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• EDITORIAL • DO LEITOR

Ernesto Che' GuevaraRaimundo na' CPI
publicação esgrime, a �i
sinformação histórica, se

rando os fatos de maneil

fragmentada através da d

qualificação dos seus pel
sonagens.

.

Em 1961, a figura do C
torna-se urticante porq
vaticina o fracasso da Alian
para o Progresso, uma espé

.

de Plano Marshall pal
América Latina, lançadopel

.

Estados Unidos durante I

administração Kennedy e, p�
outro, o encontro com

presidenre brasileiro Jâni�
Quadros e o argentino Arturo
Frondizi, que serviram aO!

militares de ambos os país�
como argumentos decisivo'

para a derrocada de tail

mandatários.
Esse é o primeiro momento

de sua conversão em símboh
uma instância que termina

consolidando -se com sua

morte na Bolívia. Contrara
mente ao que expressa tal

publicação tendenciosa da

revista citada, o Che forma

parte de um período histórico
de movimentos de libertação
contra as hastes assassinas e

mercenárias dos paísel
coloniais.

Entretanto, ao impugnara
figur a do Che como ana'

crônica, só serve para reforçro
seu perfil de personagenl
polêmico, mas de nenhuma
maneira superado pela his,

,

tória.

Uma charge da década de

70, contava a história de um

empregado de escritório
.

frustrado e submisso que,
como forma de reivindicação
privada,

.

se retirava no ba
nheiro e, olhando para o es

pelho, desenrolava na frente
de seu rosto um pôster com a

imagem do Che Guevara. Esta

pequena história, publicada a

poucos anos da morte do Che,
teria um valor inestimável
como relato sobre o destino
social de sua figura no in

consciente coletivo de grande
parte da humanidade.

Com sua morte, Guevara
transforrnou-se num ícone

cultural, numa imagem que

ainda-hoje aparece no só em

marchas políticas, senão

também em infinidades de.
retratos que circulam o

mundo, despertando os fan
tasmas internos daqueles que

passam a vida atormenta

dos na defesa de seus in

teresses pecuniários.
Guevara não foi apenas um

dos combatentes que levou a

cabo ações militares na Sierra
Maestra - em que sua co-

.

ragem lhe valeu a rápida
ascensão a Comandante -

senão também um pro ta

gonista fundamental de uma

década marcada por lutas de

descolonização e pela crise da
Guerra Fria, que a revista Veja
esconde sorrateiramente no

seu artigo especial da última

edição.
É justamente ísso que tal.

, O início dos trabalhos da
comissão está marcado para a

próxima terça-feira, quando
será eleito o vice-presidente e

Colombo anunciará o relator
da matéria. ''A CPI vai servir

para fiscalizar e regulamentar
o trabalho das entidades sem

fins lucrativos. Ao contrário das
Prefeituras - que estão sob os

olhos de diversos fiscais, como
os tribunais de contas, o

Ministério Público e o eleitor -

as ONGs não têm fiscalização
nenhuma", frisou Colombo.

"A escolha do senador
Raimundo Colombo para

presidir os trabalhos foi um
entendimento entre as

lideranças e, certamente, de
bom gosto"; afirmou o líder
dos Democratas José Agri
pino (RN).

Com certeza prevalecerá o

bom-senso e o equilíbrio com a

escolha .do catarinense Rai
mundo Colombo para a pre
sidência da CPI das ONGs do
Senador Federal. Indagado por
repórteres sobre declarações da
senadora Ideli Salvatti, se

gundo a imprensa envolvida
com a liberação de recursos

pelo governo Lula para ONOs
de Santa Catarina, que atribui
a ele amobilização da imprensa
sobre o tema, Colombo disse

que esse não é o seu estilo e

que atuará com isenção, bus
cando apurar o que realmente
houve, com imparcialidade,
justiça, e sem perseguições. E
disse ainda que mantém um

bom relacionamento com a

senadora e que não pretende
transformar a CPI numa coisa

Colombo disse que atuará com

, isenção, buscando apurar o

que I!almente houve, com
imparcialidade"

de província. É isso que o Brasil
e os catarinenses esperam.

Mas, só depois de três

tentativas, a CPI das ONGs foi
finalmente instalada. Por 10
votos a um, Raimundo
Colombo foi eleito presidente.
A CPI - destinada a apurar

irregularidades em organiza
ções não-governamentais e

organizações de sociedade civil
de interesse público (OSCIPSJ
,- foi uma das exigências da

oposição para desobstruir a

pauta de votações do Senado.

• PONTO DE VISTA

Inversão de valores

preocupante para
a sociedade

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

pública, os descalabros con

tinuam. A sociedade parece
estar fadada a ser refém dos
interesses corporativistas,
dos desvios de condutas com
trens da alegria que incham
a máquiria pública, comCPIs

que nunca chegam a bom
termo naquilo que mais se

espera, punição aos que
efetivamente tiverem contas

a acertar com a justiça.
Daqui para a frente, mais

uma vez os cidadãos bra
sileiros serão chamados a

partir dos próximos pleitos
eleitorais. Ainda que seja
desgastante, precisamos in

sistir para que a sociedade

participe ativamente, sempre
com a perspectiva de que
somente com o voto po
deremos promover uma

transformação. Investir no

voto como única forma de
mudar o que não concor

damos nos parece a forma
única de fazermos a parte que
nos cabe, cobrando depois
ética e responsabilidade da

queles a quem depositamos
nossa confiança.

Não há outra alternativa.

O Brasil vive momento

delicado no cenário político
e as perspectivas de que se

chegue a uma solução positiva
para o País se mostram cada
vez mais difíceis. Situação,
vale dizer, que não traz fatos

novos, pois notícias de es

cândalos, má utilização de
recursos públicos, negociatas
por

r

int e r e sse s políticos,
ocupam espaços na imprensa
nos últimos anos com su

cessiva insistência.
Mudar esse quadro, nos

parece, não é uma tarefa que

dependa apenas das nossas

representações políticas., O
exemplo, que deveria vir de

cima, muitas vezes nunca apa
rece ou quando aparece não

surte o efeito desejado. Mes
mo com a reação da opinião

• VictorAlberto Danich, Sociólogo
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"

Sob pena de continuarmos

vendo nossa nação submergir
em terrenos mais perigosos e

nossa auto-estima ser co

locada em planos cada vez

mais inferiores em relação a

nações muitas vezes econo

micamente inferiores. Se não
invertermos valores hoje tão
preocupantes, a curto prazo

poderemos ter urn quadro
ainda mais crítico, quem sabe
sem solução.
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Migrando
A ida do prefeito Moacir

BertoldiparaaPMDBgerou
o primeiro movimento no

tabuleiro de xadrez das

eleições de 2008. Toda a

família do ex-deputado Ivo
Konell está à caminho do

OEM. E a ruptura da tríplice
aliança pretendida pelo
governador Luiz Henrique.

Delicado
Se confurnada a coligação

OEM/PSDB, não se pode
afumar que a convivência

serápacífica. Konell,Carlo
nePavanello e lrineu Pasold

sâo políticos com opiniões
fortes. ÀB vezes, inarredá

veis. Vão ter que se aturar

pelo objetivo comum: der
rotar Bertoldi.

Distância
Ontem, o ex-prefeito Iri

neu Pasold (PSDB) reafir
mou à coluna que a postura
da executiva e da grande
maioria do diretório é a de
manterdistância do prefeito
Bertoldi.NoDEM,Carlone
Pavanello e a executiva têm
omesmodiscurso.

Provável·
No DEM poderá aportar

hojeovereadorDieterjans
sen (PP). Se confirmado,
deve figurar na relação de
nomes de pesquisa entre

março e abril de 2008. O
líder será o candidato da
aliança que começa a ser

costurada com o PSDB.

No arame
Se o STJ decidir que o

tnandato é do partido,
Bertoldi e a viceRosemeire
Vasel perdem os mandatos.

Vereadores, idem.

,/

POLITICA

Senhor Diretas
Há 20 anos o ex-deputado UlyssesGuimarães (na foto

com lenço no paletó), que presidia a Assembléia

Nacional Constituinte, promulgava a Constituição de

1988, exatamente no dia 5 de outubro daquele ano.

Ulysses,morto em 1992 em acidente de helicóptero no
Rio de Janeiro e que também vitimou suamulherDona.
Mora, é considerado um dos símbolos da resistência

democrática no Congresso. Seu corpo nunca foi

encontrado. Também ficou conhecido como o "Senhor

Diretas", pelo apoio feroz à campanha pela
redemocratização do país, as "Diretas já".

015
Depois de 15 anos, um prefeito do PMDB, mesmo não

eleito pelo partido, sangrou o primeiro barril de chope
da Schützenfest.A primeira vez foi em 1988, comDurval

Vasel. E a última em 1992, com IvoKonell. Coincidência,
15 é o número do partido.

Contra-relógio
A contar de hoje, estamos a um ano das eleições

municipais: Pode parecermuito tempo para o eleitor, mas
.

para os partidos e candidatos é como se fosse amanhã.

Acertos de bastidores tanto podem revelar o caminho

do céu como atirá-los no inferno.

Cobrança
LHS não vai deixar por menos. Ao abrir um pouco

mais a porta do cofre de recursos, não o fez pela cor
dos olhos do prefeito. Ao contrário, ficou mais que

atrelada a contrapartida político-partidária. Por
conta do PMDB corre agora o compromisso de

ganhar a eleição.

Cplso Machado
redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Linhas mestras
O presidente do diretório

estadual do PMDB, Eduar
do PinhoMoreira, reafirma

postura do partido para a

majoritária de 2008: 1- can
didaturas próprias; 2- man
ter a tríplice aliança onde

forpossível; 3- na impossibi
lidade, com outros partidos
da aliança e, 4- Com qual
quer partido. Os mesmos

critérios valem para PSDB

eDEM.

Sacramentado
PinhoMoreira esteve em

Jaraguá do Sulontem à noi-

. te. Em ato realizado na So
ciedade Acaraí, abonou a

filiação do prefeito Bertoldi
noPMDB. veío junro o se
cretário de Infra-estrutura,
Mauro MaAani, candidato
a prefeito em Joinville.

Pé atrás
Presidente da Câmara

RudolfoGesser (PP) aguar
da para hoje, último dia de

filiação para quem quer ser

candidatoem2008, decisão
do STF sobre a quem per
tence omandato, se aoelei
to ou ao partido. Só muda
para oDEM com garantias
de continuar vereador.

Cadê a Cide?
A cada litro de gasolina

vendido, R$ 0,28 vão para
a Contribuição de In

tervenção no Domínio

Econômico, a tal Cide.

Imposto criado em 200 1

para a manutenção das

estradas. O IPVA, idem.
Por isso o berreiro contra

pedágios. Santa Catarina
é o único Estado que não
cobrá. Por obra e graça do

ex-governador Esperidião
Amin (PP).

RETRANCA
Tanto faz
Independente do resultado da votação do projeto

que majora o IPTU em 10%, ontem à noite na

Câmara, o prefeito Moacir Bertoldi tem poderes
legais para decretar o aumento. O projeto vai ao

Legislativo apenas como forma de informar o

procedimento.

Quem?
Circo instalado próximo à rodoviária foi embora,

mas deixou lá uma montanha de entulhos e

excrementos de animais, incomodandomoradores.

Em terreno particular com alvará da prefeitura.
Perguntar não ofende: quem vai limpar?

Proibido
Universidades privadas, públicas e fundações

públicas de direito privado não podem mais cobrar

taxa para expedição de diplomas universitários.

Proposta nesse sentido, do deputado Darci de

Matos (DEM) foi aprovada pela Assembléia

Legislativa.

Falido
Convênios assinados em 2006 entre o Estado e

. prefeituras, para atender crianças; adolescentes,
idosos; deficientes, foram pagos no mês passado.
Detalhe: só o que cabe ao governo federal. E 200n

Secretaria de Assistência Social; Trabalho e

Habitação diz que não tem dinheiro.

PIERO RAGAUI

Versão
Niura dos Santos, titular da SDR e vice-presi-

.

dente do diretório do PSDB, negou ontem que

esteja apoiando a reeleição do prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB). Disse que apóia, sim, a tríplice
aliança no âmbito do Estado: Postura que não

influencia em nada uma eleição localizada, como
a,de 2008. De quem se diz fiel ao governador,
cujo carididato é Bertoldi, deduz-se que estenda

a fidelidade ao sacrifício pessoal de convivência

partidária turbulenta. Mas, se diz que não ...
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FILIAÇÃO

Comemoração sela ingresso
de Moacir Bertoldi' no PMDB
Pinho Moreira destacou esforço
em fortalecer as candidaturas

próprias em 2008

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
O Prefeito Moacir Bertoldi

selou a saída do PR e o ingresso
no PMDB ontem à noite, em

comemoração na Sociedade
Acaraí Oaraguá Esquerdo). O
evento contou com a presença do

presidente estadual do partido,
Eduardo Pinho Moreira, e do
secretário estadual de Infra

Estrutura, Mauro Mariani. A ida
do prefeito para o PMDB ficou
acertada no encontro da sigla em
Florianópolis, na quarta-feira.

Bertoldi ressaltou que a

administração sempre teve bom
relacionamento com o PMDB e

que oobjetivoprincipal da filiação
não foi a reeleição, mas o

fortalecimento dos programas do
governo estadual e federal no

município. "Nosso objetivo é

fortalecer a governabílídade do

PIERO RAGAZZI

Moacir Bertoldi comemorou mudança de sigla c()_m representantes do PMDB

município. Com mais pessoas

comprometidas, haverá mais
investimento em educação, saúde
e infra-estrutura", destacou.

O presidente estadual da sigla,
];duardo PinhoMoreira, destacou
que a filiação de Moacir Bertoldi
vai fortalecer o município no

contextopolítico e as candidaturas

próprias (do partido) em 2008.

"Agora temC?s con�cção de que o

PMDB terá candidato a prefeito
nessemunicípio, que é umdosmais

importante de Santa Catarina",
comentou. Reforçou também que
o ingresso de Bertoldi vai facilitar
os "encaminhamentos políticos da
região", já que a cidade, a exemplo
do Vale do Itapocu, ficou sem

nenhum representante direto na

Assembléia Legislativa e na

Câmara Federal.

PHB pretende criar canal aberto com jaraguaenses
JARAGUÁ DO SUL

O comando do PRB de

[araguá do Sul sê reuniu na noite
-

de quarta-feira para debater

objetivos e perspectivas dopartido
para opróximo ano.O objetivo do
partido é ser um canal aberto com
a população, consultando a

comunidade sobre as necessidades
domunicípio.O PRB foi fundado
nomunicípio no dia 11 de agosto.

''A população precisa ser

ouvida, pois são osmoradores que
sabem o que a cidade precisa",
comentou o presidente, Altevir
Antônio Fogaça Júnior. Ele
destacou a boa aceitação da sigla
no município, especialmente por

parte dos jovens. Por isso, opartido
vai organizar núcleos jovens para
reforçar a participação deles.
Destacou também que o PRB

pretende ter candidato a prefeito,

CÉSAR JUNKES

Comando do PRB debateu perspectvascuraote encontro na noite de quarta-feira

vice-prefeito e vereador nas

próximas eleições, sem descartar
a possibilidade de coligação.

Naopinião de Fogaça, ogrande
problema da política atual é o

envolvimento de interesses pes
soais, -resultando na falta de

comprometimento dos represen
tantes com o coletivo. "É preciso
extirpar da política as pessoas que .

Prefeitura pede a aprovação do

projeto da reforma �dministrativa
JARAGUÁ DO SUL

O projeto que pretende abrir
concurso público para a ad

ministração municipal é respon
sável por mais uma rodada de
desentendimento entre Executivo
e Legislativo. Com receio de

reprovação, a Prefeitura retirou o
projeto e abriu asportaspara tentar
demonstrar falta de funcionários
e a possível extinção de programas
sociais a partir do próximo ano. Já
a Câmara de Vereadores exige
adequações no documento ou a

estimativa é de que ele não passe

pela votação.
Conforme o secretário de

. Administração, Celso Piermann,
todas -as alterações possíveis já
foram feitas, inclusive, com
discussões Individuaís com os

.

vereadores. Se a Casa negar a

reforma, diz ele, os motivos serão
meramente políticos. "Antecipa-se
uma eleição que ocorrerá apenas
em 2008", enfatizou.

Já o presidente da Câmara,
Rudolfo Gesser '(PP), assegura a

necessidade de mais revisões. "Se
oprojeto fosse votado ontem seria

rejeitado, com certeza", afirma.
Quanto às investidas dePiermann,

que disse ser responsabilidade
vereadores a aprovação �
impedir o fim de projetos
Educação, Saúde e Desenv
vimento Social e Família, p

,

palmente, ele foi categórico"
administração pública teve

anos para isso. Mas, enrolam JJ
quando os prazos estouram,j
para cima de nós".

IMPASSE - Segundo o seC! ç'
tário, há diversos problem' c
ocasionados pela falta E
funcionários em várias pastas
Prefeitura. Na Fazenda,
exemplo, teria sobrado apenas
contador para os serviços
balanço. O concurso públi (

_ abriria cerca de 200 a 300 nOI'

vagas, porém, os cargos ainda' (

foramdefinidos.
Ele ainda lembrou o fato de J

executivo ter perdido 2)

profissionais nos últimos dois an

por causa de aposentadoria
demissões e falecimentos, h

contratações, de acordo com

Piermann, não ocorrem des&
2004. A folha de pagamenl�
representa o gasto de 48% @

receita mensal da adminístras
públicamunicipal. (KE)

CÉSARJUIll

í
ido �

Secretário de administração diz que vereadores tentam antecipar eleiçãO

Exec_utivo retira projeto"que
reaJustava em 10% o IPTU

tenham interesses pessoais, pois
isso afugenta as pessoas idôneas", JARAGUÁ DO SUL
ressaltou, afirmando que, na Com indício claro de rejeição,
política, nãopodehaver "mudança. oExecutivo retirou naúltimahora
de' caráter". "Há pessoas que oprojeto que previa o reajuste de
pregam uma coisa quando se 10% no IPTU. Amaioria dos

elegem e, depois que se elegeram, vereadores jáhavia se posicionado
pregamoutra. Por isso, os eleitores

'

contra a medida e segundo o

devem saber avaliar os can- presidente da Câmara, Rudolfo
didatos", concluiu. (DZ) ."- Guesser (PP), não há prazo para

uma nova votação, já que o Exe'

cutivo não definiu se irá enC2'

minharumnovoprojetoou ape[131
fará alterações no original. N�

semana que vem, representantes
da.Secretaria da Fazenda se

reúnem com os vereadores a full

de definir os detalhes que im'

pederri a aprovação do projeto.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OI DADA A LARGADA

redacao@ocorreiodopovo.com.br

istribuição de chope marca
/cio da maior festa de tiro

Um dos objetivos P

esgatar a cultura

lemã na cidade

A Schützenfest, maior festa

típica de Jaraguá do Sul, come

R çou ontem p_ara a alegria da
. comunidade. As 15h foi a vez da

Banda da Terceira Idade con

tagiar o público. Cantando as

tradicionaismúsicas alemães, os
idosos deram um show a parte.

Depois, às 17h, um caminhão

o de chope circulou pelas ruas cen
v, traisdomunicípio comprovando,

, é tempo de alegria. Centenas de
pessoas brindaram o início da

e maior festa do tiro das Américas.

Ij A abertura dos portões do

Parque deEventos aconteceu às

ai. 18h, seguida da Busca de Reis e
I Rainhas e a sangria do primeiro

Im barril de chope.
Para Ivan Pilon Torres, pre-

sidente da comissão organi
I zadora, a expectativa para a

Schützennão poderia sermelhor.
"Vai ser uma festa, tranqüila,
sadia, para toda a família".

Quanto ao número de público,
Torres disse que deve girar em
tomo de 85 mil pessoas, mesma
quantidade da edição passada. .

A Schützenfest é uma tra

dição trazidadaAlemanha pelos
colonizadores e está no ca

lendário festivo da região desde
1988. Com o objetivo de for
talecer os clubes de caça e tiro,
a festa foi ganhando força sem

PIERD RAGAZZI

Distribuição de chope reuniu comunidade nas ruas centrais domunicípio

perder sua característica prin
cipal, que é promover e resgatar

a cultura alemã.

Quem passou pelos Pavilhões
do Parqué de Eventos ontem,

ficou surpreso com a organização
e decoração do espaço. A

grande variedade de opções de

gastronomia é um dos atrativos

da programação, além de bailes

e, é claro, as competições de
tiro. Milhares de pessoas devem

passar pelo local no fim de sema

na. Veja programação de hoje.

PROGRAMAÇÃO PARA HOJE
'

15h - Apresentação da Banda da Terceira Idade - na Praça
18h - Abertura dos portões do Parque de Eventos

19h - Início das competições de tiro
21 h - Início do Baile no Pavilhão A

23h - Apresentações Folclóricas no Pavilhão C

Instituto promove curso de modelagem francesa
POMERODE
o Orbitato Instituto de

Arquitetura, Moda e Design,
programa para a próxima
segunda, terça e quarta-feira
um workshop com Ana Lucia

Niepceron, modelista tece

nh�cida no Brasil por atuações
em marcas expressivas no

,

segmento têxtil.

São 15 vagas para o curso

voltado à moulage e pla
nificação, técnicas francesas de

modelagem tridimensional. O

investimento é de R$ 600. As

aulas acontecemdas 9h aomeio

dia e entre as 14h e 18h; na sede
do grupo, instalado na Rua 21

de Janeiro, 2150, Centro de

Pomerode.

O Instituto é presidido pela
artista plástica Celaine Refosco

e temcorno objetivo principal ser
um ponto de encontro para os

profissionais de moda, design e

arquitetura. Quem quiser mais

informações pode entrar em

contato por meio do telefone

3371 6932 ou pelo e-mail

orbitato@gmail.com. (KE)

Concurso público abre 108 vagas

para a área da Saúde em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

Parte da demanda de pro

fissionais da saúde de Jaraguá do
Sul será suprida. Isso porque as

inscrições para o concursopúblico
da Secretaria Municipal de
Saúde abriram ontem e seguem

até 4 de novembro. O concurso

irá preencher vagas do programa
ESF (Estratégia de Saúde da

Família). No total são 108 vagas,
18 médicos, 18 odontólogos, 18

enfermeiros, 18 auxiliares de

consultório dentário e 36 au

xiliares de enfermagem. Estes
profissionais vão trabalhar em 12

dos 18 postos de saúde da cidade.
A remuneração varia de

acordo com o cargo e o nível de

escolaridade. A folha de paga

mentodoodontólogo edomédico
édeR$ 5.721,69. Já os enfermeiros,
vão receber R$ 1,907,26. Para o
auxiliar em enfermagem, o salário
édeR$ 843,08.Osquepossuemo
Ensino Médio completo e

conhecimentos em informática

podem se inscrever para a vaga de

auxiliar de consultório dentário,
que possui a remuneração de R$
766,44. Todos os cargos têm

jornada de trabalho de 40 horas

semanais.

A contratação será em regime
de emprego público, ou seja,
contratos por tempo indeter

minado e não estatutário (que
prevê estabilidade no emprego).

Conforme a diretora de saúde
-

pública da Secretaria Municipal
de Saúde de [araguá, IuáGuinter;
a garantia de emprego acontece

enquanto o programa existir.

ESPECIALIDADES - Já as

vagas de médicos especialistas
terão que aguardar mais um

pouco para serem preenchidas.
Segundo a diretora, só serão

abertas quando a execução de

umConcursoPúblicoMunicipal
for aprovada pela Câmara de

Vereadores. ''Algumas especia
lidades como a ginecologia deve
ter contratações em caráter

emergencial, pois há uma

grande demanda e alguns mé

dicos pediram a conta", revela.
Iuá informa ainda que são

apenas cinco médicos gineco
logistas que prestam atendi

mento em postos de saúde e no

Centro Vida. (GR)

SERViÇO
O QUÊ: Inscrições para
o Concurso Público da
Secretaria Municipal de Saúde.

QUANDO: De 4/10 a 4/11
VALOR: R$ 50 (nível médio)
e R$ 80 (nível superior).
INSCRiÇÃO: www.sociesc.org.br/
concursos/smsjaragua
PROVAS: 18/11 (sem local

e horário definido)
DIVULGAÇÃO DO GABARITO:

19/11 (após as 14h).
INFORMAÇÕES: (47) 3461-0170.

Gats faz aula aberta e alunos

mostram "O dragão_ verde"
JARAGUÁ DO SUL

OS professores do curso de

teatro doGats programam para

hoje, 5, uma aula aberta e

gratuita ao público. Os

.
interessados não precisam se

inscrever com antecedência,' a
única exigência é que tenham

mais de 13 anos de idade. Para

quem quiser continuar a

aprender as técnicas teatrais, o
grupo vai fazer o cadastro nesse

mesmo dia, depois do bate

papo, que começa às 19h. Ele

acontece na sede, instalada na

. Avenida Marechal Deodoro da

Fonseca, 1.082, no Centro de

Jaraguá do Sul.
APLAUSOSETOMATES

Aqueles que têm interesse em

conhecero trabalhodesenvolvido

pelos alunos do Gats podem
conferir a peça "O dragão verde".
O espetáculo vai serencenado no
ColégioMarista São Luis hoje, 5,
e na sexta-feira, 26 de outubro, às
20h. A entrada custa R$ 6, mas

pessoas com os bônus distribuídos

pelos atores da trupe pagam

apenas R$ 3. (KE)
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EXTRAVIO NOTAS
FISCAIS SERViÇO

A Empresa PousadaWille Ltda- Me, inscrita no CNPJ.
07.187.077/0001-61 comunica que foram extraviadas
as notas fiscais de serviço de numeras 213,214 e 601
do cadastro 27683-9. conforme Boletim de Ocor
rência nº 00050-2007-08310 de 03/10/2007.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

-.
: li•

PREMURA DE
E O I T A LJARAGUÁ ou SUL

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2007
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa para realização de um plano de redução de riscos

para assentamentos precários, na cidade de Jaraguá do Sul, SC conforme especificações
previstas neste edital.

VALOR ESTIMADO DA OBRA: R$120.412,50 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL REGIMENTO:
Lei federal 8.666/93 e demais alterações posteriores, PRAZO e LOCAL PARA �NTREGA dos
ENVELOPES: deverão ser entregues e protocolados na Divisão de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, até às 9h30min, do dia 19 de outubro de 2007. PRAZO e

LOCAL PARA ABERTURA dos ENVELOPES: Os envelopes serão abertos às 10 horas, do dia
19 de outubro de 2007, na sala de reuniões da Secretaria de Obras Públicas e Habitação,
na Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, nestacldade. ATESTADO DE VISITA: Será
necessário apresentar o Atestado de Visita, fornecido pela Divisão de Habitação (modelo
anexo VI), com declaração da proponente, em conformidade com o anexo deste edital,
devendo a visita ser realizada até o 2° (segundo) dia útil à data marcada para a entrega e

abertura dos envelopes. INFORMAÇÕES: A integra do Edital e os esclarecimentos poderão
ser obtidos no seguinte endereço: Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, município de
Jaraguá do Sul-SC, fone 47-33760536, ou pelo e-mail habitação@jaraguadosul.com.br.
Jaraguá do Sul(SC), 2 de outubro de 2007

ALBERTO JOÃO MARCATTO
Coordenador do FROHAB

,.'

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul
Reconhecido pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho

Em 21/06/68 sob Processo nO 122.070
. Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225 - Fone/Fax: 3275-0389

89251-620 - JARAGUÁ DO SUL -se

. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato

dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus direitos
sociais, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 23 de
outubro de 2007, às 13:00 horas em primeira convocação e caso não haja
número legal, haverá uma segunda convocação para uma hora após, isto é, ás
14:00 horas domesmo dia e local, com qualquernúmero de associados presentes,
a qual será realizada na sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent,
225, nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Leitura, discussão e votação da previsão orçamentária para exercício
de 2008, bem como o respectivo parecer do Conselho Fiscal;

2. Seguro do prédio e seu conteúdo;
3. Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 04 de outubro de 2007.

Edgar Hornburg - Presidente

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Maratona de leitura
A próxima Maratona de Leitura em [aragua do Sul acontecerá

nos dias 22, 23 e 24 de outubro, sempre das I8h às 22h, na sede do
Sesc (RuaPresidenteEpitácioPessoa, 1273, centro.) e terá aorientação
da dupla Crisriano de Sales, doutorando em Literatura (UFSC), e
deCristianoMoreira, 'escritor, autordohvro "Rebojo", pelaBernúncia
Editora. �s inscrições para a Maratona de Leitura são gratuitas e

límitadas, Informações pelo fone3371�?177.

.'. NOTA DE- AGRADECIMEN10 E

.' CONVITE PARA MISSA DE 7° DIA

A Família Enlutada de

Golberi Gabriel
Ainda consternados com o seu falecimento, vem por intermédio

deste agradecer a todos os parentes, vizinhos, amigos e

conhecidos que o acompanharam até a sua última morada, aos

CJ,ue enviaram flores, coroas e de uma forma ou outra enviaram

mensagens de condolências e em especial ao Padre Pedro
Nelson Brentano pelas palavras de conforto, e ao Corpo Clínico
do Hospital e Maternidade São José.
Convida ainda, para a missa de 70 Dia em sua memória que

será celebrada às 19h do dia 06 de outubro de 2007 (sábado),
na Paróquia São José - Corupá.

CPL criará Conselho de
Ex-presidentes
A diretoria do CPL (Centro
Integrado de Profissionais
Liberais de Jaraguá do Sul)

.

aprovou durante reunião
mensal, na segunda-feira, 1°,a
criação de-um Conselho de Ex·
presidentes. A proposta do
presidente da entidade, o
engenheiro LuizAntônio Negn,
objetiva rever fatores
importantes dos
acontecimentos históricos e de
objetivos do CPL.
O conselho de Ex-presidentes
deverá iniciar um planejamento
de longo prazo para a entidade.
O próximo passo para execução
do projeto é a adequação ao

estaMo e aprovação na

próxima reunião plenária. A
partirde então os ex
presidentes serão contatados e

convidados a fazer parte do
conselho.

Inscrições da Intejs
até amanhã
O prazo de inscrição para a 11 a

edição do Inteis (Integração do
Teatro Estudantil de Jaraguá do
Sul), encerra amanhã. De
acordo com a coordenadora de
eventos da Fundação Cultural,
Maria do Carmo de Souza,
podem participar do Intejs,
grupos de teatro das unidades
escolares das redes municipal,
estadual e particular; que tenham
participado da 1 oa edição do
evento e que estejam desenvol
vendo projeto de teatro na
escola. As inscrições podem ser

realizadas na Fundação Cultural
(Rua Ida BonaRocha, 101).

Radiologia Odontológica
e.:O.:wellituJúut .M !Bataffut

Especialista em Radiologia e Endodon1ia
Mestrando em Periodontia

prtlt. <iAlab. dasDlsclplinas de Radiologia
.e Atividades Clínicas, da Faculdade .

de Odontologia - tlniville, desde 2000.

Atendemos"Convênios
Entregamos Exames em seu ConsuHórto

R. Ângelo Schibchet, 77-Sala:03-Centro
Jaraguá do sul-se (Em frente da Mauro VeículoSl

TeVFax. :47-3371-2991
E-mail:wbatalha@uol.com.br

�
.' ,

�;_ Inseriçõ{�s abertas
> � 't

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JARAGUÁ DO SUL
89251-620 - JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, com endereço
na Rua Leopoldo Augusto Gerent, n�2f.5, Centro, município de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, convocatodos os membros da categoria dos
trabalhadores rurais: assalariados e assalariadas rurais empregados
permanentes, safristas, e eventuais na agricultura que exerçam atividades
individualmente ou em regime de economia familiar, na qualidade de

pequenos produtores, proprietários, posseiros,assentados, meeiros,'
parceiros, arrendatários, comodatários e extrativistas, do município de

Jaraguá do Sul, no Estado de Santa Catarina, para Assembléia Geral
.

Extraordinária de alteração estatutária da entidade, por sua denominação
para Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Jaraguá do Sul,
na denominação da categoria representada conforme acima descrito, entre
outras alterações, a realizar-se às 15:00 horas do dia 23 de outubro de 2007,
em seu auditório, sito no mesmo endereço da sua sede social, conforme
acima registrado, no município de Jaraguá do Sul- SC.

Jaraguá do Sul, 4 de outubro de 2007.

Edgar Hornburg - Presidente

A maior preocupação dos pais é o futurodos filhos. E o melhor para o futuro
é ulna excelente formação COllI sólidos valores morais e éticos. Invista no seu

filho(a) matriculando-o no Colégio Evangélico Jaraguá.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DE OLHO NO FUTURO

Ensino superior no Vale

abre 2�5 mil novas vagas
Unprj, Fatej, Fameg
p Faculdade Jangada
programam vestibular

KEllY ERDMANN

REGIÃO
Se você pretende fazer a

prova do vestibular de verão

2008, já pode começar a

preparar os livros e estudar. As

quatro instituições de ensino

superior do Vale do Itapocu já
definiram o calendário das

provas e ofertam, juntas, cerca
de 2,5 mil vagas para ingresso
no início do próximo ano.

Além delas, as duas

universidades públicas do

Estado também programam as

provas, assim como aquelas
vinculadas ao Sistema Acafe.
No total, a UFSC (Univer
sidade Federal de Santa

Catarina), tem 4.095 vagas

em65 cursos. Já a Udesc, tem
espaço para 1.189 novos

acadêmicos nas 26 habili

tações disponíveis.
Outra que pretende rece

ber número elevado de alunos

ingressantes é a Univali

(Universidade do Vale do

Itajaí). São 2.997 vagas por
meio do vestibular, mais 2.829
através do Seletivo Especial
e 628 pelo resultado obtido no
Enem (Exame Nacional de
Ensino Médio) .

O campus envolve as

cidades de Ttajaí, Tijucas,
Balneário Camboriú, Bigua
çu, São José e Piçarras. Quem
preferir a Univille, em São
Bento do Sul, Joinville ou São

Francisco do Sul, pode tentar
uma das 2.853 cadeiras de
socupadas na entidade.

UNERJ
Processo seletivo

Inscrição - de 3 de outubro a 25 de novembro

Local - site da instituição ou no Serviço de Apoio ao Estudante, na Unerj
.

Valor - gratuito
Resultado - 3 de dezembro

Matrícula - 5 a 10 de dezembro

Cursos - Administração, Pedagogia, Tecnologia em Automação Industrial,
Ciências Contábeis, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Tecnologia
em Informática

Vagas - 440

UNERJ
Vestibular

Inscrição - de 8 de outubro a 12 de novembro

Local - www.sistemaacafe.com.br ou www.unerj.br
Valor - R$ 55
Resultado - até 14 de dezembro

Matrículas - 13 a 19 de dezembro

Cursos - Design, Direito, Engenharia de Produção, Moda, Engenharia Mecânica,

Engenharia Elétrica e Arquitetura e Urbanismo

Vagas - 380

FATEJ
Inscrição - de 8 a 27 de outubro

Local - Shopping Breithaupt ou www.fatej.com.br
Valor- R$ 25
Resultado - novembro

Matrícula - não definido
Cursos - Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos,

Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em

Gestão da Produção, Tecnologia em Gestão Industrial e Tecnologia em Comércio

Exterior

Vagas - 700

JANGADA
Inscrição - de 20 de outubro a 10 de novembro

Local - Jangada ou no site www.faculdadejangada.com.br
Valor- R$ 30
Resultado - 12 de dezembro

Matrícula - não definido
Cursos - Enfermagem, Ciências Biológicas (licenciatura ou bacharelado) e

Educação Física

Vagas - 250

FAMEG
Inscrição - de 10 de outubro a 12 de novembro

Local - www.fameg.edu.br ou na Fameg
Valor - gratuito
Resultado - 21 de novembro

Matrícula - 22 a '30 de novembro

Cursos - Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Desígn - Moda, Direito,

Psicología, Engenharia da Produção, Comunicação Social - Publicidade e

Propaganda, Tecnologia em Redes de Computadores, Tecnologia em Sistemas de

Informação, Matemática, Magistério
Vagas ,- 800

SISTEMA ACAFE
Instituições - Univali, Univille, Furb, Unisul, Unoesc, UNC, Uniplac, Unidavi,
Unesc, Unifebe, Unochapecó, Unibave, USJ, Udesc

Inscrição - 8 de outubro a 12 de novembro

Local - www.sistemaacafe.com.br

Valor - R$ 55
Resultado - até 14 de dezembro

Matrículas - 13 a 19 de dezembro

•

Campanha planeja diminuir a

sonegação fiscal no município

Alunos da Albano Kanzler assistiram peça sobre o tema ontem

JARAGUÁ DO SUL

Omunicípioarrecada cercade

R$ 10 milhões com o pagamento
do ISS (Imposto Sobre Serviço), a.
cada ano. Se todos os jaraguaenses
exigissem notas fiscais quando
efetuam qualquer compra, esse
valor duplicaria. Na tentativa de

mudar essa situação, a Secretaria
da Fazenda iniciou uma cam

panha de conscientização que vai
percorrer as escolas da cidade e,

ainda, reunir os estudantes em

uma caminhada pelo Centro,
amanhã.

Segundo o responsável pela
pasta, Alexandre Alves, o projeto
tem duas frentes. Uma delas é

incentivar opedido e a emissãode

notas fiscais. A outra, pretende
aumentar o número de empresas

cadastradas junto à Prefeitura.

"Temos 12mil negóciosnaReceita

Federal, mas desses só em tomo

de setemil estão regularizados em

Jaraguá ", explica. Por isso, quase
metade do totalnãogeranenhum

retomo aos cofres locais.
Essas e outras informações vão

ser repassadas aos 1,5mil alunos
matriculados no 6º ou 7º ano das

24 instituições domunicípio, que
depois devem fazer um trabalho
sobre o tema. Na abertura oficial

da campanha, marcada para este
sábado, 6, a partir das 9h na Pra

ça, acontece a distribuição de

brindes, e apresentação teatral.
Durante da última quinta

feira, cerca de 200 estudantes da
Escola Albano Kanzle viram de

perto as iniciativas da campanha.
CESAR JUNKES

--"��.,;;;:;;;;�r-�

1

de 12 a 17 anos), e profissionais
premiados.

Segundo a coordenadora, a

idéia é fomentar a produção
artística.Para isso, osparticipantes
vão ter que retratar o quarteirão
do Museu Histórico Emílio da

Silva. Todos ganham certificado,
.

medalha e premiação. Os três'

melhores em cada modalidade

ainda integram duas exposições.
Para concorrer, basta se inscrever

até às 13h, no sábado, e levar os
materiais necessários à pintura.
Informações pelo telefone 8823-

8483, comCristina. (KE)
-

Encontro dE.» Pintura

acontE.»CE.» no sábado
JARAGUÁ DO SUL

Amanhã é dia de arte no

Centro de Jaraguá do Sul e quem
quiser mostrar que consegue

imortalizar imagens sobre uma tela

pode participar do Encontro de

Pintura, promovido pela artista

plástica Cristina Pretti. A disputa
começa às 8h e segue até às 16h,
na Praça Ângelo Piazera, e inclui

quatro categorias: comunidade,
'infanto-juvenil (de 7 a 11 anos e

� r�·"
"'..
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Bonecos
empolgam
platéia

'KELlY ERDMANN

Um mundo lúdico, de
muitas cores e

diversão. São essas

'algumas das coisas que mais

·
chamam a atenção de Amanda

·

Oppermann, de apenas seis
.

anos. Desde os oito meses de
'vida, ela espera ansiosa pelos
'bonecos, fantoches e

". marionetes responsáveis pela
.. alegria de milhares de pessoas

·

todos os anos, durante o

Festival de Formas Animadas
daScar.

Ontem, corno de costume, a me
nina fez a avó, Mara

Oppermann, sair de casa e leva
la até o Centro Cultural para
assistir à "O velho da horta", da
Cia. Pequod. Os cariocas

conseguiram uma façanha já
nos primeiros minutos do es

petáculo: arrancaram risos con

tínuos das duas, sem.distinção
de

.

idade. "Esse tipo de
". montagem não é apenas para as

crianças. Lutamos'. contra o

pensamento de que 'os adultos
não podem vê-las", explica
Miguel Vellinho,. diretor da
trupe que se especializa, cada vez

mais, em trabalhos focados não

apenas no público infantil.

Esse objetivo, aliás, é colocado
em prática duplamente sobre 9S
palcos do Centro Cultural. A
Cia. Pequod veio à cidade para
três apresentações, duas ontem

e mais uma na noite de hoje .

Qtiern for ao Grande Teatro às
20h desta' sexta-feira vai assistir'
à "Filme nair". A peça tem corno
personagern principal Verônica
De Vitta, uma cantora suspeita
de assassinate que se sente

perseguida por desconhecidos.
Com ela, entra em cena um

detetive particular fracassado.
Os dois acabam se envolvendo.
Mas, só descobrem os mistérios
da situação no final do

espetáculo.

Quem preferir ir à Scar mais

tarde, ainda tem a chance de
conferir o grupo espanhol jordi
Bertran. Os honequeiros

. -. most.ram- "Super-monstros" às,

21h30, fia Pequeno Teatro .. Os
ingressos .cusram R$: +o:
Estudante e pessoas commais de
60 anos pagam R$ 5. O 7° Fes
tival de Formas Animadas ter

mina amanhã;

�

Yakissobá
aqui!

Café espresso com deliciosos doces e

salgados em um ambiente climatizado,só
_

na DOCE SABOR CONFEITAR!!,
-

�.Alameda 25, sala '11 ,iJ
Fone 3055 222�

PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira, 5
9h30 - Escola General Rondon, Massaranduba - ETC e Tal
1 Oh - Grande Teatro Scar - Catibrum
11 h30 - Refeitório Duas Roas - Nazareno Bonecos
,.14h ;-' Pequeno Teatro Scar -: Cqixa do Elefante -

>'
. 14h - Espaço Cnlturàl Angeloni - Cia. Mútua ..

15h30 - Esco!,d3eneràr Rondon, Massaranduba - ETC e Tal
17h - Terminal Urbano de Ônibus - Nazareno Bonecos
20h - Grande Teatro Scar - Cia. Pequod
21 h30 - Pequeno Teatro Scar - Jordi Bertran

PREÇODE FÁBRICA
(47) 3371 -1147

_'

�
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OPINIAO SCHÜTZENFEST ZEITUN�

• EDITORIAL

Schutzentestzuu?
A Associação de Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do
Itapocu - ACSTVI, fundada
em 1989, congrega
atualmente 21 sociedade da
nossa regiao (Corupá,
Guaramirim, Jaraguá do Sul e
Schroeder), com o firme
propósito da manutenção da
cultura alemã, principalmente
com a pratica da tradicional
Festa do Tiro.

As sociedades e aACSTVI
são entidades sem fins
lucrativos formadas por
famílias da região em que estão

estabelecidas, onde através do
trabalho voluntário
organizam torneios e Festas do
Tiro, praticando um esporte e

proporcionando lazer e

tranqüilidade através da

confraternização entre os seus

membros.
A Schutzenfest é o

coroamento de. todas as

atividades das sociedades.
As características que

levam a Schützenfest a chegar
a sua 19ª edição, e sempre
elogiada por todos, são a

prática do tiro, os desfiles das
sociedades, a comida típica e

a boa música que sempre
buscamos apresentar as

milhares de pessoas que
passam todas as noites pelos
nossos pavilhões.

Buscamos em todas as

edições da festa, zelar pela
tradição Germânica. Para isso
incentivamos o público a vir
a festa com seus trajes típicos,

.

as sociedades de tiro a usarem

seus uniformes, aos box de

alimentação a buscarem

alternativas de comidas
típicas, e com a música não

poderíamos agir de forma
diferente. Nesta edição a busca
da parceria Schutzenfest/CDL
com o objetivo de resgatar e

envolver os estabelecimentos
comerciais .corn a

ornamentação
.

de suas

vitrines.

Com o intuito de
popularizar ainda mais a

Schützenfest, e atender a toda
a comunidade, a CCO
resolveu praticar na edição da
festa deste ano, os mesmos

pre�os 'praticados no ano

anterior no que diz respeito aos

ingressos e aovalor do chope.
Por tudo isso e muito mais,

VENHA SER REI NA XIX
SCHÜTZENFEST: UMA
EXPLOSÃO DE ALEGRIA!

No ano passado o evento reuniu cerca de 56 mil pessoas
, )

SCHÜTZENFEST ZEITUNG '
Redação: Genielli Rodrigues
Fotos: César Junkes, adair Fabiano Bosse e Arquivo Histórico
Produção: O CORREIO DO POVO

TUDO PRONTO

Começa hoje a

19a Schützenfest

Expectativa é de

que 85 m'il pessoas
passem pela festa

Inicia hoje, às 18 horas, b
evento mais esperado do ano.

A 19ª Schützenfest,
considerada amaior festa do tiro
das Américas, reserva muitas

atrações durante os dez dias de
alegria. Os preços deste ano são
os mesmos praticados no ano

passado. O Chope oficial é o

Antarctica, comercializado a

R$ 3,50 o copo de 440mililitros.
NQ total são 65 mil litros de
chope para este ano, no ano

passado foram consumidos
cerca de 56 miL Já os 'ingressos
variam de R$ 2 a R$ 10,
dependendo o dia. Vale
lembrar que pessoas com trajes
típicos ou vestidos com o

uniforme das 21 sociedades
participantes, não pagam
ingresso. Segundo opresidente
da CCO (Comissão Central

Organizadora), Ivan Torre! I

devem passar pelo Parque
Municipal de Eventos cercade
85 mil pessoas.

São mais de 30 bandas que
animam os dez dias de festa no�

três pavilhões. Ivan informaque
70% do repertório deve ser de
música típica. J á as

apresentações artística!
acontecem todos os dias no

Pavilhão "C". A gastronomia
germânica pode ser apreciada na

praça de alimentação, com um

buffet de comidas típicas (livre)
ao custo de R$ 15. Além de 11
boxes com cardápios que vão
desde a batata recheada até

pizzas e lanches.
Para proporcionar dias de

diversão a festa conta com o

auxílio de 250 voluntários, mas
40 homens e mulheres para a

limpeza e em torno de 30�
músicos e técnicos de som na

animação. A programação pode
ser conferida no site:

www.schutzenfest.com.br e na

página 8 deste caderno.

Dias 4, 8, 9 e 10 - R$ 2
Dias 5, 6, 11, 12 e 13 - R$ 10
Dias 7 e 14 - gratuito

Entrada gratuita - crianças,
pessoas acima de 60 anos, com

trajes típicos ou de sociedades

BEBIDAS
Antarctica - R$ 3,50 (440 ml)
Refrigerante - R$ 2 (300 ml)

COMIDA
Restaurante Típico - Servido jantar
típico em todos os dias da festa e

almoço nos finais de semana, dia
12 e dia 10 almoço, ao custo de R$
15, sendo que no dia 10 (quarta
feira) o almoço terá custo
promocional de R$1 0,00.
Box 2 - Espetinho, galeto, churrasco

. e Bratwürst
Box 3 - Pizzas
Box 4 - Cachorrão e sucos
Box 5 - Lanches e salgadinhos em

geral

Box 6 - Sorvetes
Box 7 - Minilanches e x dogs
Box 8 - Sorvetes
Box 9 - Souvenirs - camisetas,
chapéus, batons, Cd' de música
alemã, canecos, brinquedos em

geral.
Box 10 - Batata Recheada
Box 11 - Espetinhos e salgadinhOs
em geral fritos e assados, cachorrO
quente e sucos
Box 12 - Crepes, tapioca, SUCOS e

cafe
Box 13 - Massas com molhos
diversos
Box 14 - Churros
Box 15 - Batata Recheada -

Schutzenkartoffel
Box 16 - Studelhaus- Studel,
pastelão, tortas salgadas, bolos e

tortas, pães, café e trufas
Box 17 - Schutzenbiergarten
caipirinha, coquetéis diversos, batata
e polenta frita, ai"pim com bacon,
medalhão suino e frango a
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IVAN PILON TORRES

'cada povo tem uma

identidade que temos

que preservar'
Wan Pilon Torres, presidente da Comissão Central Organizadora da 19a

Schützenfest fala como foi o' trabalho de organização da festa e da expectativa
para o evrnto.

Ivan Pilon Torres iniciou na,ACSTVI (Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu) há dez anos como coordenador
de grupos folclóricos. No ano passado foi eleito, de forma democrática,
pelos presidentes das 20 sociedades associadas aACSTVI como
presidente da CCO da 19ª Schützentest. De lá para cá teve a missão

administrar, com o apoiode 20 pessoas e mais 250 voluntários, e fazer
acontecer a 19ª Schützenfest.Com tudo pronto ele está aliviado e com a

sensação de missão cumprida. Sobre a organização e particularidades da
Schützenfest, Ivan fala a seguir em entrevista ao O Correio do Povo.

Correio do Povo, Qual a
expectativa para à. edição
desteano?
Ivan Pilon Torres - Nós

da comissão imaginamos uma
festa tranqüila alegre, sadia,
aonde a família poderá

, desfrutar o lazer e a cultura,
no qualpossam levar os filhos,
sem aglomeração de pessoas,
com tranqüilidade. Quanto
ao público, imaginamos o

mesmonúmero de pessoas do
ano interior, cerca de 85 mil
no total, mesmo porque é a

capacidade do espaço,
trabalhamos com um público
de 12mil parmal de semana.

CP .. Como foi organizar
a 1�Schützenfest?

Ivan - Foi tranqüilo. Desde
fevereiro deste ano

trabalhamos com a

Sc.hützenfest. Sabíamos dos
problemas da última edição e

resolvemos trabalhar com as

causas. Os últimos dias foram
apena§ para as montagens e

retoqués�Se fosse paradar urna
UOla eu 'darla 9-,9 para a

O�&anização, avalio corno

positivo todo p trabalho. Foi
importante, todas, as pessoas
estão empenhadas, deram o

melhor que podiam oferecer,

CP - Por que, demodo geral,
os resultados de licitações
demandam tanto tempo para
serem conhecidos?

Pirmann - O processo lici
tatório tem que seguir as regras
da lei. Existe o prazo de publi
cação, para que as empresas to

mem conhecimento e arrumem a

documentação para concorrer.

Após a retirada do edital tem o

prazo para recurso, para as em

presas que acham que teriam

condições de ganhar e que, por
um ou outro motivo, foram des
classificadas ... é um processo

moroso, mas necessário para o

trâmite legal eigualitário a todos
os participantes do processo de

licitação.

CP Os recursos

financeiros para a realização
do evento de onde vieram?

Ivan - O Governo do Estado

repassou R$ 100 mil, através do
Funturismo, que já foi captado,
com a Weg' e o Breithaupt
(incentivadores).APrefeitura de

Jaraguá do Sul disponibilizou
,recursos dentro do orçamento
deles. A ACSTVI antecipou os

recursos para as despesas iniciais
da festa. Esta despesa será para

quando iniciar o evento. Ainda .

não tem como calcular o total

CP,A Schützenfest é só em
outubro?

Ivan - Não. A Schützenfest
acontece o ano inteiro, com
equipes que participam de

.

campeonatos de tiro, para
promover a festa e as associações.
Essa equipes sempre ficam entre

as melhores nas competiçôes.
Promovemos também _;

anualmente três campeonatos
entre 'as sociedades, um deles é a

Feinso (Festa de Integração das
•

Sociedades Filiadas), que
acontece em junho, ,e chega' a
reunírrnaisdemil pessoas. Existe
também o baile do atirador,

'. campeonatos de tiro, com 1,2mil
, inscritos, no qual se elege os .

. CP - O Parque Municipal
melhores atiradores. Aonde nos de Eventos foi recentemente
vamos levamos o nome da devolvido à Salvita (Sociedade
Schützen, dos atiradores e de � Assistencial ao Lavrador do

Jataguá do Sul. Ao longo deste Vale do Itapocu) por ordem
ano fizemos divulgaç.�o em judicial. Aonde serão as

Curitiba, São Paulo e . próximas edições da

Florianópolis. .
Schützenfestl

gasto, mas para iniciar se precisa,.
no mínimo, de R$ 150 mil, que
foram emprestados da associação.
Isso porque o fornecedor não
espera e esses recursos

antecipados devemexistir; quem
promove a festa é a associação,
mas temos o total apoio da
Prefeitura.

CP , A festa pretende
aumentaro turismo na cidade?

Ivan - Divulgamos fora

justamente com esse objetivo,
para sensibilizar as pessoas a

prestigiarem o evento. Tem

grupos vindos de São Paulo e

do Paraná que ficaram
admirados por existir uma festa
de tiro. No total, que temos

contato, são três grupos de fora

que visitam a cidade. Em curto

prazo não serão colhidos os
frutos desta divulgação, mas
em longo prazo acreditamos

que sim. Este ano são três, ano
que vem podem ser quatro ou
cinco grupos. Começamos a

fazer este trabalho porque, ou.
tornamos ela uina festa

regional, ou turística. Se for

regional não há necessidade
de expandir, se for turística
sim. A Oktoberfest levou 23
anos para chegar ao patamar
que encontra hoje,é um

trabalho a longo prazo.

QUEMÉ:
Ivan Pilon Torres, 46 anos,
é natural óe Braço do
Norte, no Sul do Estado de
Santà Catarina. Está em

Jaraguá do Sul há 27
aqo�, é casado e tem um .

filho de 23 anos. É
formado em Ciências
Contábeis e mestre em

Contabi,lidade e Finanças
pela PUC (Pontifícia
Universidade Católica) de
São Paulo. Além de

empresário do ramo de
eontabilidade. É a primeira
vez que Ivan aceita o
desafio de ser presidente
da ceQ daSchülzenfest

Ivan - Não sei. Será feita
uma avaliação e vão definir

,

os rumos da festa. Com uma

nova CCO. Esperamos em

novembro ter uma definição
do formato. Não sei aonde
vai acontecer, pode ser no

Parque Municipal, pode ser

na Arena, nas Sociedades,
temos varias alternativas.
Pode modificar o formato,
mas acabar de jeito nenhum.
Cada vez mais será uma festa
típica alemã. A população
não precisa se preocupar.

Cp,Qual a importância de
se preservar a cultura?"

Ivan - Cada povo tem uma

identidade que de algummodo

temosque preservar. Estacultura
marcaa importâncía daspessoas
que colonizaram e desenvol-

.

veram uma cidade próspera.
Praticavàma culturadiariamen
te, pelo idioma, vestes, e princi
palmente o lazer; na prática do
tiro, da música e a dança, Esta
identidade deve ser preservada
e contada.Outroponto é avalo
rização damúsicagermânica, foi
répassada às bandas a-que 70%
do repertório deve serdemúsica
"alemã,em tódosospaVilhões.No
pavilhãoCacontecerão apresen

; rações de grupos folclóricos.
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Schützenfest: .

criada para
fortalecer as sociedades

COMO lUDO' COMEÇOU

Jaraguá do Su!· (47) 337{)·!900
Rtn Remo/do Rau ·1:14 � CeotroTrazida pelos imigrantfs, a festa misturava o esportE' com a vida social

-

Construção da dede da Sociedade Atiradores, em 1931

Schützenfest é uma

tradição trazida da Alemariha
pelos colonizadores, que se

adaptou facilmente a nova
i:erra. Considerada como o

evento cultural mais

importante da região, a

Schützenfest participa desde
1988 do circuito de festas de

.

outubro do Estado de Sarita
Catarina. A fesia foi criada
para fortalecer os clubes de

caça e tiro. Os imigrantes
trouxeram o Schützenvereine
(Sociedades de Atiradores)
que tinham um papel
importante na vida social,
cultural e recreativa das
pessoas.
A tradição dos clubes de

caça e
. tiro é milenar e está

presente em vários paises
europeus. Na Idade Média os -

,

clubes ensinavam os

atiradores no manejo das
armas e cultivar o amor a

pátria, além de ser encarado
como um esporte. Algumas
dessas COrporações tinham um

caráter militar. No entanto,
em tempos de paz eles
realizavam torneios de tiros.
A prática do esporte se

misturava a vida social e

conseqüentemente a

organização de grandes
festas.

Com o surgimento dos
exércitos a características de

guerra dos clubes veio a baixo
e estes começaram a voltar os
olhos para' a realização de

üestlleda Sociedade Amizade

competições. No século XIX,
aconteceram as primeiras
Schützenfests, que consistia
na arte da destreza do tiro.
O atirador mais hábil era

aclamado "Rei dos
Atiradores".

Em J araguá do Sul a

primeira sociedade de tiro foi
oficialmente criada no dia 6

DESFILES

BAILES

de março de 1906, no antigo
Salão Boa Esperança, também
chamado de "Pau do Meia"
(esteio no meio do salão com

a finalidade de sustentação),
decom

I o nome

Schützenverein Jaraguá
(Sociedade de Atiradores
Jaraguá). Com o surgimento
de novas sociedades, no ana

de 1988, foi criada a

. Schützenfest, para fortalecer
as sociedades e preservar a

cultura germânica.
No ano de 1989, as

sociedades criaram a ACSTVI
(Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu). A entidade foi
criada com o objetivo de

resgatar as verdadeiras
tradições germânicas e

organizar o evento.
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INSTALAÇÃO DO SCHÜTZENBAUM

Lançamento da 19a edição
acontece em grande estilo

ODAIR FABIANO BOSSE

rr�
àr�j�'1'1

A árvore do atirador foi "plantada" em frente ao Museu Histórico Emílio da Silva

Cerca de 250 pessoas
participaram do desfile

Emílio da Silva.

Participaram do desfile 250

pessoas de 20 sociedades de
tiro da microrregião e as

candidatas à rainha da 19ª
Schützenfest. Foi
comercializado chope e do
tradicional Brat Würts, além
de apresentações folclóricas.

pinheiro é plantado e enfeitado

para comemorar O· início da

primavera. Assim a organização
da festa adaptou as festividades
do Ma:inBaum para o

lançamento da Schützenfest,
originando o Schutzenbaum

(árvore dos atiradores).
O Schutzenbaum já foi

plantado este ano em julho na

cidade de Corupá, durante o

aniversário da cidade. A

intenção é realizar o ato todos
os anos em todas as cidades que
têm Sociedades de Tiro que

participam da organização da
festa.

.

Em clima de Schützenfest a
CCO (Comissão Central

Organizadora) promoveu no

dia 15 de setembro o já
. tradicional Schützenbaum
(árvore do atirador). A árvore'
simboliza o lançamento oficial
da festa. Na oportunidade
aconteceu também o desfile
das sociedades, com saída no

Mercado Público Municipal,
passando pela AvenidaGetúlio
Vargas; Calçadão, até o Museu -

SCHÜTZENBAUM - É O

segundo ano que acontece a

instalação do Schützenbaum.
Originário de Bavária, na

Alemanha, foi inspirado na

festa doMainBaum (arvorede
maio), no qual o primeiro

.sCHÜTZENFEST ZEITtm

Exposição faz um resgate·
histórico da Schützentest
A Schützenfest tem muita

história para contar e, um pouco
desta memória, pode ser

conferida na exposição "Fatos e
Fotos da Schützenfest", que está
no Museu Histórico Emílio da
Silva, em Jaraguá do Sul. Com
mais de 400 imagens, de todas
as edições, a mostra mescla

fotografias antigas com

momentos relevantes de tudo o

que envolve a festa, como a

primeira banda, a primeira
busca de rei, os primeiros alvos
e o surgimento da principal
evento da cidade.
A exposição não se limita'

apenas as imagens, mas

apresenta também
indumentárias típicas,
medalhas, troféus, cartazes e

banners (que fazem uma

introdução his tórica do

evento). Entre os elementos da

exposição estão os alvos antigos,
utilizados pelas primeiras
sociedades. Estes alvos são um

resgate histórico importante,
pois eram carregados nas buS(aj
de rei e rainha. "Os alvos eram
a prova real de que o rei tinha
acertado no centro", explicaa
museóloga Alcioni Canuto
Ruddeck.

Conforme ela, a preocupação
da mostra é fazer com que ru

pessoascultuem a festa do tiro.
"A Schützenfest envolve
culturalmente a cidade é isso
que diferencia o município dos
outros. É o lazer cultural do
povo, pois o ano todo a

Schützenfest está acontecendo
nas sociedades", conta.
A exposição pode ser

conferida no museu ãté uma

semana depois do término da
Schützenfest. A organizaçãoda
mostra {oi feita pela ACSTVI

(Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu), Prefeitura de Jaraguá
do Sul e do Museu Histórico

Emílio da Silva.

o Torneio de Tiro entre os Profissionais da Imprensa aconteceu no dia 26 de
setembro. O evento fez parte da programação oficial da Schützenfest.
Participaram da competição profissionais dos meios de comunicação da

região. O torneio aconteceu nos Estandes de Ti'ro Ofíciais do Parque Municipal
de Eventos. Os vencedores serão divulgados hoje à noite durante a

Schützenfest, às 22h, nO'Pavilhão "e" do Parque Municipal de Eventos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SCHÜTZENFEST ZEITUNG SOCIEDADES QUINTA-FEIRA, 4 de outubro de 2007 I 7

Sociedades. fazem a Schützenfest acontecer
NO TOTAL SÃO 20 ENTIDADES

Escolha da Rainha

acontecp hoje à noite

na abertura da festa

Graças às 21 sociedades de

tiro da região a Schützenfest

acontece. Cerca de 250 pessoas

das sociedades trabalham

voluntariamente na festa e a

ceo (Comissão Central

Organizadora) é formada

praticamente por membros

dessas sociedades. Elas ajudam
ainda financeiramente, com

dinheiro da - ACSTVI

(Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do

ltapocu}, para o capital inicial
doevento.
As sociedades estão sempre

preocupadas em manter a

cultura. Promovem

internamente eventos como

"Tiro Rei" e a "Busca de Rei".
É nos clubes que se mantém a

tradição germânica, por meio
de trajes típicos, música e,

sobretudo, a prática do tiro.

Sempre'regado de muito chope
ecomida.

Para representar todas as

sociedades, as entidades
escolhem uma candidata a

rainha. Este ano concorrem ao

título 20 candidatas. No ano

passado FlaviaCristina Passos,
do Clube Atlético Baependi,
f-oi a escolhida entre 19
candidatas. Catiana Pereira, da
Sociedade Esportiva e

Recreativa Vieirense, foi a 1 ª

princesa, e )éssica Alana
Paganelli, da Sociedade
Recreativa Rio da Luz II, a 2ª
princesa. Kerling Fabiana

Hornburg, da
_

SER

Bandeirantes, ganhou como a

mais simpática.
O concurso deste ano é

logo no primeiro dia da festá e

acontece hoje a partir das 18
horas. As candidatas serão

avaliadas pela beleza facial,
elegância, postura e

desenvoltura de passarela. Elas
representarão a .Schützenfest
nos próximos doze meses em

diversos eventos.

Maiki Juliana Klemann, do
Botafogo Futebol Clube

(3376-1775)
Presidente: Ari Enke

Sandra Raasch, da
Sociedade Atiradores Ribeirão

Grande da Luz (3371-3937)
Presidente: Fino Raasch

Jéssica Müller, da
Associação Rec. Cult. Rio da
Luz "Salão Barg" (3376-2184)
Presidente: Celso Hille

Suelyn Eliza Krause, do
Clube Atlético Baependi
(3371-0222)
Presidente: Sidney Buchmann

Helena dos Santos, da
Sociedade Desp. e Hec.

Amizade (3371-3257)
Presidente: José Demarchi

Schayane dos Santos, da
Sociedade Esp. e Recreativa
Guarany (3370-4344)
Presldente: Nelson Draeger

Paula Spézia; da Sociedade

Rec. Desp. Rio da Luz II "Salão
Centenário" (9657-3973)
Presidente: Eno Krüger -

Jessica Fabiana Eichstadt,
do Clube de Caça e Tiro

Bracinho (3374-1152)
Presidente: Eli Krogel

Daniela Detina Fritzke, da
Sociedade Esportiva João

Pessoa (3370-2747)
Presidente: Valmir Lange

Eloísa Steffens, da
Associação Esp. e Recreativa
Vieirense (3275-1544)
Presidente: Ivone Schmidt

Kelli Cristina Erdmann, da
Sociedade Recreativa Vitória!
Rio da Luz (3055-8164)
Presidente: Olinda Koehn

Aline Prusse, da Sociedade

Atiradores Diana (3373-
1659)
Presidente: Gelásio Fiamoncini

Franciele Sell, da Sociedade

Esportiva Recreativa Aliança
(3376-0146)
Presidente: Waldino Hamburg

Michelle Dumke, da
Sociedade Recreativa
Alvorada (3376-077(1))
Presidente: Marcelo Prochnow

Prlseila Voiles, da
Sociedade Esp. Recreativa
Schroeder III (3374-1339)
Presidente: Aliberto Rüdiger

�
Daniele Kreutzfeld, da
Sociedade Atiradores

Independência (3392-4400)'
Presidente: Fernando Henn

Angélica Gonçalves, da Soc,
Cat. Esp,dos Atiradores de
Brüderthal (3373-0242)
Presidente: Carlita Engelmann

Rosana Luisa Vieira, da
Sociedade Rec.D'esportiva 25

de Julho (3392-3027)
Presidente: Valdir Hamburg

Josileni Lindner, da
Sociedade Esp. Recreativa
Bandeirantes (3275-2255)

-

Presidente: Werner Kanzler
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Mascote da Schützenfest:
é exemplo de bom moço

Mascote tem a missão de acompanhar as rainhas e animar os bailes
.

"

Wilfried foi criado
em 1998 e é adorado

pelas crianças'

Bem vestido, carismático,
engraçado, saudável,
simpático ... Wilfried tem todos
os adjetivos de um bom moço.
Mascote da Schützenfest desde
1998, ele é simboliza a festa em
todos os aspectos. Paramanter
a imagem de bom rapaz
acompanha as rainhas durante
a festa, anima os bailes e não

bebe. É um atirador nato e

representa a festa em todos os

momentos de divulgação ...
Além de tudo isso,Wilfried

faz o trabalho de animar e

aproximar as majestades do

público. "As crianças adoram o

Wilfried, elas sempre querem

abraçar, bater fotos e conversar
com o mascote",' revela
Marcelo Heins Prochnow,
coordenador de divulgação da
'CCO (Comissão Central
Organizadora) .

Segundo ele, a identidade

.

da pessoa que interpreta o

Wilfried só é revelada no

último dia da festa. Já que as

atenções devem ser voltadas

para o mascote e a festa. Ele
re"vela que, como são mais de
um dia de festa, há um

revezamento do personagem,
mas confessa que também

incorpora oWilfried em alguns
dias. "Ele é amigo de todos,
gosta de atirar, é um exemplo
bom para os jovens e as

crianças, além de ser um
admirador da cultura

germânica. É o porta-voz da
festa e transmite muita energia
positiva", relata Marcelo.
A mensagem de Wilfried

para esta edição é de animação.
"Espero todos na Schützenfest,
parase divertir pra valer, com
muita alegria, música, tiro e

tradição germânica", brinca
Marcelo interpretando o

. mascote da. festa.

Cheguei em Jaraguá
Os atiradores estavam todos lá
Estavam: Hanz, Fritz, Max, Helmut,
Wolfgang, Schumacher
Mas e Wilfred, aonde está?
É que Wilfred saiu para comprar
Rolimops e chopps para nós tomar
Se ele me abre o vidro de ovo na

viagem
Muito braba eu vai ficar-
E eu já estou cansado de esperar
Pra Schützenfest vamos todos já
tamer eisbein, strudell, kartoffel
E tomar todo o chopp que aguentar
E de uma vez

Agora que meu pulso firme está
Eu vou pra o estande atirar
Ai, meu Deus
Atrás de uma pilha de barril de chopp
Olha o Wilfred aonde está
Na testa em Jaraguá

Tomando chopp e dançando sem parar
olha onde o Wilfred está
Na festa em Jaraguâ
Tomando todas e dançando sem parar
Chequel em Jaraguá

.

Os nossos amigos estavam todos lá
Estavam: Hans, Frtiz, ...

'

AO SCHÜTZENFESTZE�

'17:00
.

-18:00
21):00

5/10/07
Sexla

6/10/07
Sábado

7/10/07
Domingo

Data
5/10/07
Sexta

6/10/07
Sábado

7/10/07
Domingo

BANDAS - PAVILHÃO A, a e C

üata
04/10/07
,Quinta
05/1'0/07
Sexta

06/10/07
Sábado

07/10/07
Domingo

Apresentação de Banda da Terceira Idade na Praça An���
Piazeira/Calçadão
Distribuição de chope pelas principais ruas da cidade
Abertura dos portões do Parque Municipal de Eventos
Busca dos Reis, Rainhas, Cavalheiros e

Princesas do Tiro
Abertura oficial da XIX Schützenfest

Sangria do.primeiro barril de chope
Escolha da Rainha e Princesas da XIX Schützenfest
Premiação dos melhores Atiradores do Torneio de Tiro
Oficial- Pavilhão "C"
Início do baile no Pavilhão "N'

Apresentação de Banda da Terceira Idade na Praça Ang�lo
Piazeira/Calçadão
Abertura dos portões do Parque, Municipal de Eventos
Jantartípico com música ao vivo no Pavilhão "PI'
Início das competições de tiro
Início do baile no Pavilhão "C"
Início do baile no Pavilhãã "p,;'

Apresenta ões folclóricas no Pavilhão�"C"
,

Distribuição de chope pelas principais ruas da cidade
Abertura dos portões do Parque Municipal de Eventos
Almoço típico no Pavilhão "N'
Início dás competições de tiro - Estandes Visitantes
Busca de Reis e Rainhas do Tiro no centro da cidade, da
Praça Angelo Piazeira, até o Parque de Eventos.
Início das competições de tiro Sociedades e Visitantes·
Estandes Oficiais
Jantar típico com música ao vivo no Pavilhão ''f,' ..
Início do baile no Pavilhão "C"-
Início do baile no Pavilhão"A"
Apresentações folclóricas no Pavilhão "C"

Aprasentaçõestolclóncas no Pavilhão "C"
Início do baile no Pavilhão "B"
Desfile dos Cillbes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu
ao longo da Rua Walter Marquardt, do início da Rua ao

Parque Municipal de Eventos com distribuição de chope.
Abertura dos portões do Parque Municipal de Eventos

Almoço típico com música ao vivo no Pavilhão "A"

Apresentações folclóricas no Pavilhão "C"
Início da tarde dançante no Pavilhão "C"
Início das competições de tiro

Apresentações folclóricas no Pavilhão "C"
Início do baile no Pavilhão "C"
Apmsentações folclóricas no Pavilhão "C"

Grupo Folclórico Juvenil Regenwalde
Grupo Folclórico Adulto Blauer Rhein

Grupo Folclórico Mirim Grünes Tal

Grupo Folclórico Miril e.lnfantil Neue Heimat

Grupo Folclórico Mirim e Infanto-Juvenil Regenwalde
Grupo Folclórico Infantil Bergland
Grupo Folclórico Infantil Schroederland
Grupo Folclórico Adulto Bergland

Banda
Banda Bavaria

Banda Karla & Ketlin
Banda Verde Vale

,

Banda Os Cometas
Estrela de Outro
Vox 3
Banda Karla & Ketlin
Banda Só Virtude
Banda do Barril
Banda Montreal
Banda Os Cometas
Banda Rio Show
Banda Tais Baurn
Banda Os Ritimistas
Banda K' necus
Banda Montreal
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'_ SOCIAL

OLHASÓ;
"A verdade é a minha camuflagem. Ninguém acredita

nela". Achei interessante a observação do empresdrio

Carlos Wetzel.Também gostei de um provérbio italiano:

"Depois que o barco afunda, hd sempre alguém que sabe

como elepoderia sersalvo". f:-embrei de um amigo!

PÉROLAPELICANO

EXAME

Dizia um amigo' depois do

jogo de futebol, questionado
se o Brasiljá tevemulheres na

presidência da República. "O
Brasil não teve mulheres

presidentes, mas várias

primeiras damas foram "do
século feminino."

Hoje à noite, a partir das 20

horas, o Pelicano Lanches,
na Barra, da minha amiga
Marli, terá babado quente: o
grupo de pagode Nova

Tendência, agitará a galera
com uma pagodeira da
melhor qualidade". e �,é
melhor, p romo ção. de'
Chopp Opa Biera R$2.,OO o

copo 300ml 'e cerveja
Antartica Lata a R$1;50.

.

Vale a pena conferir.
, 'u�à medida que bem poderia

'

ser coPiadapelo CRM de Santa
Catarina: 'o seu càngênere do
Paraná decidiu adotar o exame
de habilitação profissional,
para avaliação dos

Amanhã, mais conhecido .conhecímenros dos médicos

como sabadão, a partir das 9 recém formados. Lá será

horas, aconrecerd na cidade aplicada uma prova anual,
de CoruPá, mais uma edição com 12 O questões" com

da Stammtisch. Festa que exigência de aproveitamento

também veio pata; ficar na mínimo,de 60%. Não é?

Capital da Banana.

SEXTA-FEIRA, 5 de outubro de 2007 I 09

Por Mtni Gonçalves
(moagoncaives@netullo,com,br)

II TE CONTEI!
Hoje à noite na Bierbude tem muito

Pop Rock com Natan e Jerusa, de
Blumenau. Uma boa pedida.
**

Tem gente que gostaria de ver em

Jaraguá do Sul, a presença do grupo
Expresso, novamente reunidos e

fazendo aquele show. Com a palavra
os promoters de plantão.
**

Hoje tem Pagodaço na Recreativa

Bretzke, com a participação00 grupo
de pagode Por Acaso. O babado

começa às 19 horas.
**

Acontece no Parque Malwee, hoje
às 23 horas, com a presença dos DJs
Carlos Fuse e Xalinho, e também a

participação da banda Swingaê, a

PARTYPARKONE. Festa das Boas.
**

A revista 'Nossa, que estampa: na

capa a atriz Juliana Didone já está

nas bancas, com muita informação e

as fotosdo casamento de Eduardo e

Ana Pa�laMarcattoDemarch.
'

**

Dia 20' de outubro tem Strassenfest,
na Rua Ferdinando Pradi. Presença
musical' GE GE & Rochele e do '

grupo de pagodeNova,Tendência.
**

Qia 27 de outubro, naComBat tein o
1 º Carreteiro do Atleta. Promoção
do Máster Vôlei de Jaraguá e do
futebol femininoOlympya.

,
**

O meu abraço de hoje cheio de

energias positivas vai para Hilton.
Hofmann, jogador dos bons, e o que
émelhor, um amigo.
**

Com essa, fui!
�--�----�--._��------_.���--���:�_.

STAMMTISCH

WORKSHOP

A Opensul Tecnologia
promove hoje, às 19 horas,
no Auditório do Centro

Empresarial de Jaraguá, um
Workshop sabre as

tendências' tecnológicas
'inovadoras e surpreendentes
que permitem que um

ambiente· informatizado

possa ser, ampliado ou

atualizado com reduzidos
valores de aquisição. Mais

informações pelo 3055-0809

E-MAIL "FRASE DO DIA
"Todo mundo age não 'apenas movidopor
compulsão externa, mas.tambémpor necessidade

íntima. "- Albert 'Eins��in . .

';"
'

Primeiro portal
�
à contar

com um ombudsrrian, o iG

volta a barbarizar:.agora pôs
à disposic.ão dos internautas
e-mail powered by Google;
dona do Orkut e Gmail,
entre outros. Com

armazenamento de 2.048
MB.

II DICA DE SEXTA
Curtir a 19ª Schützenfest. E para quem preferir ir
mais longe, aproveitar a Oktoberfest em

Blumenau.

fBA!!!!

Como eu ganhei várias caixas de cerveja, apostando que o prefeito Moacir Bertoldi se filiaria no

PMDB, estou pensando em reunir todos os. meus amigos e fazer uma [esta. Porque sozinho"não

conseguirei tomar tantas latinhas.

CÚMPLICE

Hoje, a minha amiga Relms

Benevenutti, abre as portas
da sua Cúmplice; uma suPer
lOla, muito bem decorada. E
naReinaldo Rau e com todo o

bom gosto que a dona tem pra
dar e vender. Bola branca.

®

Pizzas &Lanches

3273-0102
'

.. !.,-' ... ' .,'

Rua Reinoldo Rau, 289.� �1@;Ql r.
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CADÊ? - 2.0
"Onde andam nos finaís-de-semana as aproximadas 35.000 pessoas de [aragua do Sul com

idade entre 15 e 30 anos de idade"? A divagação lançada aqui neste espaço semana passada
rendeu bons frutos na caixa de COmentários de nOS$O blo!r, e..entre as diversas opiniões
publicadas, venho dar destaque a do-leitor Juba, que ajudou no levantamento de um des
aspectos mais importantes da conclusão. Eis:

, , (: .)Essa culturade que balada boa é balada socada. é viagem ... Vale lembrar que duas
das três casas noturnas de Jaraguá sõa lugaresmuito grandes. Se não me engano. nem
Joinyille, ou Blumenau, ou Balneário, ou até Eloripa - tirando as casas de shows - tem
boates assim grandes.
(..)0 público aqui é meio megalomaniaco, criou gosto por megaeventos. Pará. serem
boas, as festas têm que ser grandes, dantescas, caso contrário, correm risco de serem
desprestigie/das, com lotação meia-boca. Porém o que as administrações esquecem, é
que essa lotaçãomeia-bocaseriàmais quesuficientepara encheruma casamenor. , ,
Fez-se referência às "grandes" baladas de fora, em casas planejadas para 500 a 700 pessoas,

facilmente lotáveis ' um modelo ainda pouco explorado em [aragua _. que sao

consequentemente, grandes sucessos junto ao público. Lembrem-se do D'Artagnan ou

Hanna em [oinvtlle, do Camorra em Blumenau, o Momma em Pqrnerode ou até como era o
Café& Cónfusãc. todas casas para pequenos públicos mas de grande sucesso de.audiêneia,
Então, quanto ao público ausente em jaraguá; podemos dizer: nem todo mundo quer sair

de casamesmo, nem todomundó tem grana pra gastar e nem todo rnundo se agrada dos tipos
de festa queacontecem.
Isso responde; em partes, à pet:gunta inicialmente feita. Para uma resposta exata e bem

definida, SÓ fazendo 1Jc00a p�(1uisa demercado, l'l1áS essa.é umaqucos tn\l�stldol'es da cidade
devem pagar do bolso (CÓÍllQ aliás, ródo negócio deve fazer). Porém, nó embalo agora, ternos
quedar atenção à quem já sai de casa aquinessa região, que aoLlue parece, é um públicõ que
têm.desejo por casas mai��egmentadas emenoree,
Têm quatro novos estabelecimentos pOt abor em Jarllguá do Sul até metade dq cano que

vem, vamos ver quais serão suas.propostas e como O púl;líCQ vai responder, Mais tarde. então,
à gentevolta a tocar nesse assunte. Abração, bom final�e-sép1ana.
RicardoDaniel Treis

MARQUE NA AGENDA
Outubro é mês da tradição

germânica no estado, e quase
todas casas noturnas deixam
reserva para as "tests" que
acontecem por aí. Fazendo
excessão pela ocasião de seu

aniversário, a Moinho Disco
anuncia data de abertura no

mês: dia 20, sábado, vai ser a
festa de celebração com Os
Chefes e DJ Sandrrnho.
Ótinla pedida, não dá pta
perder, Já dia 01 de novembro
tem Cogumelo Plutão no

paleo da casa.

MANDANDO UMA FORÇA - 1
Thomaz Schwartz, nosso

piloto jaraguaense favorito,
vai estar dando o melhor de si

em [oaçaba neste final-de
semana. O rapaz, que e um

dos líderes da disputa, tem

grande chance de voltar pra
casa tom o troféu da Copa
Norte Catarinense de
Automobilismo. Pra quem
tem talento como ele nem

precisava, masmesmo assim a

gente deixa desejos de muita
sorte. Vai com tudo rapaz!
Acompanhem fotos e mais

acessando o site

www.fotolog.netlthomas29.

MANDANDO UMA FORÇA - 2
Pô Marcelo, mas que susto!

Nao faz mais isso com os

amigos! Muita energia
positiva pra você aí, e

continue nas melhoras... Já
senti.mo$ sua falta no

cotidiano. Um abraço
. enorme dos amigos.

200 BBBS JARAGUAENSES
Se tiver um tempo, acessa lá

o www.8p.com.br' e no

mecanismo Busca por Pessoa,
digite "[aragua do Sul" no

campo "cidade". A lista é de
211 cabeças daqui querendo
entrar eio reality show.
Divertido passatempo
conferir as propostas dos (até
então) anônimos cidadãos.

ZONA AZUL
E com a implantação dos

parquímetros ao invés das
monitoras para controle dos
estacionamentos no centro,
fica a pergunta: contra quem
agora o irado motorista

j a r ag u ae ns e vai poder
descarregar sua frustração?
Crê-se que uma nova geração
de vândalos está porvir...

EM OBRAS
A previsão para o retorno do Kaman após reformas é próxima

quinta-feira, dia 11. Aguardamos as novidades.

Registro doUNERJMix, a equipe demarketing da faculdade junto à

atual e it futura diretora da inst.ituição: Karlan Muniz, Idane Lúcia,
Cindy, Pro£a. Carla Schreiner e 1'ro£a. PedraSantanaAlves.

O CORREIO DO POVij............

Embelezando a coluna, as amigas CassiaM, Juliana Bartel e Nina Pretti.

AGENDAr! AS BOAS DO FtNAl-DE-SEMANA
'

SEXTA-FEIRA
- No SCAR Lounge dá para curtir double thopp até 20ll. Sexta-feira é dia light 110 point,
então rola apenas música ambiente pela seleção de.M r. Neni junkes,

- .Na Choperia Bierbude têm aquele happy hour esperto com 50% 8e desconto no

qlfdápio de. petiscos até 20h. Quem vai tuidar do palco e descontração do público nesta

. sexta seráadupla blumenauenseNatan e[erusa, com pop-rock,
-OUP LoungeBarern Potllerodé traz às pick-ups S>S DJs refeu eIgor lima, que fazem a

sexta-fei ra House ofDreams da casa, Até as 23h rola double drink;
-Balada inéditamobiliza a galetâ até \) ParqueMalwee hoje, para conferi r a proposta da

Pflrq' Park- One, A testa acontece em grande estrutura montada no local, ao som dos
PJs Carlos Fuse eXalinho,mais abanda de l?ªgodeSvvingaê;
- O Momma Club de Pornerod,e fàZ; exceçã.o à sua agenda regular � também oferece
alternativa nestasextaleira.A boa será a festa em comemoração ;it inauguração da lQja
GTD, COrn fQd{ldas de champagne pata elas até 00h30 e DJs Johnny e Léo na pista
pdncipaLNo 2}l Pi�o; rola pa,godeira corn.grupo Papo de Samba.

SABADÇ.?>
Va� serdata disputada peks casas qa.regiã.o. MuítasOPçges.gâo.ofereddas, uma'para cada
perfil de bpêmiOs. Vamos Ia:

.

,

.

- A Chopt:r1ã B.�erbudê. recef?ciona.a .todos que quiSeren1. passar a.noite batendo um

papo, beliscaí;ldo uns petiScos e.tomando um chopinho. A ban& \íà:lentine équem fará

presença ao palco; tocando pope-rock e a£éadendo os convendohais pedidos dos
ptesentçsj

p�efete um _grande sh9wfaz fila na portaria daGomBat, para cartir oretorne do

'.
< .... �*cifliàçidade_l?revi�ão de público para duas mil peS$9as, O evento jâ cbegaàs

vendá'S'desellsegundo 16tede ingfeSSoS, 'ao valor ae R$30,00. Corra pata ainda pegar o
seunos post()$ Mime matris e Reinddo Rau, A esta altura haviam apenas mais.duas
mesas disponíveis l1q camarote.c. Se ..estiver pensando em áCesSO à área VIP,ácesseágóra
WVVUf."<iiteçx,l.tnbahco111.br e.veiacQffi.9 proced¢rj. .

h - Ejá Ó damúsica eletrônica eQc�ntram poínr na Deetl Ch:oicç Club nC$té

Sábado.?
<

. . sta'Female.. 6, e$sadebonsm0It�H,!ntO$. As Dh Mi�s Cady,
Fraíl K1srner,BibbaPacheco eRa

..

n¢
..

'grandéSatrações, ttazendo,m'í:!itDrhannee
,housC'fnUi>Í i$'ta £la casa. Mais�nfOl;lI1açõ�s \!ocê consegue nO teleforie. .99'581564 ou

p:£hQÍoe.cotn.lm ,� .

.

"'.

"EAINDA:
. . .....

� p� uma àte�1ç�9 especiâl;â gtógralTIação qQFe�tival d¢ Formas Aním(tdas.Otimos
e$p�táclliosnoturnos a�uardam a?alera pos teattêsâaSCAR ate $ábado; .•..

- 0s pavilhÔes da Séhützenfe$�lh� aguardam 'para toma..r. um t40pe Ahtatttí�a. ,c;ul'tir
mLtitantúskáâletnã esabQtea1:ia.qt!(f[a.clelído§a lJ�ta.ta rechenda.

"

VAI FAZER FESTA? NÃO DEIXA DE AVISAR: R.3@PORAGASO.COM
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�IM DA NOVELA SESC

�

Lula irá a Chapecó inaugurar o vertedouro de uma usina hidroelétrica

Incorporação ao

BB acontece hoje
A incorporação vaipossibilitar

ao Banco do Brasil fornecer as
mesmas opções que o BESC
oferece ao poder público
estadual, até mesmo 0 rece�

FLORIANÓPOLIS bimento de impostos e taxas

O presidente Luiz Inácio Lula estaduais, hoje exclusividade do
daSilva estáhoje emFlorianópolis banco catarinense.

para assinar a incorporação do Lula ainda irá aChapecó para
Besc (Banco do Estado de Santa' a inauguração do vertedouro da

Catariha)peloBancodoBrasil_O -usina hidrelétrica da Foz do

presidente 'ainda assinará a Chapecó. A assinatura da ordem

antecipação dos títulos do Ipesc de serviço para apavimentação da
(Instituto de Previdência do BR�282, trecho SãoMiguel do
Estado 'de Santa Catarina) e a OesteatéafronteiradaAtgentina,
prestação de serviços doBanco do que constava da programação do
Brasil ao Estado. 'presidente, foi adiada.

Presidente está pm
'

Santa Catarina para
oficializar a inclusão

Italianos ,querem
carne catarinense

FLORIANÓPOLIS
O governador de Santa

Catarina, LuizHenrique, e o vice
governador Leonel Pavan
receberam em audiência na

manhã de ontem empresários
italianos do setor de carne e

derivadospara a assinatura de um,
protocolo de intenções para
Viabilizar a exportação de carne de .

bezerros para omercado italiano a .

Partirdo anoque vem.A comitiva
italiana é liderada pelo presidente
da Uniceb (União de Importa
dores e Exportadores de Carnes e
Derivados da Itália), Rerízo
Fossatõ, está no Estado desde o

início da semana para ajustar os
tennos do acordo comercial. O

acordo foi assinado entre o

Governo do Estado e a entidade
comercial italiana.

Durante a audiência Luiz

Henrique fez um relato' aos'

empresários italianos sobre a série

de investimentos privados no .

Estado. O governador ficou
satisfeito com os resultados do

avanço nas negociações,que estão
ajustando o fluxo de comércio

entre os dois mercados, que vai

proporcionar oportunidade de

ampliação de tenda aos pecua
ristas catarinenses. As autoridades
catarinenses confirmaram a

intenção de reforçar os laços co
mercíais, mantendo as conver

sações com os dirigentes do setor
agropecuário do país europeu.

Segundo osecretário.Antônio
Ceron, o mercado importador
ita-Iiancé de 2 milhões de

cabeças ano.

redacao@ocorreiodopovo,com.br

PAULO ALCEU redacao@ocorreiodopovo.com.br

EStratégia
.

Se depender do PMDB a

maioria dos partidos aliados

deverá lançar candidatos à

prefeitura na Capital. O
Durante odiade hoje noHospitalCelsoRarnos, emFlorianópolis, mesmo deseja em [oinville.

os servidores do Hemosc e da Maternidade Carmela Dutra irão Seria uma forma de forçar um
se reunir junto com os representantes do SindSaúde para entrega segundo turno evitando que
de panfletos aos pacientes do SUS, relatando a situação do serviço a fatu r a se j a qui tad a no

público de saúde. Criticam que não estão sendo recebidos e " .primeiro turno. Em Floria
atendidos pelogoverno depois de terem encaminhado há doismeses nópolis .se o adversário vier da.
uma pauta de reivindicações. família Amin.

Berger no PMOB
Dá para afirmar que o prefeito Dário Berger está com um pé

dentro do PMDB, mas de olho no STF. Se dependesse dele já
tinha assinado a ficha na semana passada, mas estão sendo
contornados possíveis atritos com o PSDB que compõe a tríplice
aliança. Alguns incêndios foram apagados e outros contidos,
além de afastar no máximo o governador Luiz Henrique desta
decisão.

ARQUIVO OCP

Satisfeito
"Trata-se de um candidato de grande potencial para ser reeleito

numa cidade importante de Santa Catarina que é Jaraguá do

Sul," declarou o presidente do PMDB, Pinho Moreira(foto),
satisfeito com a filiação do prefeitoMoacir Bertoldi.

Elogios
Mas os elogios não ficaram apenas com o prefeito Bertoldi. O
futuro' presidente da Juventude do PMOB, Carlos Chiorodini
também foi alvo do reconhecimento de Pinho Moreira, que está
apostando em sua ascensão política. "É um jovem de 25 anos

que tem um grande caminho de sucesso pela frente."

Mudança
, Visando maior visibilidade de sua gestão o prefeito de [oinville,
Marcos Tebaldi, está transformando a DiÍ:etoria de Comunicação
em Secretaria, jáenviou o projeto.à Câmara Municipal. Quer
aproveitar este último período no comando do município para
mostrar o que realizou e pretende fazer antes de deixar a prefeitura.

'Aprovado
Passou pelaComissão deJustiça a emenda ao projeto de resolução

daMesa da Assembléia, que estabelece critérios para a escolha do
novo procurador-geral da Casa, que vai substituir Michel Curi,
que se aposentou. Além de funcionário de carreira com formação '

emDireito, conforme aproposta original, o ocupante do cargo terá
que ter especializaçâo e pós-graduação na área. Aconteceu que
as exigências foram'reduzidas para não caracterizar que estaria

atendendo um só pretendente.

Movimento

Desencontro
"Há um conflito de gestão.

O Sinte não aceita a ra

cionalização visando melhor

remuneração," sintetizou o

secretário da Educação Paulo
Bauer destacando que en

tende as reivindicações, mas
não entende os protestos an
tes de uma audiência. "Mar
cam um encontro com o

governador, mas antes fazem
uma manifestação em frente
à Agronômica ... antes de
conversar."

Preocupa
o pior não é fechar a BR�

101 para protestar contra o

pedágio. O pior é alguns
deputados encontrarem des

culpas para o que fizeram. É
claro que há apoio contra a

cobrança, mas existem outras
maneiras de se manifestar não
tirando direito o direito de ir
e vir das pessoas. Por que não

protestar hoje durante a visita

do presidente Lula? É o

governo dele que está pro

pondo o pedágio ...

Reprovação
"Eu também participei da

campanha da Ideli. Eu também
sou amigo dela e companheiro
de partido. Por essa razão faria
parte de uma "turma" que
comete ilegalidades," atirou o

deputado Décio Góes cri

ticando a reportagem da
Revista Veja que -tarnbérn

, atinge o deputado Décio'
Dresch em ilicitudes junto
com a senadora petista.
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TRÁfEGO AÉREO

Jobim diz que declaração de
controlador é 'jogo. político'
Controlador afirmou que
lé questão de tempol para
novo acidente aéreo no País

BRASíLIA
O ministro da Defesa, Nelson

Jobim, declarou ontem que "não

passade jogopolítico" a declaração
dada pelopresidente da Federação
Internacional deControladores de

Tráfego Aéreo (Ifatca), Marc
Baumgartner, de que seria questão
de tempo para acontecer umnovo

acidente aéreo no Brasil.
Para Jobim, a declaração tem

como objetivo "criarum ambiente

para resolver questões salariais".

Segundo o ministro, os equi
pamentos dos Cindactas bra
sileiros - que monitoram toda a

malha aérea do país - estão

tecnicamente perfeitos. "Uma
auditoria será feita, mas os

equipamentos estão funcionando
bem", garantiu. . Ministro da Defesa garante que o tráfego aéreo no Brasil é seguro
A Ifatca está realizando essa

semana uma série de reuniões

em Washington, nos Estados
Uriidos. Um dos assuntos a ser

debatido é exatamente a

situação dos controladores � do
setor aéreo do Brasil. Em

declaração na quarta-feira, 3, o
presidente da Ifatca criticou as

providências tomadas pelas
autoridades brasileiras quanto
ao acidente da 001 em 2006.

!IA FAB (Força Aérea

Brasileira) . investiu muita energia
para prender e perseguir os seus

'

próprios funcionários. Mas
nenhuma energia para corrigir as
falhas que possui em seu sistema

[aéreo] ", disseMarcBaumgartner.
SEGURANÇA - Nelson

Jobim afirmou que o tráfego aéreo
no Brasil é seguro, porém, ainda
falta fazer comque essa segurança

seja percebida pelas pessoas.
"Precisamos caminhar para uma

percepção de segurança. Uma
coisa é ter segurança e outra é que
as pessoas percebam isso. O que
temos agora é a segurança do

sistema,mas não conseguimos fazer
ainda com que as pessoas

percebam isso", disse Jobim;
O ministro disse também que

iráavaliar apossibilidade de dividir
o controle civil e militar. "You
examinar o problema e abrir a
discussão de mudar o sistema. A

circulação aérea deve ficar com
civis e a defesa do espaço aéreo

com militares. Mas isso depende
de mudanças estruturais nos

Cindactas. Hoje, o ambiente é o

mesmo". (AgênciajB)

.

Brasil é o 5° melhor para investimentos de multinacionais
GENEBRA

OBrasil será o quinto destino
favorito para investimentos nos
próximos três anos.Aavaliação faz
parte de uma pesquisa mundial
conduzida pela ONU (Organi
zação das Nações Unidas), que
questionou as principais multi
nacionais mundiais sobre os

mercados preferidos para novos

investimentos até 2009. No topo

da lista aparece a China, seguida
por Índia, EstadosUnidos eRússia:

O que mostra que o Brasil,
Rússia, Índia e China estão entre

os cinco primeiros favoritos para
investimentos de grandes com

panhias multinacionais. No caso

do Brasil, cerca de 22% dos entre
vistados, disseram que teriam

planos ou algum tipo de intenção
de aplicação de recursos no País.

O Brasil superou países
tradicionais em recepção de
investimentos como o Reino

Unido, França,AlemanhaeJapão,
integrantes do Grupo dos 7 mais
desenvolvidos (07).

O principalmotivo de atração
para o Brasil é o potencial de
crescimento domercado interno,
com mão de obra qualificada.
(AgênciaEstado)

ECONOMIA Carlos Brandão.
redacao@ocorreiodopovo.com,�1

Prêmiol
o Fórum de Líderes Empresariais;ONG que este ano completa

30 anos de fundação, escolheu o empresário Guido Bretzke entre
os cinco profissionais catarinenses de maior destaque em 2006. A

I

votação ocorreu dentro do universo de 1.200 líderes empresaria�',
de todo o Brasil e em todos os setores de atuação da economiaque
integram o Fórum, cuja atividade está focada em debater e se I
posicionar diante das questões estruturais brasileiras. A premiação I
aconteceu quarta-feira, em São Paulo.

Prêmio 2
AtualCEO daOPS, empresa de gestão demarcas que administra

as indústrias de alimentos Bretzke e Sasse, Guido recebe o prêmio
pelo trabalho bem sucedido que permitiu a reestruturação das
duas tradicionais empresas de Jaraguá do Sul, que juntas devem
alcançar um faturamento de mais de R$ 100 milhões em 2007.
Unidas num modelo de gestão integrada, Bretzke e Sasse se

beneficiam de uma estrutura mais competitiva e enxuta, graças
ao poder de complementação de seus produtos dentro do segmento
de alimentação.

TV celular
A televisão no celular já não é mais um objetivo distante

das operadoras. A Oi, antiga Telemar, prepara para este mês

a oferta de canais de conteúdo televisivo que poderão ser

assistidos pelo celular e lança no primeiro trimestre de 2008
um serviço de TY sob demanda pela Internet (IPTV). A
operadora tem meta de alcançar cerca de 10 mil clientes do

serviço de TY pela Internet nos primeiros meses do

lançamento comercial.

Pouca fé
Para variar, os europeus estão duvidando da palavra do Brasil.

A União Européia (UE) teme que o Brasil esteja ignorando
aspectos ambientais na produção agrícola e planeja a criação,
até o fim deste ano, de um certificado para controlar o comércio

.

do etanol. Uma missão brasileira, composta por integrantes de

entidades Ügada ao agronegócio, irá à Europa apresentar as

ações dos brasileiros na área ambiental, particularmente nos

setores de soja e etanol.

o preço do sucesso
Todos já sabiam, mas uma pesquisa confirmou. Para 57% dos

homens do Brasil que trabalham, dinheiro é amedida do sucesso.

De acordo com a pesquisa "Novo Homem", apresentada nesra

semana pelo IbopeMedia, 9 trabalho é considerado uma carreira

para mais da metade dos homens e muitos deles querem atingir
o topo mais alto dessa carreira. Do total de entrevistados, 52%
declaramque estão dispostos a sacrificar o tempo com a família
para progredir profissionalmente.

Casa própria
Os números mostram quemuitos jaraguaenses estão realiZando

o sonho da casa própria, através de financiamentos.da Caixa. O
ano de 2007, terá mais de 1000 unidades financiadas,' com
investimento que chegará aos R$ 30milhões. Segundo o gerente
da Caixa, Warley Weller, o emprego formal na região é fator
determinante para estes números.
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AMISTOSO: JOGO AMANHÃ

Seleção inicia preparação para jogo com a Venezuela
Confronto será amanhã,
às tOh,'e terá transmissão

�a Rede Globo

MACAÉ (RI)
A Seleção Brasileira de Fut

sal realizou ontem de manhã o

treino inaugural para encarar a

Venezuela, no primeiro dos dois

amistosos que compõem o De

safio Internacional de Futsal

entre os dois países. A equipe
realizou um trabalho tático no

Ginásio Maurício Bittencourt,
em Macaé (RJ), local do duelo

de amanhã, às lOh, com trans

missão da Rede Globo.
O treinamento foi comandado

pelo auxiliar-técnico,'Marcos
Sorato, uma vez que o treinador
PC de Oliveira ainda não está

integrado à delegação - o técnico

chega hoje de manhã ao norte

liNHA DE FUNDO

fluminense. "Trabalhamos alguns
pontos da defesa. Na verdade,
definimos alguns conceitos

defensivos para o jogo contra os

venezuelanos", declarou Sorato.
No treino, que teve duração

de cerca de uma hora e meia, os

jogadores sentiramo ritmo intenso.

"Temos aqui vários atletas que
estiveram disputando as finais da

Liga Futsal, são ao todo 12 dos 14

jogadores que jogaram a decisão
do campeonato", relatou fazendo
referência aos atletas de Malwee
e Joinville.

Após o treino, os jogadores
dispensaramatenção aos alunos da
rede municipal de ensino de

Macaé, que estiverampresentes ao

Ginásio Maurício Bittencourt.
Cerca de 200 crianças assistiram

ao trabalhodaequipe e logo depois
colheram autógrafos dos atletas da
Seleção Brasileira.

I Julimar Pivatto
I ..."'@...nviod.'.........

Conselheiros
Ontem, em mais uma conversa com o presidente do Juventus, lido

Vargas, ele ressaltou a importância dos conselheiros no clube. Ele
acredita que muita gente pode aderir à idéia. E está esperando isso.
Claro que Jaraguá do Sul tem muita gente que gosta do Juventus e

quer vê-lo crescer. A intenção de aumentar o número de .conselneíros
pOde ajudar. Por isso, a diretoria promete alguns benefícios,
promovendo jantares e, inclusive, deixando espaço para que eles

participem da diretoria. Como acontece nos grandes clubes.

Alteração
Dois jogos deste fim-de-semãna,
válidos pela 5a rodada do
Campeonato da Primeira Divisão,
foram alterados. O confronto entre
Caxias e Atlético, que seria no

sábado, passou para domingo, na
casa do alvinegro. Caso invertido
de Vitória x Cruz de Malta, que' de
domingo passou para sábado, no
Rio da Luz. .

Feminino
o Brasil terá, a partir do dia 21
de outubro, o primeiro
Campeonato Nacional feminino
de futebol. Por isso, a FCF
convocou as equipes que
participam do Catarinense para
uma reunião na segunda-feira,
que definirá qual equipe
representará nosso Estado na

competição. Estava na hora das
mulheres terem o seu espaço.

Massaranduba
Quatro partidas abrem, neste
sábado a partir das 15h45, Q
Municipal de Futsal de
Massaranduba. São 11 equipes
divididas em duas chaves, Na A

estão 10 Braço, Glória, Souza
Promoções, União e Aceville. Na B
ficaram Morangos/Osiléia, Coreban,
Hitan/Farmácia Bibi, Amizade,
Móveis Negerbon e Mirage.

Bolão
A partir das 18h de hoje,
acontece a primeira competição
oficial de bolão nas novas canchas

da Sociedade Alvorada, no Rio
Cerro. Serão 12 equipes que
participam da Série Bronze do

Campeonato Catarinense. Além
dos donos da cancha, representa
Jaraguá do Sul também o Clube
Atlético Baependi. A competição
segue até domingo.

"7�_� _

Seleção fez o primeiro treino ontem em Macaé, no ginásio que recebe o primeiro amistoso preparatório para o Grand PriJ<

\}\3S ao vivo
N

�
'b�

Evolução no ensi�o. :.'i0/� .!"
Evolução na sua vida. �'...'

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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Inscrições para o 5° Triatlo da

Impulso estão na reta final

CORREIOESPORTIVO O CORREIO DO pov
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DECISÃO: TORCIDA VAI JUNTO

Basquetemasculino disputa
final da Liga neste domingo
Time jaraguaense se

prepara também' para
os Jogos Abertos

JUUMAR PIVATIU

JARAGUÃ DO SUL
-

A equipe Unimed/FME de

basquetemasculinoadulto temum

grande desafio neste domingo, às
16h, no Ginásio Abel Schulz, em
Joinville. Contra a SLG, os

'

, jaraguaenses buscarri. o título da

Liga Metropolitana de Basquete.
No primeirojogo, 'vitória dos

" 'joinvilenses por 70x69:. No
.

. segundo, 8.2x7{pari áUriimed/
FME.Apio�essade�umbom '.

jogo anima 'àté a torcida de
-

jaraguá do. Sul, ,que lotou um
.

, !, .ônibus para ver .apartida. .

'

� ,,'
À equipe se mostta confiante

no título. "Quando começamos,
nossamaior dificuldade era reunir
todo mundo para jogar. Enfren-:
tamos isso em alguns jogos. Mas
conseguimos chegar no nosso

objetivo que era disputar afinal",
disse O técnico Christiano
Machado. Ele apenas .comanda o
dine nesta competição. Depois,
quem assume a preparação para

PIERD RAGAZZI

Equipe jaraguaense (uniforme preto) tem uma grande-decisão neste domingo

osJogosAbertos éMiltonMateus.
Sobre osJASC,Machado disse

que esta será a base que disputará
a competição, acrescida de mais

alguns atletas do juvenil-e com o

possível reforço de Olavo, que-já
jogou em Jaraguá do Sul e hoje

está em Brusque. Mas as

dificuldades aumentam. "Tudo

depende de qual chave a gente
vai cair. [oinville e Blumenau são

as equipes com mais chances de

conquistar o título. Nós corremos
por fora", comentou.

C le um estlí
,.

ne um es I Q uni

da maior;

'Faça,
Bones
corniset�s
BottonS
e muito

• I,maiS.

participar

JARAGUÃ DO SUL
Os interessados aparticipardo

5º Triado da Academia Impulso
têm até o dia 19 de outubro para
confirmarem as inscrições. Mas é

bom garantir o lugar o quanto
antes, já que o número de vagas é
limitado. Serão 12 participantes no
individual e mais 24 equipes,
totalizando 84 atletas. A com

petição seráno diaZldeoutubro,
com a primeira largada acon

tecendo às 8h30 na frente da
academia. Para participar, não' é
necessário ser cliente da Impulso,

Neste ano, serão 600m de

natação, 10,5 quilômetros at
ciclismo e 3,5, de corrida, A
responsável pelo evento, Mar1ilt
Klemann, disse que este'éoevento
mais tradicional da academia.
"Tem gente de todo o Estadoqut

,
nosprocuraparapartícipar Issom
deixa orgulhosos", comentou.

Este ano, o evento terá o

patrocínio de Kantan Sushl
Lounge e Menegotti Indústrias
Mêtalúrgicas Ltda. Os intere

. sados
,
podem procurar a

secretaria da academia, na. Rua
Epitácio Pessoa, ao lado do

. GinásioArthur Muller.

Triatlo da Impulso é um dos eventos mais tradicionais do gênero na região

Chapecó abre mão de sediar os

Jogos Abertos do ano que vem

flORIANÓPOLIS competição.A tríade fonnadapor
A reunião do Conselho' Tirnbó, Pomerode e Indaial fez

Estadual de Desporto realizadano história no ano de 2004 divi-
dia 2 de outubro na cidade de dindoa organização do maio!

Brusque recebeu do prefeito de evento esportivo de Santa

Chapecó, [oão Rodrigues, um Catarina. Aprovado pelo CED,
documento abrindonlão da sede . a decisão deve agora passar pelo

,

dos Jogos Abertos de Santa crivo do Governador do Estado,
Catarina para o ano de 2008. O Luis Henrique da Silveira e do

pedido de sede havia .sido' secretário de Estado do Turismo,
encaminhado em 2005, pelo ' Cultura de. Esp�rte, Gilma!

municípiodoOeste,masQprefeito Knaesel.

chapecoense retirou sua can- Apesar de ter retirado sua

didatura cedendo a vez para um candidatura aos Jogos Abertos, a

conjunto de quatro cidades do cidade de Chapecó está Çon'

Vale do Itajaí que pretende- firmada como sede da quàrt3
realizara48ªediçãodoevento, no edição dos Parajasc em 2008, 'e

próximoano." -:-. t:aJ:clJémseráoprime!r'o1UunicípiG
- Com.isso,Timbó, Pomerode e .a receber os JOgos da TerCeiralda
li:rdaful,'e ainda 'à �i�áde de Rio

_ dequeserãorealízadosnoanc'P
-: .dos Cedros dév:eíll,�sér homo- .

vern com, a chancela do Estado
,

legados corno sede
-

da próxima
':, afra�és da:.F<;lspOrte.
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