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• EDITORIAL • DO LEITOR

O capital é uma ave migratóriaIndependente e decente
�

culativo.
Com a queda do risco país e

amanutenção de taxas de juros
ainda altas o país passou a atrair

cada vez mais capital e estes

acabaram por entrar emgrandes
volumes na bolsa de valores que
com isto passaram a ter altas

significativas, proporcionando
.

enormes ganhos atraindo ainda .

mais capital e ... Este é um dos
chamados círculos virtuosos,
pois sua realimentação leva a

cenários cada vez melhores.
Este ano, de]aneiro a Agos

to, entraram no país sob a forma
de investimento estrangeiro
direto, US$ 26,488 bilhões.

Este valor é 161%maior que
o que entrou no país em igual
período do ano passado e já é

41% superior ao que entrou em
todo o ano passado.

Se o Brasil souber aproveitar
.

bem esta fase, poderemos ter o
capital necessário para alavan

car nosso crescimento, mas

também poderemos vê-lo bater

Visto no Brasil com descon

fiança por pessoas que tem uma

visão distorcida sobre sua natu- .

reza e função, o capital inter
nacional estámuito presente no
atual momento pelo qual passa'
a economia brasileira.

O capital é formado essen

cialmente pela parte da renda

que a pessoa consegue poupar,

guardando para uma eventua

lidade futura.
O dinheiro que colocamos

numa caderneta de poupança
nada mais é que um capital que
estamos aplicando. O meca

nismo que nos leva a retirar o

dinheiro da poupança e apostar
em um outro tipo de aplicação
é o mesmo que movimenta

trilhões de dólares diariamente
ao redor do mundo.

O capital tende a migrar
sempre para as aplicações que

ofereçam omáximo rendimento
com omínimo risco possível.

O Brasil sempre pagou taxas

de juros muito altas para atrair

Agindo como sexto jogador,
a Independente não fica parada
um segundo. Faz vibrar cada
coração com pedidos de gol.
Gritando os nomes dos cra

ques da Malwee entusiasma

crianças, jovens, adultos e

idosos. Todos olham com ca

rinho para esta turma de

amigos que inova o conceito

de torçido organizada.
Ah, se este exemplo fosse

seguido pelo resto do país.
Nenhum pai mais precisaria

Amanhã é dia de festa em

]araguá do Sul. Mais de 130mil ,

pessoas torcendo pela Malwee
num coro de euforia e paixão.
E ninguém melhor representa
estes milhares de amantes do
futsal do que a Torcida Inde

pendente. Uma turma ba

cana, uma turma do bem.
Nada de violência e falta de

respeito, mas sim uma de

monstração clara de que
torcedores podem fazer um

show sem parar nas manchetes

policiais.
A torcida foi criada por um

grupo de amigos que se reu

niam a cada jogo para vibrar
com as jogadas brilhantes dos
craques de futsal. Hoje, a

Independente já é um ingre
diente a mais nas partidas da

Arena]araguá. Com cantos e

Estes jovens estão dando

uma lição do que é, ou pelo
menos deveria ser, uma

torcida organizada"

_'

coreografias chegam a tirar em

alguns momentos a atenção
que era para 'estar voltada
exclusivamente para dentro da

quadra.
Os jogos de futsal não

seriam tão emocionantes sem a

presença destes torcedores que
comprovam que o esporte é

paixão, é garra, é euforia, mas
tudo isso sem violência e com

muita educação. Estes jovens
estão dando uma lição do que

é, ou pelo menos deveria ser,

uma torcida organizada.
OJ

se preocupar com a segu

rança do filho enquanto ele
estivesse assistindo a uma

partida de futebol. Os vân

dalos e violentos seriam ba-
. nidos dos estádios e ginásios.
O espaço seria reservado ape
nas pela arte que vem da tor
cida e dos gênios do esporte.

• PONTO DE VISTA capitais estrangeiros, pois o risco asas e voar.

país eramuito alto, e este capi-
tal tendia a ser muito espe- _ Lourival Karsten, administrador- Carla Schreiner,

Reitora do Centro
Universitário de

Jaraguá do Sul -

UNERJ

UNERJ Mix - Oportunidade de

integração com a comunidade
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com:br. ou por carta no endereço Coronel

Procópío Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório iníormernome
completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
·

com qualidade. Espafhados conhecer detalhes de cada

pelo campus, atrações na curso e os laboratórios éJ.ue

Feira de Cursos, Bazar e dão suporte à formação su

Paleo Alternativo permiti- perior nas áreas de Peda

rão uma interação com os gogia, Design, Moda, Di

públicos que utilizam ou vão reito, Tecnologia em Infor

utilizar os serviços da mática, Tecnologia em Re

UNER]. cursos Humanos, Ciências
Uma das novidades do Contábeis, Arquitetura e Ur

programa é a realização de banismo, engenharias Mecâ
mini-palestras oferecidas nica, Elétrica e de Produção,
para apresentar as profissões'" Tecnologia em 'Automaçãó
e. cursos da Instituição, mos- Industrial e Administração:

.

trando trabalhos de alunos- nas linhas de formação em
·

e demonstrações feitas pelos Gestão Empresarial, Marke
acadêmicos dos cursos de ting e Comércio Exterior.

· Engenharia, exposições dos Convidamos a comuni-

trabalhos de Administração, dade, empresas e escolas, a

audiência simulada por prestigiar esse projeto e a

professores e alunos do curso' verificar as possibilidades
de Direito, entre outras que temos. a oferecer no

atividades. sentido de contribuir, por
Além das atrações nos meio da Educação, ainda

espaços fixos da Feira de mais com a melhoria da

Cursos, o visitante poderá qualidade da nossa região. t

N a próxima semana,

nosso Centro Universitário

reedita mais uma vez o

UNER] Mix, projeto que
vem se constituindo .em

excelente oportunidade de

integração do meio aca

dêmico com a comunidade.

No dia 3, nos períodos da

manhã e .da noite, a estru
.

tura da UNER} é disponi
bilizada a jovens do ensino

médio e à comunidade em

geral pará que conheçam tu:

do o que o Centro Universi
tário pode lhes oferecer.

Organizar esse grandioso
evento é uma tarefa que
mobiliza todos os setores da

Instituição e demonstra o·

comprometimento em torno

de um objetivo comum, o de

apresentar o trabalho que se

desenvolve no sentido de dar
acesso à formação superior

.' DOS SLOGS
HELENA CHAGAS 41 btogdosbtogs.btig.ig.com.br

Derrota da MP: Lei de Talião no Senado
Chegou a hora e a vez de o PMOB do Senado botar a faca no pescoço do

Planalto. A derrubada da medida provisória que criava a Secretarla
Especial de Longo Prazo de Mangabeira Unger e uma série de outros ,

cargos foi combonada em jantar de 12 senadores peemedebistas terça
feira, 25, na casa do senadorWalter Pereira. EnciumadOs com os cargos
concedidos ao pMÔB dáCãmara hapnrrrelra faturá da CPMF e agora

.

com os favores feitos a senadores oposicionistas - para que alguns
desobstruíssern apáuta e outros mudassem de partido - os

. peemeceblstas escolheram a dedo a MPpara dano recado aos.petistas: ,

"Se' não nos dão nada, então não vamos deixar criar cargos para vocês".

É a Lei de Talião, olho por olho, dente por dente.
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ENTREVISTA

Carione Pavanello
Em seu terceiro mandato consecutivo como vereador,

agora licenciado para presidir a Fundação Catarinense de

Desportos, CarlonePavanello (Democratas) não temcomo

metadisputarmais umaeleição parao Legíslativo. Também
não é, aprincípio, candidato a prefeito em 2008.O próprio
partido ainda não tem um nome para a cadeira do

Executivo.

/

POLITICA Celso Macfiâdo
redacao@ocorreiodopOYD.com.br

oCorreio do Povo- Na sua ótica, quem é quem nas

candidaturasmajoritárias já anunciadas?
Carlone Pavanello- Uma pesquisa feita junto com o

PMDBmostrou que, hoje, nãohá nenhumPelé napolítica
de Jaraguá do Sul. Ninguém aparece commais de 17% das

intenções de voto.

OCP� O DEM vai disputar a majoritária com chapa
pura ou coligado?
Pavanello- Se forparacoligarcomquemvaiperder,melhor

é perder sozinho..

OCP - Qual é a prioridade: prefeitura ou Câmara?

Pavanello- Sem apoio na Câmara, nenhum prefeito
governa. Só aos trancas e barrancos, como agora, com

desgaste político e administrativo irreparável. Mas a

prioridade é os nossos candidatos a vereador.

OCP�Percebe-se quenão há renovação de nomes para
a eleiçãomajoritária.
Pavanello- É correta a afirmação. Então, sem não temos

novosnomes fortes parao cargodeprefeito, entãoprecisamos
criar fatos novos, que sensibilizem o eleitor.

ocP�Em coligação comoutropartido ou nahipótese
de oDEM abrirmão da cabeça de chapa, a negociação
passa por secretarias?

Pavanello- Nem com o antigo PFL houve isso e nem

agoravamos imporempregos comomoedade trocaporapoio
antes da eleição. Mas, numa vitória nas umas, usaremos
do direito de indicar nomes, que vamos tirar da lista de,

candidatos àCâmara.

) . Missão 1
Governador Luiz Henrique da Silveira tem

incentivado a manutenção em Jaraguá do Sul da
.

tríplice aliança que o reelegeu em 2006. Hoje, um ano

antes das eleições de 2008 e proibidas as coligações
proporcionais para a Câmara, impossível.

Missão 2
Guardadas as peculiaridades, 'como o próprio

governador costuma dizer, nesse trio PSDB/PMDB/
DEM ninguém se ama. Os mais diplomáticos
apenas se aturam. E nada negociado antes de ir

para o palanque é.de graça.

Sob suspeita
Dados desatualizados, a faltade projetos, permissão

para aumentar o valor do pedágio, pouco tempo de

avaliação do edital são algumas denúncias da

Federaçãodas Empresas de Transporte de Cargas de
Santa Catarina. Por exemplo, a arrecadação de urna
das oito rodovias que cortam SC, nos 25 anos de
concessão chegaria a R$ 1,5 bilhão, enquanto que se

gastaria R$ 200 milhões para sua construção nos

padrões exigidos. No Brasil, a receita com a

Contribuição de Intervenção deDoinínioEconômico,
a ralCíde que todos pagamquandoabastecem0000
emoto,está em tomo de R$ 50 bilhões. Dinheiro com
destinação específica às rodovias.Cadê?

"

Bom lembrar
Para quem anda empolgado com candidatura

a vereador: conhecidos, muitos têm, aos montes;
amigos, com uns quatro ou cinco já está no

lucro. Mas, votos garantidos, só aqueles
contados nas urnas.

Obvio
A titular da SDR, Niura dos Santos, foi

excluída da chapa majoritária do PSDB para
2008 por dedução lógica. Teria de se afastar da

pasta e alguém do PMDB' sentaria na cadeira'

dela. Para ficar.
'

.
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RETRANCA
Costuras
Nome do secretário de Urbanismo Afonso

Piazera Neto começa a ser comentado como

possível candidato à vice-prefeito. Na chapa de

Moacir Bertoldi. Piazera já foi prefeito por dez dias,
entre 22 e 31 de março de 2000, no governo de

Irineu Pasold.

Ausentes
Exceção de Jean Leutprecht (PCdoB), por

enquanto nenhuma lista de candidatos a
Câmara inclui nomes do primeiro e segundo
escalões do prefeito Bertoldi. Da mesma forma,
também não aparecem ex-secretários do ex

prefeito lrineu Pasold (PSDB), esse candidato'
declarado.

Analogia
"Falta um perfil adequado a alguns titulares de

secretarias e isso acaba prejudicando o prefeito".
Natália Petry, presidente da Fundação Cultural

de Jaraguá do Sul. De fato. E o prefeito Bertoldi

que o diga.

Sumiu?
Por onde andará o secretário extraordinário

para Assuntos de Gestão, Carlos Alberto Dias?
<t

Foi exonerado? Ou estaria de licença-prêmio
depois de ter "plantado" aquele botijão de gás
na Arena?

Camarotes
Na Schützenfest, por cabeça: para 30 pessoas

R$ 40,00; para 40 pessoas, R$ 39,25 e com.

capacidade para 50 pessoas, R$ 36,40. Inclui barril
de chope, ingressos, identíficação para acesso aos

camarotes e uma cartela para tiro ao alvo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA 2008

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Estacionamento rotativo
é aprovado pela Câmara
Valor cobrado dl'Vl'
ser dl' R$ 1,20 por hora
l' R$ 0,60 porml'ia hora

GENIELLI RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
O projeto de lei número 169/

2007 que autoriza a implantação
do estacionamento rotativo em

Jaraguá do Sul foi aprovado por
oito votos a um na sessão da
Câmara de Vereadores na noite
de quinta-feira. Apenas, a

vereadoraMaristelaMenel (PT
do B) votou contra o projeto. Ela
afirmou não ser necessária a

cobrança pelas vagas nas ruas

do centro da cidade. "Se hou
vesse mais estacionamentos

particulares e se as pessoas
. - .�

respeitassem as vagas, nao sena

preciso", declarou. Segundo
procurador jurídico da Prefei

tura, Eduardo Marquardt, o

prefeito Moacir Bertoldi deve
sancionar a lei na próxima
segunda-feira e o próximo passo
será a divulgação do edital para
a concessão da empresa que

prestará os serviços.
O estacionamento rotativo de

Jaraguá do Sul deve funcionar
no mesmomodelo adotado pela
cidade de São Bento do Sul, com
parquímetros (equipamentos
digitais que indicam o tempo

que o veículo ocupou o espaço).
Desta maneira apenas o tempo
real que o carro ficou esta

cionado será cobrado. Em vez de

O estacionamento rota

tivo terá um limite de tempo
de duas horas, os que per
manecerem além deste

. tempo serão notificados.
Cerca de 939 vagas devem·
ser oferecidas nas principais
ruas centrais da cidade. A

cobrança deverá ser de R$
1,20 a hora e R$ 0,60 por

CESAR JUNKES

�
I

Procurador, EduardoMarquadt, disse que lei deve ser sancionada na segunda-feira

cartões serão usados bottons,
dispositivos eletrônicos que

podem ser carregados com a

quantidade de créditos que o

usuário preferir.
Conforme Marquardt, a

"empresa'que vencer a licitação

terá que instalar os equi
pamentos, pintar a área do
estacionamento e auxiliar os

motoristas na utilização do

botton, entre outras coisas. Por

isso, a previsão é de que a

cobrança inicie apenas em 2008.

meia hora.
De acordo com Marquatd,

os investimentos em equi
pamentos devem ser divulgados
apenas depois da concessão .

RELEMBRANDO - O
estacionamento rotativo vigorou
no município de 1997 a 2004 e

era gerenciado pela empresa
"Cartão [araguá". Foi suspenso

em virtude de ação doMinis
tério público, devido a falta de
tolerânciapara estacionamen
tos considerados rápidos e a

não realização de licitação pú
blica quando o prazo de explo-
ração do serviço terminou.

�--A chamada "Área Azul"

era gerenciada pela empresa
Cartão Jaraguá.

Pretesseres inicia'm estado
de greve no Vale-do Itapocu
KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Um ano e quatromeses após a

paralisaçãoque durou cerca de um
mês, os professores da rede
estadual de ensino ameaçam

repetir a iniciativa. Eles reclamam
o não cumprimento de parte das

promessas feitasna épocapara que
voltassem às salas de aula.

Segundo Sebastião Camargo,
professor e militante da causa em

Jaraguá do Sul, várias audiências
entre a categoria e o governo do
Estado já forammarcadas, porém,
sem nenhum acordo. O fato tam
bém é registrado por Rodrigo
Sonni, coordenador regional do
Sinte (Sindicato dos 'Trabalha
dores em Educação do Estado de
Santa Catarina). "Só neste ano

tivemos seis encontros com o se

cretárioPauloBauer eemnenhum
deles houve avanço", explica.

Só no Vale do Itapocu esoma
se que até a próxima segunda
feira, pelo menos, 12 instituições
tenhamaderido àmobilização. São
elas: Abdon Batista, Giardini
Lenzi, José Duarte Magalhães,
AlbertoBauer,AlvinoTribess, Lilia

REIVINDICAÇÕES
• Incorporação de abono salarial de R$1 00;

Ayroso e Holanda Marcelino

Gonçalves, emJaraguádoSul. No
município de Guaramirim, o

mesmo ocorre na Lauro Zimmer
mannenaAlfredoZimmermann.
Em Schroeder o movimento

acontece nas seguintes entidades:
Miguel Couto, Elisa Claudia de

Aguiar e Luiz Delfino.
A operação tartaruga, como é

conhecida, deve envolvercercade
300 professores. Eles decidiram
reduzir 15 minutos de cada aula
diária e os utilizam para discutir
a situação. Na segunda-feira, 1º
de outubro, os grevistas se

reúnem' na Praça Ângelo
Piazera, às 14h, e seguem em

caminhada até a Secretaria de
DesenvolvimentoRegional.

De acordo com a gerente de

Educação da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de
Jaraguá do Sul, Deni Rateke, a

. situação prejudica principal-
mente os alunos. Segundo o

último levantamento feito pela
gerência, na tarde de quinta
feira, 62 dos 920 professores do
Vale do Itapocu haviam aderido
ao estado de greve.

"

• Equiparação do piso salarial com os demais servidores públicos;
• Eleição direta para diretores de escolas;
• Plano de Saúde para ACT' s (contratados em caráter temporário);
• Regularização de serventes, vigias e merendeiras;
• Liberação de licenças-prêmio;

local até que a situação seja
resolvida com a contratação de

mais empregados, segundo o

responsável interino, Edson
Schultz. Na próxima semana,

Leine Lansky, chefe da agência,
deve retomar ao trabalho, se

. juntando aos outros dois.
O atendimento, conforme o

chaveiro Rodrigo Pauluze, fluiu
normalmente nesta última sexta-

. feira. "Foi rápido. Cheguei às 9h30
e logo depois me chamaram para
resolvermeuproblema", comentou
Conforme Schultz, essa agilidade
tende a se tornarrotina.A agência
funciona das 9h ao meio-dia e

entre às 13h el.Sh, de segunda a

sexta-feira. (KE)

Agência atende
normalmente
JARAGUÁ DO SUL

•A Agência de Atendimento
do Ministério do Trabalho de

Jaraguá do Sul voltou a abrir as

portas na manhã de ontem. Ela
ficou fechada 'entre segunda e

.

quinta-feira pela falta de fun

cionários, já que a úrrica a tra

balhar no local até então estava

afastada pormotivos de doença.
O fato obrigou o delegado

regional do órgão, Luís Viegas, a
deslocar duas pessoas de Mafra

para o município. A partir de
agora, elas prestam serviços no,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MERCADO IMOBILIÁRIO Aumento de 571% na entrega
de casas p,opulares parceladas

R$ 144 por mês durante nove
anos. É assim que o leiturista

Alfonso Braatz, 38 anos, está

conseguindo realizar o sonho da

casa própria. Depois de pagar

aluguel por 15 anos, Braatz está

morando desdenovembro do ano

passado em uma casa de dois

quartos, na Tifa Schubert. A

moradiaestá sendo financiada por
meio de programa habitacional
firmado entre a Prefeitura e a

Caixa Econômica Federal.
A filha da esposa dele está

construindo uma residência nos

fundos do terreno, também por

meio de financiamento. Além

disso, o material de construção
usado para erguer o muro está

sendopagode formaparcelada, em
seis vezes.

Nesse ano, a entrega de

imóveis financiados pela
Prefeitura, em parceria com a

Caixa Econômica Federal, tevê
incremento de 571% em

comparação com o ano passado. _

Enquanto em 2006 foram

entregues 27 unidades habitacio

nais, nesse ano o número de casas

e apartamentos prontos é de 183.

O valormédio dos imóveis é entre

R$ 25 (dois quartos) e R$ 41 mil

(três quartos).
�

Depois de pagar aluguel por mais de 15 anos, Alfonso Bratz (E), comemora a realização do sonho da casa própria

Facilidade de financiamento Financiamento habitacional

cresce mais de 50% no anoaquece a construção civll
O financiamentohabitacional

através da Caixa Econômica

Federal cresceu mais de 50% em

Jaraguá do Sul no primeiro se

mestre deste ano em ((j)mparação
a todo o ano passado. De janeiro a

julho, as duas agências da cidade
- financiaram aproximadamenteR$
30 milhões e entregaram 900

imóveisnomunicípio e emSchroe

der. Em 2006, aCEF financiouR$
14milhões e entregou 800 casas e

apartamentos.Aprevisão é de que
1.500 unidades sejam financiadas

até final do ano.

A gerente regional da agência
daCaixaEconômica daMarechal

Deodoro, BrunildeGrasel, diz que

a maioria dos financiamentos

habitacionais é voltada para

famílias de média e baixa renda.
Entre os atrativos estão os par
celamentos - os imóveis podem
ser pagos em até 20 anos - e as

prestações flexíveis, que variam

de acordo com a idade e a renda

dos interessados.
Para financiar, o interessado

pode usar o FGTS (Fundo de '

Garantia porTempo de Serviço).
Nesse caso, os juros são de 6 a

8,16% ao ano. Já pelo SBPE

(Sistema Brasileiro de Pou

pança), que usa fundo da própria
Caixa, os juros são de 11,83 a

13,17% aomês.

Edifícios tornam-se

negócios cada vez

mais promissores

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
A segunda maior PEA (Po

pulação Economicamente

Ativa) do Estado; o terceiro

maior pólo industrial catari

nense; o nono município com

mais alto IDH (Índice de De

senvolvimento Humano) do
Estado e uma dasmaiores rendas
per capita de Santa Catarina.

Esses são alguns fatores res

ponsáveis pelo crescimento da

construção civil em Jaraguá do

Sul, que está em expansão tanto

município é a construção de

edifícios. O gerente comercial
daCriciúmaConstruções, Kenji
Shigeoka, destaca que a verti

calização das moradias é a gran

de aposta para os próximos anos.
"A correria da vida moderna

leva as pessoas a mudarem

conceitos, especialmente quan
do se trata de moradia", comen
ta. Sediada emCriciúma, no sul
do Estado, a empresa começa a

construir emoutubro o primeiro
edifício no município. A obra
deve empregar, pelo menos, 80
trabalhadores da microrregião
de forma direta.O valor do
imóvel financiado varia entre

192 e 300 mil.

no financiamento direto com

construtoras quanto pormeio de

instituições financeiras.
Somado a esses fatores está

também a facilidade de finan
ciamento do imóvel próprio,
devido ao maior volume de cré
dito concedido pelos bancos. Este
ano, as instituições finan-ceiras
vão disponibilizar R$ 16 milhões

para o setor, oito vezes mais que
em 2002, quando os empréstimos
foram de R$ 1,8 bilhão. O con

sumidor também pode financiar
diretamente com a construtora,

apenas com a correção do CUB

(CustoUnitário Básico) mensal,
sem a cobrança de juros.

Um dos nichos do setor no

·8�••
PIIlIEIJUBI DE

JAllASUÁall SUL

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal dUJaraguá do Sul

PREGÃO PRESENCIAL 55/2007
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

'....i£L,.
"

Civil pelo presidente Lula
está incentivando o finan
ciamento da casa própria. O

pacote contempla inves

timentos superiores a R$ 110
bilhões na área até 2010. No

Brasil, há 7 milhões de pes
soas sem casa e outras 7 mi

lhões que vivem em residên
cias precárias.

destaca que o crescimento não

está relacionado apenas com a

redução de IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) e

ICMS (Imposto sobre Cir

culação de Mercadorias e

Serviços) sobre os produtos.
Na visão dele, o anúncio do

PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento) da Construção

A Acomac (Associação
dos Comerciantes de Mate
riais de Construção) de Jara
guádoSulprevê que 2007 vai
terminar com aumento de até
15% nas vendas de,materiais
de construção em compa

ração com o ano passado. O
presidente da entidade,
Cristiano Felipe Hack,

A fundação Cultural de Jaraguá do Sul, através da Pregoeira do Município, torna

público aos interessados, que devido a ausência da publicação no Diário Oficial do

Estado de Santa Catarina, está reabrindo o prazo legal e transferindo a data de entrega

.

e abertura dos envelopes referente ao processo licitatório em epígrafe, como segue:
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia

15 de outobro de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1 ,111, bairro: Barra do Rio Molha, O

CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 14:00 horas do mesmo dia,
na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.

NATÁLIA LÚCIA PETRY

ülretera-Presldente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NO SHOPPING CENTER BREITHAUPT, 2· PISO, lOlA 244 I CONTATO, 32762263
DE SEGUNDAA SÁBADO DAS 9H ÀS23H I DOMINGOS E FERIADOS DAS lOH ÁS 22H

9974-1915
9923-6418

nernezioirnoveiseppop.corn.br

COMPRA I VENDE I ALUGA

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

quartos. R$ 53.000,00
TIFA MARTINS - 3 quartos,
demais dep. R$ 55,000,00
JOÃO PESSOA - sobrado,
3 quartos, demais dep.
R$ 95.000,00
TRES RIOS DO NORTE - cf
4qtos, 2 salas e demais

dep., R$ 48.000,00

APARTAMENTO
CENTRO - Jaraguá - 1 quarto,
com garagem. R$ 70.000,00

TERRENO
JOÃO PESSOA - com 628m2,
casa para terminar.

R$ 40.000,00
SCHROEDER - próximo ao

centro, 10.000m2.

R$ 350.000,00
SCHROEDER - BRAÇO DO SUL -

com 1.012m2•
R$ 20.500,00 o

com moto e experiência. Interessados entrar em

contato pelo telefone:-3371-1919 ou 3370-7919.

••
I I Estado de Santa Catarina

._ __ • Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul·

PIIfBlIIIBE

JlllAlÚ18SUl PREGÃO PRESENCIAL 56/2007
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

,

Tipo: Menor preço Por Item

A Fundação Cultural de Jaraquá do Sul, através da Pregoeira do Município, toma
público aos interessados, que devido a ausência da publicação no Diário Oficial do
Estado de Santa Catarina, está reabrindo o prazo legal e transferindo a data de entrega
e abertura dos envelopes referente ao processo licitatório em epígrafe, como segue:

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia

15 de outubro de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sita na RuaWalter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molna.O
CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopas serão as 09:30 horas do mesmo dia,
na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.

NATÁLIA LÚCIA PETRY
Diretora-Presidente

correio.com@ocorreiodopovo,com.br

Garoto da Capa
João Paulo Manechenco, com apenas 4 anos, já está

engrenando na carreira de modelo. Ele foi o vencedor

nacional do concurso Garoto da Capa.com na categoria
infantil (3 a 6 anos), no início do mês em São Paulo.

Primeiro João venceu a etapa regional, que aconteceu

em Jaraguá do Sul no ano passado e a estadual, que foi
em Blumenau no começo do ano. Concorriam com ele

garotos de três estados. Segundo amãe dele, LizeteDutra,
todos os jurados afirmaram que João possui cafisma e

simpatia. Agora o "Garotinho da Capa", como foi

chamado, vai assinar contratos de propagandas e atuações
em televisão. "Ele gosta de desfilar e aprende muito

rápido", declarou a mãe.

-
.• -,'.,.'.9

Estado de Santa Catarina

• .... _. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
PllUElTllIIDE E D I T A L

JIIAItJA18SDl PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2007
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO

TIPO: menor preço por ITEM
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de óleo lubrificante, graxa, querosene

e detergente para limpeza de chassi, destinados para manutenção da Frota desta

Municipalidade, conforme especificações descritas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO:

Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de

outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00

horas do dia 16 de outubro de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O

CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:30 horas do mesmo dia, na sala

de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição
dos materiais: R$ 29.248,70(vinte e nove mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta

centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereçó acima ou via

Internet no endereço www.jaraguadosul.sc:gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 26 de setembro de 2007 .•

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

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

próximo da rodoviária

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

aéreas, palhaços, acrobatas olímpicos, mágicos
e muito mais do maravilhoso mundo do circo.

Diariamente às 20h30 - Sábado às 17h30 e 20h30

Domingo às 15h30 - 18hOO - 20h30

FALECIMENTOS
Faleceu às 5h30 do dia 28/9, o
jovem Jonas Nunes Paz com

idade de 21 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento
no cemitério da Vila Lenzi.

Por volta das 18h3Ú de quinta
feira a PM atendeu uma
ocorrência de assaho na Rua
Berth Weege.O roubo
aconteceu no mercado Super
Blu. Segundo a vitima, o homem

que roubou o estabelecimento é
a�o e moreno, estava com uma

jaqueta preta e calça jeans. Este
homem entrou no local e

perguntou pelo o proprietário e

quando o dono atendeu o

homem o ameaço com um

revólver e roubou R$ 300,
fugindo em seguida. A PM

procurou o assatante, mas até o

fechamento da edição não havia
encontrado.

CHEGOU
NET VIATU8 E
BAASILEIAAD.

N ,..
vl"tUB
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CELSO ORLANDO PIRMANN

ENTREVISTX

'Queremos que os

servidores trabalhem
cada vez melhor'
Contratação de médicos é prioridade, segundo Secretário de Administração

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
No comando da secretaria de Administração de Jaraguá do Sul há cerca
de dois meses, Celso Pirmann acompanha de-perto o trabalho do prefeito
Moacir Bertoldi. Ele destaca que as prioridades da administração nesse

ano e em 2008 são o asfaltamento de ruas e projeto de revitalização do
Centro Histórico. Assegura que Bertoldi temmarcado presença em

Brasília, para garantir recursos para as obras pretendidas pela Prefeitura.
Pirrnann afirma também que é preciso abrir urgentemente concurso

público para a contratação de servidores. Segundo ele, 168 funcionários
deslígaram-se da Prefeitura neste ano, causando falta de pessoal em

alguns setores, principalmente médicos. Para falar dos'desafíos frente à

secretaria e das principais realizações da administração, Pirmann .

concedeu aoO Correio do Povo a seguinte entrevista:

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Correio do Povo, Qual é
exatamente o papel de um

secretário de administração?
Seria um sub-prefeito]
Celso Pirmann - O

secretário de Administração
se envolve com as questões
administrativas internas da

Prefeitura, como a área de
Rec�rsos Humanos. A se

cretaria também é respon
sável pelas questões relacio
nadas ao patrimônio do mu

nicípio, entre outras ati

vidades.

CP - A secretaria de

Administração coordena

·licitações para compras e

realização de obras. Quais os
projetos de impacto que
devem ser licitados ainda
nesse ano e início de 2008?

Pírmanu-Bão várias ações
de impacto,masoprefeitoestá
priorizando a pavimentação e

o patrimônio histórico, com o .

projeto de revitalização do
\

Centro Histórico. Estamos

fazendo o possível para que os
recursos da Prefeitura con

templemomaiornúmero pos-
vel de ruas pavimentadas.

Rua pavimentada signifíca
menos poeira, meROS doenças
emais progresso, dinamizando

o bairro.
Além dessas, outras ações

estão sendo implementadas, como
amaior cobertura de esgoto sani
tário e habitação. Nessa gestão,
todos os postos de saúde tiveram

algum tipo demelhoria. Também
implantamos a vacina anti-gripal
infantil e,' mais recentemente, o
Centro de Especialidades Odon
tológicas.

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

memconhecimento e arrumema

documentação para concorrer.

Após a retirada do edital tem o

prazo para recurso, para as ern

presas que acham que teriam

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

moroso, mas necessário para o

trâmite legal e igualitário a'todos
os participantes do processo de

licitação.

CP - A secretaria de

Administração tem responsa
bilidades na área

-

da saúde,

onde as filas para consultas e

exames aumentam por falta

demédicos, ou fica apenas na

realização de concursos

públicos?
Pirmann - Fic� responsável

somente pelo concurso público.
Mas podemos dizer que, hoje, a
saúde pública em [araguá'do Sul
é uma dasmelhores do país. Basta
vernos jornais oque acontece em
outros municípios, como [oin
ville, Criciúma, Florianópolis,
Blumenau. Nessas, cidades, a
carência na área da saúde é

muito maior. A administração
pública de Jaraguá do Sul tem

comprometimento na área da

saúde. Durante o período de um
ano emeio, a Prefeitura repassou
cerca de R$ 10 milhões para os

hospitais.

CP , Cabe à secretaria de

Administraçãoestipularsalários
para médicos e demais ca

tegorias dos serviços muni..

cipais? Quais os critérios uti.
lizados?

Pirmann - Sim. O critério

estipulado é oestudodemercado.
Osservidoresmunicipaisde todas
as categorias têm o salário fixado
de acordo com o que outras cí

clades pagam. Hoje. a Prefeitura
de Jaraguá do SuI têm um dos

melhores salários entre as ad-.

ministrações públicas doEstado.
Um dos grandes desafios da

o

secretaria de Administração é

elaborar, até fim do ano, o plano
de cargos e salários Otambém de

carteira; possibilitando que o

. funcionário receba remuneração
condizente corn seu aprendizado .

e crescimento. Também que
remos investir emequipamentos
- como computadores e softwares
-, para que o trabalho dos ser-

vidores seja cada vez melhor, o
que conseqüentemente se re�

verte para a: população.

CP - Qual o impacto
mensal da folha de salários dos
cerca de 2.800 servidores sobre

o orçamento da Prefeitura?
Pirmaun - No primeiro

quadrimestre, o compro»

metimento do orçamento em

relação à folha de pagamento
é cerca de 48%. A folha de pa
gamento hoje gira em torno de

R$ 4 milhões. Neste ano, 168

pessoas foram exoneradas,
demitidas ou pediram de �

missão da Prefeitura, causando
falta de pessoal em alguns
setores. Por isso, há a ne

cessidade urgente de reali
zarmos concurso público Qara
contratarmos mais Iun-

QUEMÉ:
Celso Orlando Pirmann,
43 anos, é secretário de

Administração de Jaraguá
do Sul. Ele assumiu o

cargo há cerca de dois
meses. Antes, trabalhou
na controladoriae
respondeu interinamente
pela secretaria de
Desenvoivimento •

Econômicoepelo
gabinete deComunicação:
Foi consultor na área

empresarial, empresário
e gerente de indústria
têxtil. É formado em

"
Ciêncías Contábeis

p�la Une� (Centro
Universitário de Jaraguá
do Sul) e tem MBA com
ênfase em Planejamento
e Gestão pelo INPG

(InstitutoNacional de Pós
Graduação). É casado e

"

pai de uma filha de um
ano e quatromeses.

cionários, principalmente
médicos.

O último concurso foi
realizado em 2004, ou seja,
são três anos de carência de

contratação de servidores,
mas a população não parou de
crescer. Vamos aguardar a

aprovação da lei, que deve ir
à votação na Câmara de
Vereadores na próxima
segunda-feira. Se aprovado,
queremos lançar o concurso

público em novembro."

CP - Quê visão externa e
isenta a secretária tem sobre
as áreas' como saúde, edu..

cação, transporte urbano e

outras obras?
Pirmann -_ A avaliação

que temos desta gestão é

bastante positiva. Todos os

secretários são compro �

metidos e participam efeti-
,

vamente das decisões da ad

ministração. O prefeito está

constantemente em Brasília"
em busca de recursos. É ne
cessária a presença de um

representante do município
na capital, pois omodelo ad;
ministrativo do país con'

centra a arrecadação na

lJt\ião�lilegiando"&ad�ípios.
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Algumas tímidas, outras mais descontraídas, as modelos da terceira idade fizeram sucesso e conquistaram o público no 10 Desfile de Transformação de Roupas Usadas

C
om direito a tapete vermelho, música e aplau
sos calorosos da ptatéía, os partíclpantes do
10 Desfile de Transformação de Roupas Usa

das mostraram com elegância os 40 modelos, 38
femininos e dois masculinos, desenvolvidos ao

longo de dois meses de dedicação, Algumas e,s-
'

tavam tímidas, outras nervosas, mas a vontade de
mostrar o que foi feito era evidente. Todas recebe-

'

,

ram uma produção especial com enfeite no cabelo
e maquiagem.

Ao entrar no salão do CCTI '(Centro de Gonvi'.lência
da Terceira Idade) na tar-de de ontem Maria Deltino- '

,

da Silva estava apreensiva, apensar de ser acesíu- .

rnáda com os {lashes. Ela e o marido Vicente da
Silva são o casal que aparecem no cartaz da 6a
Campanha de Valorizpçãõ do Idoso. ''.Depois de 6�
anos ficar famosos -corno modelos é algo sensa

cional", brinca Maria. Ela conta que ficou muito'
emocionada e sempre que pode participa deste tipo

, de evento. Vlcente foi um dos homens 'a des
filar. "Me sinto muito mais homem por ter parti-
cipado do desfile", disse brincando.

.

Não foram apenas as roupas que passaram por
uma transformação, para a professora da oficina dê ,

moda, Joilza Barbosa, houve também uma mudan

ça de vida. "Elas estão mais ousadas e felizes, o

trabalho foi muito gratificante", considera. Após os

desfile o evento seguiu com o tradicional Baile.

Venha saborear um gostoso café espresso

com delicios<;,s doces e salgados
em um ambiente cliniatiz�do

• <tÊ
Agual'damos o sabor de sua vJsitâ!

Alameda'25, sala :L:L

Fone 3055 222
Marechal Deodoro da Fonse

s:

Simplesmente gostoso!

FOTOS PIERO RAGAUI

)

faÇa
,.

Bones
camisetas
Bottons
e muito,
mais!
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Por Moa Gonçalves
(moagoflcalves@netuno.com.br)

RECEITA

Estudioso, que tem o pai com Mal de Alzheimer, dá umas dicas para

evitar ou abortar a doença, que pode se agravar com a rotina:
• Use o relógio de pulso no lado direito;
• Escove os dentes com amão contrária da de costume;
• Ande pela casa de tráspra frente;
• Vista-se de olhos fechados;
• Coma coisas diferentes;
• Veja fotos de cabeçapara baixo ou no espelho;
• Faça um novo caminho para o trabalho.
• Às vezes a gente tem que bancar o doidopara não virar doido.

É bem neste sábado que o

músico e amigo Duda Georg,
bate as taças e fazTim Tim, pois
é hoje que esse figuraço corta o

bolo e recebe coro de parabéns.
Outra coisa, Duda e Mônica

Karstem estão grávidos, breve

tem chorinho novo.

NAT DASDUAS, UMA

Avó dá a luz a netos gêmeos em

Recífe. Enguanto isso" cientistas do
Marrocos ta�m pato nascer em ovo

de galinha. E mole? Se não é o fiyn
do mundo, com certeza é o

admirável mundo novo ..

o boa praça Laércio Stoinski

ataca de promoter e está

organizando para amanhã, dia
30 de setembro, no Clube.de

Campo do Marquardt, uma

festança daquelas para
comemorar os 60 anos bem
vividos do músico

instrumentista Ingo Reeck. O
evento promete reunir

inúmeros amigos e

admiradores da boa música

:) instrumental, daquele que,

provavelmente, é o maior

músico e animador de festas de
[aragua do Sul que, aliás, já
gravou até CD's.

IDADENOVA

TOP29
Hoje à noite acontece na ComBat, a Festa Top 29 com a

presença de 29 modelos do mais alto quilate do sul do
Brasil, mais Leozinho & Paciorník e o Dj argentino
Martin'Lamelas. Essavale a pena conferir.. '

,

REVISTA NOSSA

Na próxima sema1l:a a revista

Nossa, que estampa � capá a

�

atriz gaúcha Juliana Didane (a
Fernanda de Paraíso TroPical), já
estará nas bancas. -

II TE CONTEI!
Hoje a movimentada choperia
Bierbude apresenta a Banda Trio

Acústico, de Blumenau, com muito

Pop/Rock.
**

Dia 27 de outubro, às 11 horas, com
a participação dos grupos de pagode
Ki Beleza, Grupo Entre Elas e Nova

Tendência, acontece na Combat o
1 Q Carreteiro do Atleta. A

promoção é do VÔlei Máster e

FutebolFemininoOlympia.
.

**

Hoje, a partir das 15 horas, o

promoter Nene [unkes, promove na

Scar Lounge Bar, uma pagodeira
daquelas. As 100 primeiras mulheres

que entrarem na festa ganham um

energético e durante a festa umas

rodadas de champanhe.
**

"Na próxima semana o meu amigo
João, da Tutty, inaugura na

Bernardo Dornbusch, o Tutty Pizza
e Lanches.

Hoje, pela manhã, vou saborear

aquele churrasco esperto, junto de

alguns amigos, na Roauto
Automóveis. Alcides Rocha,
proprietário do babado vai apresentar
a novaOutlander daMitsubishi.

O meu abraço de hoje cheio de

energias positivas vai para o

empresário Sandro Wille, que na

quinta à noite, recebeu com toda

fidalguia, amigos na sua paradisíaca
casa pará um jantar supimpa,
preparadopelo próprioanfitrião,
**

-

, FUTSAL

No próximo dia 5 de outubro, acontece]
no ParqueMalwee, a festa PartyParkOne,!
com a participação dos DJs Carlos Fuse.]
Xalinho e uma pagodeira com o grupo]
Swungaê. Esta festa começa às 23 horas, el
deve contar com a presença de gente del
todo o norte do estado.

'

Amanhã, às 13 horas, a Arena Multiuso, recebe mais de sete

mil pessoas para assistir ao jogo da Malwee x Joinville pela
Liga Futsal. Um simples empate torna o time da Malwee

campeão. O time de Joinville, caso venha a ganhar, provoca o

terceiro jogo, que será também em Jaraguá e o empate também

édaMalwee.

", FBAS� DO DIA
"A pressa não é só inimiga da perfeição. É
também sintoma de infelicidade."
• Provérbio chinês.

-

,. DICA DE SÁBADO
:Assistir ao Programa do Moa às 18h e30min

na RedeTV Sul.

• DICA DE DOMINGO
Acordar bem cedínho e correr para a Arena,
para pegar um lugar esperto para' assistir ao

jogo daM'alwêe x joinville.
'
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CINEMAS
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Eu os declaro marido e ... Larry
(16h40, 19h, 21 hi ° - Sex/SegfTer/Qui)
(14h30, 16h40, 19h, 21h10

.

- Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 2
Licença para casar

.

(19h30, 21 h20 - Sex/SegfTer/Qui)
(Hh40, 19h30, 21 h20 - Sáb/Dom/Quà)

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

JOINVILLE

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

Primo Basílio
(15h, 17h10 - Sex/SegfTer/Qui)
(17h10 - Sáb/Dom/Qua)

A morte pede carona

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

Paranóia
(21 h30 - Todos os dias)

A v.olta da Todo Poderoso (Dub)
(16h, 17h50, 19h40 - Todos os dias)
• Cine Mueller 1
A hora do Rush 3 (Leg)
(19h15, 21 h'15 - Todos os dias)

Os Simpsons (Dub)
(14h30, 17h - Todos os dias)
• Cine Mueller 2
Saneamento Básico
(14h15, 16h30, 19h,21h30
- Todos os dias)
• Cine Mueller 3
Licença para casar

(14h45, 16h45, 19h30,21h45
- Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
A morte pede carona

(15h, 17h, 19h, 21h - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
Os Simpsons (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30,20h30
- Todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
Mimzy - a chave do Universo (Dub)
(14h20, 16h20 - Todos os dias)

Os mensageiros
(19h20, 21 h20 - Todos os dias)

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

Escorregando para a Glória
(14h - Todos os dias)

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

Ratatouille (Dub)
(14h10, 16h40 - Todos os dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
São Miguel
São Gabriel
São Rafael

'EFEMÉRIDES
Dia Mundial do Petróleo
Dia do Anunciante
Dia do Policial
Dia do Professor de Educação Física

1908
Morre, no Rio de Janeiro, o escritor
Machado de Assis.
1978
O papa João PaulOQ\, é encontrado
morto em seu quarto no Vaticano. Seu
pontificado durou apenas 34 dias.
1992 �
A Câmara dos Deputados aprova o
pedido de afastamento do presidente
Fernando Collor.
1999
O presidente Bill Clinton anuncia o
perdão da dívida contraída com os EUA
por cerca de quarenta nações cuja
renda per capita não chegava a mil
dólares anuais.
2002
A reinauguração da catedral da Sé, em
São Paulo, reúne 5.000 fiéis.

Recursos' da União para Jaraguá
o Correio do Povo, edição de 19 a 25 de setembro de
1987, noticiava que o então deputado constituinte Luiz

Henrique da Silveira, em visita à região naquele mês de
_

setembro, havia informado que o Governo Federal iria
liberar para Jaraguá do Sul, Cz$ 5 milhões para a

continuidade do calçamento .da Rua José Theodoro
Ribeiro, no Bairro Ilha da Figueira. A pavimentação seria
no sentido Figueira-Centro, a partir da divisa com

Guaramirim, num trecho de aproximadamente 1,5
quilômetros. Além dos _Cz$ 5 milhões, outros Cz$ 2,5
milhões seriam destinados a fundo perdidos pelo
Ministério do Desenvolvimento Urbano, para o sistema
de abastecimentoda água da cidade. Na sexta-feira, dia.
18, na Delegacia do MEC, em Florianópolis, o ministro
Jorge Bornhausen entregou Cz$ 400 mil a FERJ.

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Esta linda mocinha chama-se Kety Cristina e está apagando suas oito
velinhas hoje. Ela foi clicada com muito amor pela leitora Márcia Vieira.

UTILIDADE PÚBLICA
CAFÉ COLONIAL
A Academia do Chopp promove
dia 2 de outubro, das 14 às
17horas um Café Colonial, com
o custo de R$ 12. Reservas

pelo fone 3376-2846.

FEIJOADA
O Rotaract Club realiza hoje, a partir das
11 horas, uma feijoada na Igreja Nossa
Senhora das Graças, na Barra do Rio

Cerro, ao custo de R$1 O. Haverá sorteio
de brindes e música ao vivo.

ANIVERSÁRIOS
29/9
Adriana Patricia de Marco
Alexandre Rodrigo de Souza
Alisson Ricardo de Souza
Álvaro Rosa Neto
Amoldo Grutzmacher
Bemadete S. Tavares

.

Daniel Pommerening
Daniel Ramos
Diego Rafael dos Santos
Emerson E. Kisner
Joice Mara E. Alegre
Lays G. Krause
Loécio Isidoro
Luciana Viergutz
MárciaTomazelli
Mateus Evangelista
Miguel Franzner
Otavio Junkes
Paulo Vitor Krueger
Sarah Roeder
Sidnei Marques Candido
SidoDoering
Tatiana Karsten
Vaneide Andrade

30/9
Ana Gabriela Marques do Nascimento
Carl Michel Stem

.

Cindy Kruger
Danubia Sbors
Edeltraut B. Gumz
Eliane Lazzarine
Gerd R. Stortz
Gilmar Bazzanella
Ingo Krueger
IrmãMeurer
Izolde Mulloschadt

JairCipriani
Larissa Luiza Raters
Leonila Neuhaus'
Marcelane Vargas Kerche
Márcia Vargas
Mariane Effting
Mario Volkmann

.

Ronaldo Pereira

�osemeri Fodi
Rosiles Vieira
Sidnei da Silva Magalhães
Siegfried Kreutzfeld
Simone Mueller
Tiago Picinini
Valdinei Gattis
Vanderlei Kleinschmidt

.

WilliamW. Mathes

PREVISÃO DO TEMPO
Possibilidade de chuva no Norte de se r

() A massa de ar seco atua no estado. Condições \de sol e tempo estável com aumento de nuvens
� CHAPECÓ

e pancadas Isoladas de chuva entre a tarde e MiN: 15° IMÁX: 24°
noite, do-Oeste a Grande Florianópolis. No ��_
Planalto Norte e Litoral Norte, pode ocorrer ...... ""-,.

:::::::::�:";::'SOladas �
HOJE

O
DOMINGO SEGUNDA TERÇA d

""-

MIN: 1SOC Mi�: 16'C� MIN:15"C� MiN: 14·C
MÁ)(: 20'C Uu' MAX: 19°C� MAx: 19"C� MÁ)(: 22°C Ou "

Chuvoso Nublado Nublado Sol com pancadas
de chuva

� Fases da lua
• Legendas

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

))3� .11� �lm 02� I) 16jÇ[)ldIOI'"Ensolarado ParclalmenUl Nublado fnsUval Chuvoso Trovoada
nublado

�I
�(
)JARAGUA /

DOSUl
MiN: 16" fMAx: 20°

�
� FLORIANÓPOLIS

MiN: 16"; MÁ)(: 19'
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Etprna Magia
Eva diz a Rafael que obrigou Peter a

manter sigilo. Rafael estranha

ninguém saber de nada. Eva diz que

Nina é a única que sabe. Rafael não

acredita quando Eva diz que Nina está,
tentando apressar a sua morte. Peter

liga e Nina mente que Eva continua

tomando a medicação. Rafael diz a

Nina que acha que o diagnóstico de

Peter está errado. Nina procura as

radiografias de Eva. Conrado avisa'

Pérola que vai viajár para São Paulo.

Carol se sente mal. Zilda e Mauro se

encaram na delegacia, Conrado pede
Que Nina cuide de Clara .e garante
Que a vida deles vai mudar.

Sptp Pecados
Clarice convence Isabel e Laerte a

saírem com Dante. Otília manda Maciel

dizera Romeu que houve um problema
com o exame, para que ela tenha

tempo de alterar o resultado. Lineu

dá um teste surpresa para avaliar o

desempenho dos alunos. Os alunos
ficam revoltados e quebram o carro

de Lineu. Lineu exige que Miriam puna
os responsáveis, e ela garante que
vai descobrir o culpado. Isabel e

Beatriz discutem. Dante diz a Beatriz

que eles não poderão namorar se ela
não se entender com as crianças.
Chega o dia do casamento de Romeu
e Juju. Otília planeja estragar tudo
com 'o resultado do exame.

Paraíso Tropical
Hoje será reprlsase o último capítulo
da novela.

Luz do Sol
Leonardo recebe a notícia de que Drica
saiu com Valadares. Van diz para '

Lorena ficar longe de Drica e que
Leonardo já está atrás dela e

Valadares. Drica está no estúdio
fazendo as fotos, quando Lorena liga
avisando que Leonardo está indo atrás
dela. Leonardo e Bernardo encontram
com Drica, mas Valadares não está
mais lá. Bernardo, Rick e Van armam

uma despedida de solteiro para Pedro
em uma boate. Danilo briga na boate.
Todo mundo vai para a cadeia. Milena
e Clemente ficam escondidos em uma

lancha esperando a hora certa para
estragar o casamento.

Caminhos do Coração
TOdos na mansão concluem que se

Maria é filha de Sócrates, foi ela que
matou o pai para ficar com a herança.
Aristóteles e Irma temem que Maria

j
.

tiretudo o que têm. Beta diz a Marcelo
que eles precisam esconder Tatiana.
Taveira manda Ernesto colocar Maria
na cela de Machadona, mas depois
diz à Maria que ela terá tratamento
de rainha se ficar com ele. Maria nega
e Taveira se irrita. P�dreira acha que
o grupo de Fjgueiroa quer ser vin
gar, mas Marcelo não. Dina e Er
nesto conversam sobre Taveira fi:
Car assediando as presas. Ana Luz
Conta para um repórter toda a histó
jia de Maria.

--------

EXTRA
ocorre'iodopovo@ocorreiodopovo.com.br

Os fãs do Big Brother
Brasil que viviam
reclamando do pouco
espaço do programa nos
dias de semana já
podem comemorar.

Segundo a coluna
Retratos da Vida, do
jornal Extra, a Rede
Globo confirmou que
Zorra Total e Globo
Repórter ficarão fora do.
ar durante os meses de

janeiro a abril. Tudo para
aumentar a exibição do
reality show..

A Record entrou em

contato com produtores do
filme Tropa de Elite para
iniciar negociações para
transmissao da rnlnlssérle
inspirada no filme,
segundo a cónmsta
'Mõnica Bergamo, do jornal
Eolha de $. Paulo. A
emissora quer os Qireitos
exclusivos de exibiçãQ na .

TV, mas deve enfrentar'
uma l:íatalha com a Globo;
que tamb�m negocia corn
os produtores.

.

Para que o final de
Paraíso Tropical não'

.

vazasse antes de ser

exibido ontem, os atores
que participaram da cena

que explica a morte de
Taís (Alessandra Negrini)
ficaram confinados em
um hotel, de acordo com
o repórter Fabio Dobbs do
jomal O Dia. O diretor
Dennis Carvalho armou
um esquema de

segurança, com gravação
namadrugada de ontem e

cenas falsas.

NOVIDADE
DISPUTA

CONFIDENCIAL

·SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em
cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em
cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Dia desses, na estrada ...
o guarda pára um carro em alta velocidade na estrada. O
motorista salta e pede ao guarda:
- Ô, seu guarda, não me multa não ... É Que eu estou atrasado-para
uma festa de aniversário. Eu sou mágico animador de festas ...
- Mágico, é? Sei. ..
- É verdade! Olhe só: todos meus apetrechos estão aqui dentro.
E realmente havia pombos, bolas, caixas e roupas coloridas de

mágico dentro do carro. Mas o guarda ainda estava desconfiado,
pediu:
- Muito bem, se você é realmente um mágico, então faça um

, truque que quero ver.
- Pois não, com prazer!
O ilusionista tirou um pombo da manga, depois pôs um lenço em

cima da ave, disse umas palavras mágicas, e

a ave sumiu. Pegou uma bexiga amarela do
bolso, começou a encher, com uma agulha ..
fez um furo nela e caíram lantejoulas no chão SO LU çÃOe saiu um pombo branco voando de dentro
dela.
Um bêbado que vinha dirigindo pela estrada e

via a cena toda, diz pro carona, seu amigo:
-Ih, rapaz (hic!) ... melhor a gente parar de
beber e dirigir... Olhe só o teste que eles
estão aplicando agora!

RROCESSO
Xuxa venceu essa semana
processo judicial quemovia
contra o jornal O Dia, desde
2005. A ação surgiu depois de
o veículo publicar algumas
fotos da apresentadora que nãq

•

estavam autorizadas para sair
na mídia. A loira receberá
indenização no valor de 1 ,5

, milhão de reais. Segundo o site
Babado o dinheiro será
investido. na fundação da
Rainha dos Baixinhos. O
-resultado não é definitivo, já
que jornal ainda pôde recorrer.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Hoje que a Lua em Touro lhe oferece recursos para analisar suas qualidades, é preciso usá-los com

atenção e sem fantasia. Faça também uma análise de sua vida financeira e econõmica e veja se

está satisfatória ou onde está perdendo.

Touro (21/4 a 20/5) ,

É fundamental que num dia de Lua em seu signo você canalize sua energia fazendo alguma atividade
física. Lembre-se sempre que, não é o corpo apenas que fica em fonna, mas os exercícios também

podem conduzi-lo a um ponto de equilíbrio centrado nas suas necessidades.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
A fase é boa para você ficar mais em contato com seu interior. Procure se isolar o quanto puder da
agitação rotineira, Netuno afetando seu signo o ajuda nisso. É bom pensar se vale realmente a pena
tanta correria e agitação. Recolhimento é necessário.

Cân.cer (21/6 a 21m
f.I

Quando a Lua transita pelo signo de Touro, o canceriano s sente bem e dependendo dos planetas que
estiverem envolvidos neste aspecto, estará mais sonhador do que de costume. É º que acontece

. hoje, um dia para deixar rolar o romarlsmo.

Leão (22(1 a 2218)
Sua área referente à carreira e popularidade está exa�ada pela presença da Lua, porém seu aspecto
com Netuno pode deixar as pessoas um tanto confusas sobre sua função. Procure ser o mais claro

possível hoje para não haver problemas.
,

Virgem (23/8 a 22/9)
Acreditar que se pode realizar o que se quer é ótimo, e é o que o virginiano deve fazer hoje.para
começar a concretizar seus planos, com a Lua em Touro o ajudando nesse sentido. Rque' firme li

sempre centrado nas metas que estabe.leceu.

Libra (23/9 a 22/10)
O libriano precisa parar um pouco para discemir o que é fantasia ou pura inspiração. Aproveite Que
conta com o aspecto de Lua e Netuno hoje para mergulhar de verdade nesse lado ocuto de sua vida.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Que tal aproveitar que a Lua ocupa sua área de relacionamento e ajustar alguns assuntos com a

pessoa que você tanto deseja. Conversem com clareza e com cumplicidade. É fundamental que
entrem num acordo. É hora de reconciliação, e não de discórdia.

Sagitário (22/11 a 21/12)
O trabalho ou as questões ligadas ao cotidiano não esrao lhe deixando descansar nos últimos dias
com a Lua nesta área de seu mapa. Hoje é um dia para olhar mdo. por um ângulo mais distante e

tentar moderar seu ritmo. Dê atenção à sua saúde.

Capricórnio (22/12 a 21/1)"
O capricomiano se encontra num ótimo dia para sair, namorar e curtir o lado divertido da vida. O dia,
com a Lua em Touro neste setor de seu mapa, está muito bom para os romances. Dê um toque
sedutor no seu visual e saia para paquerar.

Aquário (21/1 a 18/2)
Você vive hoje um dia mais preocupado com sua história de vida, suas origens e com sua raiz. Que
tal aproveitar os encontros que tiver em família, para que juntos possam colocar alguns assuntos em

pauta e possa sacar algo sobre sua existência?

Peixes (19/2 a 19/3)
A Lua estimula o contato com innãos, vizinhos ou até parentes mais próximos. O dia é sugestivo para
os envolvimentos afetivos que tiver com pessoas de seu círculo de amizade e ainda pode 'ajudá-Io a

manter-se unido com estas pessoas por mais tempo.
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PÁGINA OA (RIANÇA' Participe dasortelc NICOLODELLI!
OS participantes "Página da criança"
_terãoa oportunidade de ganhar uma

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

Envie sua fotinho e não perca essa oportunidade! ,

Par Daniele Santos

Guilherme Fragoso Dal'Pissol
� completou seu 1° aninho dia 26.

Parabéns da mamãe Nivia e do
papai Darson

Deixando seu brilho a gatinha
Larissa Elen Ropelato filha de

Valdecir e Bernardinha com 3 anos Os avós e a dinda mandam os parabéns para o

gatinho Caio Gabriel que completa 2 anos dia 4

Gompleta 5 meses no dia 30 a

princesa Amanda. Parabéns da
mamãe Zuca e do papai Josué

Parabenizamos a turminha da Creche Maria
Domênica Peixer pela brilhante apresentação no
Festival de Dança de Guaramirim, que rendeu a

eles o 1 ° lugar na cíassiücação infantil
18

Deixando todo seu encanto na

coluna o anjinho José Henrique
Zanella Moreira

O anivêrsariante Jean Carlo
DereHi festejou seus 7 aninhas no

dia 25 com seus pais, padrinhos e

toda família. Parabéns, saúde e

muitas felicidades!

Os pais Wanderlei e Ivone estão muitos
felizes com a princesinha Munique C.

Zapella agora com 3 meses

Bruna, desejamos que guarde em seu

coração, todos os ensinamentos
adquirtdos e vividos para receber o

sacramento da Eucaristia. Gam carinho
da mãe Nelci e do irmão Gabriel

Em pose para a coluna Rayssa ..",."..

Travalha com 2�anosfilha de'#'
Ana Gristina e Angelo

Natáliá
completou no

dia 27 seus 7
meses de

saúde e muita
alegria para os

pais Lucinéia
Hoeckler e
Jervis Renir
Menslin e para
todafamília

''Anjo faz 1 ano que estais em nossas
vidas! Obrigada por existir e iluminar
nosso caminho" Maria Julia Dalpiaz
da Rosa filha de Elizete e Joel que,
completou seu 1°-aninho dia 25

Parabéns para
a gatinha
Rafaela do
Amaral e

Silva Siqueira
que completa
4 anos dia 1°.

fA mãe,
bisavó, võ e

'Íía mandam
muitos belles

'�ll h� mfss LOUe
baby 8

L O V E W E A R

PREÇO DE FÁBRICA

---
- o
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PAULO ALCEU

x
._

Presidência do PT
Quem vai dirigir o PT catarinense? Até o dia 20 de outubro

serão apresentadas as candidaturas. O atual presidente PedroUczai
está saindo no final do ano. A eleição será dia dois de dezembro.

Os nomes que par enquanto estão sendo cogitados são de Luci

Choinacki, pelaArticulação de Esquerda e do deputado estadual
Dirceu Dresch pelo CampoMajoritário. Do grupo de Uczai que é

aEsquerdaSocialista está em evidência o deputado federalCláudio
. ) Vignatti, 'mas que pode sofrer interferência pelas atividades que

exerce emBrasília. É responsávelpeloPlanoPlurianual.A tendência
é escolher um presidente semmandato. Sendo assim se dedicará

integralmente à sigla, principalmente em ano eleitoral.

Antecipado
Vai ser no dia cinco em Florianópolis, próxima sexta-feira, a

assinatura da incorporação do Besc pelo Banco do Brasil com a

presença do presidente Lula. Foi marcado para o dia 9, mas por
questões de agenda acabou sendo antecipada.

Valendo
o encontro no Planalto dos servidores do Besc continua mantido

para o dia três de outubro onde encaminharão moções de 292

municípios catarinenses pedindo, entre outras coisas, a preservação
da marca. Para completar todas as cidades do Estado, por
enquanto, falta apenas Painel, onde funciona um posto de

atendimento duas vezes por semana.

A volta
Existe uma forte expectativa do ex-vereador Marcílio Ávila de

retomar à presidência da Santur. "Estou esperando o relatório da
Polícia Federal e amanifestação doMinistérioPúblico," disseÁvila
na certeza de que não será indiciado.

Adiamento
Mais dez dias para anunciar o resultado do inquérito referente

à Operação Moeda Verde. O pedido de prorrogação feito pela
Polícia Federal terá uma resposta no início da semana e passa a

valer apartir damanifestação oficial do juiz federal Zenildo Bodnar.
Acatando o pedido o resultado final deverá ser conhecido em

meados de outubro, antes ou depois do feriado de Nossa Senhora
Aparecida, protetora do Brasil.

Dedicação
o deputado Edínho Bez também trabalhano projeto que visa a

, profissionalização dos árbitros de futebol. Esta na fase de sugestões.
"Em nosso país o futebol arte está sendo prejudicado pelo árbitro,
que hoje é mais temido pelos times do que o adversário," expôs 9
deputado dó PMDB afirmando que os erros são constantes e

prejudiciais e não há punição.

Reação
A Federação Brasileira de Bancos está sugerindo a criação de'

um código de ética entre as instituições e um site com a publicação
das tarifas de todos os bancos a fim de orientar os clientes. Ao

perceber que o governo estava reagindo contra o abuso correu,

paranão ser atropelada. Hoje as tarifas entre os bancos variam em

até 300%, em total desrespeito ao correntista.

Pois é
...está dando para perceber

que aANACnão faz nenhuma
falta. A bem da verdade atra

palhou e crioumuita confusão.
As companhias aéreas estão

cumprindo com suas obrigações
e horários. Faltava era comando

do Estado. Agora tem .

Pronto
Uma coisa é certa o deputado

GenésioGoulartjá temodiscurso

na ponta da língua para a disputa
eleitoral em Tubarão onde ele

garante que está sendo procura
do por todos os partidos, inclusive
PSDB e PP. "Sónãomeprocurou
o IT. Mas vou pensar bem antes

de formar uma coalizão até para
não inviabilizar a administração."

Avanço
Ponto para o governo Lula. A

indústria brasileira, segundo a

Fundação Getúlio Vargas, está
mais confiante com a atual situa

ção econômica tanto que au

mentou suaprodução ao longodo
ano e retomou o papel de carro
chefe do crescimento. Esta

semana aConfederaçãoNacional
da Indústria elevou sua estima

tiva de crescimento da economia
brasileira este ano para 4,7%...

A voz das ruas
Segundo a leitora Luciane

Lazzarin seria uma temeridade a

identíficação dos carros de

deficientes físicos: "Eles poderão
estacionar; mas emcompensação
.ficarão mais visados pelos
marginais. Colocar a 'vida das

pessoas' sob este risco é'
insanidade. Cobrem das pessoas
responsáveispela fiscalização, que
realizem seu trabalho, poderpara
isso oMP Possui, ésó querer,". -

E a Vida 'Segue
No ano passado o TSE

I
cassou 41 políticos, entre
prefeitos, vices e. vereadores.
Este ano, até agora, não cassou

ninguém em virtude de

comprade votos.

UFSC NO NORTE

. Docmnento garante
compra de terreno

as questões locais e políticas fi

caram de lado, tudo em tomo de

um interesse maior: a educação.
O que pautou todas as forças en
volvidas sempre foi a certeza de

que a educação sairá vencedora

e que a região poderá crescer ain
damuitomais", destacouBotelho.

Sérgio Alves garantiu que,

após a prefeitura iniciar o paga

mento das primeiras parcelas aos

proprietáriosdo terreno, oGoverno
do Estado fará a sua parte. "Esta

mos aderindo de corpo e alma ao

projeto e vamos dar nossa con

tribuição para que a cidade e a

região possam enfrentar o desafio
do grande desenvolvimento que

está se anunciando para a região",
comentou o secretário.

O terreno fica às margens da

BR 101, próximo à curva doArroz,
em Joinville, perto da saída sul da
cidade. Vai custar R$ 9,6milhões
e a área será demais de ummilhão
demetros quadrados.

tributária a ser encaminhado ao

Congresso Nacional e foi além,
sugerindo que o presidente Lula
convide todos osgovernadorespara

FLORIANÓPOLIS uma reunião onde seria feita uma

O governador de Santa "sintonia fina" na proposta a ser

Catarina, Luiz Henrique, usou o encaminhada aos parlamentares.
exemplodaAlemanha, quedeverá "Oprojetoébomporquepartepara

registrar um crescimento histórico a simplificação e redução da carga
este ano, próximo aos 4%" para tributária, universalizando a base,
defender as reformas tributária, onde todos vão pagar. Poderíamos

previdenciáriaet:rabalhisranoBrasil. levá-lo em conjunto ao Congresso
A manifestação do catarinense para demonstrar que não é uma

r,

ocorreu durante a solenidade de ptqXlStasódoGovemoFederal,mas
abertura da 127ª reunião do o desejo de todas as unidades da

Conselho Nacional de Política federação", avaliou LuizHenrique.
_Fazendária (Confaz),namanhãde HITa o governador catarinense, a

, ontem, em [urerê Internacional, aprovaçãodoprojetovaiprovocaro
onde estiveram reunidos os 27 -

. fimdaguerra fiscalentre os estados

secretários estaduaisde Fazendados ao límirar o número de impostos a

, estados comosecretário-executivo dois e reduzironúmerodealíquotas
do Ministério da Fazenda, Nelson a cinconomáximo.:

Machado, o presidentedoConfaze O governador observou que o

secretáriodePolíticaEconôrnicado crescimento econômico alemão é· ,

Ministério da Fazenda, Bemado também fruto da flexibilização da

Appy, além do secretário geral da" legislação trabalhista. "Dentro dos

Receita Federal, Jorge Rachid. padrões europeus, este crescimento
LuizHenrique disse que "assina .de quase 4%, é comparável ao

embaixo" donovoprojetoderefOrrna crescimento chinês", ressaltou.

local vai custar R$ 9,6
milhões e compl'l'ende
ál'l'a de 1 milhão de m2

FLORIANÓPOLIS
O secretário da Fazenda,

Sérgio Alves, e o presidente da

AssociaçãoComercial e Industrial
de [oinville, Udo Dahler, entre
garamao reitordaUFSC (Univer
sidade Federal de Santa Cata

rina), Lucia Botelho, documento
registrando que a Prefeitura de

Joinville eoGovernodoEstado se
comprometema comprara terreno

onde será construída a extensão

da universidade federal. Botelho

agradeceu o empenho de Dahler

e SérgioAlves, ressaltandoque as

negociações que vão culminar na

construção do eampus regional
norte da UFSC têm uma carac

terística suprapartidária e inter-
,

municipal.
"É um exemplo raro, em que

LHS�mle refonnas

na alPrtura do Confaz
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Número de mulheres chefes
de família aumenta 79%
levantamento revela

que mulheres têm
cada vez menos filhos

SÃO PAULO
A Síntese de Indicadores

Sociais 2007 divulgadaontempelo
IBGE (Institute Brasileiro de

Geografia eEstatística) revela que
o número de mulheres chefes de
família cresceu 79% entre 1996 e

2006, passando de 10,3 milhões

para 18,5 milhões nesse período...
O número de homens chefes de
família aumentou 25% nesses dez
anos.

Os dadospodemserexplicados
por doisprincipaismovimentos, de
acordo com o documento: a cres
.cente participação das mulheres
no mercado de trabalho, e o au

mento no desemprego entre os

homens. Entre os anos de 1996 e

2006, o nível de ocupação das
mulheres aumentou 5 pontos
percentuais, enquanto o dos
homens sofreu reduçãode 1 ponto
percentual.

Apesar do crescimento de 7� 1

pontos percentuaísno número de
famílias compostas por casal com
-filhos chefiadaspormulher (12,5%
em lOO6}, ainda é fiais freqüente
observarpessoas do sexo feminino

AlTRENDO IMAGES RR

Participação das mulheres no mercado de trabalho avança cada vez mais

como responsável por arranjos
furriiliares que não contam com a

presença I!lo marido e corn todos
os filhos com idade superior a 14
anos (29,4%).
Asíntese é elaboradaprincipal

mente a partir de dados da Pes

quisa Nacional por Amostra de
Domicílios (pnad 2006).Os resul
tados são Separados por grandes
regiões, unidades da federação e

as principais �egiões metropoli
tanas.

A proporção de mulheres em
idade reprodutiva (15 a 49 anos)
com filhos nascidos Vivos pratica
mente semanteve em63%.Oque
chama a atenção é a redução do
número de filhos pormulhet Em
2006, das 32,7 milhões de mu

lheres com filhos, 30,9% tinham
um; 33,3%, dois; e 35,8%, três ou
mais. Em 1996, eSS€S percentuais
eram de 25%, 30,1% e 44,9%,
respectivamente. (Com informa

ções doG1 e AgênciaBrasil)

Brasil.concede refúgio a dois atletas cubaoos

I

I

BRASíLIA
O Conare (Comitê Nacional

para os Refugiados), ligado ao '-.

Ministério da Justiça, decidiu
ontem conceder refúgio a dois
atletas cubanos que desertaram
durante os Jogos Pan-Ame-.
ricanos, realizados em junho, no
Rio de Janeiro.
O jogadorde handebol Rafael

da Costa Capote e o ciclistaMi
chel Fernandez Garcia foram os

beneficíados.
Como refugiados, os atletas

terão todos os direitos de qualquer
cidadão . brasileiro, obterão um

visto de permanência definitiva
no país e poderão até pedir a

naturahzação.
Em agosto, quando fez seu

pedido de refúgio, Capote alegou
que queria ficar no Brasilpara ter
"melhores condições de vida do

que em Cuba". -
.

Questionado sobre o "que
aconteceria se ele voltasse aCu

ba, depois de ter desertado, ele
respondeu que "sofreria pressão"
e que sua família poderia: "perder
o que tem no país".

BOXEADoRES - Os boxea
dores cubanos Guillermo Rigon
deaux e Erislandy Lara foram de

portados pelo governo brasileiro
'paraHavana,após�bém terem

desertados no Pan.

Oficialmente, os atletas pedi
ram para voltar a Cuba. O caso,

no entanto, é complexo. Emme

nos de 48 horas, os atletas foram
detidos irregularmente pela Pu
lícia Federal naRegião dos Lagos,
no �terior do Rio, ínterrogados
duas vezes e embarcados em um

jato executivo de prefixo vene

zuelano.
No final de agosto, o chan

celer cubano Felipe Pérez Ro

que confirmou que houve con
tato entre Havanae Brasília pa
ra "propiciar e organizar" a volta
dos pugilistas. O governo bra
sileiro nega a ocorrência. (Fo
lhaOnline)

O CORREIO DO POVO
i

o novo ciclo da cana, com

objetivo de ampliar a produção de
-

etanol para o Brasil e exportação,
..

já está movimentando variados
setores da economia. A Weg, por
exemplo, inaugurou á primeira
unidade de assistência técnica fora" das praças deJaraguá e São Paulo
Capital, emRiberão Preto/SP.A estrutura vai agilizar o atendimento
em campo aos equipamentos fornecidos pelaWEG Automação, às "

usinas do interior de SP e região.

Mais etanli
Na próxima semana a diretoria da Petrobrás deve receber cinco

projetos selecionados pela área de abastecimento da estatal para
instalação de unidades produtoras de etanol. Os cinco projetos ficam
situados nos estados de Mato Grosso e Goiás e terão capacidade de

produzir, emconjunto, 1 bilhão de toneladas de etanol por ano. Cada
usina deste primeiro grupo demandará investimentos de US$ 200
milhões.

sado
As contas do governo (Banco Central, Tesouro Nacional,

Previdência Social, Estados,municípios e empresas estatais) tiveram
um saldo positivo de R$ 8,091 bilhões em agosto, sem considerar as

despesas com juros da dívida pública. Se o gasto com juros for levado
em conta, o saldo de agosto fica rio vermelho, negativo emR$ 2,858
bilhões, segundo os dadosdivulgadosnestasemanapeloDepartamento
Econômico do BancoCentral..

130
Os trabalhadores Jã esperam ávidos pelo. 13º. Segundo

levantamentodo Ipea,opagamentododécímo terceiro salário injetará
na economiaR$ 53,7 bilhões até dezembro - cerca de 10010 amais do

que.no mesmo período do ano passado. Essa expansão, em reais,
representa R$ 5,6 bilhões, crescimento explicado pelo aumento no
nível de emprego, do rendimento real do trabalhador ej também, j

pelas negociaçõessalariaís dos empregados.

Contme
Os deputados europeus preparam uma série de medidas para

permitir a importação de etanol. O· chamado Relatório Thomsen

(elaborado pela deputada Britta Thomsen), sugere a criação de um
sistema de certificação ambiental e social, além de um mecanismo

paramonitorar periodicamente, nos países exportadores, o impacto
da produçãodo etanol. Amedida, se entrar em vigor, deve atingir o
Brasil, que hoje é

omaior fom,ecedor dó produto para o mercado
europeu.

,'_.
1';, .'

-Silvio Santos vem aí, de novo. Depois de quase 20 anos fora
do varejo, oGrupo SS prepara uma nova investida no comércio
demóveis e eletrodomésticos. A idéia é aproveitar a marca forte
do carnê do Baú da Felicidade, as facilidades de financiamento
do Banco Panamericano, que pertence ao' grupo, e a presença
na mídia por meio do seu canal deTV, o SBJ Batizada de Lol�s
do Baú Crediário, a nova rede te(á.22;4 ;pontos-de-venda 'no
Sudeste e Sul do País em três anos. ". t ':1
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DJA O: CLÁSSICO DECISIVO

Malwee c Joinville duelam

pelo título da Ligana Arena
Timp jaraguclerise fez

trpirio secreto ontem

à tarde na ArPna

JUlJMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
A Arena Jaraguá recebe,

amanhã às 13h, a primeira
final desde sua inauguração.
Com lotação esgotada, terá
ainda como ingrediente o

p:rincipal clássico do futsal
brasileiro na atualidade.,
Malwee e Joinville se enfren
tam buscando o título da Liga
Futsal. Enquanto os donos da
casa podem decidir amanhã,
aos visitantes resta buscar a

, vitória para provocar a ter

ceira partida, que acontece

segunda-feira: Quem 'não
conseguiu ingressos, poderá
acompanhar a decisão pelo
telão que será montado no

Ginásio Arthur Müller.
O técnico Fernando Fer

retti prefere não falar sobre a

vantagem do empate. "É uma

coisa a ser adrninistrada so

mente nos minutos finais. Não
vamos entrar em quadra
pensando nisso", comentou o

treinador, antes do treino com
portões fechados que realizou
ontem na. Arena Jaraguá. Ele
adiantou que não deve mudar
muito o esquema do primeiro
jogo. "O Joinville é uma equipe
que precisa ser bem marcada.
Eles sabem que não renderam
bem na segunda-feira e virão

Jogo de xadrez
Não acredito em nova goleada. Bem pelo contrário. Vai ser um·

,
dos jogos mais emocionantes desta Liga. A Malwee está corn a

faca e o queijo na mão. E o técnico Fernando Ferretti sabe como

adequar o esquema tático de acordo com a situação. Do' outro
lado, Frede e Simi, que não' jogaram o que 'sabem na segunda
feira, precisam de uma atenção especial. São eles que podem

1 definir para o adversário. A Malw.ee tem a seu favor, também, um

plantei mais homogêneo. Mas dificilmente o esquema de trocar a

cada cinco minutos voltará nesta final.

Cambistas
Eles já estão agindo. Na frente
da lola do Falcão, ontem, já tinha
um destes vendendo ingressos
pàra o jogo de amanhã: Mas a

diretoria promete coibir como
Puder a ação. deles. Até mesmo

os torcedores prometem dedurar
qu'e estiver superfaturando a

e'litrada. Tomara que lsto .

aconteça mesmo.

Dpsistêntia
O União Timbó desistiu de vez, .

de disputar a Divisão de
Acesso. O ofício do clube foi
entregue na noite de qutnta-:
feira na sede da Federação
Catarinense de Futebol. A '

alegação é a falta de dinheiro.
. Nas próximas semanas, o caso

será encaminhado ao TJD, que
deve punir o time timboense.

Em Blumenau
Com a reforma do Sesi, o Metro
politano, -de Blumenau, ainda não
sabe aonde vai mandar os jÓ'gos do
Catarinão 2008. Existem possibili-'
dades até do Verdão jogar nas
cidades vizinhas. Mas a prioridade é

, achar um estádio. em casa. Além '

disso, o time mudou, mais uma vei,
o escudo. Para conhecer, é SÓ"

.

acessar o wwwmetropoâtano.net '

Parceria
o novo presidente do Juventus,
lido Vargas, esteve em São Paulo'
praticamente a semana toda.
Existe urna grande possibilidade
de uma parceria com o

Palmeiras, que transferiria seu

time B para Jaraguá do Sul. O
novo comandante arregaçou as

mangas e foi· à luta. Tomara que
volte com boas novidades.

PIERO RAGAZZI

com tudo para cima da gente",
afirmou Ferretti.

O ala Falcão falou sobrea"

primeira decisão que a Arena.
recebe. "Temos um bom his- '

tóricode resultados aqui e não'
,

queremos que o tabu seja,
quebrado neste domingo",
disse o jogador, se referindo ao

fato da Malwee não ter

perdido ainda na Arena. O
goleiro Tiago, que chegou ano
passado em [araguá do Sul,
disse que já sente a impor
tância do clássico. "Dá para -

perceber que todo mundo en

tra com ânimo diferente. Sei
que teremos o .apoio total da
nossa torcida, em qualquer
situação do jogo. Isso vai fazer
a diferença", comentou. A dupla Lenísio e Falcão é uma das maiores esperanças de gols no jogo de amanhã

Centro Associad.o
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Ag�ra você pode cursar uma,fACULDADE.
\

FACINTER
FATEC INTERNACIONAL

.

0800 702 0500
www.vestibularnacional.com.br

UNINTER®
Grupe EdlJCociorwl
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OUzeiro corre atrás do líder
Time mineiro começa
a fazer as contas para
alcançar o São Paulo

BELO HORIZONTE
Adiferença de nove pontos na

tabela doCampeonato Brasileiro
não diminui a cautela do líder
SãoPaulomuitomenos a euforia
do vice-líder Cruzeiro. O time

mineiro tem nas próximas três

rodadas uma boa oportunidade
de encostar no adversário.

Antes de se encontrarem no

confronto direto do dia 21 de

outubro, no estádio doMorumbi,
São Paulo e Cruzeiro farão mais

quatro jogos pelo Campeonato
Brasileiro. E a seqüência do time

.

mineiro, teoricamente, émais fácil.
Isso porque faz três jogos em casa,

enquanto os paulistas jogam três

vezes longe doMorumbi.
O time comandado pelo

técnicoMuricyRamalho terápela.
frente o Internacional, em Porto

•

BRASllEIRiio SERlE A CLASSIFICAÇÃO Resuila1Qs 27' Rntlada

Alegre, o Flamengo, no Rio de

Janeiro, o Corinthians, em casa, e

o Fluminense, no Maracanã. Já a

equipe de Dorival [únior encara
Figueirense eSantos noMineirão,
Goiás no SerraDourada e por fim
o Náutico novamente em casa.

"Vamos ficar atentos a tudo aquilo
que se passa, principalmente com
a equipe do São Paulo, que re

conhecidamente tem uma grande
vantagem", declarou o técnico

cruzeirense, Dorival Júniot

I
I
j
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I D__Soticário' '

i voce pode ser o que quiser
L,_._, __ ,,_, ", __ ..' "", ,
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TRÊS BRASILEIRAS NA LISTA
Cristiane, Formiga e Marta são as brasileiras que brigam pelo:

título demelhores jogadoras daCopa doMundo de 2007, disputada
naChina.A Fifa divulgou ontem a lista de 11 jogadoras candidatas,
Rivais doBrasilna finaldeste domingo, às 9h, as alemãs também três
candidatas: Kerstin Stegemann, Renate Lingor e Birgit Prinz. Esta
última já tem o título nas duas últimas Copas, de 2003 e 2005. Prinz
eMarta devemmonopolizar a disputa. A brasileira tem sete gols na

competição, e Prinz, quatro, Na história da competição, porém, a
alemã tem 13 e émaior goleadora da história.

MOÇÃOYANG
FIOS, LÃS

SAS E JAQUEt.

300/0 DESC
À VISTA

f'" Rua Bernardo Dornbush, 432

:;eaependi - Jaraguá do Sul- (47) 3275-3290

'Promoçãovólida de 21 a 30 de setémbro de 2007,apenas para veículos adquiridos nos lojas cadastradas nesta promasão. financiamento sem entroda poro veículos de anos

200202007; pagamentoem até 72 parcelos fixos para veículos de anos 1997 a 2007; demais candi§ões da promoção, consulte nossos operadores. Sujeito à anólise de crédito •
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