

carteira de R$ 84 bilhões aprovada
para' emprestar,.mas faltam .recursos.

O senhor considera aumentar o capi
tal do Bndes para que ele possa conti
nuar emprestando no mesmo ritmo?

Lula: Nós já tomamos a decisão de

emprestar mais R$ 15 bilhões para,9
Bndes e também de pegar o fundo que
nós criamos de desenvolvimento com

o dinheiro do Fundo de Garantia para

repassar uma parte para o Bndes fazer
os investimentos. Nós estamos cuidan
do de garantir que as coisas aconteçam
e sabemos que empresas grandes como
a Petrobras, a Vale do Rio Doce preci
sam de financiamento externo, mas.

na hora em que ele rarear nós vamos

ter inclusive que mudar as normas do
Bndes, que não pode emprestar uma
determinada quantidade de dinhei
ro só para uma empresa, para que ele

possa aumentar o volume de dinheiro

emprestado.

TV Brasil: A economia está cres

cendo a uma taxa de 6% ao ano nes

te momento. Mas dado esse ciclo de

aperto monetário que o Banco Cen
tral iniciou em abril, o mercado já
espera uma redução do crescimento
no ano que vem para algo entre 3% e

4%. Como o senhor está olhando essa

possibilidade?
Lula: Eu penso que o mercado vai

ser surpreendido, Todo mundo sabe
que as medidas tomadas pelo Banco
Central e as medidas também tomadas

pelo Ministério da Fazenda tinham
como objetivo reduzir um· pouco a

demanda, porque ela estava muito

aquecida. E nós começamos' a ficar
preocupados porque na hora em que
aumenta 'a demanda e você não tem a

oferta, você pratica uma coisa que eu

não quero, que é a inflação. Como nós
temos muitos investimentos contrata

dos, alguns em andamento, a nossa ex
pectativa é que num curto prazo essas

.

empresas que estão aumentando' a sua

capacidade de produção, e que hoje
sígnifícám aumento de demanda, da-

qui a um ano estarão colocando o pro
duto na rua, vão passar a ser oferta, e
isso pode equilibrar a nossa economia.
Os preços internacionais dos alimen
tos estão caindo, a inflação já está re

duzindo, estamos a uma taxa de 6,3%.
O Brasil é o único país do mundo que
está dentro da meta ainda, nós vamos

perseguir essa meta e vamos manter.

TV Brasil: Então a prioridade é
controlar a inflação, não é o cresci
mento? O crescimento vai ser condi
cionado ao controle da inflação? Essa
é a orientação?

Lula: As duas coisas são priori
dade. E nós estamos provando que é

possível a economia crescer, é possível
distribuir renda e é possível controlar
a inflação. Estamos provando que é

possível exportar, ao mesmo tempo
importar, crescendo o mercado inter
no. Esse é o sucesso da política econô
mica, é que você não precisa travar.. Se
você está tomando dois comprimidos,
você pode tomar apenas um e meio. Aí
nós vamos permitir que haja um ciclo
duradouro de crescimento. É com essa

hipótese que eu trabalho: o Brasil
crescer 10 ou 15 anos a taxas entre

4% e 6%, um crescimento extraordi
nário. Isso significa àumento da mas

sa salarial, aumento de emprego. De

janeiro a agosto nós criamos 1,8 mi
lhão de empregos. Vamos chegar em
dezembro com mais de 2 milhões de
empregos. Se vocês pegarem a retros

pectiva, vão perceber que há muitas
décadas o Brasil não tinha uma situ

ação privilegiada como essa que nós
estamos vivendo agora.
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REDE FEMININA

CONTRA-CAPA-------�-

Bazar com produtos abaixo do preço
Valores arrecadados ajudam pacientes carentes com medicação e cesta básica

JARAGUÁ DO SUL

Desde a toquinha do Papai Noel até
o vestido social pode ser encontrado no
Bazar da Rede Feminina de Combate
ao Câncer, de Jaraguá do Sul. Calçados,
acessórios e roupas femininas, masculi
nas e infantis são vendidas pelo preço
de um a cinco reais. A loja existe há três
anos e desde então os recursos arreca
dados pagam as despesas dos pacientes
carentes e em tratamento. Cerca de cem

pessoas passeiam pela loja durante a se

mana, o movimento acontece principal
mente nos dias de atendimento médico.

A caixa Zerli Ramoã 33 anos, fez o

preventivo na terça-feira desta semana
e aproveitou para conhecer o Bazar. Lá
encontrou produtos variados e teve a

oportunidade de comprar artigos com

qualidade por um valor acessível. "Eu
não' conhecia a loja. O preço é bom",
disse Zerli, enquanto escolhia uma peça
de roupa.

Com doações do comércio, empresas
e pessoas físicas, o Bazar abriu as portas

_

e até hoje se mantém. Conforme uma

das coordenadoras do projeto Lúcia Gra
cioli, os pacientes carentes recebem ces-:
tas básicas e medicação com os recursos

arrecadados na venda dos acessórios.
As roupas comercializadas precisam
estar em bom estado. E as peças man

chadas são doadas para as comunidades
carentes do município OU vendidas por
um valormenor. No total, 13 voluntárias
trabalham no Bazar e cerca de 50 mu

lheres com câncer recebem ajuda.
Lúcia conta que a idéia de criar a

loja surgiu da necessidade de ajudar, No
começo os artigos eram levados até os

bairros pobres do município. Hoje o Ba
zar está anexo à sede da Rede Feminina
de Combate ao Câncer, na Rua Procópio
Gomes de Oliveira, 801, Centro. Os in
teressados em fazer doações e comprar
os produtos devem ir até o local ou en-

.

trar em contato pelo telefone 3275-0268.
Para a coordenadora, o trabalho é gratí
ficante e significa um aprendizado "que
nenhuma escola vai dar".

DAIANA CONSTANTINO .

Zerli Ramos fez o preventivo
e aproveitou para levar
roupas por um preço acessível

Lúcia é uma das
coordenadoras do

Bazar e afirma que o

trabalho voluntário é
gratificante

4

NA COMPRA ôÊ UM cARRO·.

NOVO OU SEMII\JOVO'
Y'CÊ WAU BIKEOU
IPVA + EMPLACAMENTO.

f!l;!>ISDé�ÉRIE
- Apoio< de aJbe;o_, If)
- 8an<:o I &'''',k>_ mbaiNeI
-- Banco do r,n� com afu$e de altum
-BOIão_paro_da
'lamp<> do porta-malas
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Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

!��iiiii.I!Iãl:iJr::: . Broke�light
• é;pdhos retrovisoros eeernce
com comando interno

.. Porta-copos e Porto�objetos
• Rodos 15 de ferro
• Sistema Toto' Flex do combvstM>I
.. Temporizador do limpador do pára¥briso
.. Tl"Cl'IIOmento centrol elétrico das portas com.. Alarme acionamento à distâncio

.. Banco dkmfeiro rom oiuste de altura -: Tf'O\'CImento do banco traseiro (Om chcve

www.autoelltu:om.br· Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veiculas Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição deAr por veroulcs Automotores). Ofertas válidas até 19/09/2008 ou enquantodurarem os estoques. o que ocorrer primeiro. FaxCily 1.0 2 portas Total Flex linha 2009, com preço prcrnoclonur à vista a parürue R$ 29.690,00. soacercc Plus preço é vista a partir de R$46.990,00 -cornpteto. Garantia de 3 anos para a linha VW OO(OS. sem limite de quUomelrogem,para defeitos de fabricação e montagem em componentes intemos demotor e trensmíssão (exceto Kombi, ilmltada a 80.000 km). !:- necessário. para sua utilização, o cumprimento do plano demanutenção. Imagem meramente Ilustrativa, nêo condizente neceesanemente com osmodelos ofertados. A concessão de qualquer percentual de desconto substitui autcmatícameete a entrega dos brindes mencionados neete anúncio. SEMINOVO$: "Te não inclusa para todas as modalidades de financiamento. financiamento até 72)( • Troco na troca • Vocêconfia, nós garantimos.

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 47 3274 6000

t,
•..
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