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Bando foge do Besc
sem levar dinheiro
Três homens tentaram assaltar o Besc da Av. Waldemar Grubba, ontem. Ao descobrir
que uma viatura da PM estava se deslocando até o local, eles fugiram sem deixar pistas.

Policias trabalharam para desarmar uma suposta bomba deixada pelo grupo dentro da agência • pAGINA 5
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• EDITORIAL ,,:'z.,
. - .'.

Corruptos caçados"
"�O brasileiro em geral émuito

arredio aos progressos feitos pela
Democracia. Às vezes, esquece

que ela tem menos de 20 anos,

ou seja, é ainda uma adolescente
em busca de maturidade. Por
isso, o levantamento feito pelo
Movimento de Combate à

Corrupção Eleitoral (MCCE)
apontando que 623mandatos de
políticos foram cassados entre

2000 e 7 de setembro de 2007,
todos por processos relativos a

,

casos de corrupção, é alen
tador. O estudo foi feito com

base em dados sobre a apli
cação da Lei 9840, que trata

de casos de captação ilícita de
votos e uso eleitoral da má

quina administrativa.
De acordo comomovimento,

a pesquisa foi feita a partir dos
dados processuais de cada caso,

A Democracia tem menos de
20 anos, ou seja, é ainda
adolescente em busca de
maturidade"

com base nas informações
disponíveis nos sites dos Tribunais
Regionais Eleitorais (TRE's) e do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). No total de 623 não

estão incluídos políticos que

perderam cargos em virtude de

condenações criminais.
O maior número de cas

sações ocorreu entre prefeitos e

vices. Foram 508 cassações, o
que representa 81,5% do total
levantado pelo MCCE. 'Em

seguida, aparecem os vereadores,
com 84 cassações. O estudo

.. PONTO DE VISTA

O restabelecimento da verdade
,

sobre () Curso' de'Direito.
-

Na semana que passou, fomos
.surpreendídos pela divulgação na

�:mídia sobre aavaliação do Curso
.

de Direito da UNER] no Enade '

�. e no Exame deOrdem daOAB.;
, Felizmente, essa divulgação
encontrou forte reação na

comunidade, que conhece- a
�história da uNERJ e 'seu corrr- ,

, promissocomafbrmaçãodosseus
acadêmicos; demodo que, temos'
certeza, a Instituição sairá ainda
mais fortalecida junto à.. opinião

.

publica.
>

Em esclarecirhentos às comu
nidades empresarial e acadêmica,

- a coordenação do Curso de Di
reito posicionou adequadamente
,a verdade sobre o assunto, Ébom
ficar claro que, emmomento al

gum, se questiona uma avaliação
corno a que o Enade promove,

que Visa a contribuir para a me

lhora da formação no ensino

superior
O que surpreende, no entan-

to, é a maneira como ocorre a

divulgação doExame deOrdem,
,

pois as iníormaçêes passadas ao

MEC, pela própria oAB, 'não'
condizem com a verdade. De
maneira absurda, a OAB não
torna transparente sua avaliação
namedida em que não esclarece

,

os étitéri6s de'%iValiação. As in-
formaçõés repassadas pela OAB
ao MEC apontam que apenas
um formando da UNER], par
ticipante'do ENADE, realizou o

,

Exame de Ordem e não 'obteve
'êxitQ, resultando em zero na

"

aprovação. Éexatamente contra
essa informação que a Instituição
se posiciona.
,
-Os dados que levantamos

mostramum histórico de J00
-concluintes, desde a primeira
turma, e\ll2005. Desse total, 45
foram aprovados no Exame de
Ordem. Em 2007, no último
Exame de Ordem realizado no

, primeiro semestre, 8 acadêmicos

II Carla Schrelner, '

, Reitora do Centro ' '

-Universitário de

Jaraguá do Sul-
J JJNERJ

foram ,aprovados, sendo que 5. ,;
realizaram o Enade. A média de

que houve apenas 1 inscrito e

não aprovado no r'eferido
�x�e? De onde a OAB obteve

conclamamos para que não se

deixem levar pelas. falácias que
.têm sido veiculadas na mídia. A
UNER] vai fazer valer sua

condição de Instituição séria e

respeitada em todo o Estado de
SantaCatarina, cuja tradição no
ensino superior é por todos
comprovada.

• DO LEITOR

E.M.EJ� Cristina Marcatto
• .'. t-Ó:

30 anos de fundaçãn
"

'

Neste ano de 2007, com
orgulho a comunidade educativa
do Bairro ]araguá Esquerdo,
festeja os 30 anos de fundação da
E.M.E.E CristinaMarcatto.

Fundada ern 06 de janeiro de'
1977, através .do Decreto

Municipal nº 427, em regime de
-

"Escola Reunida", era pequena
e contava com duas salas de aula,
atendendo alunos de 1 ª a 4ª série.
A comunidade cresceu

de fevereiro de 2005 até a

presente data.
Atualmente conta com 611

alunos sendo atendidos por 41
funcionários desenvolvendo \l!ii

trabalho sério e comprometido
com o processo ensino,
aprendizagem.

Ciente da importância do
educando para a sociedade, a

escola caminha de acordo com

os quatro pilares que norteiam
a educação: SER, FAZER,
CONVIVER E CONHECER,
tendo como, missão: "Propor,
cionar um ensino de qualidade,
através do compromisso e de

propostas educacionais que
visem desenvolver no aluno a

responsabilidade para ser

agente transformador do meio

em que vive".
" ,

"Parabéns a E.M.E.E Cristina
Marcatto pelos ,30 anos de

'história; formandonas gêrações,
, cidadãos compromissados qtiese
orgulham da esc;bl�'�(le�UÍIldia
estudaram".

mostra ainda que 13 deputados
estaduais ou distritais; 8 de

putados federais e 6 senadores
e suplentes foram cassados no

período.'
'

Entre o.s governadores e vice
foram quatro as cassações, sendo
duas delas de FlamarionPortela,
de Roraima, e Cássio Cunha

Lima, da Paraíba. Este último
mantém-se atualmente no cargo
emvirtude de liminar concedida

pelo Tribunal Superior Eleitoral. rapidamente e á escola passouO governador Mão Santa,
por várias transformações físicascassado em 2001, não foi in-
e administrativas. Entre outras

cluído na pesquisa porque sua
professoras, a senhora Darci

eleição se deu no ano de 1998" Franke Welk atuava como pro-,
antes, portanto, de a Lei n°

!P fessora de 3ª série, respondendo
9.1:'540 entrar em vigor. também pela direção do

No cenáriodas623 cassações, estabelecimento de 1977 a 1982'.
11,390/(;' foranl registrados no At inda cor di 't

"

uaram am a como ire oras
Estado de Minas Gerais, que, .. ô' tI' "h "M",

es a esco a-as sen oras.: ereta
teve omaior percentual do País. R�cha (1983); Orleide Men-

-", gârda (1984 a 1985); Marister ,

......----------------------...------ Raulino (1986 a 1991); Carla:
Maria Deretti (1992- a -1996); ,

Lucy Marta Caglioni '(i997:'a'
,

29°0); Ana Lúcia Marcatto

(2001 a 2002); MárciaRighetto
"'César (2003 a: 2004) e nova- ;

mente a Srª CarlaMaria Deretti

� \.-"

111 Mensagem da APP' Direçãde
, Funclonárlos ':

" '

. 'J:

blogdosblogs,blig,ig,cõm',br

p� textos paraesta coluna deverão ter rio máximo 25linhas; fonte Times New Roman 12 epodem
ser-erl)Jiados por e-mail redacao@pcorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Co!oncl
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal tê. É ótirigatóno informar nome

- 'E' d d'S"" 'completo, profissão, *CPF e
* telefon_e (* não serão publicados),aprovaçao no stac o e anta '1 :f

Catalina é de '21%. Ora, se 5
-------------.....;;..,_-...:............----

'acadêtTri�osquefizeratp.6Enad� "II DOS BlOGS
' ,

passaram no Exame de Ordem,
segundo os. 'nósso�' registros, "TA�ES FARIA

como aOAB inform�u ao'MEC Muita espuma, mas ...

�Ó'�'�Óremo deu urn jeitinho e resolveu contentar a tQdos,.o�,laçl_os,n�
questão dá fidélidáde partidária. Decidiu qué o princípio dá fidelidad� ,é
constitucional, que o mandato pertence ao partido e colsa'e tal. Mas só

esse's dados? São essas as
, um dos 23 deputados que haviam deixado PSDB, OEM e PPS poderá ser

'inforinações que' estamos 'punido, embora ainda tenha ó'direito de reeorrer. Final d-à história: a
solicitando à SeccionaldaOAB,' "

turma da oposição que esperava reaver sua bancada perdida, fez um

sem respostas.
;c 'barulho danado sem conseguir plenamente o que queria, por Qutro,lad,o,

'Iianqüíliaamosacomunídade
'

conseguiu estancarasangria. Os insatisfeitos e que estavamdQid,oSpara
acadêmica do Curso de Direito e

se bandear para o gov�rno vão ter que se aquieta: e ajoelhar no milho do

alto clero tucano-petellsta/ democrata-neocornunlsta.
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ENTREVISTA

Dieter Janssen
A tríplice' aliança que reelegeu o governador Luiz

Henrique da Silveira em 2006, está descartada emJaraguá
doSul com a ida doprefeitoMoacirBertoldiparaoPMDB.
Mas uma outra coligação começa a se desenhar: PSDB/
DEM e PPpodem estar novamente juntos em 2008, como
ocorreu em 2004, incluindo outras siglas partidárias como
PDT, PPS, Pm e PY. Consolidada ou não a aliança que se

pretende agora, o vereadorDieterJanssen (PP) afirmaque
o seu partido terá candidato a prefeito.

o Correio do Povo- O senhor decidiu ficar no PP.

Porquê?
Dieter Janssen- O PP está inserido na história política

de Jaraguá do Sul e sempre teve relevância em eleições
majoritárias. O fato mais recente foi a vitória no segundo
turno em 2006 de Esperidião Amin sobre Luiz Henrique,
comdiferença de 13mil vói:�, amaior do Estado, exceção
de Florianópolis. Esse potencial de eleitores tem de ser

.

considerado e respeitado. É reflexo de um trabalho feito

pelopartido e respaldado {Xlr expressive número de eleitores.
. '. .'

OCr..Quem o convidou para deixar o PP?
[anssen- Lideranças de partidos da tríplice aliança

(PMDB, OEM, PSDB, de 2006). Uma delas o próprio
governador Luiz Henrique. Outro convite partiu do
senadorRaimundoColombo, com o aceno de ambos de
que eu, se configuradas as perspectivas imaginadas, seria
candidato a prefeito.

OCP. A tríplice aliança desejada pelo governador
foi abortada com a ida do prefeito Moacir Bertoldi
para o PMDB. ,No que isso Poderá refletir no quadro
partidário local?
Janssen- Poderemos ter a reedição da aliança de 2004,

. compp,PSDBe OEM (ex-PFL) nadisputapelaprefeitura.
.

PDT, PPS, PTB, PY,enfun, também serãobem vindos.Não
se trata demera hipótese e, sim, de possibilidade concreta.
Inclusive com apoio de lideranças do PMDB descontentes
com o que sucedeu: .

OCP� E quem seria o candi&to?
Janssen-Na impossibilidade de umaampla aliança como

.

imaginamos, oPP terácandidatopróprio a prefeito. E, posso
dizer, o meu nome vai estar na lista dos que pretenderem
disputar à cadeira de prefeito. Entre nomes pesquisados
até agora, tenho amenor rejeição do eleitorado.

. .

ocp..Enténdimentos' olPf �J..n�m",in.ô�"",
. CQI)1 paracr.........�._-

, são poSslveiii?
.' '.

..

"

"

.

,Janssen�AntesmesmodpP.Te PP,se�em para apoiar
'. ESperidião Amin, meu relacionamento com lideranças
daquele partido, incluindo o ex-deputado Dionei Walter
da Silva, sempre foibom.O diálogo existe.

-' ,

POLltfICk C(llso Machado
rrdiIGao@ocamiedltlm·cOtll.br
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PIERO RAGAZZI

..

Bomba!
Estupefação e correria no litoral Norte. Aministra

MarinaSilva, doMeioAmbiente, estáprestes a assinar
portaria transformandô toda a Ilha de São Francisco
do Sul em reserva ambiental. O que significa cessar

todae qualquer�tividade comercialnomar, incluindo
turismo.OJmcaóticos reflexosem'telT\l.Écomoro�
o cofre da prefeitura. Enquanto isso, a imensamaioria
das empresas de Joinville segue atirando dejetos
químicos no.rio Cachoeira, que deságua na baía da ,

Babitonga, causando poluiçãomonumental.
'

Salários'
Só com efetivos e contratados em funções

comissionadas e gratificadas a prefeitura de Jaraguá
do Sul gasta, hoje, R$ 8,,9 milhões/mês. A proposta
de reforma administrativa, cuja votação encalhou
na Câmara, anuncia redução de gastos para R$ 8,3
milhões. Diferença de R$ 596 mil.

IPIU
Sobre o projeto que reajusta o IPTU em 10% 'no

imo que vem, é preciso acrescentar: mesmo que 'a

Câmara rejeite, o prefeito Bertoldi pôde fazê-lo por
, decreto .. Só que em índices da inflação acumulada
no período. No caso, abaixo do pretendido pelo
Executivo.

'

RETRANCA

Denúncia de uso de máquina da' prefeitura
.

em terreno particular no bairro Nereu Ramos
está em andamento no Ministério Público. Que
já ouviu o proprietário e o secretário de Obras,
Alberto João Marcatto.

MP2
Ainda no Mp, aguardando pronunciamento da

Justiça, a reforma elétrica feita nas instalações
do matadouro municipal e obras em escolas,
envolvendo um irmão do prefeito Bertoldi. Com

.

mais de três, mil horas' de serviços. 'Desfe,cho
'previsto para o início de dezembro.

.'

'. A [ustiçaconcedeú liminar suspendendo a

cobrança do'.chilmci:do "mensa linho", .de
servidores filiado�' a partidos políticosda base de
apoio ao prefeito Bertoldi. São citados pelo MP
o prefeito, '0 ex-assessor de gabinete Leônidas
Nora e o atual secretário extraordinário para
Assuntos de Gestão, Carlos Alberto Dias.

'MP4
Ministério Público ainda não homologou, mas.

o negócio desfeito entre o município e a Viação
Canarinho, que pagou dívidas de ISS com doação
de dois ônibus à prefeitura no anó passado, é

legal. Vereador Eugênio Garcia Moretti (PSDB)
observa que a devolução dos veículos a empresa

.'

só confirma o procedimento correto da Câmara
ao investigàr a denúncia.

.
.

CÉSAR JUNKES

Denúncia
,

Câmara de Ve�eadores' aprovou moção de
repúdio do vereador Jurandir Michels (PV), que
qualificá de covatdia a atitude de peritos do

.

INSS. Segundo eTé","médlcos estão avaliando casos
q,e auxílio-doença de forma generalízada, ou seja,
�que' todos DS pacientes querem receber direitos
que não lhes cabem. "Alguém acha que uma

pessoa em cadeira de rodas 'está fingindo para não
ter de trabalhar?", indagou.

.' ,
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Jovem morre em' acidente na
Rua José Theodoro Ribeiro
Sf!gundo tf!stf!munha,
vítima tsria invadido
a pista contrária

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
O jovem Marcos Antônio

Sell, 28 anos, morreu na tarde
de ontem num acidente entre

o carro .que ele conduzia - o

Monza placas MAO-5667, de

Jaraguá do Sul -

-

e um

caminhão, na Rua José
Theodoro Ribeiro, na Ilha da

Figueira, em frente à Ilhabela

Embalagens. Sell teve fraturas

por todo o corpo e morreu na

hora. Os bombeiros trabalharam

por mais de uma hora para
retirar o co�po dele das

ferragens. A Polícia Militar

ajudou na remoção.Omotorista
do caminhão placas MDH-

1867, de Blume�au, Valtair
Pereira, 48, nada sofreu.
A estudante Katleen Polito

Klein; 28, disse que viu como o

acidente aconteceu .. Segundo
ela, o caminhão vinha na

'direção bairro-centro e o

automóvel na direção contrária,
quando oMonza invadiu a pista
a poucos metros do caminhão.
Valdair confirmou a versão,
afirmando que estava a 60
km/h, mas .que não conseguiu

PIERO RAGAIII

Vítima dirigia o Monza e teria invadido a pista contrária ao passar mal

frear a tempo.
"(5 caminhão só parou uns

100metros adiante", lamentou.
As marcas de freada na pista
eram visíveis. Populares
acreditam que o condutor do
Monza tenha passado mal

enquanto dirigia e que, por esse

motivo, tivesse perdido o

controle' da direção. Os
bombeiros informaram que o

IML (Instituto Médico Legal)
deve fazer perícia. para saber se
Sell sofria de algum problema de
saúde. Ele trabalhava como .

projetista, era casado e tinha
uma filha.

Sell foi a 13ª �ítima fatal do
trânsito de Jaraguá doSul neste
ano. Até agosto, a PolíciaMilitar

registrou (673 acidentes nas

ruas de [araguá do Sul, sem

contar o perímetro urbano das
rodovias federais. Em 2006, o
município foi consíderado pelo
Ministério da Saúde o terceiro

com o trânsitomais perigoso do
país, perdendo apenas para Rio
Verde. (Goiás) e Campos dos

Goytacazes (Rio de Janeiro).

..

'Vereadores vão a ,BrasRia na 'busca de recursos
GUARAMIRIM Barro Branco, Rio Branco, Vila

, Os .vereadores Evaldo [oãó c Richter, Vila Bananal, Ilha da

[unckes; IT, Luis Antônio Chio-. Figueira, dentre outras locali

dini, PR, e o secretário de Pia'- dades.OvereadorChiodini.afuma
. nejamento, Valéria Verbinem, es- que as obras serão de saneamento

-

tiveram emBrasília entre os dias 2 básico, pavimentação, iluminação
e 3 de outubro para pleitear junto e abastecimentode águaemalguns
ao Ministério das Cidades, verbas lugares onde a distribuição é

para -obras em Guaramirim. De precária.
acordo com o presidente da Evaldo disse que-na .oportu
Câmara de Vereadores Evaldo nidade foi informado sobre uma

-

João [unckes, foi solicitado ao
- emenda criada pelo ex-deputado

Ministério aquantiadeR$560mil. AdelorVieira e que ainda tramita
O montante será destinado para peloCongressono valor deR$ 300
obras de melhorias nos bairros mil destinado ao município de

Guaramirim. De acordo com o

presidente da'Câmara existe a

possibilidade de R$ 260 mil, dos
R$ 560 doMinistério daSCidades,
serem pagos ainda este ano. Para
isto foram realizadas visitas aos,

deputados federais João Matos,·'
Carlito Mers, Décio Lima e aos

senadores RaimundoColombo, e
Ideli Salvatti, dentre outros. A .

intenção da visita é de pedir aos
parlamentares que ajudem pres-

. sionando as secretarias e -Oê se

cretários para desta' forma as

segurarorepassedodinheiro. (OA)

Programação da Schützenfest
movimenta o fim-de-semana
JARAGUÁ DO SUL

O fim-de-semana promete ser
·movimentado.Aprogramação de
hoje da 19ª Schützenfest começa
às 10 horas, com a distribuição de
chope pelas ruas centrais e

abertura dos portões do Parque
Municipal de Eventos, seguido de
almoço típico no PavilhãoA, às 11
horas. Durante a tarde acontecem
as competições de tiro.Às 18 horas,
tem jantar típico animado pela
bandaKarla &Ketlin, noPavilhão
A.Apartir das 19 horas, baile com
'banda "SóVirtude", no Pavilhão
C; às 21 horas, baile com a Banda
do Barril, no P�vilhão A e

apresentação folclórica do Grupo
FolclóricoJuvenil Regenwalde, no
Pavilhão C. Às 23 horas, baile no
'Pavilhâo B com BandaMontreal,
do Paraná, e apresentação do

Grupo Folclórico Adulto Blauer
Rhein, no Pavilhão C. À meia-

noite, baile com a banda Estrela
de OuronoPavilhãoC e, à 1 hora, '

Vox 3 no PavilhãoA.

Amanhã, às 10 horas, tem

desfile dos Clubes e Sociedades de
Tiro do Vale do Itapocu ao longo
da Rua Walter Marquardt, com
distribuição de chope e abertura
dos portões do Parque Municipal
de Eventos. O dia encerra com

apresentação doGrupo Folclórico
Adulto Bergland, às 19h30, no
PavilhãoC.·

Na segunda-feira, os portões'
abrem às 18 horas, com jantar
típico no Pavilhão A. Às com

petições de tiro começam às 19
horas. Às 20 horas, baile com a

banda K'necus, do Paraná, no
Pavilhão C e, às 21h30,
apresentação do Grupo Foi,
clórico da Liga de Grupos, Fol
clóricos de Jaraguá do Sul, no
PavilhãoC.

INGRESSOS
Dias 8, 9 e 10 - R$ 2 • Dias 6, 11, 12 e 13 - R$ 1 O • Dias 7 e 14 - graMo
Entrada gratuita - crianças, pessoas acima de 60 anos, com trajes típicos ou de
sociedades, Chopp-R$ 3,50 (440 ml), Refrigerante-R$ 2 (300 ml)

COMIDA
Almoço/JantarTípico (inclui eisbein - joelho de porco - marreco recheado, saladas,
chcrute, repolho roxo, galeto na brasa, salsichas, kassler - bisteca de porco defumado
-e outros), Bratwurst (pão com salsinha branca e vermelha) - R$ 3; Batata recreada
-R$8; Churrasco-R$8; Galeto-R$ 7; Strudel-R$15 (inteiro), R$2,50 (pedaço)

-

Espetmo- R$ 2,50; Cachorrão-R$ 5; Mini X-salada - R$ 2; X-salada - R$ 4; Tapioca
- R$ 3; Creps...:R$ 3,50; Macarrão com molho - R$ 6 (porção); Pizza - R$ 4 (pedaço);
Salgadinhos em geral (pastel, coxinha, nsolesi- R$ 2; Sorvete - R$ 2 (casquinha)

Consplho ,dp Turi,smo'
pmpossa integra,ntp's· ,_

JARAGUÁ DO SUL

. ospróximosdois anos, segundo ela,
.

é "dar ênfase ao desenvolvimento
.do turismo em todos os sentidos
porquea cidade tempotencialpara
-' ,,-<

lSSO •

A administração pública
' Como compromisso, Bertoldi .

,

municipal empossou os repre-
'

'pediu que os conselheiros se or

sentantes do Comtur (Conselho ganizem para que ao longo dessa
de Turismo) para gestão 2007, gestão possa ser instalada a

2009, ontem. Foramescolhídos 12 Fundação Municipal de Tyrismo
membros titulares, sendo metade de [araguá.do Su], A inidativa
deles governamentais e crestante _ seguiriao exemplodo esportee da',

de'entídades.jaraguaenses, como cultura, hoje estruturadas, dessa
Acijs (Associação Empresarial), ,forma. '

Convention e Visitors Bureau, ' O Conselho tem corno inte-

associações étnicas e outras..

A presidência do grupo ficou
com Andréia da SilvaMadel, do
Senac.Adecisão coube aoprefeito
Moacir Bertoldi, que disse ter

preferido indicar UJ..llil mulher ao

cargo por causa da sensibilídade à

causa. O principal objetivo l?ara

grantes a partir de agora: Mareio' .;

'da Silveira, Egon Jagnow, Jean
Carlo Leutprecht, [osíaneTrocatti,
NelsonRopelato,MarceloMuelleli
Paulo Schneider, Adolar Luedres,

.

Andréia Maciel, Edson Schmidt.
Heine Withoeft e -Edson da
Rocha. (KE)
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IIVAMOS COMETER UM ATO QUE VAI ABALAR A SOCIEDADE CATARINENSE"

Funcionários do Besc

foram ameaçados com

uma suposta bomba

GENIELLI RODRIGUES E

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Uma tentativa de assalto à

agência Besc da Avenida

Waldemar Grubba, na Vila

Lalau, movimentou todas as

esferas da segurança pública de

Jaraguá do 'Sul e região. Só a

Polícia Militar envolveu 42

homens na operação. Eles se

juntaram a cinco investiga
dores civis e mais outra dezena

de policiais do Grupo de Res
posta Tática e técnicos em de
sarmamento de bombas des

locados de Joinville por

helicóptero até o local. Além

disso, todas as equipes das
cidades do Vale do Itapocu
foram alertadas para auxiliar

na busca dos suspeitos.
Tudo isso aconteceu na

manhã de ontem, quando três

homens-entraram na agência
parvolta das 8h30. Os bandidos
renderam o gerente e dois
funcionários do banco no co

meço do expediente. Segundo
informações do tenente-co

ronel pela PM, César Ne
dochetko, os assaltantes co

piaram' a freqüência de rádio
da corporação e por isso con

seguiram fugir antes dos

policiais chegarem. "Um dos

Policiais vieram de helicóptero de Joinville para auxiliar na operação
•

nossos pontos de policiamento
nessa avenida é a frente do

Besc" ,explicou.
Mesmo assim, não houve

tempo de impedir a ação.Um dos

suspeitos, que dava cobertura aos

outros dois, percebeu a chegada
da PM e os avisou, por meio de

rádio. Todos desapareceram em

um veículo Fiesta, de cor

vermelha, sem roubar dinheiro

algum da agência. Porém, fizeram
questão de deixar um artefato

explosivo embaixodamesade um
dos funcionários, com um bilhete

ameaçador.
Segundo capitão GiÍdo

Andrade, o objeto foiencontrado
enrolado com fita adesiva ama

rela, tinha um relógio e sensor,

assemelhando-se a uma bomba.

Para ele, o material era uma

forma de intimidação às

vítimas, mas somente a perícia
técnica poderá confirmar a

suspeita..
'O desarmamento do artefato

ocorreu dentro do Besc, às 11hZ3,
após a chegada, por meio de

helicóptero, da equipe antibom
bas de Joinville. Toda a área teve
de ser isolada por medida de

segurança e o trecho daWalde

marGrubba próximo à agência
ficou interditado por cerca de

dez minutos. Quem permane

ceu nos arredores pôde sentir

o impacto da detonação, que
veio precedido de forte estouro.

De acordo como delegado da
Polícia Civil da Comarca de

Jaraguá do Sul, Marcos Assad,
somente a perícia vai identificar
se omaterial tinha explosivos ou
não. Ela foi iniciadaontem e tem

previsão de terminarem 30 dias.

POliciais prepararam substância para detonar artefato deixado pelo bando Retrato falado de um dos suspeitos
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Polícia faz alerta e os bandidos

ameaçam chocar a comunidade
Conforme o tenente-coronel

Nedochetko aspolíciasenvolvidas
na investigação do caso foram

alertadas para futuras ocorrências

:semelhantes a de ontem. "Dei

xamos todos avisados porque a

tentativade roubo aoBescpoderia
ter.sido apenas uma maneira de

desviar a nossa atenção", disse.
Já o delegado Assad somou

mais um fato à desconfiança.
De acordo com o depoimento
do gerente da agência, os as

saltantes o teriam ameaçado
com a frase: "vamos cometer um

ato que vai abalar a sociedade

catarinense". No bilhete dei

xado no local, também estava

palavras que confirmaram

intimidação.

ACIDENTE
Uma das viaturas da

Polícia Militar que se deslo

cava ao local para prestar
atendimento no caso teve um

imprevisto.Omotorista bateu

atrás de um caminhão na.

Avenida Waldemar Grubba,
em frente ao Diretório Geral

da Weg. O veículo teria mu-

dado bruscamente para a

pista da esquerda para des

viar de umônibus da empresa
Canarinho, que havia parado
para embarque de passar

geiros. Com o impacto, uma
das rodas e o pára-choque da
viatura foram arrancados do

carro. Ninguém se feriu.

Viatura bateu na traseira de um caminhão, ninguém ficou ferido

-� 'O

IDENTIFICAÇÃO
Os três homens respon

sáveis pela tentativa de assalto
ao Besc .não esconderam os

rostos durante a ação. O
assaltante, que rendeu o ge

rente, estava armado com um

revólvercalibre38, temestatura

mediana, é moreno, tem

� cabelos escuros e usava óculos.

O delegado Assád disse que as

características físicas dele se

parecemmuito com as de um

dós homens que assaltou a

agência do Besc de Guara

mirim, emmaio. O outro ho

mem tem o rosto fino, pele
'branca, vestia calça e camisa

Tentativa de assalto mobiliza

policiais do Norte do Estado
FOTOS PIERO RAGAZZI

sociais e usava óculos. A PM

não tem as características da

_

terceira pessoa, pois ela estava
dentro do cairo.

Segundo Assad, os in

vestigadores devem fazer o

retrato falado dos suspeitos a

partir do depoimento do

gerente e dos funcionários, e
deve ser divulgado dentro de

.

alguns dias. Comentou tam

bém que as câmeras da agên
cia não registraram a ação. ''A.

suspeita é de que seja uma

quadrilha especializada, que
sabia os locais que os

equipamentos filmavam".
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A Escola Municipal CristinaMarcatto prepara hoje uma

programação especial de aniversário. A escola completa
30 anos e promove Almoço Festivo, a partir das 1 f horas.
O sorteio da rifa é às 13 horas. O evento contempla ainda
a exposição de fotos do Desfile Cívico de 7 de setembro, \1)2M,#S�eu¢��2.
apresentação do Hino da Escola e um campeonato·

.

R.ÁngeloSchiocflet, 77-Sala:03-Centro

interneo de Futsal. Jaraguá ': sul-se (f,!, frente da Mauro Veiculas)
.

TeVFax.:41-3371-2991
E-mail:wbatalha@uol.com.br

Encontro' 'DOSVOX
A SCB (Sociedade Cultural Braille) real�a nos.dias 12, 13 e

14 de outubro, pela primeira vez em uma cidade do sul do Brasil,
o 50 Encontro Brasileiro deUsuários de DOSVOX, emJoinville.:
O evento, que acontece no auditório da Sociesc, promoverá
debates sobre a acessibilidade e inclusão digital 'do deficiente
visual, além de difundir as novas tecnologias para as pessoas cegas
e discutir omelhormeio de disseminação e uso das ferramentas

tecnológicas voltadas à promoção e inclusão. dos deficientes
visuais. O DOSVOX é o software mais utilizado no Brasil na

computação para defícientes visuais. Ele foi desenvolvido pelo
Núcleo de Computação.Eletrônica da Universidade Federal do.
Rio de Janeiro. Mais informações pelo telefone 3025,3359.

Palestra

URGENTE PRECISA-SE

. com moto e experiência. Interessados entrar em
contato pelo telefone: 3371-191 � ou �370-7919.

•-
.

: ; .

.

NOTICIAS ROTÁRIAS
MÊS DE,SETEMBRO

Recebemos a visita doGovemador de Distrito Militino.eesposa
Leonor, que vieram trazer as recomendações necessárias para o
bom andamento da gestão é nos dando caminhe para o bem

$ervir que é próprio do Rotariano. Nestareuníão festiva estavam
presentes integrantes do Rotaract e Interact.

Promoção Rotária: Almoço das Nações; dia 7 de outubro na

Comurndaoe Evangé�ca, Centro, Esperamos a colaboração de
todos, será embenefício ao natal dacriança feliz.

'COMENTÁRIOS DEINTERCAMBISTASJARAGUAENSES:

WILtAN (AUS.TRÁUA):.Meu conselheiro vai falar comigo, pois
meu boletim não foi bom.

.

ALINE.(TAJWANy. Aqúi na escola a cheqada atrasada, como
punição é ficarmeia hora de pé. Eu chegosempre na hora.

MARIANA (ALEMANHA): AqUi naAlemanha todo mundo respira
cultura, o mendigo na porta da igreja Iia.um livro, e eu tão tonqe
de casa ... Q Rotary me permite este conhecimento que é bom
e necessário.

LEMBRETE: Será mesmo que o líquidomais precioso chamado
água doce, vai continuar sendo usado para lavar as calçadas e
muros de nossas casas? Vamos pensar em nossos filhos e netos.

ÉTICA: PARA SER UM BOM PROFISSIONAL
DEVEMOS SER ÉTICOS. ÉTICA É UMA VIRTUDE

MORAL E NÃO INTELECTUAL.

Rotary Relações Públicas: arixavier1Q@terra.com.br

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

"Olimpíada
"A cerimônia de .aberturada 5ªblipradi (Olimpíada da
Escola Renato Pradí) acontece hoje a partir das 13h'lf
no Ginásio de Esportes do colégio ..O atleta Xande,

, Jogadordà Malwee, será homenageado e irá conduzir a,

tocha. Na oportunidade, o grupo de dança da unidade'
escolar vai' apresentar R, coreografia

.

"Operação Rabo
preso". O evento é aberto a todacomunidade e pretende
promover o Dom relacionamento entre os alunos,
professores, funcionários e equipe gestora da escola; Outra
finalid?d�':é promover a. paz POl; .meío do esporte,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA
PARA ÉLEIÇÃO DA DIRETORIA DA APAE DE JARAGUÁ DQ SUl

A APÃE de 'Jaraguá do Sul, com sede nssta cidade, na rua:. Valmor Zonta, n" 590,
bairro Centenário, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representaea por 'seu
Presidente Sra: Maria Tereza de Amorim Nora, CONVOCA através do presente. edital,
todos os associados contribuintes e pais de alunos da APAE, para Assembléia Geral
Ordinária, que será realizada na sede �a APAE, às 7:30 horas, do dia 08 de Novembro de:
2007, com a seguinte ordem do dia: -

1 • Apreciação é aprovação do relatório de atividades da gestão 200512007.
2 - Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 200512007, mediante parecer do
Conselho Fiscal.
3 - Eleição da Diretoria Exec!)tiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAE
de Jaraguá doSul, em cumprimento ao disposto no artigo 18, "c" e 19 do Estatuto da .

APAE de Jaraguá do Sul.
.' .

4 - A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da APAE até 20 dias
antes da eleição, que se realizará dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas
pela" comissão eleitoral. (art. 48, § I·, do Estatuto)
5 - Somente poderão integrar as chapas os concorrentes associados da APAE há pelo
menos 1 (um) ano, preferencialmente Gam experiência diretiva no Movimento Apaeano,
quites com suas obrigações junto à tesouraria da APAE. (art. 48, § 2", do Estatuto)
6 - É vedada a participação de funcionários' da APAE na Diretoria Executiva, Cpnselho
de Administração e Conselho Fiscal, àinda que cedidos ou .corn vínculo empregatício
direto ou indireto..(art. 411,. § 6·, do Estatuto) .

7. - A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 7:30 horas, com a

presença -da maioria dos assoejados e, em segunda convocação, com qualquer número,
meia horadepois, não exigindo a lei quorum especial (art.17, §2º, do Estatuto).

.

Jaraguá do Sul, 05 de Outubro, de 2007.
Maria Tereza de Amorim Nora' - (Presidente da' APAEj

EXTRAVIO NOTAS
FtSCAIS SERViÇO

A Empresa Pousada W'ille ltda- Me-, inscrita no,

CNPJ. 07.187.071/0001.:.61 comunica que foram
extraviadas as notas fiscais de serviço de
numeras 213,214 e 601 do cadastro 27683-9 ..

conforme Boletim de Ocorrencia nº 00050-2007-
-

08310 de 03-;10/2007.

Acesso a Internet lrnpressôo COLOR

Lon Gomes tmpt essoo P&8

Diqitolizocóo Fctoccpio
Grcvoçôo de CO Serviço de Fax

NO SHOPPING CENTER. BREITHAUPT, 2' PISO, lOlA 244 I CONTATO, 327.62163.
DE SfGUt;lDA A SÁBADO DAS 9H ÀS 2311 I DOMINGOS E fERIADOS OAS .IÓHM�lH

Faleceu às OOhOO do dia 5/10,
a senhora Otilia Strelow
Pelenger com idade de 88
anos. O velório foi realizado na

Igreja Evangélica Cristo e o

sepultamento no cemitério
Born Jesus em Schroeder.

Faleceu às 5h15 do dia
5/10, a senhora Irmgard Gutz
Kljlbunde com idade de 89
anos. O velório foi realizado em

sua rêsidência e o seputamemo
no cemitério em Rio da Luz II.

Faleceu às 19h1 O do dia 4/10, o
menino Eros Kauan Schmidt
Spézia com idade de 9 meses.

O velório foi realizado em sua

residência e o sepu�amento no

cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleoeu às 7h30 do dia4/10, o
senhor Helmuth Krueger com
idade de 78 anos. O velório foi
realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério
Municipal de Guaramirim.

Faleceu às' 6h da dia 4/10, a
.
senhora Sophia Koehler com
idade de 75 anos, O velório foi
realizado em suaresídêncía e o

sepultamento no cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 4tr do dia 4/10, a
senhora Helena Grabowski
com idade de 88 anos. O

"

velório foi realizado na Igreja
Nossa Senhora AuXiliadora e o

sepultamento no cemítério de ','

Massaranduba.
_' .. ,.,_.'

. t .�

FalêceU às 2h30 dodia 4/10, o
senhor C-urt Hackbarth com

idade de-63 anos. O velório foi
.

realizado em sua residência e o

sepenamento no cemitério
Municipal de Schroedér.

I

ti
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IlOO VARGAS

Presidente dOrJuventus ftia sobre as dificuldades de

montar uma equipe e o desafio de buscar recursos

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
TIdo Vargas assumiu, nesta semana, o lugar de Lio
Tlroni na presidência do [uventus. No discurso de

posse, ele exaltouo antigo trabalho da diretoria e

definiu oito metas para a sua gestão. A primeira
foi a de aumentar o número de conselheiros e,

conseqüentemente, aumentar a arrecadação. A
segunda foi a.de continuar a parceria com a

Prefeitura de ]araguá do Sul. Depois vem a busca

de patrocinadores. A quartel é continuar com o

trabalho de base. Em quinto higar, firm�r uma
parceria com umgrande clube do futebol
brasileiro. Depois manter o orgulho do torcedor
jaraguaense em apoiar o ]uventus. Em sétimo,
tentar resolver os problemas trabalhistas e fiscais.
Por fim,proporcionar asmelhores condições

'

possíveis para a torcida organizada, a Raça
Tricolor. Nesta entrevista, Ildo Vargas explica
como pretende desenvolver este trabalho.

r uwx

Correio, d� Povo "7 A
antiga administração recla
mava que o juventus-sofria

P�,çp����ê��bsgo�
el1\presários� Nos primeiros
contatos que você fez, vem
sofrendo omesmoi
Ildo Vargas - O apoio

financeiro sempre foí.díâdl,O
que mais emperra são os

processos trabalhistas contra o
Juventus. Qualquer verba que
entrar em nome do 'clube, a

Ju�tiça Federal já retira, para
cQbrir às díVidas. ' "

CP�Por isso vocês acham
que a/idéia dos cons�lheiros
pode se.rviável? ',,'

Vargas - É uma ótima

condição que vai nos abrir
muitas portas. O conselheiro

'.,
.

poderá participar das reuniôes, Juventus?
trocar idéias, enfim, participar do Vargas -:-Sim. Não tem como

clube. Queremos tambémpromo- fazer esporte' sem O" apoio dos

ver encontros entre todos; tomo órgãos 'públicos. N�o somente 'o

jantares na sede do lÚv.éntuS:,�, \1' 'profissional. Mas-é preciso ter

,--' continuidade no trabalho de

CP - O fato do Juvêrin{s s�� .: base; 'que já rendeu bons frutos

conhecidocomo um clubeque 'etnJaraguá do Sul. '�',

paga em dia facilita na hora das
.',

CP - E até aonde uma

pàrceria com um clube grande'
poderia ajudar o juventusi

Vargas - Queremos trazet

jogadores e trocar idéias' sobre a

administração do clube. Uma

troca de experiências. Imagine
um time como tínhamos no início

deste ano com alguns reforços. É
a chance de conseguirmos uma

posição ainda �elhor. Nossa
intenção é concretizar esta

parceria até,nomáximo, no final

negociações?
Vargas � Isso é uma cultura

local. 'Noss,a região tem este'

costume. É preciso pagar em dia

para ter credibilidade. Se agente
souber que não tem condições
de pagar certo jogador ou

comprar alguma coisa, a gente
não vai fazer isso.

CP - Já existiu algum
contato com a Prefeitura para

que ela continue apoiando o

"OS processos
trabalbistas
impedemos
investimentos" .,

da semana que vem.

CP - Quais as providências
que estão sendo tomadas para
sanar as dívidas antigas?

'

Vargas - Foram processos

que rolaram a ,.r�velia numa

época emque o clube estava sem

ninguém no comando. As

pessoas se aproveitaram disso.

São mais de 20 .processos tra

balhistas que o ']uventus 'tem
hoje, todos rolando há mais de

dez arios. É o que.inviabiliza o

dube a adquirir recursos. Até
mesmo a bilheteria dos jogos é

retirada pelaJustiça Federal para
sanar estas dívidas. Estou vendo

alguma forma legalde evitar isso.

CP - Como aconteceu o

convite para o retomo deAlcir
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DIVULGAÇÃO

", QUEfv1É:
lidoDomingos Vargasnasceu
em Gaspar em 195p e veio

paraJaraguádo Sul em
19&4. É empresário e

estudante de direito. Já foi
presidente doconselhodo

Juventus, presidente da COL
porduas vezes e do Rotary

Clubeem três oportunidades.
Foi vice-presidentedaACIJS

porquatro gestões. É casado;
pais de dois filhos"e tem
uma neta de noveanos.

Pradi ao comando do futebol?

Vargas - O Alcir sempre ,

respirou e viveu o Juventus.
Desde que ele nasceu.Quârídõ'

'

eu fui presidente do conselho"
há rnais de is anos, ele já éfã
diretor de futebol. Fui cenver
sar com ele e ele prontamente
aceitou o novo-desafio.'. :

CP - Durante sua' apre-
.

zsenração, o senhor comentou'

que, sepudesse, traria todo o,' ,

time que estava aqui no .,

começo deste ano. E .o'

contato como técnico Itamar

Schulle já começou?
Vargas rr- [á conversamos

comele, sim.Masnão iniciamos
nada de contato porque pre
cisamos de recursos antes de
contratar alguém.
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do Elefante. Os porto
alegrenses trazem à cidade
"Histórias da Carrocinha",
que mescla várias técnicas

possíveis dentro das for-mas
animadas, como a dos
marotes e das luvas. Com três

textos diferentes dentro de
uma 'mesma montagem, os

atores decidiram deixar o

trabalho de dar às boas
vindas ao público para o

cachorro Abelardo.

À noite, é a vez da
companhia [ordí Betran, da

o

Simplesmente gostoso!

BATE.PAPO - Vale
lembrar ainda que assim'
como o Fes-tival, a quarta
edição _

do Se-minário de
Pesquisa sobre Teatro de
Formas Animadas também
termina hoje. As duas
últimas rodadas de dis
cussões acontecem às I7h e

I8h, tendo como mediadores
Humberto Braga, do Rio de
Janeiro, na primeira, e

Magda Modesto e Valmor
Beltrame, na outra. -

Crie um estilo úni,II!II>�"Ift.'fji
da maior.

com deliciosos doces e salgados
e� um ambiente climatizado

Faça
,

Bones
camisetas
Bonons
e muito
mais!

, ,If'!
Aguardamos o sabor de sua visita!
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OPINIAO . SCHÜTZENfEST ZElTUNG

DIVULGAÇÃO: TRADiÇÕES EM EVIDÊNCIA

Marcelo Heinz afirma que essência
.

é manutenção da cultura germânica
Coordenador está inserido em

clube de tiros desde 1998

O coordenador de

divulgação da Schützenfest e

presidente da sociedade
Alvorada do bairro Rio Cerro
II, Marcelo Heiz Prochnow,
ressaltou que a essência da
festa éa manutenção da
cultura germânica. Envolvido
com atividades ligadas a área

desde 1998, Marcelo destaca

que após o término da
Schützenfest, muitas pessoas
acabam buscando as

sociedades de tiro para

participar como membro
efetivo. "Muitos participantes
acabam simpatizando. com o

estilo de vida familiar que

procuramos passar através do
entretenimento e interação
entre as sociedades. Apesar de
haver competições e escolhas,
não há rivalidade, mas sim um

sentimento de satisfação em

fazer parte da história e da
cultura de nossa terra", disse
Marcelo.

Segundo o coordenador de
divulgação, todas as atrações
foram especialmente
preparadas para a alegria do

publico e dentre tais, as

. bandas Vox 3, cavalinho e

Montanari geralmente se

destacam na festa e costumam

ser recordistas de público. Na.
questão da gastronomia,
Marcelo afirma que não existe
um prato específico, mas que
toda a culinária alemã é

. oferecida para que as pessoas
possam conhecer e saborear os.

.

mais variados pratos.
A expectativa de público

fica na casa das 80mil pessoas,
de acordo com a última edição Contraste entretradições, entre brasileiros e alemães

A Schützenfest é a festa das famílias e das tradições do tiro

SCHÜTZENFEST ZEITUNG
Redação: Genielii Rodrigues .

Folos: César Junkes, adair Fabiano Bosse e Arquivo Histórico

Produção: O CORREIO DO POVO

jaraguá do Sul· (41) 3370-1900
Rua Rr,.looldo Rau. 414 • Centro

da festa que também

.contemplou este público. As
quantidades de chope que os

.

organizadores colocaram a

disposição são 65 millitros e a

arrecadação pode chegar a\R$
120mil reais queposteriormente··
será dividido entre as sociedades.
O coordenador enfatiza que a

cada noite o voluntariado é

quem cuida do transcorrer da
festa e para esta edição os

parceiros são todas as so

ciedades participantes, junta
mente com a FundaçãoCultural
e aPrefeitura. Os patrocinadores lsâo as indústrias Weg, o

supermercado Breitauph, a �
Santur e o governo do Estado.

Rainhas e princesas das ediçóes passadas também prestigiam a festa
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Banda anima as tardes de outubro em Jaraguá do Sul

A banda Hügel Bach novoqueéofilho,tem37anos.·
Musikanten, também De acordo com Clara Finta

conhecida como banda da Schivrowoke, 59, "é uma

terceira idade, se apresentou na satisfação muito grande poder
quinta e sexta-feira na praça contribuir com a cultura

Ângelo Piazeira no centro de germânica e passar adiante aquilo
Jaraguá do Sul e se apresentará que faz parte de nossos

na próxima quarta-feira no antepassados através do idioma

pavilhão B da 19º Schützenfest. alemão e da musica" . Clara é

O horário será das 14 às 17 horas esposa de um dos músicos e não

eserá uma apresentação única. costuma perder nenhuma
. A banda é composta por seis apresentação do conjunto que faz

integrantes que já estão juntos há a alegria de muitos bailes de

mais de cinco anos e o musico associações pelo interior do

mais velho tem 77 anos, o mais município de Jaraguá do Sul. Natalia (ao centro, de crachá) afirma que associações prezam pela autenticidade

Banda da terceira idade se

apresenta na praça e na Schützenfest
PIERD RAGAZZI

1�

SCHÜTZENFEST EM· MAGENS

PARTICIPAÇÃO: INCENTIVADORES DA CULTURA NA SCHÜTZENFEST

Presidente da Fundação
CUltural fala das.origens
de Jaraguá do Sul

PIERD RAGAZZI

Natalia Petri fala

que Schützenfest

-projeta a região

associações de tiros do

município e seis de' cidades

como Corupá, Schroeder,
Massaranduba e Guaramirim

que ajudam a compor o cenário

típico da festa", disse Natalia.
Para a presidente . da

Fundação Cultural, a

colonização é o principal tópico
.

da cidade que é composta por

pessoas ordeiras e trabalhadoras

e toda forma de manifestação
artística e cultural pode edeve

ser perpetuada. "Tudo o que
temos de melhor na região. se
encontra aqui nos pavilhões de
eventos atravésda Schützenfest,
Gastronomia, musicas, danças,
bebidas, trajes típicos e

principalmente família", disse a

presidente. Natalia afirma que
a festa e a tradição começam a

ser perpetuada na família
.

quando a cultura é transmitida

de mãe para filha e de pai para
filho. ''A maior prova disto é a

escolha da rainha, pois as

meninas que se apresentam
sonham desde crianças com o

_ momento de representar a

sociedade ao qual pertencem",
ressaltou Natalia.

Outro tópico que a presidente
da Fundação Cultural fez

questão de frisar é que a

organização do evento prioriza
pela autenticidade das atrações
germânicas, ou seja, "tudo o que
se pode ver no decorrer da

Schützenfest é genuinamente
original", ressaltou.

A presidente da Associação
Cultural de Jaraguá do Sul,
Natalia L�cia Petri, afirma que
das várias etnias que compõem
omunicípio, 70% são de origem
alemã e desta forma existe a

necessidade de promover a

produção cultural do

município. Para Natalia, a

Schützenfest é o maior

expoente dá região do Vale do

Itapocu e é o evento que

projeta não só Jaraguá do Sul,
mas também as cinco cidades

do vale para outros estados.

"Podemos dizer que tudo o que
é produzido culturalmente nas

associações de bairros são

expostas na Schützenfest,
portanto este é um trabalho
realizado em coletivo. São 14

Strasbourg
www.strasbourg.çom.br •
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Atiradores praticam no berço dos colonozadores: a Alemanha

NOS DIAS Ja..-agua do Sul - (47) 3370·1900
R ::. Ç{r 'n0//;,..... R I ,.ll·: Ccr-tr

Tiro prático é uma modalidade inclulndo Europa, Austrália, América o balanço objetivado. reflete a herança deste esporte fique restrito a um determinadoesportiva onde os atletas do Sul e Central e Africa. moderno e dominar uma arma tipo de pista. De fato algumasutilizam armas de fogo para Hoje a International Practical curta com a potência requerida é competições possuem alvosexecutar exercícios típicos da A International Practical Shooting Shooting Confederation (IPSC) é consideravelmente mais difícil do .

escondidos que aparecem de
competição em alvos de papel Confederation (IPSC) foi fundada promovida em mais de sessenta que fazê-lo com uma arma de repente sem que os atletas.

ou metal, sendo que a oficialmente na Conferência países, chamados. Todos os anos pouco recuo como as armas para saibam da sua localizaçãomodalidade conhecida como Internacional de Pistola de Combate, - os Diretores Regionais destas tiro de precisão, especialmente prévia. Mesmo tendo raízesIPSC (arma curta - revolver, sediada em Columbia, Missouri, em Regiões se reunem na Assembléia quando o atleta está tentando ir o marciais em sua origem, opistola e arma longa - rifle, maid de 1976. Quarenta pessoas de Geral da IPSC. mais rápido possível. O tempo; esporte amadureceu destecarabina, espingarda) é uma vários países foram convidadas à também tem seu papel. Em começo, assim com outrosdas rnatspratlcadas. participar desta Conferência com o No Tiro Prático, o atleta, deve competições do tipo Comstock os esportescomo esgrima ou
intuito de determinar a natureza e o misíurarpreclsão, potência e pontos obtidos nos alvos são arqueria. Agora o Tiro Prático éO Tiro Prático no Brasil é a futuro do atleta de tiro prático. O - velocidade, dentro de uma divididos pelo tempo do percurso, um esporte internacional, queunião de várias modalidades Coronel Jeff Cooper era o então combinação vencedora. Os alvos adicionando pimenta no molho enfatiza a segurança e o usonacionais e internacionais. Aqui Presidente da Conferência e foi têm 75 centímetros por 45 deste esporte. Alvos múltiplos, seguro de armas de fogo,,

o Tiro Prático é, por força de lei, eleito por aclamação o primeiro centímetros com um centro de 15 alvos que sernovern, alvos que precisão, potência e velocidadedirigido e organizado pela Presidente da IPSC. centímetros que representa a "zona reagem quando alvejados, em competições em todo o
Confederação Brasileira de Tiro N.'. A maioria das competições penalidades ao alvejar alvos não mundo. O maior coroamento noPrático, sucessora da A união da precisão, potência e acontecem em estandes de tiro permitidos misturados ou cobrindo IPSC é vir a ser um CampeãoAssociação Brasileira de Tiro velocidade como elementos de próximos dos grandes centros, onde parcialmentes os outros alvos, Mundial. Hoje em dia a IPSCPrático fundada em 1989. igual valor foi o objetivo primário da disparos a mais de 45 metros são obstáculos, movimento, táticas de organiza e regulamenta asModalidade IPSC Conferência bem como raros. Acertar um alvo de 15 competição, e, em geral, qualquer provas com a utilização de

procedimentos e regras para centímetros a 45 metros ou menos outra dificuldade que o desenhista armas curtas, rifles eEste novo e dinãmico estilo de segurança total no manuseio de parece fácil a um atirador de pistas invente se combinam espingardas.atirar competitivamente, teve armas. O Estatuto foi estabelecido e experiente, porém no IPSC apenas para manter o entusiasmo dos
suas origens na Califórnia, no a Oontederaçâo foi criada. Assim foi armas com potência comprovada atletas e o divertimento dos *Quem quiser saber mais a respeito ou
início dos anos 50. desenvolvido o mote - DVC - são permitidas (9mm ou maior). espectadores. As regras da IPSC que tenha interesse em práticar a

Rapidamente se espalhou por Diligentia', Vis, Celeritas (Precisão, incentivam a diversificação das
modalidade as associações de tiro e Jtsociedades culturais podem informarmuitos outros continentes Potência e Velocidade) para refletir Este fator de potência mínimo, pistas para evitar que o esporte mais a respeito.
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COnheça mais a cultura em tomo da Schützenfest
\ .

Desfiles de rua já são tradição e envolvem jaraguaenses de todas as gerações

Na composição étnica do
estado de Santa Catarina, os

alemães formaram agrupa
mentos consideráveis na

população e conservaram

muitas de suas características

culturais, folclóricas e

tradicionais.
OS SCHÜTZENVEREINE,

como eram chamados na língua
alemã as Soci�dades de
Atiradores, são instituições
muito antigas, trazidas para o

estado com a imigração.
Tiveram realmente papel na
vida social, cultural e

recreativa dos imigrantes. Com
o passar dos anos, enraizaram
se e sobreviveram até os nossos

dias, fazendo parte importante
da história e da gente
catarinense.

Sua importância pode ser"

compar;lda às Corporações de
Atiradores da Alemanha
medieval. A tradição dos
clubes de caça e tiro é milenar
e nasceu na Alemanha, que
possui o mais antigo clube do
planeta, com setecentos anos

de existência e em plena
atiVidade. Suas origens estão

na distanre Idade Média,
quando (há cerca de
oitocentos anos) já existiam em

Flandres como organizações de
autodefesa. Formaram-se

corporações de atiradores
também em outras regiões dos
Países Baixos, do norte da

França, da Saxônia, da Suíça,
da Turíngia e do Tirol.

Estas corporações visavam
treinar seus elementos no

manejo das armas, além de
cultivar o sentimento pátrio, a
camaradagem e a recreação.
As armas usadas inicialmente "

eram bestas ou balestras, sendo
mais tarde substituídas por
armas de fogo. Em algumas
regiões da Europa estas

corporações se destacaram pelo
seu caráter militar.

Na Saxônia e na Turíngia
lutaram os adeptos de João
Huss, precursor da Reforma,
que fora condenado pela Igreja.
Após sua morte, seus

seguidores iniciaram

sangrentas guerras religiosas'
contra o Império Germânico.
N a Suíça, as corporações
lutaram contra o domínio

austríaco. No Tirol, opuseram
se às investidas de Napoleão
Bonaparte... '". . .

. Na Alemanha medieval as'
corporações de atiradores
tinham por finalidade a defesa
contra os abusos dos senhores

.
"

.

feudais e do poder real, além da

proteção de suas cidades e

comércio contra saqueadores e

invasores. Em tempo de paz, por
ocasião da primavera, os

participantes destas corporações
organizavam competições de
tiro. Aosprazeres deste esporte
intercalava-se a socíabílidade e

a inclinação para organizar
grandes festas, das quais toda a

população participava.
Na Idade Média, a

burguesia foi assumindo

responsabilidades políticas: à

medida em que o feudalismo
decaía, ela tomava o comando
das tarefas de defesa.

Corn o surgimento dos
exércitos organizados e

permanentes, as corporações
foram perdendo suas

características guerreiras e sua

importância foi decaindo.
No século XIX, destas

associações ficaram àpenas os

folguedos do
.SCHÜTZENFEST. Sua

importânciamaior consistia na
.

arte e na destreza do tiro. O
atirador mais hábil era

aclamado "Rei dos Atiradores".
Em muitos lugares da
Alemanha, a

SCHÜTZENFEST durava
uma semana inteira. Com o

passar do tempo, as formas das
festas evoluíram, mas

permaneceu a sua finalidade.
Qualquer um podia ser Rei,

representando a consciência
da independência dos
cidadãos num ambiente alegre.
Com a vinda dos imigrantes
para Santa Catarina, a

tradição da Festa do Tiro os

acompanhou tanto por ser a

festa popular da Alemanha
quanto porque foi a quemelhor
se adaptou ao novomeio. Desta
forma, seguindo a tradição
alemã, a primeira Sociedade
deTiro em Jaraguá do Sul foi
oficialmente criada em 6 de

março de 1906, no antigo Salão
Boa Esperança, , com o nome

de SCHÜTZENVEREIN

.JARAGUÁ - Sociedade de

.

Atiradores [aragua.
Enfim, a Associação dos

·81ubes e Sociedades de Tiro'
de Vale do Itapocu é uma

r�alidade desde 18 de março
de 1989. foi criada com o

" .

intuito de realizar a Festa dos
Atiradores', resgate das
verdadeiras tradições
germânicas, além de organizar

..

igualmente o calendário .de
.

promoções das próprias
sociedades a da filiadas.

No ato de sua fundação
participaram 20 sociedades de
tiro de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Schroeder,
Corupá e Massaranduba. O
trabalho de montagem e

organização da I

SCHÜTZENFEST

ESPORTE ETURISMO.
Atualmente a Associação é

composta de 21 sociedades,
devidamente inscritas e

atuantes, sendo que outras três

sociedades filiadas encontram
se inativas.

Existem clubes da região que
promovem até quatro festas de
"Tiro Rei" ao ano. Os

companheiros de sociedade
saem para buscar o "Rei" em
sua casa. O grupo veste trajes'
típicos, porta a bandeira do
clube e é acompanhado por
uma banda. Depois da

saudação, o "Rei" convida os

companheiros para uma

competição de tiro num

estande improvisado, onde não
faltam chope e muita comida.
Depois deste ritual, os

visitantes entram novamente

em formação e marcham -

literalmente - de volta à sua

sede social. esteve ao encargo
da Secretaria de Cultura.
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SCHÜTZENFEST: MUITAS OPÇÕES DE PRATOS E BEBIDAS SCHÜTZENFEsr EM MAGENS

Profissional da gastronomia
.

,

tem stand montado no evento

questão de frisar é que além -

preparamos na feijoada
do chope ser servido em levaremos para a festa dos
caneca gelada, o barril também atiradores com a intenção de
estará dentro de' urna caixa confeccionar outros mais para'
com gelo. "Queremos que o deleite do público",.

O profissional' �a área de . chope esteja !la temperatura ,:: NOVIDADES
gastronomia e chefde cozinha ideal para proporcionar mais

. Fabrício Santana; 30, estará.. prazer juntamente com as contará com espaço para locação
comtoda equípe.dorestaurante 'iguarias -e", petiscos que e capacidade para 40 pessoase :._

'. - The Bell promovendoomelhor pretendemos
-

servir", disse'
.

toda a .estrutura para promover
da culinária alemã e Fabrício. . almoços e jantares temáticos aos
confeccionando as mais Fabrício Santana se formou clientes. Fabrício Santana mora

exóticas bebidas para o público pelo Senac no ano de 2002.. em [araguá do Sul há 1,5 anos e

da 19º Schützenfest, De acordo como chef de cozinhae desde o restauranteThe Bell exist� há '

com Fabrício haverá muito então nâo paroumais, vindo a
- chope gelado, drinks de todos. trabalhar na cidade de Lyon,
os tipos. e .

como atração na França pelo período de um
principal do The Bell à festa, ano. É especialista em comida
Fabrício estará servindo

. tailandesa, francesa e

medalhão suíno com molho' mexicana e uma das
oriental. "Opreço será popular, especialidades de Fabrício,
mas a estrutura que estamos

.

que também será servido na

montando é de primeiro Schützenfest, é a caipirinha de. "

.

_

mundo, tudo para oferecer o manjericão. A equipe do
melhor aos visitantes da restaurante The Bell também

esteve presente na feijoada do
Moa e, de acordo com Fabríçio,
"os mesmos coquetéis que

Stand do restaurante The Bell na 19° Schützenfest

Restaurante The Bell
trás medalhão suíno
com mol�o oriental

. Schützenfest" ressaltou
Fabrício. Outro tópico .que o

gourmet do The Bell fez

PIERQ RAGAZZI

Dentro em brev€ o The Bell

apenas quatro meses e já é um

empreendimento de sucesso na

região.

Strasb.ourg .

www.5trasbrHJr9·G�m.br
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EVENTO: FESTA DOS ATIRADORES

Prefeito comentasobre

perpetuação da festa
"Precisamos cultivar

tradições dpixadas por
nossos colonizadorps"

O prefeito de Jaraguá do

Sul, Moacir Bertoldi, realizou
na noite de quinta-feira, 4 de

outubro, a abertura oficial da

19º Schützenfest com a sangria
do barril de chope. Ao ser

argüido sobre o significado do

evento e a vontade, por parte
90Smunícipes, de perpetuação
da festa, Bertoldi afirmou que

é preciso incentivar a cultura

local. "Não estamos aqui para
participar de um simples baile,

. existe toda uma história por
trás da Schützenfest que

precisa ser levada para a

posteridade. É a história dos
nossos colonizadores, em sua

maioria alemães, que fica

registrado através dos desfiles,
escolhas de rei e rainha,
culinária, musicas, danças e

competição de tiro", disse

Bertoldi.
O prefeito fez questão de

frisarque quem faz a festa são
as associações que se esmeram

durante quase 365 dias por aha
organizando os preparativos e

agendando eventos em outras

Moacir Bertoldi oficializou a abertura da 19a Schützenfest

Público não decepcionou e compareceu em massa na Festa dos Atiradores

cidades e estados para projetar
a Schützenfest em todo o

Brasil. "Das festas de outubro,
a Schützenfest é considerada

a única genuinamente

germamca e isto é o

reconhecimento de todos os

esforços empreendidos na

elaboração do evento. Além do

mais, este é omomento em que

todas as comunidades, bairros
e vilas de Jaraguá do Sul se

unem através dos

representantes das 20

sociedades que aqui
comparecem", afirmou

Bertoldi.
Para Bertoldi, Santa

Catarina tem obrigação de

cultivar a origem da formação
do estado e levar para dentro

dos corações de todas as

pessoas, que tem interesse em

conhecer, como viviam os

primeiros habitantes

catarinenses.

SCHÜTZENFEST

Significa "Festa dos
Atiradores" que vem sendo

promovido na Alemanha

desde o século 19,
aproximadamente. A maior

importância da festa consistia

na arte e na destreza do tiro.

jaraguá do Sul. (47) 3370·1900
Rua R.eanoldo R3�J. 414 - CMtro

o atirador mais hábil era
aclamado "Rei dos Atiradores".
Em muitos lugares da

Alemanha, a Schüzenfest

durava uma semana inteira.

Com o passar do tempo, as

formas das festas evoluíram,
mas permaneceu a sua

finalidade.

Qualquer um podia ser rei,

representando a consciência

da independência dos

cidadãos num ambiente alegre.
Com a vinda dos imigrantes
para Santa Catarina, a

tradição da festa do tiro os

acompanhou tanto por ser a

festa popular da Alemanha

quanto porque foi a quemelhor

se adaptou ao novomeio. Desta

forma, seguindo a tradição
alemã, a primeira Sociedade

de Tiro em Jaraguá do Sul foi
oficialmente criada em 6de

março de 1906, no antigo Salão
Boa Esperança, também

chamado de "Pau do Meio"

(esteio nomeio do salão com a

finalidade de sustentação),
com o nome de
SCHÜTZENVEREIN

JARAGUÁ - Sociedade de
Atiradores Jaraguá.

SOciedades em momento solene pouco antes da sangria do 10 barrio de. chope Barracas oferecem qastronoinia variada dentro da tradição germânica
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MUSICAL: BANDA ANIMA COM MUSICAS ALEMÃS

Musical Bavária se

apresenta na Schützenfest
e faz shows nacionais
CONJUNTO SE APRESENTA NAS PRINCIPAIS

FESTAS DE OUTUBRO DE SANTA CATARINA
E DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

o empresário Edemar
Dumke, proprietário e

vocalista da Banda Bavária
afirma que a expectativa de

público pagante até o último
dia da festa é de

aproximadamente 80 mil

pessoas. A banda Bavária

participa da Schützenfest
desde a primeira edição e

'Conta com 11 músicos. De
acordo com Edernar, "a
Schützenfest é mais do "que
trabalho, é a satisfação de

podermos nos apresentar para
nossos conterrâneos, pois os

valores que aqui se divulgam
são os mesmos'que cultivamos
em casa".
A banda Bavária participa

também de festas germânicas
dé outras cidades como

Blumenau, Brusque em Santa
Catarina e Santa Cruz do Sul
e Igrejinha, no ruo Grande do
Sul. Segundo o empresário da
banda, o principal mercado,
depois do sul do Brasil, é a

cidade de São Paulo onde
existe um nicho na área de

tradições culturais, princi-
palmente a alemã. A Banda é sucesso nas festas de cultura alemã, principalmente emoutobro

�

Sociedades se dirigiram em marcha até o pavilhão A da 19° Schützenfest

PROGRAMAÇÃO
Data 8',Horário Evento
6/10/07 10:00
Sábado

11 :00
14:00
16:00

17:00

18:00
19:00
21;00

23:00

7/10/07 10:00

Domingo

GRUPOS FOLCLÓRICOS - PAVILHÃO C

Data Horário Gru�o
5/10/07 22:30 Grupo Folclórico Master Neue Heimat
Sexta.

6/10/07 21:00 Grupo Folclórico Juvenil R�genwalde
Sábado 23:00 Grupo Folclórico Adulto.Blauer Rhein

7/10/07 11:00 Grupo Folclórico Mirim Grünes Tal

Domingo 11:15 Grupo Folclórico Mirir e Infantil Neue Heimat
15:00 Grupo Folclórico Mirim e Infanto-Juvenil Regenwaldé

Grupo Folclórico Infantil Bergland
Grupo Folclórico Infantil Schroederland

19:30 Grupo Foíclóríco Adulto Bergland

11 :00

11:30
14:00
15:00
19:00

SCHÜTZENFEST ZElTUNc

. Horário
22:00

18:00
19:00
.21:00
00:00
01:00
18':00
19:00

.

21:00
23:00
01:0D

O CORREIO ERROU

Distribuição de chope pelas principais ruas da cidad�
Abertura dos portões do Parque Municipal de Eventos
Almoço típico no Pavilhão "fi'
Início das 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 npíco com música ao vivo no Pavilhão "N'
Início do baile no Pavilhão "C"
Início do baile no Pavilhão "N'

Apresentações folclóricas no Pavilhão "C"

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

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

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

Apresentações folclóricas no Pavilhão "C"

Desfile dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu
ao longo da RuaWalter 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 "N,'
Apresentações folclóricas no Pavilhão "C"

Data

BANDAS - PAVILHÃO A, B e C

Banda
04/10/07
Quinta
05/10/07
Sel!ta

06/10/07
Sábado

07/10/07
Domi,ngo

Banda Bavaria

Banda Karla & Ketlin
Banda Verde Vale
Banda Os Cometas
Estrela de Outro

, Vox 3
Banda Karla & Ketlin
BandaSó Virtude
Banda do Barril
Banda Montreal
Banda Os Cometas
Banda Rio Show '

Banda Tais Baum
Banda Os Ritimistas
Banda K' necus
Banda Montreal

.

Na edição de 4 de outubro do
Schützenfest Zeitung, por erro de

,

paginação, na entrevista com Ivan
Pilon Torres, presidente da
Comissão Central Organizadora da
festa, foi inserida pergunta estranha
ao assunto, na verdade, parte
integrante de entrevista publicada
em 29 de setembro último com o,

secretário de Administração Celso
Pirmann.

Strasbourg'
www.strasbourg.com.br

J3r�gll,1 do 5\11. (47) 3370.1900
l�l,\Hltn,ll'\t'PIU ,j/l C. IrQ
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o CORREIO DO POVO

Mo SOCIAL

o prefeito Moacir Bertoldi
será ° entrevistado deste
sábado, no Studio
Atualidades, às 7h 3Omin,
pelos comunicadores Albino
Flores e FabianaMachado. PRAAGENDAR

A Criciúma Construções vai movimentar no próximo dia 11 de dezembro uma
festa para registrar as obras concluídas em 2007. A empresa vai entregar até o

fim do ano, nove empreendimentos: Portal daAgronômica e Império do Sol em
Florianópolis; Solares Laguna em Laguna; Alamedas em Içara; Floradas do
Parque, Cesares, Torres de Prata, a empresa Motor Center e o Portal da
Próspera, em Criciúma, onde acontecerá o grande encontro.

IDADENOVA
Amanhã, mais conhecido como domingo, quem bate as taças e faz
TimTim é o boa genteGiovani]unkes, pois no domingo é o dia dele
comemorar o seu niver.

FOFOCÓDROMO
o prefeito Moacir Bertoldi está rindo à toa. Conseguiu juntar quase mil pessoas no Acaraí, quinta-feira à

noite) para fazer sua filiação ao PMDB. Ainda contou com a presença de Eduardo Pinho Moreira e Mauro

Mariani. Será obra de sua popularidade no municíPio?

JANTAR

No próximo dia 18 de
outubro, pilotado pelo
empresário Márcio Mauro
Marcatto 'e todo seu staff,
acontece no Grêmio

Esportivo, ]uventus, um

jantar especial em

homenagem aos

conselheiros do "Moleque
Travesso". O encontro

informal e festivo começa
às 19h 30min.

STUDIO

DIZEM PORAL ..

Que o boa. gente André
Ferreira, o popular Baiano,
anda de rédia curta. Até

.

pra ir na missa tem que
pedir permissão para sua

cara metade... Pelo sim,
pelo não, Baiano sumiu
dos botecos que
freqüentava assiduamente.
Virou papagaio, só anda no
dedinho. .

CAPITAL INICIAL

Hoje à noite as estruturas da
ComBat vão sacudir. Chico
Piermann, dono do pedaço,
traz um mega show na sua

casa noturna a banda
Capital Inicial. imperdível. .

®

Pizzas& Lanches

3273-0102

DICA DE SÁBADO
Curtir o programaMoa Gonçalves, às 18h e 30

min na RedeTV

• DICA DE DOMINGO
Assistir o filme "Resident Evil3 - A extinção"
no Shopping Breithaupt.

" fRASE DO DIA
"Há pessoas que amam o poder, e
outras que tem o poder de amar."
- Bob Marley

SÁBADO, 6 de outubro de 20071 09

Por M�a Gonçalves
(moagof1calves@netuf1o.Gom.br)

CO TEl!
A notinha "Dação de ônibus", registrada na
minha coluna durante a semana, repercutiu
mal entre os mais recatados da urbe sorriso,
e aminha caixa de e-mail amanheceu cheia.
Eles não gostaram nada, nada, desse negócio
demuita "dação em ônibus". "Pô, tem tanto

lugar pra dar, porque logo dentro do ônibus
n?" •

**

Encerram hoje as inscrições para o II Festival
de Dança, que acontecerá em Jaraguá do Sul
nos dias 20 e 21 de outubro. Mais informações
com Lisa Jaworski, na Scar.
**

Hoje à noite na Bierbude tem muito Pop
Rock, com a badaValentine. Como sempre a

choperia do shopping deve superlotar.
**

Neste sábado, numa promoção do CeM,
acontece na Scar a 1 ª Noche de La

Hispanidad. A festa terá muita música e

apresentação de escola de dança. A cozinha
. ficará por conta do chefjulmir Rozza.
**

o meu abraço de hoje cheio de energias
positivas vai para o competente médico Dr.
Luis Carlos Bianchi, que é amigo e leitor da
coluna..
**

E com essa, fui!

•

�bell...:sro1li'fJ"liil
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Resident Evil 3: A Exíinção (Dub)
(16h, 17h5o, 19h4o, 21h3o
- SeX/SegfTer/QuiJ
(14h1o, 16h, 17h5o, 19h4o, 21h3o
- Sáb/Dom/Qua)

,

• Cine Shopping 2
A Turma da Mônica -

Uma aventura no tempo
(13h5o - Sáb/Dom/Qua)

A Família do Futuro
(15h3o - Sáb/Dom/Qua)

A Hora do Rush 3
(17h2o, 19h1 O, 21 h - Todos os dias)

,

• Cine Shopping 3
Ratatouille
(14h3o - Sab/Dom/Quá)
Primo Basílio
(17h - Todos os dias)

Eu os declaro marido e", Larry
(19h, 21h10 - Todos os dias)

,

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Resident Evil 3: A Extinção (Dub)
(14h10; 16h, 17h50, 19h40, 21 h30 -

Todos os dias)
• Cine Cidade 2
Mimzy - A Chave do Universo
(15h45 - SeX/Seg(Ter/Qua/Qui)
(14h, ,15h45 - Sáb/Dom)

A volta do Todo Poderoso
(17h3o - Todos OS dias)

A última cartada' ,

(19010, 21h20- Todos os dias)
• Cine Mueller 1
Hesldent Evil 3: A ExtinçãQ
(14h, 1611, 18h, 20h, 221i
- Todos os dias)'

,

,

Os Simpsons (Dub)
•

(14h30, ,17h - Todos os dias)
• Cine Mueller 2
Licença para, casar
(14h30, 16h30, 19h,21h3o
- Todos os dias)
• Cine Mueller 3
A hora do Rush 3
(22h10 - Iodns os dias)

Putz a coisa ta feia (Dub) ,

(14h15, 16h15, 18h15,2oh15
- Todos os dias) ,

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Resident Evil 3: A Extinção
(14h, 16h, 18h, 20h,22h

,

- Todos os dias)
• Cine Neumarkl 2
Ligeiramente grávidas
(14h10, 16h40, 19h,21h30
- Todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
Instinto Secreto.

,

(14h40, 17h15, 19h30,21h50
- Todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
Putz a coisa ta feia (Dub)
(14h30, 16h3o, 18h30,20h30
- Todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
Eu os declaro Marido e", tarry
(19h10, 21 ti20 - Todos os dias)

Os Simpsons (Dub)
(14h50, 16h5o - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
A morte pede carona

(19h40, 21 h40 - Todos os dias)

Ratatouille (Dub)
(14h20, 17h - Todos os dias)

O DIA DE HOJE O ClI,C DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopóvà:com,br
SANTO
São Bruno
Santa Erotides

EFEMÉRIDES
Dia do Perdão (Yom Kipur)
Dia do Tecnólogo

1951
A rádio de Moscou transmite uma

declaração de Stalin em que o líqer
informa que a URSS testou um artefato
nuclear,

'

1956
O cientista Albert Sabin anuncia têr
produzido uma vacina oral contra a

poliomielite,
1967
Morre em Pads, aos'45 anos.opiotor
t>ra§)leiro Antônio Bandeira"
1974
Emerson Fittipaldi ganha pela segunda
vez o campeonato mundial de fórmula 1. , �;.

����aeIJOrdan anuncia que estava UTILI DAD E PÚ B lIeA
deixando o basquetebol depois de nove' FESTÀ
anos de carreira.

.

2004
';

"

::::� Q;&inelicato do Vestuário realiza hoje
O Senado aprova o projeto de le'i de a Festa das Crianças, Gam início às··

biossequrança, abrindo camlmopéra 14 horas, na sede do sindicato. A
uma autorização legal para o cultivo de testa é exclusiva para trabalhadores
soja transgênica no país. têxtil e do vestuário com filhos.

.
-

PrôfessoraWânia transportando galho seco pelas ruas doBafrro São Luís e

,

rifa Martins para fazer atividade relacionada ao IIProtocolo;da:_pazll. "O trânsito.
é que ficou uma loueura" . CUcada pelos Gol�as da EscolaJonasJ�lues. •

'

PREVISÃO DO TEMPO �

Tempo estáve,l'em Santa Catarina
Sol pela manhã em boa parte do Estado,
mas entre a tarde e noite a'lÍebUlosidâd�(
aumenta e ocorrem pancadas de chuva
e trovoadas em todas as regióes, devido '

ao calor e a aprodmação de uma frente
fria. Risco de temporal isolado e granizo
por causa do calor. ,_; i; t� � .: ." ,:1�.;'\�·: :.

.. Jaráguá doSol e Região

���� 19" C A_ ��:I���C� :��:�ACQ �����oocÇ0MAX: 30· C (_____) MÁ)(: 31" C� MÁ)(: 25' C "" '

, MAX: zr C '

Sol com nuvens Sol com pancadas Chuvoso Nublado
de chuva

� Fases da Ilia

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

")), 3/10 .11/10 � 19/10 1°1""!flstãvel Chuvoso Tmvoada

CHEIA

O 26f10

OCORREIODOPOVO

ANIVERSÁRIOS
5/10,
Fernanda Deretti Juliani

Vltor Leonardo Kfnelt

6/10
Amanda LuizaBortolini
Antonio Maico Siqueira
Aristides Engelhardt

.

Cássia Fabiana Kruger
Cezar Alexandre Hardt -

Daniel A. Cordeiro
Eder Gomes da Silv,a
Ernesto Hening
Evanilde Nicholetti Steilein
Hildegard Rietter
Janice Nasato '"

Lenize Paula Jost
Maisa Bor-chardt
ThiagoColi
Vanessa P. Welter

7/10
Adelaide Balssani
Adriel Kackbarth
Agueda V. Becakaúser
Bruno Behling
Caique Leonardo EStevão de

'

carvalho
Darci Amaldo Buchmann,
Deise Becker
Dirceu Dernaíhe '

Edmundo Kruger
Egan Elmo Loser
Eliane Cristina Gomes
Iris P. Awerter
Josemari Franzner
Leonida Pereira
Luana Baade '

Wilson Edson Schneider

SELEÇÃO "

O CW - Centro de Valorizâção da
'

Vida realiza hóje seleção de novos

voluntários, às 14 horas, na sede da

: 1 Liga Jaraguaense de Futebol na
Rodoviária.lnscrições no 3275-1144.

6
� FLORIANÓPOLIS

MIN: 20"1 MÁX: 28'
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CORREIODOpOVO .

Eterna Magia
Conrado enfrenta Max. Zilda assume

que provocou o incêndio, chocando

Elisa. Nina pergunta o que Peter está

mando com Zilda. Peter responde
,

ue ela está delirando. Eva comenta

sobre o incêndio e Nina acusa Peter.

Max avisa Nina' que se afaste de

Conrado. Joaquim não se conforma

por Rafael estar
no quarto de Loreta,

manchando a sua reputação. Matilde

diz que ele está com ciúmes, mas

ele nega. Eva diz a Nina que ela não

val ficar com Conrado e Clara. Zilda

assume que o bibelô era seu, presente

de Jair. Eva conta a Conrado que tem

um tumor e vai morrer.

Sete Pecados
Dante diz a Beatriz que vai terminar

tudo se ela voltar a se intrometer em

ua vida. Teobaldo observa Vitor

conversando com Adriano e fica

preocupado. A polícia chama Ágatha
para depor. Simone aconselha Miriam

a se vestir de forma diferente e

convidar Vicente para jantar em um

restaurante chique, afirmando que ele

vai adorar. Beatriz se assusta ao

saber que Flávio se interessou por

uma mulher. Marli exige que Ariel se

case c,om Eliete. Barão pede Carla

em casamento, mas ela faz exi-

gências. Miriam aconselha Elvira a

abrir seu coração para Régis.

DuasCaras
O policial recua. Juvenal garante que
inguém será expulso. Claudius

comenta com Jandira que Maria Paula

continua soltelra. Adalberto diz a

Bárbara que não v, a hora de virar

Marconi ferraço. Maria Paula diz que
está esperando um filho e que poderá
provar sua história com Adalberto
através de um exame de DNA. Adalberto
é operado. Paula diz a Luciana e

Claudius que irá embora de Passaredo
e trabalhará duro para sustentar seu
filho. João Pedro está com Célia Mara
e liga para Branca. 'Gio�onda conta a

Barretão que viu João Pedro com outra
.

mulher. Juvenal descobre Guigui presa'
na mala de um carro.

orena diz para Valadares que eles
êm Que acabar com a vida de Paulo
Valadares contrata um matador par�
eli'minar Paulo. Juarez chega sem

U'fOI orme e com uma mala e diz para
Maria Eugênia que está muito

, �nv�rgOnhado e que vai embora.
afia Eugênia e Leonardo não

entendem porque Juarez quer ir

��bora. Vicente diz para Bernardo que
ao Pára de pensar em Isabela.
Nlcanor Conta para Nicole que vai ser

S6.Cio de Belquiss. Nicole morre de

�Iumes de Nicanor. Stella convence

uarez a ficar. Drica diz para Isabela
que estar apaixonada não é' um
prOblema,
---
Ca'
-------

tnrnhos do Coração
ARedeRecord não divulgou o capítulo
e sábado da novela.

CINEMA
Nas férias de dezembro,
a criançada vai ficar sem

.

um filme de Renato

Aragão. Segundo a
assessoria da Oiler

Produções, co-produtora
do longa�metragem, as
filmagens ainda não

começaram e nem o

elenco foi escolhido.

Segundo o site OFuxico a

previsão inicial é de que
o filme, que vai se
chamar O Mestre Didi e a

Ninja Lili, entre em cartaz

emmarço de 2008.

EXTRA· SÁBADO, & df Qltubro "2007 111
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CHATEADO·
'DONO'
Até outro dia, a empresária
de Wanessa Camargo era

sua mãe Zilií Camargo. No
entanto, desde que a
cantora se casou com

Marcus Buaiz, é ele quem
administra a carreira da
filha de Zezé di Camargo.
Em entrevista à coluna
"Entre aGente" do 'Jomal

da Tarde" de ontem, Marcus
assume ser o "dono" da
carreira da mulher. "A
Wanessa é talentosa e

decidi direcionar a carreira

dela", contou ele.

MUDANÇA
Adriane Galisteu não está nada
feliz com as reformulações que
Silvio Santos resolveu fazer

em seu programa nas tardes
de segunda à�exta no SST, "Ela
está triste, superchateada",
disse a assessora da

.

apresentadora. O programa
"Charme" não terá mais
entrevistas e vai assumir a
fórmula "namoro naTV".
Adriane será uma espécie de
cupido, já que vai promover o
encontro entre sotteiros e ainda
comandar outros games.

o autor de "Duas Caras" está
,

indignado com a pouca
divulgação que a Globo deu à
novela. "Acho que para a Globo
interessava que, no final,
'Paraíso Tropical' desse a

impressão de ter sido um

grande sucesso ... E por isso foi
preciso sacrificar um
pouquinho a divulgação de
'Duas Oaras", disse Aguinaldo
Silva para coluna Zapping do
jornal Agora. A Rede Globo diz

que desconhece qualquer.
descontentamento do autor.

SUDOKU

Vi.,. (%3I1la22/9)
A condição planetária de hoje pode atingir o virginiano na área espiritual. Você deve fazer um exercício

para entregar sua energia num plano superior, fora dos detalhes. O fundamental é que consiga se

détinir no que-tiver que executar, sem �nta amilise. Medite e vejà como utiliZar seus ·insights� na ,;,.

prática.
'

.

,HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Você é impulsivo mesmo e hoje especialmente está pronto para mergulhar de cabeça num romance.

Se tiver um bom jogo de cintura e souber usar suas qualidades de pessoa sedutora, encontrará

alguém que não resistirá aos seus encantos e isso é tudo que está desejando hoje.

Touro (21/4 a 20/5)
Vênus, regente de seu signo e seus aspectos celestes hoje, mostram o taurino totalmente fora do

chAo, Apesar de que esse clima está afetandQ sua área familiar, isso não quer dizer que não seja uma

boa hora para namorar. Leve seu amor para sua família aprovar, é a hora certa.

Gêmeos (21/5 a 20/6) ..

Sempre a comunicação em evidência no seu signo, mas em especial neste dià ela esta estimulada

pela Lua e isso sugere que você fique mais ligado ao que se passa a sua volta. É importante manter

sua concentração no que quer. Procure também ser coerente ao falar e não mostrar sua irritação tão

facilmente.

Câncer (21/6 a 21m
.

Lua é dos poetas, e dos cancerianos. A posição positiva em que ela se encontra hoje 'com Vênus o

ajuda a amar a si mesmo como precisa para estar apto a amar o outro. O dia também é bom para

ganhos, mas evite também gastar por outro lado. Pode ser que hoje você dê um significado novo em

sua visão. de vida

SOBRE DIOGO
É I,Im jogO. de lógica muito simples e .viciante. O ôbjetfvo 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.
.

Leão ('DJ1 aWI)
O dia de hoje ainda favorece o leonino que hospeda a Lua, em vários setores, principalmente nas

coísasqae mas lhe trazem satisfação em realizar. Você deve estar no centro do universo para poeer

expandir e espalhar sua generosidade.

Uma de caipira
o caipira está pescando à beira de um rio, -

quando aparece um sujeito desesperado:
- Ei, amigo! O senhor não viu por aí uma

mulher loira, de camisa azul e saia amarela?

� Ora, vi sim senhor! Passou aqui inda
aqorínhal

.

- Puxa, graças a Deus! Então ela não deve

estar longe, né?
.

- Tá não! Principalmente hoje que a

correnteza tá fraquinha, fraquinha ...

Libra(2$9a22l1O)
.; , Dia mu�o bom para o Iibriaoo, com sua regente Vênus, estimulando seus contatos socías e ajudando

a viver bons momentos em companhia de amiges e da pessoa amada. Faça o que seu coração
mandar Verá que toda maneira de amor vale a pena.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Continua favorecida sua projeção social com a Lua ainda nesta área em bom aspecto com Vênus.

Você conta com um forte poder de sedução. Apenas tome cuidado para manter a discrição, mas
,

pode espalhar tranquilamente seu chamne especial.

Sagitárãr(22/t1 a 21112)
Um dia de Lua em Leão aumenta seus sentimentos de liberdade, e, isso pode lhe dar uma boa

sensação de que é independente de tudo na vida. Você está precisando se apaixonar e estabelecer

novos ideais. Siga em fierrte, com entusiasmo.

CaPlicómio (22112 a 21/1)
É bom o capricomiano entrar no eRma do dia e investir na paixão. Você só precisa saber que, antes

de dar valor às pessoas com quem se relaciona; tem que ter segurança dos seus próprios talentos e

.das suas qualidades para ser amado.

SOlUÇÃO
Aquário (21/1 a 18/2)
Para o aquariano tão individualista, a vida a dois hoje pede dedicação, sem restrições. Lua com

Vênus no céu..o ajudam nisso se você souber colocar seus limites e mostrar sua necessidade de

liberdade. Acredite que conseguirá manter um bom relacionamento e de fomna duradoura.
'

DJVJITA-SE

Abandono Itr lar
.

Ul1Ja mulher com catorze filhos entre

1 e 14 anos decidiu pedir divórcio de seu

marido, por abandono d<J.lar.
- Quando ele a abandonou? - perguntou
o juiz.
- Treze anos atrás - responde amulher.

.

- Se ele a deixou treze anos atrás, de onde
vêm todas essas crianças?
- Bem - respondeu a mulher -, ele continuou.

aparecendo uma vez por ano para pedir
desculpas!

839167254

��_ 7 2 3 8 9 t! 1

1-26549387

964 725 e 1 3
7523816149
3 8 1 6 9 4 5T7'2
4138527[96
295476138

6 7 891 3 4 2 5

Peixes (19/2 a 19/3)
Pisciano, se é tão óbvio que milagres existem, faça algo mágico para dar um toque especial ao
ambiente onde passa a maior parte de seu tempo. já que a Vênus o ajuda em harmonia com a Lua

neste setor de seu mapa. Flores e alguns objetos brilhantes e luminosos podem deixá-lo mais feliz.
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"PINTE E GANHE DESCONTO DE 10%11

O CORREIO DO POI

···PRÕMõç:KO··DIA·DAS·CRIANçAS··�
,

,

Pinte as logos iguais as originais, recorte,
vá até a Loja Nicolodelli e ganhe esse

presente no mês das crianças

�"r;=jfr�5 ((H((r;;;r'W7NjWJLmt:;)EJJ �/tL�j8
II, @ �� ��#à �

Parabéns para a gàtinha Isabelª
Amadio que completou 6 anos dià
5. Os pais, a irmã Kaká e a vovó

mandam muitos beijos

A mamãe, prima, padrinhos e avós
mandam parabéns para a gatinha•

f,v1á�cia Alessandra Aargil que
completa 4 aninhos no próximo dia 9

O gatinho Arthur Gonçalves Cassuli
completa 6 anos no próximo dia 10.
Paràbéns do mano Matheus, papai

João e mamãe Alessandra

PÁGINA DA CRIANÇA

As fofinhas a que completou
seu 10 aninho dia 3 e Carol que
completa 5 anos dia 9 recebem a

homenagem dos pais Osni e Simone e

tios Nena e Osni pela data tão especial

A gatinha Nicole Thuane completa
3 anlnhos hoje. Quem Illes deseja
muita felicidades são seus pais Kiko
e teyta, seus tios, avós e primos

Por Daniele Santos
recepcao@ocorreiodopov(hcom.br

É só sorrisos a gatinha Nikolly
Dhyovanna que completou 7 anos

dia 3. A mãe, tias,vovó e toda
família desejam felicidades!

•

Parabéns para fofinha Anna Maria
Sadzinski que aniversariou dia 5 e recebe
a homenagem dos pais Iverson e Mariana
e dos irmãos Edegar, Julia Mara e "Julio

Deixando seu brilho na coluna a gatinha
Isabella orgulho do papai Silvio Boppré e da

rnamáeCarcüna Tomaselli

Completou 8 aninhas dia 4 o gatinho Matheus
Henrique Horongoso.Muitas felicidades é o que deseja

seus pais, tios, avós e sua prima Manuela

o 1rt�CS�]�lr��
_9
.I b

* Válido um desenho por pessoa
................ a_a ..

"

.

A fofuxa Ana julia completa seu

10 aninho hoje e recebe os

parabéns com muito amor dos
dindos Maldi e Cleverson

I

Mandando muitos beijinhos a lola
Je$sica Amanda de lima

Essa pequena linda
chama-se Mayla.
Sua mãe Graziela
Karin Masson junto
com seu noivo

Luciano Schwalbe
agradecem todos os

dias a sua existência
e a felicidade que ela

proporciona a toda
sua família e amigos Os dindos Vilmar e Alexandra

mandam muitos beijos para a

gatinha Bianca

Parabéns para
Thallani

Gabrielli que foi
a ganhadora do

sorteio
NlCOLODELLI

m�sde
setembro

O orgulho dos

papais
Marcelo e

Sandra o

fofinho
Matheus

Santos Silva
agora com
2 meses

'�l· h" mÍSs·L.oue tttzttlbaby ®
L O V E W E A R

PREÇO DE FÁBRICA
(47) "3371-1147'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCORREIO DO POVO SANTACATARINA SABADD, 6 de outubro.de 2007 113

PAULO ALCEU

"O Banco do Brasil é a noiva que todos queriam ter. O Besc

está namorando bem," simbolizou o presidente Lula mandando

recado aos insatisfeitos corn. a incorporação que ocorreu ontem

emFlorianópolis.

Todos satisfeitos
Aincorporação chegou nummomento emque o governo federal

está empenhado em fortalecer o Banco do Brasil frente às

instituições financeiras privadas, tanto que o presidente expressou
durante a solenidade no CIC que o BB é e continuará sendo o

bancomais importante do país. E aomesmo tempo atendeu amaior

necessidade do governo do Estado, ou seja, dinheiro em caixa.

Recadinhos
Lula citou várias vezes o governador Luiz Henrique e em algumas delas
o chamou de companheiro. Enquanto isso na primeira fila estavam

integrantes da bancada estadual do PT, que·volta e meia bombardeiam

a administração atual. Ao mesmo tempo não poupou criticas àqueles
que não preservaram o Besc e que segundo os governistas de plantão
eram dirigidas aos antecessores, que quase venderam o banco.

Pois é
...chamou a atençãode algumas autoridades presentes aoevento

em Florianópolis que ó presidente não fez referência a senadora

ldeliSalvatti, que a bem da verdade promoveu a vind� paraSanta

Catarina.
. .

Tendpncia
Em sua passagem pelo Estado o presidente Lula' defendeu a

prorrogação dasCPMF,mas sementrar emdetalhessobre a pressão
que certamente o governo dele vai sofrer dos pequenos partidos
que de repente exigirão do PT uma espécie dedicação a anistia
dos troca-troca condenados pelo STE Emcontrapartida votarão
pela CPMF, caso contrário...

.

Equilíbrio
Apesar de adversários o senador Raimundo Colombo (foto) de

forma serena vê com certo exagero a reportagem que envolve a

senador:a:ldeliSalvattiem desvios de recursos: "Nâoacreditonisso.

,

Eu também faço emendas. Se lána ponta agem de forma irregular
não significa que eu esteja por trás disso," descreveu o líder do

Democratas. "

Na dele '

Quem está distante, de qualquer embate ou diferenças é o

deputado [orginhoMelo. Seu estilo e estratégia de atuação estão
-

illspirando alguns tucanos que acreditam ser esse o caminho mais

produtivo ao contrário de desgastes partidários e disputas internas.

redacao@ocorreiodopovo,com,br

Il'dacao@ocorreiodopovo.com.br

Desentendimento
Logo depois da escolha de

novos desembargadores pelo
Pleno do Tribunal de Justiça
quase que houve, digamos, um
atrito físico entre um postulante
que se sentiu preterido por um

desembargador que votou em

outrapessoa.Nasaídadoplenário
ocorreram alguns excessos, ou

seja, ânimos exaltados, mas logo
controlados.

Definido
As duas vagas de advogado

para juiz titulardoTRE-SC serão

ocupadaspelos advogadosMárcio
Luiz Fogaça Vicari, que é diretor

geral da Escola Superior da (

Advocacia, e Oscar Juvêncio
BorgesNeto, conselheiro estadual
da OAB. A nomeação foi feita

pelopresidenre Lula e a posse está
prevista para o final do mês.

Crítica
Houve uma forte reação contra

o ex-senador Jorge Bornhausen

que provocou amanifestação do
,

STF valorizando a fidelidade

partidária. Há os que dizem que

quando era governo o PFL e o

PSDB engordaram suas siglas
, com o troca-troca, na época não
contestado, e agora sim.

Detall1e
. .

Só para destacar existe uma
" pesquisa revelando' que dois
mesesdepoisdas eleições 300/Ó dos
eleitores não sabem em que

votaram para deputado. Quatro
anos depois 80% esqueceram

.quem eram seus candidatos à

proporcional. Enquanto houver

esse tipo de descaso muitos dos
nossos representantes estarão

dista�ciados da ansiedade

popular � centrados, em sc::us

, jnteresses.

� a Vida Segu'e
Nãoseriaumbornmomenta

para darinício definitivo 'à

reforma política ou a tendên

cia é continuar- dependendo
de decisões judiciais?

BESC
SABRYNA SARTomSECOM

Presidente lula resseltou importância do Besc e parceria com o Banco do Brasil

Lula formaliza

a incorporação
todos os 293 municípios de

Santa Catarina. "A capila
ridade do Besc vai contribuir

,

decisivamente para reafirmar

nosso posicionamento e esta-

FLORIANÓPOLIS belecer uma nova dimensão

O governador Luiz Henri- para o Estado", disse ainda.

que e o presidente Luiz Inácio "O Besc continua público
Lula da Silva formalizaram o e com suas agências históricas

contrato de incorporação do atomizadas pelo Banco do

Besc pelo Banco do Brasil. Brasil. Ninguém mais segura

Após a solenidade, que lotou o desenvolvimento de Santa

. o auditório do CIC na manhã Catarina", apostou o governa

de' ontem, inicia o processo dor. Além do chefe do Exe

.transitó�io que fará com que - cutivo catarinense, o presi-
as agências do Besc. (que de- dente do Besc, Eurides Mes-

_ vem ter seu nome mantido) colotto, e o presidente do
: sejam integradas ao sistema Banco do Brasil, Antônio
do maior. banco público do Francisco de Lima Neto as-

país. A operação, nó valor de sinaram o documento

R$ 270 milhões, beneficiará o Lula assegurou que os fun-

Estado, que deixa de aportar, cionários do Bescserão man

R$ 50 milhõespor mês para a.. tidos e fez. metáforas para

.cobertura de. questões previ-
.

explicar como ccorrerá o pro-
,

'
.

denciárias relacionadas ao cesso. "E como se estivés-
Besc.: semos chamando o Ror{aldi-

.

"Este é um momento his- nho para jogar com o Falcão",
tórico, em que cumprimos o

.'

citou, le�bni�do o jogador de
compromisso de manter o . futsal. "Para qualquer cidade
Besc público", destacou o go- de Santa Catarina esta é mais

vernador. Para Luiz Henrique, - uma .garantia de solidez. O

o modelo de gestão do Banco Banco do Brasil é a noiva que

.

do Brasil vai impulsionar o todo mundo gostaria de ter e

.desenvolvimento de todo .o o Besc está namorando bem",
Estado, já que o Besc atende disse o presidente.

"É como se estivéssemos

chamando o Ronaldinho

para jogar com o Falcão"
.
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,PANO
FIDELIDADE PARTIDÁRIA

TSE deve julgar ·'infiéis' em
até três meses, diz presidente
Presidente da OAB,
Cezar Britto llprovou
a decisão do Supremo'

BRÃsíLlA
O presidente do Tribunal

SuperiorEleitoral ([SE),ministro
MarcoAurélioMello, disse ontem
que o TSE deverá julgar o caso

dos parlamentares quemudaram
de partido após o último dia 27
de março num prazo máximo de
três meses. Na quinta-feira, 4, o
SupremoTribunal Federal (STF)

,

'impôs a fidelidade partidária a

partir do dia 27 de março, data
da resolução do TSE. Pela
decisão do STF, 16 deputados
federais q1,le saíram dos partidos
pelos quais foram eleitos correm
o, risco de perder suas vagas na ,

Câmara dos Deputados.
"Imaginoque ern, nomáximo;

dais ou três meses, já tenhamos o ral e confiabílídade e' torna-se

processo aparelhado para análise
<'

terreno propício à ação 'de
pelo colegiado, Vamós caminhar corruptos e aventureiros, Com

paradesburocratizara tranútação, isso, perde também eficácia e

sem, noentanto, atropelarodireito põe em 'tisco a estabilidade do
de Defesá",Tessaltouopresidente' 'Estado Democráticc 'de'
do TSE. 'Para o presidenre na- Diretto", disse Britto.
clonal daOrdem dos Advogados O julgamentodoSfFocorreu
do Brasil (OAB), Cezar Britto, a em -análíse de mandados de
'decisão

-

tomada pelo Supremo segurança propostos pelo OEM,
Tribunal Federal (STF) esta- PPS e PSDB, em que os partidos
belecendo a fidelidade pattidá- , tentavam reaver 23 mandatos de
ria "é ° primeiro ato concreto deputados que deixaram as siglas
da reforma política". desde aseleiçõesde 2CX)6 atémaio.

"Sem fidelidade partidária, a Entre os 16 parlamentares que
política perverte-se, perdemo- trocaramdelegendadepoisdodia

VALTER CAMPANATO/ABR

Supremo Tribunal Federal decide por fidelidàde partidária
"

,

LISTA DOS DEPUTADOS QUE ESTÃO AMEAÇADOS
DE PERDER O MANDATO COM A DECISÃO DO STF:

,

1 : Carlos Souza (AM) - do PP para o PRS; 2 - Clodovil Hernandes (SP) - do PTC para
o PR; 3- Sérgio Brito (BA) - do PDT para o4"MOS; 4� Davi Alves Silva Júnior (MA) -

POT para PSC; 5 - Dr. Paulo César (RJ) - do PTS para o PR; 6 - Gervásio Silva (SC) -

do DEM para o PSDS; 7 - Geraldo Resende (MS) - do PPS para o PMDS; 8 - Jurandy
, Loureiro (ES) - do PTB para o PSC; 9 - Takayama (PR) - do PTS para o PSC; 10 � Cleber

'

Verde (MA) - do PTB para o PRS; 11 - Marcos ADtonio (PE) - do PAN para o PRS; 12 -

'

. Silas Câmara (AM) - do PTS parao PSC; 13 - Damião Feliciano (PB) � sem partido parà
'o PDT; 14 - Jackson Barreto (SE) - do PTS para o PMOS; 15 -lindomar Garçon (RO)
- do PR para o PV; 16 - Jusmari Oliveira (BA) - do DEM para o PR

27 de março está o catarinense

Gervásío Silva: Ele saiu doDEM
e ingressou no PSDB.

Ospartidosentraramnajustíça ,

aPós decísãodbTribunalSuperior
Eleitoral (fSE) j de que os man

datos de deputados federais,
-estaduaís � vereadores pertencem
às siglas e não aos candidatos.

Caberá agora àJustiçaEleitoral
,

adecisão sabre os casosde trocade

partido após 27 de março. As le

gendas que se sentirem' prejudi
cadas terão de recorrer ao TSE.

'

(Com infOnnações da Agência
Estado,G1 eFolhaOnline)

,
.
.' :.�.-

" .

i l
.

Relatório aponta. quema dos brmiros São contra imigração,
� . . ,'..

SÃo PAULO
O Brasil fupu'em 12º na lista

d� países' rom maior rejeição a

imigrantes em relatório divulgado
ontem, pelo Pew Research
Center, dos Estados Unidos.
Setenta e dois em cada cem

entrevistados dizem ser contra a

entrada de imigrantes no País,
A Costa do Marfim foi o país

'

com maior índice de rejeição à

imigração (94%) eaCoréiadoSul

comomenor (25%).
,

O estudo do Pew Research
Centermostrou que-países como
os Estados Unidos (75%),eDS <4
Europa ocidental, destinos de
milharesde imigrantes, continuam
preocupados com a entrada de

imigrantes, sendo que' a Itália

(87%) foio país europeu quemais
defendeu a aplicação de controles
mais severos para a imigração.

Na parte que avaliou o apoio

dos países à globalízação eco
, nômica,o Brasil ficou em terceiro

lugar quando comparado aos

outros membros do BRIC, grupo
"

que 'reúne Brasil; Rússia, Índia ,e

China,
"

Oestudomostrouque 6996 dos
brasileirosmanifestaram seu apoio
à abertura dosmercados, atrás dos
indianos (79%) echineses (76%),
ficando à frente apenas da Rússia

(60%). (BBC Brasil)

A produção, e a venda de veículos no Brasil crescetnm
fortemente em setembro em relação ao mesmo mês do a�
passado: segundo dados da Anfavea (Associação Nacionald�
Fabricantes de Veículos Automotores). Mas o nono mês do

'

ficou bem atrás de agosto, quando foram registrados númer
recordes. As vendas de veículos novos em setembro deste a

somaram 204 mil unidades, 28%'a mais que um ano antes

13;3% a menos que em agosto,
'

Recall
AMitsubishiMotors divulgou nesta semana o recall das rodm

de 3.640 picapes do modelo L200 Outdoor-.-Os proprietári.
dos veículos, fabricados em 2006 e 2007; devem contara,

rede de concessionárias da marca para a substituição a�
equipamento a partir da partir dapróxima terça-feira. Seguna
a assessoria de imprensa da Mitsubishi, as 111 coricessionáá
da marca no país estão cientes e treinadas para fazer o servi�
de troca das quatro rodas: "

"

"

"

Got
Por luna unidade, oGol,modelo popular daVolkswagen, retorm

o primeiro lugar na lista dos mais vendidos em setembro. ConfOtnlt
dados da Fenabrave (FederaçãoNacional daDistribuição de Veícuh
Automotores) divulgados nesta semana foram 18.605 �nidades
comercializadas'no nonomês clo:ano, contra 18.604 do Palio, queem

,

agostohaviaconquístadoapreferênciados consumidor�.Demane�
,

geral, 'desde 19$6, oGol é'o mais licenciado. ,

,
". -'

Tmnl
O governo estuda pôrem operação nos próximos anos 14 projetcl

de trens regionais de passageiro no País. Os estudos estão sendo
conduzidos por urna parceria entre o Ministério dos Transportes,o
BancoNacionaldeDesenvolvimento Econômico eSocial (BNDES),
Ministério deCidades, Companhia deTrens Urbanos eentidadesdo
setorNomomento, estão sendo contratadas empresaspan!os estudei
de viabilidade econômica e social. Os trechos foram selecionados�
partirde pesquisa que apontou 28linhas potenciais.

.T�m2
'

Desse total, 14 trechos espalhados pelo Brasil, foram
, priorizados. No Sudeste, 2 .estão em São Paulo, 2 em Minai I

p�rais e}no Ri6 de Janeiro; no Sul, 2 no RioGrande do Sul;
l'ein'SantaCatarina e 1 no.Paraná: e no Nordeste.T na Bahia,
1 em Sergipe, 1 em Pemamb�co e -l entre Maranhão e Piau!.il
A expectativa é que o processo de transferência p'ar�'a'
iniciativa privada comece a partir de meadosdo ano que vem,

Essa
•
transferência poderá ser feita por meio de concessão OU

ParceriaPúblico-Privada (PPP). A extensão dos trechos varia
de 60kma 215 km.

Positiw
Impulsionada pelo aquecimento do mercado de informática

no país, a Positivo Informática do Paraná, produziu nesta semana
o computador de número 2,5 milhões. O bom' momento da

indústria revela o crescimento da empresa. O primeiro milhão
de máquinas demorou 17 anos para ser produzido. Já para

- alcançar o segundomilhão, foram apenas um ano e quatro meses,
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.�

FOWS PjÊRO RAGAZZI.

Claudemir Ruedieger (O) disse que a estrutura do Flamengo Esporte Clube é uma das melhores de Jaraguá do Sul

Flamengo foi fundado por
torcedor do Vasco da Gama D

Doadores do terreno onde
fica o cam�o escolheram

o nome do clube

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL

Até 1992, Francisco Scheuer
era jogador do Grêmio Esportivo
Garibaldi. Foi quando resolveu

. montaruma equipe para o bairro
. terumclássíco à altura.Conseguiu
Um terrenodoado por três irmãos; Subiu para a Primeira Divisão em

,Um deles; conhecido como Seu 2000, e foi bicampeão em 2003 e

Ângelo, eratorcedor fanático do 2004. Também em 2003,
Flamengo doRio de Janeiro. E a

.

conquistou a extinta Taça dos

condÍ<;:ão foi que o time se cha- ,. Municípios: Para buscar o

masse Esporte Clube Flamengo. tricampeonato, a diretoria

Scheuer, que é vascaíno e hoje é manteve a mesma .base que.
diretor de futebol, teve de aceitar disputou a Taça Pomerode, com: .

ad�):isão�: em21 de abrilde 1992, reforços de àlguns jogadores do
'fun.d�u o rubro-negro. '�tin¢é àsp��nt�s. Hoje, junto com
,

Desde então,o clube começou
..

Càxias é João Péssoá.jusiamenre ..
alÍilharasuahistóriaehojeéufu a� duá�s ecfiJipe{que mais

dos mais tradicionais da região. investiram neste semestre, ocupa

Vestiários do clube foram inauguFados há dois anos e têmJocal paramassaçern

J; '"

'

a liderança da competição com

oito pontos.
'-'Estamosmuito felizes com os

...

resultados.Não investimosmuito"
rp.as sabemos qu� valorizar a prata
da casa n()s ajudou bastante",
comemorou opresidente do clube,

, .,. ,.' .

ClaudemirRuedieger,oFoguinho.
"A g{jl1te .sa� glle.Caxi� e João ,

Pessoa foram as equipes que mais

investiram, mas' a gente está,
correndo por fora atrás do título",
comentou ainda õ dirigenie. .'
....' �, �" -'

DIRETORIA 'TRABAtHA ...UNI,DA'·'EM :PROl DO ClUBE.
, .':;' r _" .::'_',.". .

.. � 0,. �I

Assimcorno em todo clube

amador, é preciso ter paixão
para administrar. No Fla

mengo não é diferente. "Se
não fosse o apoio de toda a

diretoria e dos patrocina
dores, o time não existiria",
frisou Foguinho. O time do
BairroGaribaldi tem uma das

melhores estruturas entre os

clubes amadores da região. Só

fica atrás mesmó dóCruz de

Malta. Isso também é motivo de

orgulho para os dirigentes.
Além de ter o campo todo

cercado, a estrutura de bar e

cozinha e os vestiários foram

inaugurados há cerca de dois

'j.

anos. Os jogadores podem
contar com boa acomo

dação antes e depois das

partidas, inclusive com uma

maca em cada vestiário.

Motivo de orgulho para os

torcedores do auto-inti

tulado "o mais querido de �
Jaraguá do Sul".

Julimar Pivatto
.

esporte@Qcorreiodopovo.com.br

OrgUlho
Ontem, ao conversar com o técnico B'iro-Biro, do Juventus/FME, deu para

perceber o orgulho e a satisfação dele ter conseguido a classificação para
a final dos Joguinhos Abertos, Exaltou a todo o tempo o espírito da equipe e

o trabalho da comissão técnica. Eles abriram mão da disputa do Estadual

para se dedicar exclusivamente aos Joguinhos, Deu certo. Biro era só

alegria. 'Tenho orgulho de ser de Jaraguá do Sul. Conseguimos um grande
resultados, torcemos pelo vôlei masculino e vibramos com as meninas do

basquete. Nossa cidade merece", comentou.

Promoção
Biro ainda disse que pelo
menos três atletas da equipe
têm chances de subir para o

profissional no próximo ano.

Sem citar nomes, ele acredita

que, cada vez mais, o grupo
vem amadurecendo e merece

chances no Catarinão. Biro é
uma figura ímpar. E a gente
sabe que o trabalho dele é bem
feito. Os frutos estão a:í:- Essa
final já vale ouro.

Vôlei
o vôlei masculino é outra

modalidade que vem colhendo

os frutos, Foi uma das

pioneiras em trabalho de pólos
nas escolas, sempre com

apoio da Marísol. Hoje, do
time finalista, pelo menos 60%
veio destas escolinhas.
Inclusive as "estrelas" Alemão

e Jairo, que já serviram a

Seleção Brasileira.

Basquete
As meninas do basquete" já são

craques em decisões: Jàraçúá
dO Sul é expoente tia'

.

modalidade; com todas as

- categorias disputando títulos'
estaduais há alguns anos, O

exemplo é o mesmo do vôlei - o

trabalho feito nas escolas, dando
oportunidade para as crianças
praticarem um esporte, Os
tal-entos surgem naturalmente,

Ouem ficou
O futsal masculino não

chegou, Uma pena. Outro
trabalho que é referência em

Jaraguá do SUI. O handebol
ainda engatinha e tropeça na

falta de apoio para montar

equipes competitivas. A

natação e o atletismo, ria
disputa de medalhas', viram os

adversários cada vez mais

reforçados. Valeu a .
participação de, todos.

.:

Bicicross
Para não Qeixar passar em branco. No último fim-de-semana, a Equipe
Jaraquaense de Bicleross participou do Campeonato Catarinense da

modalidade, em Brusque. Os irmãos Eduardo e Leonardo Spredemann
(Posto Marcolla/GatoS'& Atos/Decabor) ficaram campeões na boys 1 e

11 anos, respectivamente. Também subiram no .Iugar mais alto do pódio
.

- Guilherme Bourscheidt (boys 14 anos), Leandro Miranda' (boys e

cruiser 15 anos), Eduardo (junior man), Felipe (cruiser 12 anos), Nei

Bourscheidt (cruiser 45+) e Júlia Eleotério (girls 6 anos).

. CAMPEONATO· BRASILEIRO
BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO Resultados - 29' Rodada

Palmeiras 2x1 Náutico

Sport 4xO GQiás
Grêmio 2x2 Atlético-MG
Vasco Oxl Juventude
Atlético:PR 2xO Botafogo ,

Fluminense lxl Corinthians
Cruzeiro .Oxl Santos
América-RN 3x2 Paraná

Flamengo lxO São Paulo

Figueirense OxO Internacional

Col. Time PG J V ,�, D GP GC

10.: s!ií Paulo -63" 29 '19 6 4 M�10
: 20" Cruzeiro 51 29 16 -3 la 64 47

3° Santos 48 29 15 3 11 42 34

4° Grêmio 48 29 14. 6 9 33 29

5° Palmeiras 47 29 13 8 8 36 35

6° fluminense 44 29 '11 11 7 39 26

7° Sport 42 29 12 6 11 46 44

8° Bobfogo "29, 11 'Y79 9 45, 45

go Vasco 40. 28 11 7 lO. 42 33

10.° FlaTllengo 40. 28 10- 10 8 43 41

11° Atlético-PR 38 29 10 8 11 41 44

t2° Figueirense 38 2p 10. 8 11 43 47

13° Goiás 37 29 11 4 14 37 44

14" Internacional 37 29 10· 7 12 37 38

15° Náutico 36 29 10 6 13 49 50

16° Atl@co-MG 34 29 9 7 13 44 44

17° Paraná 34 29 9 7 13 36 47

18° Cõrinthians 34 29 8-1Ó 11 31=':40
19° Juventude 30. 29 8 6 15 33 49

200 América:RN"" 16 29 4 4 21 23 61

SG
3f
17

8

4

1

13
2

'-0.
9

30' Rodada

-3

-4

-7

-1
-1

O
-11

:9
-16

-38

Sábado - 06/10
18hl0 - Palmeiras x Grêmio
18hl0 - Bolafogo x Santos
18hl0 - Náulico x Juventude

Domingo - 07/10
16h - Atlético-PR x Vasco
16h - Atlético-MG x Sport
16h - São Paulo x Corinthians
16h - Internacional x América-RN .

18hl0 - Figueirense x Paraná
18hl0 - Goiás x Cruzeiro
18hl0 - Flamengo x Fluminense
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Três equipes se garantem
na final dos Joguinhos
Basquete feminino,
vôlei masculino e

futebol buscam ouro

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUVCHAPECÓ
Ontem o dia foi de superação

para Jaraguá do Sul nos 20º Jo
guinhos Abertos de Santa Cata

rina, que acontecem emChapecó.
Em três semifinaismuito disputa
das, três times jaraguaenses se elas
sificaram para disputar amedalha
de ouro hoje de manhã. Além

disso, o tênis de mesa feminino
levou o bronze por equipes, com
as-atletas [éssica Formigari, Maria

Eugênia Scoz e Nandara Gon

çalves.
O primeiro a conquistar uma

vitória foi o futebol masculino,
representado peloJuventus;FME..
Contra o favorito Criciúma, o
tricolor conseguiu fazer 2xl, com

.

dois gols deRomerito.A final será

hoje, às lOhlS, comFlorianópolis.
"Foi uma vitória do trabalho, da
humildade e da simpatia. Agora
vamos atrás desta. medalha de

ouro", comemorou o técnicoBiro
Biro, ressaltando o espírito guer
reiro da equipe. "Estoumuito feliz,
esse time é praticamente todo
formado em Jaraguá do Sul".

PIERO RAGAZZI

Juventus/FME çonseguiu o favoritismo do Criciúma e disputa o ouro

Jogadores elegem
'

Kaká como melhor
MilÃO

Obrasileiro Kaká foi escolhido
o jogador do ano pelos colegas de
profissão, conquistandoo principal
prêmiodo FIFProAwards 2007.A
FIFPro (Federação Internacional
dos Jogadores Profissionais de Fu
tebol) é constituída pelas associa
ções representativas dos jogadores
profissionais da França, Escócia,
Inglaterra, Itália e Holanda. Com
aeleição, ele sucede o compatriota
Ronaldinho já que o jogador do
Barcelona vencera o prêmio nos

dois anos anteriores.

LANÇA
Y

Praticamente ao mesmo tem

po, o vôlei'masculino da Marisol/
FME conquistava outra façanha,
vencendo Blumenau por 3 sets a

2. Foi a primeira vitória em cima

dos blumenauenses emuma com

petição oficial. O técnico Benhur

Sperotto tambémexaltouoespírito
de garra- dos atletas. "Sabíamos

que era difícil, mas mostramos
a eles (Blumenau) que não es

távamos dispostos a entregar o

jogo. Os adversários sentiram

a pressão e a gente soube se

aproveitar disso". O time ja
raguaense faz a final hoje, às

lOh30 com [oinville ..
(�')

i OBoticário'
.

você pode ser o que quiser

/10/2007

Asmeninas dobasquete, da -

equipe Faculdade Jangada/
FME, também tiveram de se

superar para vencer Joinville.
Chegaram a ficar 16 pontos-

.

atrás noplacar,mas empataram
em 78x78, levando a semifinal

para a prorrogação. Aí a força
de vontade falou mais alto e as

jaraguaenses venceram por

93x86, se garantindona decisão
comBlumenau, hoje às 1Oh30.

"Conseguimos nos recuperar
dentro do jogo. Acredito que

agora elas sabem o ingrediente

que precisamos para vencer
manhã (hoje) de novo", disse6
técnico Júlio Patrício.

O dia terminou com a me.

dalha de bronze do tênis de
mesa feminino. Mesmo com

umaequipe nova (todas as atle.
tas com 15 anos), elas souberam
aproveitar o bommomento da
competição. "O resultado foi
acimada nossaexpectativa. Ter·
minamos em quarto no gerar e
levamos este bronze por equi�:
Elas se superaram", comemorou
o técnico Israel de Oliveira.

PIERO RAGAZZI

Basquete feminino disputa hoje a segunda final em menos de um mês

. r Há 46 anos criando 9ÇÕe� 'qU; -I
. r- _�-�ua�m �vl6a dâs pessoas I

I + de 2,5 mitiiovos ,I
.1 emareuos só neste ano.

j ,:-�::-de30 mUhõesnaanteclpaçâo----,--

� de lucros aos colaboradores em 2007.

--1-- --:r::s�;ê:��:i�;::Ç:;:fr:�õnal: -- - -_,-- '_ '-- - .... __

� -

Ii + tranquilidade através do plano de

I prevldênola pnvada�os colaboradortls.
i
�

I
•

WEG A

e,voce
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