
VENÁNCIODA SlLVA PORTO 1 1919 -1922 • ARTHURMÜLLER 1 19n I9T6 • HONORATO TOMKIN 11937 - 1957 • EUGêN10.� �95:2004' YVONNEALlCE SCHMOCKEL 1 2005

RREI
FUNDADO IMJ919 SEXTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2007

. - - - - - - -- - - - --

Mt�::Mti::III;,1 Juventude depois dos 60

Danielle Winits diz que a gravidez
a deixou mais secura e feliz.

Elian completa 17

anos com previsão
de crescer 15%
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Os idosos são hoje 14,5 milhões de pessoas, 8,6% da população total do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), com base no Censo 2000. Em uma década, o número de idosos cresceu 17%, em 1991, ele correspondia
a 7,3% da população. Atividades de lazer são importantes para auxiliar o envelhecimento saudável, apontam especialistas.

Foi aberta ontem, a comemoração do Dia do Idoso em Jaraguá. Mais de 500 pessoas participaram das atividades, apesar do mau tempo. PÁGINA 7

PIERD RAGAZZI

INGRESSOS
ESGOTADOS PARA

FINAL ENTRE
MAlWEE E JEC

Os torcedores da Malwee fizeram uma verdadeira
maratona ontem. Atrás de ingressos para a final
da Liga Futsa12007, programada para as 13h de

Qomingo"na Arena Jaraguá, muita gente chegou
atrasada ao trabalho. Segundo o diretor financeiro
da Malwee, Osni Matheussi, 7 mil ingressos fo
ram vendidos em poucas horas.

.PÁGlNA 15
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OPINIAO
• EDITORIAL

Doar" ato de amor
Mais uma vez nosso Estado

tem um recorde para se

, orgulhar - e não é na

economia.

Santa Catarina é líder em

doação de órgãos no Brasil.
Nos seis primeiros meses de

2007, foram 14,7 doadores por
milhão de população, quase
três vezes a média nacional.
Mesmo com o estado sendo
referência para todo o país, a
Secretaria de Estado da

Saúde, através dá SC

Transplantes, está engajada
no mutirão nacional e ontem,
que foi Dia Nacional de

Doação de Órgãos, promoveu
a campanha "Preserve a vida,
seja um doador de órgãos".

De acordo com o gerente
da SC Transplantes, Joel de
Andrade, existem três tipos

No primeiro semestre
40% dos corações
transplantados no Paraná
foram distribuídos por SC"

de doadores: o vivo (que pode
doar um rim, um pulmão ou

parte de um desses órgãos), o
falecido com coração parado
(do qual é possível retirar os
tecidos) e o falecido com

'.

morte encefálica, considerado
o de maior potencial de

benefício, já que um doador

pode auxiliar no tratamento

de até 80 pessoas ..

Em Santa Catarina é

possível realizar transplante de
córnea, coração, válvula

cardíaca, pâncreas, rim, fígado,
<'

• PONTO DE VISTA

Projeto Âncora e a
" reinserção de apenados

o Conselho Comunitário
Penitenciário de Jaraguá do
Sul desenvolve modelo extra- .

ordinário de resgate da cida
dania de pessoas que cumprem

pena no presídio domunicípio
e buscam uma, nova oportu
nidade de reinserção na socie
dade. Com o Projeto Âncora,
o Conselho tem contribuído o

para que a sociedade participe
.

ativamente na busca de al
ternativas de resolução à deli
cada situação da segurança

pública, exercendo missão

nobre que merece o apoio das
entidades organizadas e do

poder público.
Esse é um trabalho árduo,

que felizmente tem encontrado

amparo junto ao Poder [udi
ciário, aos governos estadual e

. municipal, e na iniciativa p�i�.
vada. Graças a esse projeto,'
cerca de 90% das pessoas que
cumprem suas penas no

presídio já desenvolvem

alguma atividade produtiva,
seja pormeio de parcerias com
empresas, seja na construção
de moradias. Até o ano pas

sado, a mão-de-obra dispo
nível no presídio produziu 280
residências populares, dando
a chance aos apenados de
serem úteis à sociedade e

recebendo em contrapartida
uma assistência social,
profissional, jurídica, familiar
e religiosa. Além de uma

remuneração salarial pelo
trabalho realizado, contam
com assistência médica e

odontológica, treinamento
profissional com 10 cursos em
várias áreas de conhecimento,
oportunizando a possibilidade
de uma profissão ao deixar o

presídio .

Um dos desafios do Con

selho, agora, é a viabilização
de uma nova etapa do projeto

osso, esclera ocular e medula
óssea. Os demais órgãos são

enviados para hospitais de
outros estados. Só no primeiro
semestre de 2007, por exemplo,
40% dos corações transplan
tados no Paraná foram distri
buídos por Santa Catarina.

Entre os fatores que fizeram
o número de. doadores em

Santa Catarina subir de 11,8
para 14,7 pmp em dois anos,

segundo Dr. Joel, está o

espírito de solidariedade dos :

catarinenses. Além disso, a

estruturação dos hospitais e o

treinamento dos profissionais
de Saúde em todas as regiões
do Estado, para que sejam
capazes de ideritificar um

diagnóstico de morte encefá
lica, também têm contribuído

.

com esse incremento.

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

de laborterapia, com a cons

trução de um _ sistema de
módulos integrados com dois

pisos: nó andar inferior a cela
de reclusão, e no superior uma
unidade de trabalho. É um

projeto com custo relativa
mente baixo se comprado com
o ganho social, mas que
infelizmente ainda esbarra na

burocracia. Muitas vezes é

incompreensível para a so

ciedade entender critérios que
trazem dificuldades à adoção
de boas práticas com o essa. É
preciso analisar separada
mente a estrutura do sistema

. prisional, que em Jaraguá do
Sul é diferente da realidade de
outras regiões. Resguardadas
as condições técnicas, de

segurança do sistema, é

necessário flexibilidade a fim
de não se comprometer pro
postas que já demonstraram
resultado.

• DO LEITOR

Supervendedor-
é o que sabe ouvir
A área d� vendas está em dizem a verdade. Também

mutação: saem os profissionais
agressivos e entram aqueles
que sabem ouvir de verdade o

cliente. Foi-se o tempo em que
o papel do vendedor se resumia
em convencer o cliente' das

qualidades de umproduto. Com
a consolidação das vendas pela
Internet e a existência de
mercadoria� cada vez mais

parecidas, é hora de rever as

estratégias para atender a

clientela. No novo cenário,
muda o pape'! do vendedor..
Saem de cena os profissionais
extremamente agressivos e

ganham espaço aqueles que
sabem ouvir o cliente e fazer às
vezes de consultores.
a novo perfil de vendedores

confiáveis são aqueles que
sabem ouvir e, com perguntas e

sugestões, demonstram mais

preocupação com os interesses

do cliente do que com a venda
em si. Eles são honestos ,e

"

dernonstram competência e

entendem do que estão
falando. Se falta algum desses
ingredientes, não existe

confiança.
E os vendedores persuasivos

e agressivos, tendem a de. � ""

saparecer. É melhor que sejam
criativos na solução de pro

blemas, inteligentes, interes

sados em aprender e princi
palmente que saibam ouvir.

a reconhecimento de que
dar atenção é essencial para
qualquer relacionamento,
inclusive profissional; faz com

que cada vez mais tenhamos

convicção de que, a filosofia do
cV\l merece ser difundida.

Ligue 3275�1144 para con

versar pu inscreva-se para ser

voluntário.
'.

• Oscar luiz Maba, Coordenador
Geral-do CW - Centro de

Valorização da Vida

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25.1inhas, Fonte Times New Roman ,12 e, podem
ser enviados por e-mail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 8925,1 200, Caixa Postal19: É obrigatóno infonnar nome
completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados) ..

Como emprestar dinheiro ao diabo
Quem dá aos pobres empresta a Deus, diz o ditado. Em certos casos,
empresta mesmo ao diabo: é o que se vê na cidade de São Paulo, onde há
dois anos existe uma campanha estimulando as pessoas a não dar
esmolas às crianças na rua. ESse dinheiro tem, de fato, efeitos diabólicos:

1) vicia a criança, dificultando que saia na rua; 2) alimenta quadrilhas de

adultos; 3) sustenta a exploração infantil que se assemelha ao trabalho
escravo. Desde que se iniciou a campanha, cujo slogan é "Dê mais que
esmola. Dê Futuro", o númerode meninos e meninasde rua que vivem ou

trabalham nas ruas da cidade caiu em 54%, segundo levantamento
divulgado pela Fipe, uma fundação ligada à USP. Por conta desses
programas combinados com menos esmola, há mais crianças em

atividades complementares à escola, sem contar o apoio às suas tamüas " )
Não se ajudam os pobres com esmolas (nem as oficiais), mas com

políticas públicas que estimulem o aprendizado e a geração de renda .

• DOS BlOGS
GILBERTO DlMENSTEIN pala;iadoleitor@uotcom.br
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E agora? 1
Advogado Osmar Ora

dola,quedefende oprefeito
Moacir Bertoldi de acusa

ções feitas pelo presidente
daUjam, LuizHirschen, por
supostos atos de improbi
dade, baseia-se na nãonoti
ficação dele próprio (Ora
ciola) para assistir depoi
mentos de testemunhas
arroladas pela Comissão
Processante.

E agora? 2
o advogado, que impe

troumandato de segurança
contra o presidente da Câ
mara deVereadores, Rudol
fo Gesser (PP) e Tenys da

Silva, presidente, sustenta
que ficou sabendo dos de

poimetos pela imprensa.
Alega Q direito de também

questionar as testemunhas.
Além disso, o denunciante,
peça principal na investi

gação, não foi ouvido pela
Comissão.

E agora? 3
Parao relatordaComissão

Processante, vereador Die-
. ter Janssen (PP) a ação do
advogadodoprefeitoembu
te apenas manobra para
tentar atrasar a apuração
dos fatos. Entende que
mandadode segurançaqual
quer pessoa pode impetrar,
por qualquermotivo.

Hoje
Tucanos de Jaraguá fa

zem a festa hoje, no [u
ventus, de portas abertas
para quem vier, Querem
umanoite de novas filiações
histórica, abonadas pelo
presidente estadual Dalírio
Beber e deputados. Co
meça às 20 horas e inclui
macarronada livre.

',-" -. - ,

/

POLITICA
SABAYNA SARTonVSECOM

->�

Garantindo Q gás
Para diminuir o risco de colapso no abastecimento, a

SCGás apresentou à Petrobras projeto de exploração de
gás na plataformamarítima de Santa Catarina. "Estão
extraindo 35 milbarris-Pordia, transportando opetróleo
de navio e queimando o gás numa fogueira eterna. A
idéia é construir 150 quilômetros degasoduto para trazer
o petróleo e o gás para São Francisco do Sul e tirar dois
milhões de metros cúbicos ao dia", disse o presidente
Ivan Ranzolin. O gasoduto Brasil-Bolívia tem 2,7 mil
quilômetros para 32 milmetros cúbicos. O governador
LuizHenrique concorda, a Petrobras e a Fiesc, também,
O Senai vai prestar serviços de consultoria.

Dia "O"
Próximo dia 5 de outubro é prazo final para que partidos

políticos obtenham registro definitive junto ao TRE se

quiserem disputar as eleições de 2008. Também é o prazo

para candidatos confirmarem domicílio eleitoral e

filiação a algum partido deferida.

No limite
Governador Luiz Henrique mostrou números que,

segundo ele, o impedemde conceder aumentos salariais.
Em agosto, a folha dos 123 mil servidores estaduais,
incluídos os comissionados, bateu na casa dos R$ 345
milhões. Do montante, os salários das 40 secretarias de
desenvolvimento regionallevaram 0,08%.

Referendo
A OAB quer a realização de referendo popular
obrigatório para a fixação dos subsídios do presidente
da República e dos integrantes do Congresso Nacional.
Já que o Brasil constitui-se em Estado Democrático
de Direito, "onde todo poder emana do povo".

Celso Machado
redacao@ocomiodopoYO.&om.br

Sábado
PPS de Jaraguá do Sul faz

convenção amanhã, na
CâmaradeVereadores. Para
escolha da nova executiva,
hoje presidida porGildoAl
ves, e debater assuntos rela
cionados às eleições de 200s.
Em 2004opartido estevena
coligação que elegeu Moa
cir Bertoldi (PR).

Apreensão no Besc
A fusão dos bancos

Barclays eABNAmro, em
abril, resultou na demissão
de 12.800 bancários e a

terceirização de outros

10.800. Em 2003, o ABN
assumiuo controle do Suda

meris, com milhares de de
missões. Funcionários do
Besc andam apreensivos
com a incorporação doban
co pelo Banco do BrasiL

OLho no caixa
Dia 6 de outubro aprefei

turadeJaraguádoSullança
o "ProgramaCidadãoCons
ciente". Que começa com

palestra de conscientização
do prefeito, vice-prefeita e

vereadoresmirins, para a im

portância de se pedir notas
fiscais nos estabelecimentos
comerciais. E, por conse
qüência, gerar mais ICMS.
Prefeito Bertoldi acompa
nhará passeata educativa.

Crescendo
Até agosto passado, Santa

Catarina tinha urna frotade
2.615.168 veículos automo
tores divididos em 22 cate

gorias. O Detran/SC não

temnúmeros atualizadospor
municípios, mas até março
de 2006 a frota de [aragua
era de 59.573. Com média
de 40 novos veículos mês,
já superamos os 60mil.
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RETRANCA
Abrindo
Amanhã, 10 horas, a Havan inaugura sua loja

no Shopping Breithaupt. No espaço onde
funcionava loja do grupo jaraguaense.

Meio termo
Organização de 24ª Oktoberfest, de Blumenau,

fixou preço do chope (440 nil) em R$ 3,75.'A
Brahma queria manter os R$ 3,50 do ano passado,
marketing para angariar simpatia do consumidor.
As cervejarias artesanais pressionaram por R$ 4.
Na Schützenfest, R$ 3,50.

Seguro obrigatório
Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara

dos Deputados já aprovou: máximo de 30 dias,
contados a partir domomento de apuração do valor
a ser pago. E 60 dias, nos casos de maior com

plexidade, contados da data de cumprimento das

exigências estabelecidas pela seguradora.

Agora vai?
Projeto do deputado Luiz Fernando Faria (PP

MG) obriga bancos a implantarem senhas e

atenderem seus clientes no prazo máximo de 3D
minutos. Cartórios, hospitais, companhias aéreas

e repartições públicas, também.
DlVULGAÇÁO

Enfim
"Isso aqui não' é a escolha do papa. Não tem

sentido fazer sessão secreta". Senador Arthur

Virgílio (PSDB-AM), na foto, defensor de votação
aberta para cassar parlamentares e que foi

aprovada na quarta-feira pelo Senado.

J h

••
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UneIj vai questionar OAB
sobre cIitéIios de exame
Instituição busca

origem dos dados

divulgados pelo MEC

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL
AUnerj (CentroUniversitário

de Jaraguá do Sul) informou
ontem que vai questionar a

subseção da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil) sobre os

critérios utilizados em um exame

realizado peloMEC (Ministérioda
Educação e Cultura) para avaliar
o desempenho dos cursos de
Direito de universídades em todo

país. A nota vai de zero a cinco,
considerando 6 índice de

aprovados no exame daOAB.
O MEC divulgou nessa

semana que, em Santa Catarina,
<-

os cursos de Direito da Unerj e o
Cesusc (Faculdade de Ciências
Sociais de Florianópolis) tiraram
nota 2, abaixo da média aceitável
3 no cruzamento das notas do
Enade (Exame Naciona] do

Desempenho dos Estudantes) e do
IDD (Indicador de Diferença
entre o Desempenho e o

Reitoria contestou avaliação e pediu informações sobre dados da OAB

Esperado) comoExame daOAB.
As faculdades têm dez dias para

justificar os resultados ao

Mirústério da Educação.
A pró-reitera acadêmica da

Unerj,AnadirPradiVendrúscolo,
disse que a OAB não fornece
dados sobre quantos alunos se

inscreverampara aprova daOAB,
mas apenas quantos foram

aprovados. Anadir destaca que,
dos 26 acadêmicos formados no

primeiro semestre desse ano, oito
foram aprovados. Entre eles, cinco
participantes do Enade. "Se

considerarmos o número de
acadêmicos formados e aprovados
na OAB, o índice de aprovação
na prova é de 30%, maior que a

média estadual, de 21%".
A reitoria da Unerj destacou

que a média do curso de Direito
daUnerj no primeiro semestre foi
2, mas que várias ações foram e

estão sendo implantadas para
melhorar o índice. A instituição
informou também que 45% do

corpo docente é formado por
mestres e doutores, ultrapassando
a exigência doMEC, de 33%.

Delegacia do Trabalho recebe dois funcionários
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de dois meses depois da
visita do delegado regional do
trabalho, Luiz Viegas, ao municí
pio, a: agência de Jaraguá do Sul
conta agora commais dois funcio
nários para suprir a faltade profis
sionais. Eles foram transferidos de
Mafra e começarama trabalharna
cidade ontem. Até então, a dele-

gacia do trabalho da cidade conta
va com apenas um atendente,
impossibilitando o encaminha
mentodedocumentosouobrigan-

Qldo os usuários a esperar durante
horas para serem atendidos.

O secretário de Desenvolvi
mentoEconômico,MareioManoel
daSilveira, disse que os novos fun
cionários ficarão no município

temporariamente, até que oMinis
tério doTrabalho realize a contra

tação de mais profissionais.
Silveira destacou tambémque

o município busca espaço maior

para reestruturar a agência, e
.

que a Prefeitura colocou-se à

disposição para auxiliar na

instalação da delegada em local

adequado. (DZ)

Palestra com aprésentador
reúne mais de mil estudantes
JARAGUÁ DO SUL

. Cerca de mil crianças que

integramdoprojeto "SerradoMar:
Fonte de água, Fonte de Vida"

participaramnamanhãdeontem
da palestra "Conhecer para

preservar" como apresentadordo
quadro Selvagem ao Extremo, do
programaDomingoEspetacularda
Rede Record. Segundo a

responsável pelo Instituto Rã

Bugio, ElsaWoehl, o apresentador
veio voluntariamente falar sobre
a preservação do meio ambiente
e o trabalho que desenvolve.

Entre os assuntos tratados

Richard, a polêmica do corte de
madeira. "Émuitochique vocêver
os europeus falando em pre

servação. Primeiro eles cortam as

florestas deles e depois vêm para

cá e dizem o que temos que fazer
com as nossas. A maior parte da
madeiras provenientes do des
matamentovão para aEuropa e os

EstadosUnidos,Na frente fazem a

política de bom moço e por traz

estão comprando a madeira ile

gal", relatou o apresentador.
Richard aconselhou as crian

ças a desconfiarem do que e

divulgado sobre as questões
ambientais. "Não engulam as

coisas da forma que estão co

locando na cabeça de vocês",
recomendou.

Ésta foi a segunda vez que
Richard esteve emJaraguá do Sul,
na primeira visita o apresentador
gravou imagens para o programa,
falando sobre o trabalho do Ins
tituto Rã;Bugio. (GR)

PIERO RAGAZli

Alessandra 'Iatyane Lessmann - Charles Kornd()rfer - Fausto Leandro Coenen M Flavia Caroline Küster
Cert Janssen Júnior - GisJaine Nlohr • [uri Andreas Reblin � JaderAlexandre Alquini - Johny Janssen
Kelly Susan \Venk "; MW'celo Budai Arins - �11iguel.F'elipe Bianchi - RicardoAlencar.Uhich ¥

Ruth Salatino MJorelli - Sally Eliza Trapp w Simone Ender
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Indústria têxtil completa 17

anos e comemora crescimento
Espírito empreendedor
de Eliete fez o negócio
expandir por todo país

JARAGUÁ DO SUL
Tecnologia avançada e quali

dade. Essas sãoduas das principais
.

preocupações da Elian Têxtil,
empresa radicada em Jaraguá do
Sul que vem levando a produção
da cidade para os quatro cantos

do Brasil. Criada em 1990, ela
comemora 17 anos na segunda
feira, 1Q de outubro, e está prepa-

. rada para crescer e fazer parte da
vida de ainda mais pessoas ao

longo das próximas décadas.
Mas, para que isso possa acon

tecer, a fábrica aderiu a algumas
filosofias estratégicas de gestão.
Uma delas é a capacitação cons

tante dos funcionários. Paralelo a

isso, segundo a diretora damarca,
Eliete Caviguioli, há também a

melhoria dos produtos e serviços
oferecidos, alémde investimentos
massivos na pesquisa e desen
volvimento deles. Tudo apartirda

aquisição demaquináriosmoder
nos emuita disposição.

Todos os anos, aElian confec
ciona quatro coleções diferentes
com cerca de 140 peças em cada
uma. Elas ainda são subdivididas
em cinco segmentos: Bebê, Pri
meiros Passos, Infantil, Juvenil e
E-way. Esta, tem a proposta de

Rede Havan inaugura nova loja
amanhã no shopping Breithaupt
JARAGUÁ DO SUL

A Havan de [araguá do Sul
abre as portas amanhã, apartir das
10 horas, no Shopping Center

Breithaupt. Em apenas doismeses,
o espaço de 2,6milmetros quadra
dos, aonde antes funcionava o

Magazine Breithaupt, foi total
mente reformado e adaptado. A
loja já gerou cerca de 150 novos

postos de trabalho e R$ 7 milhões
em investimentos.

Segundo diretor-proprietário
da rede, LucianoHang, a loja pre
tende atingir todos as classes sociais
e o fato de estar em um shopping

. center facilita o contato com o

público. "O local tem toda uma

sinergia, além de estar bem lo

calizado", destaca. De acordo com
ele, a opção por Jaraguá se deu

pelo fatodapopulação terumbom

poder aquisitivo.
Para o superintendente do

shopping, Heine Withoeft, será
inaugurado um novo conceito de

Estimativa de crescimento: 15%
Funcionários diretos: 512
Funcionários indiretos: 820

Parque Fabril: 20 mil m2
Pontos de venda: 6 mil

Produção: 5 milhões de peças

Eliete aposta na qualidade e visual das roupas para conquistar clientela exigente

vestir jovens e adultos antenados
nas tendências da moda, porém,
sem esquecer do conforto. Já a

linha para as crianças e pré-ado
lescentes prima pela criatividade,
dinarnicidade e bem-estar.

Conforme Eliete, a explicação
para esse trabalho intenso é apenas
uma. "Somos movidos pelo mer
cado e temos como desafio a su

peração, sempre", afirma a empre
endedora. O resultado disso se

confirma através do crescimento

da empresa. Nos últimos anos, ela
teve 'acréscimo de vendas de

quase 10% e a expectativa para

HISTÓRIA DE SUGESSO
A Elian Têxtil começou a

ser esboçada em 1986, quando
Eliete e Francisco Caviguioli
adquiriram três máquinas de
costura como intuitode prestar

.,

serviços de confecção para
outras empresas. Quatro anos

depois, os dois resolveram criar

a fábrica. Contrataram cos

tureiras, comprarammais equi
pamentos e montaram um

. mostruário próprio. Nessa
época, os clientes vinham em

ônibus durante a madrugada.
"Atendíamos muitas excursões do
Rio Grande do Sul", explica ela.

Com o tempo, as peças foram

ganhando espaço através de

representantes espalhados -pelo
Brasil inteiro. Hoje, cerca de' seis

. mil pontos oferecem os produtos
Elian por todas as regiões do pais.

Em [araguá do Sul, além da

loja, está também o parque fabril.
Ele tem 20 mil metros quadrados
de área, com estrutura que abriga

2007 é somarmais 15% a esse cál

culo, o que representa uma pro

dução de cinco milhões de peças.
"O mercado'têxtil é muito bom,
mesmo com a concorrência acir

rada", resume.
Atualmente, ao contrário do

que se pode imaginar, os produtos
daChina não são mais osmaiores

responsáveis pela competitivi
dade. A disputa por espaço acon
tece entre as fábricas vizinhas. A
alternativa para driblar a con

dição, de acordo com a empre-
.

sária, é encantaro cliente pormeio
da qualidade e visual.

maquinário e pessoal sufi
cientes para concluir o pro

cesso produtivo do começo ao
fim. Hoje, a Elian conta com
512 funcionários diretos e

outros 820 indiretos. Cerca de
8oo!o do trabalho de costurasão
feitos por profissionais ter

ceirizados. O restante, que
inclui o desenvolvimento do

produto, tecelagem, tingimen
to e corte fica com os cola
boradores internos.

varejo na cidade. "A Havan tem

uma enorme atração de público e

trouxe o que há demaismoderno
no segmento", revela. A moder
nidade vai desde os produtos
oferecidos até a estrutura da loja,
que possui um acesso de escada
rolante e atente com várias ilhas
de caixa espalhadas pelos departa
mentos,oque facilitaopagamento
das compras.

Esta é a sétima loja em Santa

Catarina e a 11ª de toda a rede, o
que geradoismil empregos diretos.
A Havan vai inaugurar ainda
mais uma filialemChapecóe estão
previstas mais duas novas filiais:
uma em Blumenau e outra em

Lages, alémdemais umanacapital
paranaense. Conforme o proprie
tário, os investimentos em novas

redes só foram possíveis por causa
do Prodec (Programa de Desen

volvimento de Santa Catarina)
que estendeu ao comércio

benefícios tributários de ICMS.

A loja é a mais moderna da rede e possui cerca de 2,6 mil metros quadrados

Comissão divulga
preços da Schützen
JARAGUÁ DO SUL

Acomissãoorganizadorada 19ª
Schützenfest anunciou, ontem, os

preços que vão ser praticados em
2007. Os ingressos têm valores
diferentes conforme a data. Na

abertura, 4, eles custam R$ 2,
assim como na segunda, 8, terça,
9, e quarta-feira, 10. Nooutros seis

. dias do evento, sobemparaR$ 10.

Quem estiver vestido com trajes
tipicos ou uniformes de associações
de tiro participantes não paga
entrada.

Aqueles que preferirem ad

quiriro confortodos camarotes vão
desembolsar um poucomais. Para

grupos de 30, 40 ou 50 pessoas, o

custo individual fica emR$ 40, R$
39,25 e R$ 36,40, respectiva
mente. A comercialização é rea

lizada por meio do telefone 3371-
6757. Já o chope, da marca An

tarctica, será vendido a R$ 3,50.
Cada copo tem 440mililitros.

COMÉRCIO - Quinze lojis
tas integramo concurso de vitrines
coordenado pela organização da
Schützenfest. A premiação acon
tece em .11 de outubro, no pa
vilhão ''/\' do ParqueMunicipalde
Eventos, a partir das 22h. (KE)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



61 SEXTA-FEIRA, 28 de setembro de 2007 O CORREIO.COM OCORREIO00POVO

Festa das Américas
OCCM promove no sábado, 6, a Iª Noche de la hispanidad

(Festa do Descobrimento das Américas). O evento acontece na

ScarLounge Bar apartirdas 20 horas e tem comoprincipal atrativo
a culinária de países de idioma espanhol, além de danças típicas,
curiosidades e sorteio de brindes. Pratos como aPaella,Guacamole,
Tacos com came moída e Ceviche serão servidos durante o jantar.
A renda da festa será revertida para Casa de Apoio Padre Aloísio
Boenig. Os ingressos custam R$ 35 e podem ser adquiridos com a

equipe doCCMoucomaCasadeApoío, Informações3370-6638.

JOAO PESSOA - 2 quartos,
murada, alvenaria. R$
46.000,00 ótima oportunidade
SANTO ANTONIO - mista, 4
quartos. R$ 53.000,00
TIFA MARTINS - 3 quartos,
demais dep. R$ 55.000,00
JOÃO PESSOA - sobrado,
3 quartos, demais dep.
R$ 95.000,00

-

TRES RIOS DO NORTE - cf
4qtos, 2 salas fi demais
dep., R$ 48.000,00

casa para terminar:
-

R$ 40.000,00
SCHROEDER - próximo ao

centro,10.000m2.
R$ 350.000,00

.

SCHROEDER - BR�ÇO DO SUL -

.

com 1.012m2.f'

R$ 20.500,00

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Inscrições
A Fundação Cultural informa que a partir da próxima segunda

feira estão abertas as inscrições para a 11 ª Edição do Intejs__

(Integração do Teatro Estudantil de Jaraguá do Sul), que acontece
de 24 a 26 de outubro na Scar. Deacordo com os organizadores do
evento, o objetivo do Intejs, é promover umamostra dos trabalhos
realizados nos projetos de teatro desenvolvidos nas escolas do
município, bem como proporcionar neste período, momentos de
integração 'entre alunos e atores, e professores e diretores. Podem
participar do Intejs, grupos de teatro das unidades escolares das
redes municipal, estadual e particular, que tenham participado da
10ª edição do evento, que estejam desenvolvendo projeto de teatro
na escola ou convidados da equipe organizadora. As inscrições
podem ser realizadas até o dia 5, na Fundação Cultural, localizada
na Rua Ida Bona Rocha, 101. .

COMUNICADO

Vanderlei Siewert, conforme boletim de

ocorrência número 21711 de 20/9/07.

Foram extraviados os blocos de Nota
Fiscal de número 000626 a 000800 da
série 01. Declaro, sob as penas da Lei,

que as informações aqui por mim
registradas são verdadeiras.

MARISTANO
JARAGUÁ EM DANÇA

Menina Meleca

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

próximo da rodoviária

Asmaravilhosas águas dançantes computadorizadas,
.

diretamente do Cirque du Soleil, as acrobatas dançarinas
aéreas, palhaços, acrobatas olímpicos, mágicos
e muito mais do maravilhoso mundo do circo.

Diariamente às 20h30 - Sábado às 17h30 e 20h30
Domingo às 15h30 - 18hOO - 20h30

Furto 1
Por volta das 19 horas de

terça-feira aconteceu um furto
na Rua Jorge Lacerda, no
Centro de Jaraguá do Sul. A
vítima relatou que saiu de cara

por volta das 7 horas e quando
retomou às 17h30 se deparou
com a porta do apartamento
destrancada. Os assaltantes
levaram um vídeo game,
computador completo e

máquina fotográfica digital. A
PM fez rondas para tentar
localizar os assaltantes, mas
eles não foram localizados.

Furto 2
.

Outro furto, desta vez de uma
moto, aconteceu na Rua
Quintino Bocaiúva, na Praça
Ângelo Piazeira, em Jaraguá
do Sul. A vítima estacionou a

motocicleta Honda CG 125,
(placas MBB 9285, da cidade
de jaraguá do Sul) próximo a

praça, par volta das 14h30,
quando retomou às t5 horas
não encontrou mais o veículo.
A PM passou as infonnaçóes
para toda a região, mas amota
nãofoi localizada.
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DE BEM COM A VIDA

redacao@ocorreiódopovo;com.br
, \

campanhaMunicipal do Idoso
abata com passeata noCmtro
Saúde é tema que
mais preocupa
a terceira idade

JARAGuA DO SUL
O lançamento da 6� Cam

panha Municipal dos Idosos
aconteceu ontemnaPraçaÂngelo
Piazera. Com o tema "Cuidar da
saúde é cuidar da vida" cerca de

500 idosos estiveramno localpara
receber orientação quanto a

cuidados de saúde é divulgar a

campanha. Eles fizeram �ma

passeata com panfletagem da

Igreja Matriz São Sebastião até a

Praça. No local puderam assistir

várias apresentações, como a do

grupo de jovens do projeto
"Resgate" do CRAS (Centro de

, Referência de Assistência Social)
do [araguá 84.

Segundo o coordenador do.
ecn (Centro deConvivência da
Terceira Idade), Caius dos Santos,
o evento foiem espaço abertopara

PIERD RAGAZZI

Passeata pelo centro da cidade contou com a participação de 500 pessoas

conscientizar também as pessoas

que passavam pelo localquanto
aos cuidados com a saúde. Para
a participante do grupo da

Matriz, Maria Fodi, essas orien
tações são muito necessárias na
terceira idade. "A saúde é o

assunto que os .idosos mais

preeiMtll'l:"de. aconsel:hamet4t-es:\
disse Maria.

Ainda dentro das festividades
do Idoso, acontece hoje o 10

Desfile de Moda da Terceira

Idade, a partir das 14 horas,
seguido de baile com Léo do
Acordeon. No domingo uma

" =: '.

missa na Igreja Matriz São

Sebastião e baile, às 14 horas no
=Parque M'Mnici�81.4!. Eventos,
encerram a programação.

POPUlÀÇÃO ENYElHECE
';"
iiJ,

Há uma clara tendêncüf;
indicando o aumento progres-"
sivo dapopulaçãode idososnas.

'.

próximas décadas, conside
rando-se aqui idoso aquele que
tem 65 anos oumais.

No inicio do século nos

EstadosUnidos somente4%da

populaçãoatingiaos 65 anos de
vida, sendo que em' 1980

!
observou-se que 12% jáatingia
essa idade. Acredita-se que
20% da população norte

americana no inicio do

próximo século terá idade

superior a 65 anos.

Estima-se que até o ano de
2025 ocorreráumaumento de300Ál
na população de idosos do

primeiromundooque representará
cerca de 25% da população de
adultos. Tais números indicam
claramente que haverá um

aumento na população de idosos
com diminuição da população
ativa com relação à população
inativa ou de aposentados.

Há 50 anos a expectativa de
vida de um brasileiro era de 43
anos. Hoje esta expectativa está

em tomo de 68 anos, sendo que

para o século 21 deverá chegar a

73 anos. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística (I.B.G.E.) nossopaís
deverá ter a sexta população
mais idosa do planeta no ano

2025 com34milhõesde pessoas
com mais de 60 anos, o que

representará 14% de nossa

população.
Os idosos são hoje 14,5

milhões de pessoas, 8,6% da

população total do País. Em
uma década, o número de
idosos no Brasil cresceu 17%,
em 1991, ele correspondia a

7,3% da população.

borosa.
DI: MauroKleberdestacasobre

,

o cuidado especialdeve ser dado
à vitamina B12, cuja deficiência
é muito mais comum nesta faixa
etária. "A falta desta vitamina

pode levar a anemia megalo
blástica, neuropatia periférica,
com dificuldades de marcha e

déficits de cognição, e ela deve

ser, quando necessário, adminis
trada por via parenteral", frisa.

O especialista acrescenta ain
daque também são comuns entre

os idosos as deficiências de vita
mina D e cálcio.

O envelheci-mento leva a

uma diminuição da absorção
intestinal da vitamina O ativa e

da capacidade da pele de produzir
o seu precursor, a Vita-mina 03.
A reposição de vitamina O deve
ser feita com cuidado, alerta o

médico pois é potencialmente
perigosa, podendo levar a

hipercalcemia e à morte. A .

absorção do cálcio também
diminui com a idade e sua
suplementação pode ser

necessária, especialmente emmu

lheres em risco de osteoporose.

Alimentação saudável é aliada
no combate a doenças graves

Idosos devem medir a pressão diariamente para controlar alteração

Nos últimos anos amelhoradas

condições de saúde e de trata

mento tem feírocomqueonúmero
de idosos venha crescendo tanto
no mundo quanto no Brasil. Este

fato, segundoDI: MauroKleberde
Sousa e Silva, especialista em

,

clínica médica e suporte nutri

cional, faz com que novas preo

cupações e investimentos sejam
feitos na identificação de parti
cularidades que possam propiciar
ummelhor atendim-ento a pessoas
desta faixa etária.

De acordo com oespecialista,
existe o, consenso de que o idoso
deve receber uma dieta variada,
saudável e balanceada. As neces
sidades protéicas, calóricas e de

lipídeos diárias não são muito

diferentes das de grupos mais jo
vens de pessoas. Deve-se tero cui
dado de adequar a dieta para os

indivíduos com dificuldade de

mastigação e deglutição, alerta o
médico. As restrições dietéticas,
decorrentes de doenças especí
ficas, como adia&tes ou das insu
ficiências de órgãos, devem ser res

peitadas, o que não signifka que
a alimentação não possa ser sa-
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EMSAMPA,

o empresário Flávio MuTilo Vieira, o Flavinho, já está arrumando 'a
mala para participar da Feira Nacional de Transportes (Fenatran) em
São Paulo no próximo mês. E não vai somente a passeio, pretende fazer
negócios e verificar os novos lançamentos de caminhões. Capitalizado
pela venda do Ford Big Job para oMuseu da Ford situado em Detroit nos
EUA e mais as vendas de um Fenemê e um'Chevrolet C60 com motor

Detroit 2 tempos, Flavinho quer adquirir um Scania R500 Highline
"Rei da Estrada", indicado pelo seu amigo Geremias Roza, ediminuir o
tempo de viagem entre São Paulo elaraguá. Ta podendo!

o boa praça Paraná, proprietário do Smurf's Lanches,
manda avisar que no domingo, vai movimentar o seu

telão gigante para sua clientela assistir ao jogo da
Malwee x [oinville.

Logo, logo todos irão ouvir falar e muito desse nome,
O] Sanson. Guardemesse nome!'

Hoje à noite na Bierbude tem show com os cantores
Rani e Roniel. Imperdível.

.,

VAI FECHAR ZUMZUMZUM

r

Amanhã a tarde tem pagodeira na Scar Lounge Bar.
Distribuição de energéticos e champanhe para. a [ ;'
mulherada. Festa das boas ...

No dia lode outubro, proxima
segunda-feira, o Kantan vai fechar.
Calma gente que eu explico! Os
irmãos Fernando .e Cristiano
Raboch, donos do babado, vão
dar um tempo. para realizar uma
repaginada no ambiente mais
descolado da cidade e retornardia
11 com décor todinho diferente e

mil novidades. Como por
exemplo: cartão fidelidade, clube
do Wihsky e um site que contará,
sempre em detalhes, os melhores
momentos do Kantan Sushi
Lounge ..

A provável filiação do Prefeito
Moacir Bertoldi ao PMDB, está
virando motivo' de apostas na

região. Uns acreditam na

possibilidade, outros nem por
. decreto. Pelo sim, pelo não, eu já fiz
a minha aposta, apostei uma

caixinha de cerveja com doze.
latinhas, que a filiação de Bertoldi
já está assinada e com aval do
governador Luiz Henrique. Quem
viver, verá.

No dia 20 de outubro, na Rua Ferdinanda Pradí, em

frente ao Bar do Sérgio, tem a 3ª edição da
Strassenmfest.

Dia 27 de outubro, na ComBat acontece o lº
Carreteiro do Atleta, com a participação das bandas de

pagode GrupoEntre Elas de Floripa e Nova Tendência.

E o meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai

para o advogado Marcelo Salomon, uma figura
inteligente e amiga.
**

ABUSO

No domingo, às 13 horas, a

torcida da Malwee, literalmente,
vai explodir a Arena Multiuso.
Basta o simples empate para
mais um título da Liga.
Lembrando qu� todos os

ingressos já foram vendidos.

"Um homem que se curva

não endireita os outros."
- Aristóteles

VAIEXPLODIR

PERGUNTAR NÃO OFENDE
Quando o espelho da Rua Jorge
Czerniewicz, que ajuda o motorista
a se orientar para sair da Rua João
Doubrawa e está quebrado a vários

meses, será trocado?

II DICA DE SEXTA
Reunir os amigos e fazer
urn Happy-Hour na

AdegaAiroso Menezes.

U FRASE DO DIA

Um empresário jaraguaense do
setor de veículos automotores,
amigo e leitor desta coluna,
rnanifestou-se com indignação e

repúdio com a intransigência de
um oficial da polícia Militar {fez
questão de não citar o nome) em
blitz realizada na serrinha de
Santa Luzia na semana passada,
quando teve a sua picape
apreendida por causa da película
nos vidros. Mesmo tendo dito que
retiraria a película ali, o oficial não
quis liberar o veículo. Como não
há equipamento para medir a

transparência dos vidros, a multa
é feita na base do. "olhômerro",
deixando muitos "reféns" à boa
vontade dos policiais, algo
inconstitucional, sem normas

pertinentes e que fere o direito de
ir e vir das pessoas.

Gi

LA BELA POLENTA

Nesta sexta-feira. à noite, às

horas, toda a italianada da nossa

região vai se reunir para participar
do tradicional Jantar Típico
Italiano, na sede do Círculo
Italiano de Jaraguá.

TOP29

Amanhã, mais conhecido' como
sábado, tem Top 29, na ComBat,
com a presença de 29 beldades,
vindas dos 3 estados do Sul do
Brasil. Leozinho & Paciornik e o

DJ argentino Martin Lamelas são

presenças garantidas.
�.
:$,..
,�.

Formandos do curso de Administracão - Habilitacão emMarketing da UNER}. A colacão é hoje a noite na

SCAR.Após a cerimônia, haverá baiÍe noBaepemÍi'
.

,
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VOêí é�o� eonv,dtttlo eSl)Ri.b
Amanhã) dia 29, a partir das 10 horas. Jaralua do Su\

receberá um novo ponto de turifmt)-, t.�er e t'Om�s.

Tudo para você, sua lamiUa"e sua tQ'S8"

Um' loja C$m 1.OQDm�i) mais de too..OOO .it ArodGtOS:,

Imbltnteettmltlh.éO rntíJo I't�.lu_fl

'fiLHO É UM PRESENTE DIVINO"
Danielle Winits diz que a gravidez a deixou mais segura e feliz.

Cercada
de mimos pelo marido, ao avesso. Já era exageradamente apai-

DanielleWinits curte cada fase da xonado pela minha mulher, agora ul-

gravidez com bom humor. Outro trapassei a marca", declara-se ele. E Da-

dia, ela estava em casa quando teve uma nielle está sexy e linda mesmo. Conseguiu
sensação estranha. Na mesma hora o ins- isso à custa de uma alimentação balan-

tinto materno gritou. Ligou para omarido, ceada e de exercícios constantes - seu mé-

o ator Cássio Reis, 30, que já tinha saído todo é praticamente um manual de como

para um trabalho. "Volta agora!", pediu a
...
.ficar exuberante na gravidez. "Estou me

atriz.
- .; _. -

. \·��V��sentindo bonita. Não é um lance de ter

ficado mais sexy, mas de poder feminino.
Fico pensandov 'Sou tão saudável que

posso até gerar uma vida'", conta a atriz.
"Não sei como, mas em poucosminutos eu

estava de volta", lembra Cássio. "Mas não

era nada, apenas o bebê havia começado a

chutar e eu não entendi. Parecia um

monte de cobrinhas ou um peixe nadando
na minha barriga", ri a futura mamãe de

primeira viagem, agora com seis meses de

gravidez e à espera de ummenino.O nome?

V�i'ser sussurrado primeiro para o filho, na
maternidade, depois para o resto do

. mundo. �O susto mostra bem o quanto
Cássio cerca amulher de cuidados.

Sexta é dia de Café espresso com deliciosos doces e

salgados em um ambiente climatizado, só

na DOCE SABOR CONFEITAR�!
�

Yakissoba

aqui!

"Dani está maravilhosa, de ponta-cabeça,

Sobre as mudanças na sexualidade do

casal, Cássio afirma não se importar. "Ela
.está mais delicada. Da minha parte o que

posso dizer é que se ela quer só um abraço,
um cafuné ou que eu coce suas costas, tudo

bem ... ", sorri.

Se este é o melhor momento de sua vida,
Dani responde. "Será quando ele nascer

(risos). Mas com certeza é a prévia do
melhormomento de nossas vidas".
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1

Licença para casar

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

• Cine Shopping 2
A Volta do. Todo Poderoso

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

• Cine Shopping 3
Espíritos 2

(17h20, 19h10, 21h·- SeX/Seg(Ter/Qui)
(15h30, 17h20, 19h10,21h
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
O Primo Basílio

(15h, 17h10 - Todos os dias)

A morte pede carona

(19h10, 21 h - Todos os dias)
• Cine Cidade 2
Paranóia

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

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

• Cine 'Mueller 1
A hora.co Rush 3
(15h, 17h, 19h, 21h - Todos os dias)

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

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

• Cine Mueller 3
Licença para casar

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

BLUMENAU \

• Cine Neumarkt 1
Invasão de Domicílio
(14h, 16h40, 19h,21h30
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
Os Simpsons (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30,20h�0
- Todos os dias)

.

• Cine Neumarkt 3
Minzy - a Chave do Universo

(14h20, 16h20 - Todos os dias)

o Ultimato Bourne
(19h10, 21 h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Saneamento Básico
(14h10, 18h50 - Todos os dias)

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

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

• Cine Neumarkt 6
Eu os declaro Marido e ... Larry
(14h50, 19h30 - Todos os dias)

A Hora do Rush 3

(17h10, 22h - Todos os dias)

PREVISÃO DO TEMPO dy!

!
" ,

ANIVERSÁRIOS

\
,

28/9,
Adelhaide Biseki
Alexandre Paloschi
André Bilert
Andressa Theodoro Dias
Carla de P. Jensen
Cristiane Helena Henn
Fábio Langer
Gabriel Tiago
Gilberto Leitholdt
Gilson G. Stinghen
Haflei Osmar Zocatelli
Janete M. Drechsler
Jonas Michalak
Josiane Pretti
Lucimar Blank

.

Magali Bachmann
Marciano O. Baucke
Maria Salomé M. Correa
Marinei Soares S. Zesuino
Noemi Pereira Cardoso
Rosimari Ferreira
Sérgio Dalcanale
Valdir Kaiser Junior
Vera Güths
Walmira Metzne

Tempo instável em SC
Áreas de instabilidade deixam a sexta
feira nubada, com chuva e as

temperaturas mais baixas. O dia já
- começou com chuva no sul do Estado
e no decorrer do dia o avanço da
frente fna deve causar chuva nas
outras áreas catarinenses.

�JARAGuA /
DO SUL '

MiN:18.'IMÁltm' i

dt'

1""\ I "" r

fi':" FLORIANÓPOLIS
�' MIN: 17"1 MM: 24'

• Jaraguá do Sul e Região
,

HOJE d SÁBADO

6
DOMINGOd I SEGUNDA

6MiN: 18' C MIN: 18' C MIN: 19' C· MiN: 19' C
MAx: 25' C "'" MAx: 23' C MAx: 25' C "" , I MAx: 27' C
Sol com pancadas Sol com muitas nuvens Sol com possibilidade I Sol com poucas nuvens
de chuva de chuva

• Fases da lua �CRIC A
MiN: i MAx: 25'.1.e:genUif$

MINGUANTE CRESCENTE

�19/9
CHEIANOVA

t> lê�iQ:)ldIOI.f�(I p:!,,!J!.'!le!hj �amtoo illga.ê! I Cf>t....,y.o lr�
�ooj io�_11/9

<'

'. na despachar
�fi d.ocume.ntos?

\ .

Difieuldad6
suas e.llcomie.nd

.

l�

A Cargo Brasil ti a OPÇib mais confiáve.l para voci enviar
sua encomenda ou docu.entP' para qualquer parte do Brasil
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Eterna Magia
Max proíbe Nina de se encontrar com

Conrado. O boticário diz a Eva que o

remédio tem uma substância nociva

que causa dor de cabeça, tontura,
desmaio e visões. Flávio diz a Eva que

talvez Peter tenha se enganado na

formulaçâo. Loreta pergunta a Ratael

porque Pérola tem medo de contar a

verdade e ele diz que existe mais um

segredo que não pode revelar. Eva diz

a Pérola que não quer descobrir mais

quem é sua mãe, pois a despreza.
/' Eva se desespera, acusa Nina e perde

a visão. Clara passa a mão nos olhos

de Eva, que volta a enxergar. Eva conta

a Rafael que tem um tumor no cérebro

e pouco tempo de vida.

Sete Pecados
Ágatha diz a Flávio que Beatriz gasta
demais seu dinheiro e o manda tomar

cuidado com ela. Clarice fica furiosa

ao saber que a família de Beatriz vai

se mudar para a vila onde ela mora.

Beatriz tenta se aproximar de Laerte e

Isabel. Dante acha que Clarice está

jogando seus filhos contra ele. Beatriz

sugere a Dante que ele tire de Clarice

a guarda das crianças. Vicente vai até

a vizinhança de Xongas com a polícia
e consegue achar Benta. Ariel começa
a trabalhar como motoboy e Rebeca,
como manicure. Maciel pega o

resultado dos dois exames de DNA e

entrega a Ottlla,

páraísoTrõpicài'"
'>'....�.""-" "

O último capítulo da novela no foi

divulgado pela Rede Globo.

Luz do Sol
ZOé, desesperada, diz para Leonardo
que pensou que ia morrer. Leonardo
diz que isto foi coisa do Plínio. Laura
diz para Rick não contar o que está

rolando entre eles para rylarcelo.
Leonardo chega em casa. Maria

Eugênia e Juarez o consolam. Ele diz

que foi armação do Plínio. Valadares

paga os bandidos. Juarez diz para Maria

Eugênia que Leonardo deveria saber o
real motivo que Plínio sumiu. Maria

Eugênia chama Leo para uma

conversa. Juarez encontra com Maria

Eugênia e descobre que Drica saiu

sozinha com Valadares para fazer as
fotos da fábrica de pranchas. Juarez
fica aterrorizado.

Caminhos do Coração
Pablo aponta a arma para Marcelo e

diz que ele não tem cara de quem
Conserta telefone. Maria presta
depoimento sobre a morte de Josias.
Marcelo avisa a Pedreira que as caixas
estão cheias de bonecas, "recheadas"
de cocaína. Marcelo abre uma caixa
de metal e o detonador da bomba

dispara. Marcelo corta afio vermelho.
Pablo aparece e aponta a arma para ;
Marcelo. Acontece um tiroteio entre f
Policiais e bandidos. Marcelo tenta
tirar a arma de Pablo. Um tiro dispara.
Pablo é atingido e morto. Batista chega

�� sala e avisa para todos que Maria �
"4

sse na TV que é filha do Dr. Sócrates. �

\

PERSONAGEM
Gustavo Leão fará Felipe,
faz-tudo na clínica de
estética dirigida por
Guilherme (Edson
Celulari), em Beleza

Pura, próxima novela das
19 horas da Globo. Ele
será excêntrico, bem
humorado, aventureiro e

meio perdido na vida.
"Estou adorando escrever
o papel", disse a autora
Andréa Maltarolli. Beleza
Pura se passará em

Niterói, no Estado do Rio.
de Janeiro.

EXTRA
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

FINAL
CANDIDATA?

Vera Holtz, além das cenas
misteriosas de Marion em

relação a Taís (Alessandra
Negrini), gravou ontem, o
final nada luxuoso que
ganhou dos autores Gilberto
Braga e Ricardo Linhares. A

promoter termina a trama
corno camelô de

Copacabana. "A Marion vai
continuar dando seus

trambiques. Em Uga Uga tive
experiência semelhante. Eu e

o meu filho (Heitor Marttnez)
corremos do rapa", disse ela.

Sabrina Sato disse que
estuda uma proposta que
recebeu do PPS (Partido
Popular Socialista) para
se candidatar à
vereadora nas próximas
eleições. "É complicado
porque trabalho rnuto e

sei muijo pouco sobre as

funções de um vereador.
Mas ainda estou
estudando a proposta
com o pessoaldo
'Pânico'. Acho que existe
uma possibilidade, sim",
disse ela ao sije Ego.

'3 16

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Ariano, aprovette'o final do período da Lua ainda em seu signo em aspecto com Marte e Plutão parausar sua força e

coragem nadireção correta. Dedique então de manhã parte de seu tempo oarcomais importância à sua aparência,
seu corpos sua forma fisica em geral. É importante gastar seupique em exercícios e ginástica. Depois, no fim do

dia, recolha-se e descanse.

Touro (21/4 a 2015)
Você precisa de tempo para fazer seus deveres tranqüilamente, e hoje o dia se mostra bastante calmo no seu estilo,
até à nOITe quando finalmente a Lua entrarem seu signo. O céu lhe sugere um pouco de recoJhimento e a prática de

exercícios de relaxamento. Depois disso é importante fazer o que você deseja e lhe fizer bem para seu equilibrio.

Gêmeas (2115 a 20/6)
Sua tendência em racionaliiartudo, etentar entender o que não está a altura da compreensão humana, muITas vezes

o desgasta e o que é pior, pode atrapalhá-lo. Nem sempre os fatos têm uma razão lógica e não adiante forçar e

quererentender. Aprovette que hojltíl Lua entra em Touro emedtte, inclusive sobre isso. Rque atento a essa

inclinação.

Sagitário (22/11 a 21112)

VISUAL
Juliana Paes foi à festa de

lançamento da nova coleção
do estísta Cartos Tutvesson,
na note de quarta-feira, 26, no
Rio'de Janeiro. A atriz chamou

atenção ao exibir novo visual:
cabelos loiros. No evento,
Juliana disse que sempre
teve vontade de mudar a cor
dos cabelos, mas que, por
causa do trabalho, desista
Atualmente a atriz vive a

dançarina Una no musiêal Os
Produtores, em que usa uma

. peruca loira.

SUDOKU
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SOBRE O JOGO
Éurn jogo de lógica muito simples e viciante. Q,óbjetivo é preencher
um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em

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

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Tempo maluco
Um bêbado estava andando

tranqüila e bebadamente pela
rua quando cruza com um

sujeito que vinha na direção
-

contrária. Então o bebum

pergunta:
- Por favor, amigo ... Hic,
você sabe que eu te
considero pra caramba, né?
Hi, hi ... M'as, que horas são?
O outro responde, meio sem

paciência:
- São dez e vinte.
- Eu não entendo. Hic, cada
vez que eu pergunto isso, me
dão uma resposta diferente!

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

1 7 9 2 3 4 8 5 6
2 8 6 7 1 5 49 3

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

9 2 4 5 8 3 1 6 7

638 1 7 9 5 4 2

Câncer (21/6 a 21/7) .

o canceriano se encóntra num bom dia para!sar de praticidáde é sair de suas fãínosas voltas e ródeiõs à1echegat
onde deseja. COmo hoje a Lua transüa em áreas importantes de seu mapa, você pode serobjetivo emostrar sua

natureza. As pessoas o verão como um serforte, protetor e cuidadoso. Use desses talentos para concretizar aquilo
tudo que tem projetado para o futuro.

Virgem fI3/8 a 22/9}
o melhor jlilo de viver seu dia em que a Lua passa de Áries para Touro, é deixando de lado tantamania de analisar e
viver de acOfdo com o fluir dos acontecimentos. O mais adequado é viver com muITa emoção curtindo os
momentos intensos que surgirem, seja sozinho, fazendo ptanos ou vivendo horas gostosas com seu amor, se

estiveracompanhado.

Libra (23/9 a 22/10)
Ubriano reveja alguns pontos essências de sua vida para não acumularfatos que sao perfeITamente dispensáveis.
Enquanto suaárea de relacionamento ainda recebera forenergia planetáia, sua atenção continua voltada para este
assunto. É hora de se apaixonar, sem usartanto a razão e permitindo-se mergulhar nos sentimentos. Viva-os,
mergulhe fundo na paixão.

Escorpiâo (23/10 a 21/11)
Se você hoje está com vontade de se dedicar à pessoa amada, que mal há nisso. Dê mais atenção ao tempo e

espaço que possui para dar conta de todos os afazeres sem se sobrecarregar e acabar prejudicando sua saúde.
Comece o dia assumindo com garra suas tarefas que já estão agendadas para finalizarem tempo e llie restar

disponibilidade para se dedicarao amor. EvITar o estresse.

(I

Você às vezes leva tudo muito a sério e acaba deixando passar o que há de mais gostoso na vida para curtir. Então

aproveite o dia de hoje e pratique atividades de lazer com pessoas queridas. Namorar é umaexcelente opção, e pode
lhe darmais pique e melhorar até sua saúde. Procure sair e se divertirmais. Depois sim, deverá dar uma parada para
organizar sua agenda.

Càpricórnio (22/12 a 21/1)
Enquanto a Lua estiver estimulando sua vida familiar, durante grande parte do dia, o melhor é que você continue

mostrando sua dedicação a ela. Depois mais à noite, a Lua em Touro e sugere que você se encontre com as

pessoas queridas. O que vale é o sentimento e ele deve ser bem cuidado. Viva seu romance.

Aquário (2111 a 18/2)
Você fica ansioso e começa a tagarelar compulsivamente. Este é um dia para ficar muito atento a esta tendência e ter

mais cuidado para não sairfalando coisas inesperadas e acabar chocando quem está a sua vota Lembre-se que a

diplomacia é sempre bem vinda. Pense bem nisso principalmentemais à note, quando estiver com sua familia, pois
esta área estará em destaque.

Peixes (19/2 a 19/3)
o pisciano vive um bom começo de dia para fazer um balanço do que você realmente quer e supõe ser do seu

merecimento. A posição dos planetas hoje e coroo isso atinge seu mapa, o aconselham a avaliar seus valores para

evitar se arrepender amanhã ou porter economizado demais ou poresbanjar na hora errada. Atente a isto!
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A Joana Schmitz completou 6 anos dia
1°. Parabéns da Top Aprendizagem

Essa fofinha da Top Aprendizagem é
Fernanda Haveroth que completou

seu 1 ° aninho dia 12

Vivas para Gabriel Ruan Gadotti
que completou dia 15 seus 3 anos.

Parabéns da Top Aprendizagem

Amamãe,
irmãos e avós
mandam os

parabéns para
o gatinho
Gabriel
Henrique
Freifds que
completou
3 aninhas
dia 22

PÁGINA DA CRIANÇA

\

Completou 6 anos dia 20, Maria luiza O.
Batista. Os pais Ana Paula e Eduarda e a irmã
Maria Eduarda lhe amam muito. Parabéns!

Cristiano Heck Júnior comemorou'
seus 2 aninhos dia 22 .Quem deseja
muitas felicidades é os pais Valdete e

Cristialr.o, o irmão Douglas, avós,
dindos e toda a família

Essa coisa
mais fofa do
mundo é a

Aline que
chega para
enfeitár a

coluna de hoje.
Um beijo

grande de toda
sua família que
te ama muito

)
Chegou para completar a família a fofinha

Bárbara filha de Fábio e Suélen. Os padrihos
Celésio e Mar1ise mandam muitos beijinhos

O fofinho André luís completou seu

1° aninho dia 20. Quem homenageia é
sua tia karina e sua ama coruja

. Na foto,ó anjinho Henrique Gustavo filho de Volneí e
Maria Tereza nascido no dia 31/08. A avó Maria e os

pad�inhos Gilmar e Cirleia desejam ricas bênçãos
e

Esse gatinho
da Top

Aprendizagem
é Gustavo

l. Jung que dia
.

4 completou
3 anos.

Parabéns!

Thauani
Gabrielli
completou

7 aninhos dia
26. Quem lhes
deseja são
seus pais
Ademir e
Marciana e

seu mano

Herlon Nahuel

'O'CORRElo:no POVO

Essa fofinha é Thaísa F. da Cunha do
berçário da Top Aprendizagem Que completou

seu 1 ° ano de vida. Parabéns!

"

Em pose-a gatinha Rafaella
Duarle Kleber que completou 5
aninhos dia 25. Os pais Rolf e
Rosa mandam muitos beijos

Comemora hoje seu

1° aninho Amanda Brand.
Os pais e o dindo Jonas

desejam muitas felicidiades

Participe do sorteio NICOLODELLI!
OS participantes "Página da criança"
terãoa oportunidade de ganhar uma

linda roupinha NICOLODElll!
O sorteio é realizado todo final de mês.

Envie sua fotinho e não perca essa oportunidade!

PREÇO DE FÁBRICA
itlh� mfss LOUe

baby ®
L O V E W E A R
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POLÊMICA
CARLOS KilLIAN!ALESC

Nádal: "São denúncias graves que precisam ser averiguadas"

Edital de pedágios
geramais polêmica
Fetransesc aponta que o

texto para os pedágios
possui irregularidades

."
CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS
Denúncia apresentada pelo

presidente da Fetransesc (Fe/
deração das Empresas de Trans/

porte de Cargas noEstado), Pedro
Lopes sobre edital que poderá
trazer o pedágio para Santa

Catarina mobilizou a Assembléia

Legíslativa na última quarta-feira.
AFetrancesc aponta como alguns
dos problemas no edital dados

desatualizados, falta de projetos,

;
pennissão para aumentar o valor
do pedágio por falta de projetos,
pouco tempo de avaliação do
edital e o fatode algumas empresas
que contribuíram para sua

elaboração são as mesmas que

A Fetrancesc entregou a

denúncia aoMinistério Público
Federal e ao presidente Luiz

InácioLuladaSilva, aministra
chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff, aoministro dosTrans
portes,AlfredoNascimento, ao
Tribunal de Contas da União
e à Agência Nacional de

Transporte Terrestre, órgão
responsável pelo edital. Lopes
anunciou que a federação ar

recorrer à justiça caso não seja
cancelado o edital de conces-'

concorremà concessãode rodovia
"São denúncias graves e ue

precisam ser averiguadas para que
a população não seja onerada",
disse o deputado Herneus de

Nadal (PMDB). Segundo o

parlamentar, a arrecadação de

uma das rodovias nos 25 anos de
concessão chegariaaR$ 1,5bilhão,
enquanto que se gastaria R$ 200

milhões para sua construção.
"Ninguém em Santa Catarina

quer ver o pedágio. Temos tantas
outras formas demanter as nossas
rodovias. A arrecadação da Cide

(Contribuição de Intervenção de

DomínioEconômico), queestáem
tomo deR$ 50bilhões, já poderia
deixar o sistema de transporte do
Brasil igual ao de primeiro
mundo", completou. Nadal disse
estar contente, no entanto, porver

a unanimidade das siglas par/

tidárias sobre o assunto.

são de sete lotes de trechos
rodoviários do País, dois deles

em Santa Catarina, e que tem
leilão marcado para o dia 9 de
outubro.Os deputados
estaduais e representantes de

diversas entidades prometeram
fechar a BR/101 na próxima
semana para acabar com o

projetodoGovernoFederalde
implantarpedágionoEstado.A
proposta foi apresentada
durante audiência pública
sobre conces-ões e pedágíos .

.

redacao@ocorJ'!iodopovo.com.br

n>docoo@ocorreiodopovo_corn.brPAULO ALCEU
A pura vprdadp

.

Alguma novidade? A amostragem da Associação dos

Magistrados Brasileiros apresentada ontem durante audiência

pública na Câmara dos Deputadosmostrou o que as instituições
estão, a bem da verdade, ofertando à sociedade brasileira. É
triste, mas é a nossa realidade. Mais uma vez a reputação do

Congresso está em frangalhos. Por exemplo, os parlamentares
com processos na Justiça, segundo 94,3% dos entrevistados não

deveriam concorrer às eleições. Ou seja, hoje 91 deputados
federais e 13 senadores estariam impossibilitados de concorrer,
pois respondem a algum tipo de processo.Não sâobons exemplos.

Vocp sabia?

Opinião
"OMariani já engoliu o Dar

ci," disse o progressistaKennedy
Nunes referindo/se ao secretá

rio Mauro Mariani do PMDB

que já está em campanha em

[oinville disputando a tríplice
aliança como democratas Darci

de Mattos.

De I1?tpnUt
A expectativa dos tucanos flo

rianopolitanos é que domingo,
dia 30, durante a convenção
municipal do partido o prefeito
Dário Berger coloque seu nome
à disposição do PSDB para

disputar a reeleição em 2008.

Tem tudo para lançar sua can
didatura oficialmente.

Procedente
Os veículos utilizados para o

transporte de deficientes físicos
terão um selo de identificação,
segundo recomendação do
Ministério Público Estadual. A

bem da verdade atende a um

Decreto Federal de 2004. O

objetivo é evitar que vagas

destinadas a deficientes sejam
usadas por outrosmotoristas. E

é o que mais acontece. Para

quem não sabe, usar uma vaga

para deficiente pode ter in/

elusive o veículo removido.

Contraponto
Ao usar a tribuna para acusar

o governo Lula de barrar CPIs,
o tucano José Natal não ficou

sem resposta.O líder do PT, de-

JJutado Padre Pedro Baldissera

lembrou que o govern_o FHC

"sabotou" várias CPIs."As vezes

precisamos oferecer óleo de pe
roba para isso. Além de equi
vocada, é uma afirmação desca
rada", atirou o petista contra o

tucano.

E a Vida Segue
Em tempos de imagem

negativa: "Um bom político
é tão inconcebível quanto
um ladrão honesto." Henry
Mencken.

No ano passado os bancos arrecadaram, apenas com tarifas

cobradas dos clientes, R$ 52,6 bilhões. Sem normas que definam

esse tipo de cobrança estamos diante dovale-tudo. Alguns serviços
considerados essenciais são proibidos de cobrança, mas

compensados em outros. CJ

Canal
Na segunda-feira os bancos deverão colocar em atividade suas

ouvidorias que receberão reclamações de clientes através de

telefonemas gratuitos (0800). E de repente dos bancários que

estão em estado de greye.

Detalhe
Os parlamentares mais comprometidos com a Justiça estão no

PMDB. São 21 deputados e seis senadores. Só para comparar
representa umabancada superior adoPTB.OPP tem 13 deputados,
ou seja, em relação ao número de parlamentares que possui é a

legenda com amaior proporção de acusados na Câmara. O PT, do

mensalão, tem sete deputados na lista dos processados, baixo.

Mais
Namesma pesquisa apenas 11% confiam nos politicos e 16% nos

partidos. Ou seja, na situação atual, devem ser familiares e

comissionados. Em alta estão as ForçasArmadas e a Polícia Federal
na casa dos 70%. Por quê?A PF, principalmente, vemmostrando

eficiência no combate à corrupção.

Desejo
''A sociedade quer a Justiçamais acessível e mais ágil." Afirmou

o presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, Rodrigo
Colaço, que defende a desburocratização dos processos judiciais.
A pesquisa mostrou que metade dos entrevistados não confia no

Poder Judiciário, mas 71,8% confiam nos juizados especiais. Serve
. de exemplo.Complemento: Essa história de Justiça ágil e acessível
lembra bem a frase de Eno TeodoroWanke: "Quando é que vão

e�sinar a justiça a ler em braile?" É o sentimento, infelizmente.
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PRORROGAÇÃO DE CPMF
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.Câmara conclui votação da
CPMF em primeiro turno

ções Ambientais

Proposta vai passar por
nova votação na Câmara
antes de ir ao Senado

BRASíLIA
Sem alterações, como queria o

governo, aCâmara dosDeputados
concluiunamadrugada de ontem
a votação em priméiro turno da

proposta que prorroga a CPMF

(Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira) e a

DRU (Desvinculação de Receitas
da União) até 2011.

Os deputados já haviam apro
vado o texto base da PEC (pro
posta de Emenda à Constituição)
que prorroga os impostosno último
dia 19 de setembro. Ainda faltava
votar as emendas e destaques.

Mesmo com a resistência da

oposição, os governistas conse-,

guiram manter a alíquota da .

CPMF em 0,38% até 2011, como
constava no texto original, apre
sentado pelo relator Antônio
Palocci (PT-SP). A votação em

segundo turno na Câmara deve
acontecer no dia 9 de outubro,
quando a aprovação precisa, no
vamente, de 308 votos. Depois, o
texto seguirá para análise do Se
nado Federal, onde também pre
cisará ser aprovado em duas
etapas.
A falta de acordo entre de-

ANDRE DUSEK/AE

Sem emendas e destaques, texto do relator Antônio Palocci foi aprovado

putados da base governista e da

oposição não impediu que a Câ
mara iniciasse a votação. Os de

putados âa base conseguiram re

duzir o número. de destaques e

emendas à proposta - após a apro
vação do texto base, foram apre
sentados dez destaques e 65
emendas -, abrindo caminho para
que avotação fosse concluídaainda
na madrugada desta quinta-feira.

Depois de 17 horas de debates,
realizados em quatro sessões ex

traordinárias, e de 14 votações
nominais, os deputados rejeitaram.
as quatro emendas e seis destaques

que sobraram para votação em

separado apresentados pelos opo
sicionistas.

ENTENDA - A CPMF, co
nhecida como 'imposto do cheque'
tem alíquota de 0,38% e incide
sobre todas movimentações fi

. nanceiras. "A CPMF é urna con

tribuição necessária para o equi
líbrio das contas do país e para ga
rantir a estabilidade econômica.O
Brasil p-ão mantém a estabilidade
econômica se não manter a esta

bilidade das contas", disse o relator
da matéria na Comissão Especial,
deputadoAntônioPalocci (PT-SP).

ECONOMIA Cartos Brandão
rpdacao@ocorreiodopovo.com:br

Já está pronta a campanha de alto verão da grife Lezalez,
propriedade da Lunender Têxtil, de Guararnirim. Produzida pela
agência Seven, de Blumenau, a campanha entra no ar em outubro
e é estrelada pelaVJ daMTY, LuisaMicheletti.A campanha adota
o conceito "Cool Girls", posicionando a Lezalez como uma marca

descolada, original, para garotas de estilo e formadoras de opinião.

Concorrência
Na tentativa de demonst�:ar ao governo que os bancos querem

elevar a competição na cobrança de tarifas, o presidente da

Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Fabio Barbosa,
defendeu a auto-regulamentação do setor nesse tema. Em reunião

com oministro da Fazenda, GuidoMantega, Barbosa apresentou
o recém-criado Sistema de Divulgação de Tarifas de Serviços ..

.

Financeiros (Star), que permite comparar as tarifas de 46 produtos
e serviços de 11 instituições.

Sonegação.
A sonegação de tributos sobre pagamento em cartões de crédito

e débito, no estado de São Paulo, passa de R$ 1,5 bilhão. O
levantamento deste valor foi possível após a aplicação, pela
primeira vez, de uma lei estadual editada em março de 2006

permitindo que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
identificasse indícios de sonegação.Com base nessa investigação,
a secretaria deflagrou nesta semana aOperaçãoCartão Vermelho,
com a notificação de 93,6mil empresas. O número corresponde a

42% do total de 220.524 estabelecimentos varejistas cadastrados \

no banco de dados da secretaria.

Prêmio
Mais um para a sala de troféus da família Donini. O grupo

Marisol foi eleito líder setorial da região Sul na edição de 2007
das "Grandes &Líderes", por apresentar amaior receita bruta
no setor têxtil, além de subir no ranking das "500 maiores do

Sul", anuários da Revista Amanhã realizados em parceria com

a PricewaterhouseCoopers. A solenidade de entrega do troféu
acóntece no próximo dia 4 de outubro, às 18h30min, na ACI]
- Associação Comercial e Industrial de Joinville.

Serasa
Mais uma para o contribuinte se preocupar. Medida provisória

do Governo Federal, que deve ser editada -ern outubro vai
autorizar a inclusão dos devedores da União ern sistemas de

proteção ao crédito. A medida alcançará todas as dívidas
superiores a R$ 1 mil e não deve ser limitada -à S�rasa. O SPC e

a Equifax também receberão do governo a lista de quem não

paga tributos. Cerca de 3 milhões de devedores serão inscritos
nos sistemas de proteção ao crédito.' .'.

". .

c
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LIGA FUTSAl: PROCURA DESENFREADA

Ingressos para final esgotam emmenos de 4 horas
1\ Torcedores fizeram fila

nos locais de revenda

ontem de manhã

KELLY ERDMANN p JUlIMAR PIVATTD

JARAGUÃ DO SUL

Amanhã de quinta-feira foi
de filas constantes nos pontos
de vendas dos ingressos para a

final da Liga Futsal 2007,
programada para as 13h de

domingo, na Arena Jaraguá. A
maioria dos postos teve as

entradas esgotadas em poucas

horas, o que obrigou os tor

cedores a fazerem uma ver

dadeira maratona em busca de
bilhetes remanescentes. Se

gundo o diretor financeiro da

Malwee, OsniMatheussi, 7 mil
ingressos foram vendidos.

" Para evitar essa procura

desenfreada, a estudante Talina

LINHA DE FUNDO
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PIERO RAGAZZI

Machado, 19, saiu cedo de casa

e garantiu os lugares da família
inteira da arquibancada da
Arena Jaraguá. "Não dá para

perder esse jogo", afirmou. Já o

advogado Dario Streit, de

Corupá, comprou toda a cota

liberada pela organização (quatro
ingressos) para não ficar de fora
da rlecísão. A expectativa é de
uma vitória da Malwee sobre o

time deJoinville, não importando
o placar. "Se ganhar de 1xO está

bom", comentou.
Matheussi disse que a

arquibancadamóvel, que ficará .

nos fundos da trave de entrada
da Arena [araguá, será ins

talada hoje. Além disso, um
telão será montado no Ginásio
ArthurMüller, onde acontecerá
também oViva Jovem.A torcida
do Joinville terá 80 ingressos à

disposição. O advogado Dario Streit, de Corupá, tratou de garantir ingresso para a família toda acompanhar a decisão
f)

Julimar Pivatto
psportp@ocomíodopovo.com.br

Grand Prj'x
A Arena Jaraguá recebe, de 24 a 27 de outubro, a fase final do
Grand Prix de Futsal. Promovida pela Confederação Brasileira da

modalidade, a competição reunirá 12 países, que iniciam as

disputas da primeira fase no dia 20, em Joinville e Lages.
O sorteio que definirá as quatro chaves será no dia 3 de outubro,
em Florianópolis. Partlciparn da competição as seleções da

Angola, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, Croácia,
Egito, Eslovênia, Holanda, Hungria, Irã; Moçambique,
Paraguai, Uruguai e Uzbequistão.

Show
É uma pena que as mulheres do
futebol não tenham a mesma

visibilidade que os marmanjos. O que
elas fizeram ontem, na semifinal
contra os Estados Unidos, foi de
encher os olhos. A v�ória por 4xO vem

resgatar os mais saudosos fãs do
futebol arte. E o último gol, o da Marta,
é para repetir por um mês seguido.

Casa cheia
Não adianta. Não tem lugar para
mais ninguém. Diretoria da
Malwee e até mesmo os

responsáveis pela Arena já
recebem ligações a todo instante
pedindo ingresso. Mas é bom
lembrar ao torcedor que ninguém
vai querer superlotar a Arena.
Quem comprou tem todo direito de

chegar e sentar, confortavelmente.
Bem'melhor assim.

Mais uma vaga
Agora que o Juventus tem um

presidente, a procura é para ocupar
outro cargo que está vago há um

bom tempo no João Marcatto. E lido

Vargas já falou que pretende achar
um diretor de futeboL Desde a saída
de Alcir Pradi, ninguém assumiu a

cadeira. Entre os diretores, é o cargo
que mais se reflete no campo.

As estrelas
o slogan do 470 JASC (as
estrelas vão brilhar) deve ser

mesmo seguida a risca. Atletas
devem ter desconto no comércio
local e serão o tema da

campanha alusiva ao evento.

Além disso, personalidades do

esporte nacional podem estar

aqui durante a competição, dando
palestras e promovendo
encontros.

Evolução no ensi�o. '.�/��
Evolução na sua vida. �"m"

Agora você pode cursar uma FACULDADE.

Centro Associado FACINTER
FATEC INTERNACIONAL

0800 702 0500
www.vestibularnacional.com.br

UNINTER®
Grupo Educacional
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EM CHAPECÓ: QUATRO MODALIDADES

Jaraguá estréia

hoje nos JogUinhos
Cerca de 200 atletas

representam a cidade
. na competição

JARAGUÃ DO SUVCHAPECÓ
Começam hoje, em Cha

pecó, as disputas dos 20º [o
guinhos Abertos de Santa Ca
tarina. Jaraguá do Sul estará

representada por cerca de 220

pessoas, entre atletas, dirigen
tes e comissão de apoio. Quatro
modalidades iniciam a disputa
nesta sexta-feira - basquete
masculino, futsal feminino,
handebol masculino e caratê

masculino e feminino.

Os meninos do basquete da
Unimed/FME pegam, logo de

cara, o maior adversário na

briga por uma vaga na segunda
fase. Às 17h eles enfrentam

Florianópolis. Além destas

duas equipes, formam o Grupo

B, Joinville (favorito ao título)
e Chapecó. No Colégio Bom

Pastor, começam as disputas
do caratê. A equipe Yama

bushi/FME vai conhecer os

primeiros adversários na briga
por medalhas.

No futsal feminino, as me

ninas daMalwee/Raumak/FME

pegam, às 18h, as donas da

casa, uma das equipes mais

fortes de SantaCatarina. Além

destas duas, formam a Chave

C também Rio Fortuna e Bal

neário Camboriú. O handebol

masculino, que é favorito ao

título, joga às 15h15 contra

Luzerna que, teoricamente, é

o adversário mais fraco do

grupo, que tem ainda Cri

ciúma e Blumenau. No sá

bado estréiam /) atletismo, o

basquete feminino, o futebol,
o futsal masculino e o voleibol

masculin6�

esporte@ocorreiodopovo.com.br

DUNGA DIVULGA LISTA SEM SURPRESAS

RIO DE JANEIRO

O técnico Dunga resolveu não ousar na convocação
da Seleção Brasileira para o início das Eliminatórias

para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e
listou osmesmos jogadores chamados para os amistosos
diante do México e dos Estados Unidos, neste mês.

CONVOCADOS: .Volantes
Fernando (Bordeaux)
Gilberto Silva (Arsenal)
Josué (Wollsburg)
Mineiro (Hertha Berlin)
.Meias
Diego (Werder Brernen)
Elano (Manchester City)
Júlio Baptista (Real Madrid)
Kaká (Milan)
Ronaldinho (Barcelona)
.Atacantes
Alonso (Heerenveen)
Robinho (Real Madrid)
Vagner Love (CSKA)

.Goleiros
Doni (Roma)
Júlio César (Internazionale)
.Laterais
Daniel Alves (Sevilla)
Gilberto (Hertha Berlin)
Kléber (Santos)
Maicon (Internazionale)
.Zagueiros
Alex (Chelsea)
Alex Silva (São Paulo)"
Juan (Roma)
Lúcio (Bayem de Munique)

�Glrb participar ..

.-

eglao
Crie um estilo úni

da melon

FaçClr
Bones
camisetas
Bottons
e muito
mais!

BV
FINAteIIRA

'Promoção válida de 21 a 30 de setembro de 2007, apenas para veículos adquiridos nas loja$ cadastradas nesta promoção. Financiamento sem entrada paro veículos de anos

2002 o 2007; pagamentoem até 72 parcelas fixas para veículos de anos1997 a 2007; demais condiçóesda promoção, consulte nossos operadores. Sujeito à
análise de crédito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




