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�Mt�:M�.-....-i�_�j;) Professores. da reglão
ameaçam fazer greve

o CLIMA HOJE:

Treze jaraguaenses ..

querem título.da �

Olimpíada do saber

FALTAM 2 DIAS ..

" .

RREI
JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.748 • R$ 1,00

Cerca de 100 professores da região e de Joinville realizaram passeata ontem, pelas ruas centrais do

município até a SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional), onde entregaram a pauta de reivindicações
à gerencia deEducação. A categoria pede piso de R$1.570 para professores com ensino superior. • PÁGINA 5

UM TíTULO
·COM,SABOR

ESPECIAL.
A equipe da Malwee

conquistou o bicampeonato da

Liga para Jaraguá do Sul ao

vencer o Joinville por 5 x 3, no

domingo. Veja caderno

especial que traz reportagens,
retrospectiva e põster.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I TERÇA-FEIRA, 2 de outubro de 2007

,...,

OPINIAO

• DO LEITOR

O CORREIO DO PO�

Estágio em debate
"

• EDITORIAL

Para o Instituto Euvaldo Lodi
de Santa Catarina (IEUSC), a

retirada da urgência na tramitação
do projeto da nova lei do Estágio
no Senado será benéfica para a

discussão do tema. O IEUSC
vinha defendendo umdebate mais

amplo de vários pontos do projeto,
o que estava sendo dificultado pelo
regime de urgência, Esta é a

opinião do superintendente,
Natalino Uggioni, O IELISC é a

entidade da Fiesc responsável pela
integração entre empresas e

instituições de ensino, e o agen
ciamento de estágios é uma das

principais áreas de atuação da
entidade nesse escopo.

Embora tenha importantes
avanços, como adefiniçãodacarga
horária máxima do estágio em seis

horas diárias e o número de

É preciso ressaltar o esforço
de Colombo para proteger os

estagiários, sem inviabilizar
os estágios"

estagiários limitado a 20% dos
funcionários da empresa, alguns
pontos do projeto de lei são

.

problemáticos e vinham sendo
abordados nasreuniões do Fórum
de Estágio de Santa Catarina,
coordenado pelo.IEUSe.

Um d�les é a obrigação,
. colocada no projeto, de que os

estagiários tenham férias
remuneradas e proporcionais.
Segundo Uggioni, isso é difícilde
ser colocado em prática e vai

contra a concepção do próprio

'projeto; que é reforçar o estágio
como complementação do

aprendizado, e não como relação
trabalhista.

Outro ponto problemático é

a exigência de que o estudante

seja liberado do estágio nas épocas
de prova. A limitação do estágio
em seis horas por dia já con

templa o tempo de estudo, e

também seria difícil controlar isso

individualmente para cada

estagiário, explicou O superin
tendente do IELiSe.

Com certeza o senador
catarinense Raimundo Colombo,
relator do projeto, concorda com a

necessidade de ampliação da
discussão. No entanto, é preciso
ressaltar oesforço de Colombo no

sentido de proteger os estagiários,
sem inviabilizar os estágios. .

• PONTO .DE VISTA'

Por menos retórica
e mais ação

Segundo dados de 2005 do
Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica (SAEB) e

publicadosnaFolhade São Paulo,
cerca de 43% dos estudantes que
terminam o ensino médio na

quele estado têm o mesmo

conhecimento esperado de um

aluno que completa a 8ª. Série.

}áoutros lS%temomesmonível
educacional que crianças de 4ª.
Série (l!l). Cabe ressaltar que,
sendo São Paulo a locomotiva
econômica do Brasil e apon
tando dados assim, pouco se pode
esperar de iniciativas isoladas em

outras áreas da União
Nosso País possui atualmente

cerca de 300.000 professores
universitários. Parece muito, mas

se torna pouco, quando
verificado que existem cerca de-
260.000 contadores e outros

200.000 administradores (um
número que procura garantir a

excelência na área da gestão).

Pouco, porque se referem a todas
as áreas do conhecimento
trabalhadas e abrangem mesmo

aquelesprofissionais que exercem

sua atividade no ensino superior
em regime de horários parcial.

Historicamente, a direita
falha ao traçar uma imagem
idealizada doía) professor(a)
como um repositório de saber

que recebe maçâs e distribuinotas.
A professora de Chico Bento é

uma imagemalegre, mas irreal. E

por sua vez, a esquerda falha ao

traçar uma visão romântico

revolucionária de um professor
que é uma vítima do sistema

capitalista, que o expropria e

maltrata. Como se ele nada

pudesse fazerpara mudar amente

e a percepção das pessoas.

E, mesmo a família tem um

papel fundamental no insucesso

do sistema. Pais que não

estimulam a criticidade e a

opinião de seus filhos, que não

• Randal Gomes,
Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej

Somos o outro lado do abismo
O fato de que "justamente Daí ser grande a nossa re.,

num tempo em que o mundo
.

ponsabilidade nesse prece,
está cada vez mais globalizado, de ajuda ao outro. Afinal
em que as facilidades para os somos o outro lado do abislli
encontros são inúmeras e de para onde se lança a consn

diversas formas, parece que a ção de uma ponte.
maioria das pessoas está, cada É evidente que para ca

uma no seu grau, sofrendo de pessoa existe um tempo pa
solidão". "Precisamos aprender essa edificação. Os telefo
a construir pontes. Pontes que nemas mudos, as chamad
nos levem até aonde dese - reticenciosas, superficiais, e

jamos chegar", contraponto às diretas a

É exatamente isso o que assunto, são um bom exempl
percebemos quando recebe- disso. Cada um com sua horn
mos um telefonema no CVV: e vez! Com o seu momento!

'

a tentativa da outra pessoa de·· Inclusive com o sei

construir uma ponte. Uma· instante de despertar, corno

ponte para alguém que a ouça, a música "Dom de Iludir",
que a entenda, que seja o seu para "a delícia de ser o qu

elo de comunicação, não é", o que acarretará, com

apenas com o mundo exterior, conseqüência, bem mai

mas também com o seu confiança em si mesmo en

universo interior, porque na outros e bem menos fUi
medida em que ela fala, para um mundo de iso

desabafa, se intercomunica lamento, onde as pontes d

com o seu próprio "eu". E a relacionamento, sequel
ponte, pouco a pouco, vai.. . ainda' .não possuem os seU!

sendo construída pelos alicerces ..

labirintos de seu coração: Mas

que, por fim, mesmo fluindo
entre sombras, poderá abrir
caminhos e descobrir saídas.

.• Oscar Luiz Maba, Coordenador
Geral do CW - Centro de

Valorização da Vida

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Jimes New Roman 12 e

ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou porcarta no endereço co�
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. E obrigatório infonnarn�

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

• DOS BLOGS
MAGNO MARTINS 4:l www.bLogdomagno.com.br

ONU: Brasil terá 53 milhões de
favelados em 2010

os instigam a ler e a interpretar o

mundo de novas formas, são

agentes diretos do insucesso deste

grande projeto social chamado

Brasil, em que o ensino das
humanidades foram sufocadas

perante o imperativo do mercado.
A maioria dos jovens não sabe

pensar, porque seus pais e profes
sores não foramestimulados a isto,
replicando apenas uma estrutura

que nos coloca em atraso crônico

perante o resto do mundo.

Enquanto professores não

tornarem as rédeas de seus

próprios destinos e se virem como

educadores de fato, comoaqueles
que ao lado dos artistas mostram

a vanguarda de uma sociedade,
.

este articulista acredita que pouco
vá mudar no lamentável quadro
do País. As avaliações são ruins

porque o sistema é impraticável e

há uma distância incomensurável
entre a teoria preconizada e a

prática do dia-a-dia.

De acordo com as estimativas da ONU, o Brasil deverá atingir a marca de 51
milhões de favelados em 2010, quando a população nacional será de quase
200 milhões. Em 2001, esse número era de 51 milhões. Entre 2001 e 201 O, o

país deverá produzir dois milhõés de novos favelados, Até 2020, o número d!

pessoas vivendo em favelas nas cidades brasileiras chegará a 55 milhões.

Apesar de c incremento de favelados até 2020, o Brasil cairá no ranking. Em

2001, o país ocupava a terceira posição e era superado apenas por índia e

China em número de favelados. Em 2020, Nigéria, Bangladesh e Paquistão v�

superar o país. Na China, serão 277 milhões em 2020.

Diretor: Francisco Alves Editora: Patrícia Moraes'
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POLITICA

Definido
A dobradinha de 2006,

quando o PT apoiou Es

peridião Amin no segundo
rumo não vai se repetir. A

candidatura do vereador

Dieter Janssen (PP) já
está praticamente con

solidada, mas pode até ser

pelo Democratas. O
senador Raimundo Co

lombo tem se esforçado
nesse sentido.

Risco iminente
Em contrapartida o

presidente estadual do

Pp, deputado Joares
Ponticelli tenta segurar o

vereador e líder da
bancada na Câmara. Sem

candidato, o PP perde,
mais uma vez, o trem da

história, tendendo à

extinção ao nat�ral em

Jaraguá do SuL

Correção
Natália Petry (OEM)

corrige o que entende
como mal interpretado
pela coluna. Acha que
nem todo candidato a

vereador tem perfil de
secretário, quando no

caso de, eleito ou não, ser

indicado para a função.
E isso, reafirma, pode
atrapalhar o trabalho do
prefeito.

Só dois
Por qual partido, só

duas candidaturas estão

sacramentadas: Irineu
Pasold (PSDB) e Dionei
Walter da Silva (PT).
Quem: vai junto com eles
nas chapas ainda não se

.

sabe. Como não há se

gundo turno,' a possibi
lidade de morte, súbita
está presente.

'

PIERO RAGAZZI

Sim ou não
Semana decisiva para candidatos que pretendem

mudar de partido e se habilitar às eleições de 2008.

Até sexta-feira, 5, vai se saber se Q prefeito Moacir
Bertoldi (PR) migra ou não para o PMDB. D� fonte

segura, ele estaria aguardando apenas sinal verde
do governador Luiz Henrique' da Silveira, que
abonaria sua fichade inscrição.Dos peemedebistas
mais antigos, dois já se manifestaram abertamente

contra a ida de Bertoldi para o partido. Os ex

deputados Ivo Konell e Adernar Duwe. O que pouco

importa pará LHS.

Desfeito 1
Prefeitura devolveu os dois ônibus recebidos em

pagamento de dívida COIn o ISS pela Viação Canarinho.

Acordo feito com o Ministério Público antecipa
sentença da Justiça aguardada desde fevereiro em ação
movida pelo próprio MP. E que poderia decretar a

cassação do prefeito Bertoldi.

Desfeito 2
A empresa continua com o débito. Valor atualizado,

segundo a procuradoria geral da prefeitura é de R$ 184

mil, a ser pagos em 36 parcelas mensais retroativo a

setembro. Do total de R$ 194 mil, a Canarinho tinha pago
uma parte em espécie. A transação se deu em 2006 com

base em lei municipal, que permite abater dívidas de

impostos com bens móveis e imóveis.
'.

Razões
"Saio, porque 'o vereador eleito duas vezes pela sigla

(Evaldo [oão [unckes) não cumpre os acordos. Ele não

tem ética e nemcaráter". Charles Longhi, comunicando

sua desfilíação do PT em Guaramirim, onde ocupava a

funçãode Secretário de Formação.

Ctlso Machado
redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Deu bode
Vereador Caubi Pinhei

ro (PDT) acusa ameaças
contra ele.Por denúncias

que fez de pessoas ligadas
ao governo do prefeito
Mário Peixer (OEM),
que estariam enrique
cendo ilicitamente. Ga
rante que números co

lhidos na Receita Federal
não "batem" com o pa
trimônio atual.

Suspeitas
Outro que se diz

ameaçado através de
telefonemas é o tucano

Marcos Mannes. Conta

que vem sendo alertado

para "não mexer onde
não é chamado". Tanto
ele corno Pinheiro sus

peitam de procedi
mentos ilegais em pro
cessos de licitação na

prefeitura.

Esperança
Rejeitado no governo de

Wilson Pedro Kleínübíng,
o projeto quercria o fundo
de aposentadoria dos
servidores públicos civis

começa a ser rediscutido.
Do atual quadro de

servidores, atualmente
40% estão inativos. Pro

jeção para 2020 é de que
100% deles estejam apo
sentados.

Esqueçam
N os últimos anos a

receita do Estado cresceu

entre 11% e 12%. Mas,
reajuste para cis servidores
não está em pauta. Se

gundo o secretário de

Administração, Antônio
- Marcos Gavazzoni, au

mento só daqui a um ou

dois anos.

RETRANCA
Sim
"Sou favorável à implantação do pedágio (nas BRs

101 e 116). Vejo como uma questão justa". Afirmação
do deputado Onofre Agostini (Democratas), que votou

contra o projeto de aposentadoria dos servidores
estaduais no governo de Wilson Kleinübing,

lula aqui
Assinaturas da incorporação do Besc pelo Banco

do Brasil e ordem de serviço para a conclusão da

BR-282, trecho São Miguel D'Oeste, no Extremo

oeste do Estado, até o município de Paraíso, na

fronteira com a Argentina. É a agenda do presidente
Lula dia 5 em Santa Catarina. Perguntar não

ofende: e a 280, alguém tem notícias?

Saldo positivo
Desde que o artigo 41-A da Lei das Eleições entrou

em vigor o TSE já cassou 215 políticos por compra de

votos, em um universo de mais de duas mil ações
examinadas pela Corte sobre o terna. Em oito anos, o

cargo político que sofreu maior número de cassações
foi o de prefeito, com 101 afastados; vice-prefeitos,
num total de 53, e vereadores, que somam 51, são o

segundo e terceiro colocados, respectivamente, na

relação dos cargos mais cassados.

Vagas assegura�as
Se a educação fosse hábito não precisava inter-

.

ferência do Ministério Público assegurando vagas de
estacionamento parapessoas com deficiências. O MP

.

baixou portaria já publicada no Diário Oficial ins

tituindo cartão de identificação e obrigando os mu

nicípios a implantar vagas. Também para veículos que

transportem deficientes.

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania aprovou em caráter conclusivo, o Projeto
de Lei 7362/06, do Senado, que concede adicional

depericulosidade aos carteiros. A proposta alteraa

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - Decreto

Lei 5452/43), que estipula um acréscimo de 30% no

salário de todos os trabalhadores que desempenham
atividades consideradas insalubres. ou- perigosas. Só
faltaLula sancionar.
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E5tudantes de Jaraguá buscam
reconhecimento pro1issiortal
Delegação da cidade

compete com 13 alunos
em 11 modalidades

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Educação e habilidades pro

fissionais à prova. É assim que fun
ciona a Olimpíada do Conhe
cimento do Senai (Serviço Na
cional de Aprendizagem Indus

trial), aberta na noite de ontem

na cidade de Chapecó, no Oeste
do Estado. Envolvendo 150
estudantes de diferentes unidades
catarinenses da instituição, a

disputa conta também com 13

representantes de Jaraguá do SuL
Eles chegaram ontem ao

município e entramna competição
hoje ao lado de delegações
vizinhas,· como de Joinville,
Pomerode, Blumenau e São Bento

do SuL Os alunos jaraguaenses
defendem o Se�ai local em 11

_

modalidades, sendo que na

ocupação de Manufatura In

tegrada o objetivo é garantir o bí

campeonato. O primeiro título foi

conquistado na edição passada,
quando a etapa aconteceu em

Jaraguá do SuL Além desse grupo,

composto por Jean Lehmert, 18,
Eric de Souza, 17, e Ânderson
Viergutz, 17, outros dez buscam o

passaporte para concorrerem com

os melhores do país em agosto de
2008. O evento vai ocorrer

DIVULGAÇÃO

I

Gabriel, Eduardo, Giovani e Alessandro conquistaram ouro na edição passada

simultaneamente emCuritiba/l'R,
Blumenau/SC e Porto Alegre/RS.

�s categorias em que os

competidores se inscreveram são:

Confecção de Roupas, Desenho
Mecânico em CAD, Design em

Moda, Eletricidade Industrial e

Predial, Ferramentaria, Fresagem .

a CNC, Fresagem, Instalação e

Manutenção em Redes PC e

Tornearia Mecânica. Todos eles
com metas bastante semelhantes
e o foco do trabalho no

desenvolvimento profissional.
Segundo Ivonei Fazzioni, da

organização da Olimpíada, a

iniciativa em âmbito nacional é

considerada a maior das Américas
no quesito educação. Para o ano

que vem, são esperados 500
estudantes. Depois disso, os dois

primeiros colocados de cada
modalidade podem tentar repetir
a façanha na World Skills,

-

ou

Torneio Internacional de

Formação Profissional. Para

conseguir, eles precisam manter

um índice nummo nas

dassificatórias que têmpela frente.
A Olimpíada do Conhecimento
de Chapecó termina na próxima
sexta-feira e conta com 31

ocupações. A estimativa de

público é de 10 mil visitantes.

Câmara de Schroeder entrega título de cidadão_ honorário
SCHROEDER

Na sessão da Câmara de
.

Vereadores de Schroeder de
ontem à noite foram entregues
títulos de "Cidadão Honorário
Schroedense" a cinco repre
sentantes políticos do Estado de
Santa Catarina. Receberam a

homenagemo secretário Estadual
de Infra-estrutura, Mauro Ma
riani (PMDB), os deputados es

taduais, Darci de Matos (OEM)
e Nilson Gonçalves (PSDB), e os

deputados federais, Carlito Merrs

(PT) e João Pizzolatti (PP). Cada

partido da Casa escolheu um

representante para receber o

título.

Segundo o presidente da

Câmara, Décio Piske (PP), a

homenagem é um reconhe
cimento pelos atendimentos

prestados ao município. "En
tendemos que eles merecem o

título, pois acataram as rei

vindicações do município,"

sobretudo Carlito e Pizolatti, que
buscaram recurso-s para a

pavimentação da cidade",
destaca. Alémde contribuições em

infra-estrutur; áreas como o

esporte, cultura e agricultura. De
acordo com ele, o total de repasse
feitos por esses políticos chegou a

quase R$ 800 mil.
Na oportunidade, a Câmara

entregou umaplaca comemorativa

e fez a leitura do currículo dos

homenageados.

Defesa Civil recebe inscrições
para fórum nacional do setor

I

JARAGUÁ DO SUL
Eles estão sempre atentos,

preparados para proteger a

comunidade. A missão é evitar e

reduzir os riscos de desastres. Eles
fazem parte da Defesa Civil e na

próxima semana, nos dias 8,9 e 10

participam em [araguá do Sul, do
4º Fórum Nacional da Defesa
Civil.

O fórum vai possibilitar a

discussão e o conhecimento de
assuntos como as estratégias para

redução de desastres; o papel da
mídia nos desastres; causas e

efeitos das mudanças climáticas;
a atuação da psicologia em

emergências; entre outros temas.

"O desastre é quando acontece

algo fora do normal, que causa

danos à comunidade ou ao mei�
ambiente, podendo ser provoca]
por causas naturais, ao exemplo,

I

das enchentes, ou pelo homell\
como ocorreu no incêndio do
Supermercado Rosa, na Capital",
explica o diretor estadual de
Defesa Civil, capitão Márcio Llll
Alves.

ADefesa Civil coordena aç�
trabalhando junto com a polícia,
bombeiro, hospitais e outra!

instituições. Aequipe está sempre
monitorando as previsões do
tempo, avaliando e reduzindo
riscos, para prevenir desastres.

Quem quiser participar do '

fórum pode fazer a inscrição
gratuitamente através do site

www.defesacivil.sc.gov.br .

Moradores da Vila Freitas pedem
fechamento de uma boca-de-lobo
GUARAMIRIM

Os moradores da Vila Freitas,
localizada no bairro da Ilha da

Figueira, estão reclamando dó
bueiro abertonaruaEzidio Roberto
de Freitas. O motivo é que a

secretaria de Obras estava mexen

do no local para promover me

lhorias, mas segundo moradores,
os funcionários públicos termina

ram o serviço, foram embora e não

fecharam a boca-de-lobo.
De acordo com a moradora

Daniela Gonçalves, 25, "as

crianças brincam no ,buraco e

correm o risco de serem

contaminadas com alguma
doença. Fora isto, o mau cheiro
em dias de sol quente é

insuportável e é um perigo
constante para todos".

Celinha Travassos ressalta que

além deste problema específico na

localidade, a falta de pavimen
tação e má-iluminação é oú� v

fator que contribuinegativamente
nobairro, pois "para quem trabalha
de madrugada nas fábricas tem

que sair de. casa com as ruas todas
escuras porque simplesmente
nãohá iluminação. APrefeitura

alega que os terrenos são

irregulares, mas. que existem

projetos em andamento para o

promover melhorias, porém as

taxas de IPTU (Imposto Predial
e Territorial Urbano) e lixo eles

- db"nao
.
esquecem e co rar ,

ressaltou Celinha.
O secretário de Obras, Valdir

Vick, e o assessor Wilson Giro�a
não foram encontrados para
comentar a o assunto até o

fechamento desta edição. (OA)

Crianças costumam brincar no bueiro e correm o risco de contrair doenças

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCORREIODOPOYO
' REGIÃO

. redacaO@OCorreiodopovo.com.br

EDUCAÇÃO

Professores se mobilizam e

ameaçam entrar em greve
Manifestação no Centro

rpuniu cerca de 100

pducadores da região -

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Cerca de 100 professores da

região e de [oínville participaram
ontem de manifestação para
reivindicar o não cumprimento
de promessas feitas pelo governo
do Estado na última paralisação,
realizada no ano passado. Os
educadores se concentraram na

Praça Ângelo Piazera e cami

nharam até à SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional),
onde entregaram a pauta de

reivindicações à gerencia de

Educação. Desde sexta-feira,
professores da região estão

fazendo "Operação Tartaruga",
reduzind.o o tempo de aula para
discutir a situação.

O coordenador regional do
Sinte (Sindicato dos Traba
lhadores em Educação), Rodrigo
Guidini Sonni, disse que, cerca

de 300 professores de 15 escolas
estão mobilizados na "Operação
Tartaruga". Já a gerente de

Educação da SDR, Deni
Rateke, calculo� que 59 educa
dores de cinco escolas teriam
aderido à operação. Hoje, o Vale
do ltapocu tem 900 professores
e 32 escolas estaduais.

PIERD RAGAZZI

_.--���.---- __._�
Professores caminharam até a SDR e ameaçaram entrar em greve

A categoria ameaça entrar em

greve se a pauta de reivindi

cações não for atendida: Entre
os pedidos estão piso de R$ 1.570

para professores com ensino

superior, que dão 30 horas/aula
por semana, e R$ 1.050 para

professores com ensino médio

que trabalham no mesmo pe
ríodo. Em Santa Catarina, o piso
dos educadores com magistério
é de R$ 430, enquanto os pro
fissionais com formação aca

dêmica recebem R$ 693, ambos
com auxílio-alimentação de
R$60.

Também fazem parte da pauta

SITUAÇÃO 'PRECARIA
A professora de história

Valdirene de Lima, 35 anos,
disse que a participaçâo na/
manifestação é uma forma de
mostrar à sociedade de que
é preciso lutar pelo que se

deseja. "Como vou pedir para
• os alunos fazerem alguma

coisa pela vida deles se eu

não fizer pela minha?",
comentou, afirmando que
diversas escolas da região'

estão em situação precária,
prejudicando o trabalho dos

professores.
A gerente de Educação, Deni

Rateke, afirmou que as horas que
os professores ficaram paralisados
serão descontadas e que eles
deverão elaborar um calendário

para repor as aulas perdidas.
Ontem, as escolas com profissionais
paralisados organizaram outras

atividades para não dispensar

de reivindicações a incorpo
ração de abono salarial de R$
100; eleição direta para diretores
de escolas; plano de saúde para
ACTs (Admitidos em Caráter

Temporário), regularização de
serventes, vigias e merendeiras,
entre outras. A incorporação do
abono de R$ 100 foi prometida
pelo governo do Estado na últi
ma paralisação, quando os

educadores conseguiram a

incorporação de um outro abono
de R$ 100. Em 2005, os

professores conseguiram incor

porar abono de R$ 50 e reajuste
na regência de classe.

estudantes.
PISO NACIONAL - A

Comissão de Educação e

Cultura pode votar hoje o

Projeto de Lei que autoriza o

Poder Executivo a instituir piso
salarial para professores da rede

pública. O texto sugere o valor
mínimo de R$ 800 para os

habilitados emnível médio e de

R$ 1,1 mil para os habilitados �
em nível superior,

Educação financeira garante uma

velhice tranqüila e de qualidade
JARAGUÁ DO SUL

Administrar de maneira mais

adequada os recursos financeiros
obtidos durante o período mais

ativo da vida pode ser o começo
de uma aposentadoria mais

tranqüila quando parar de
trabalhar se toma inevitável. A
receita simples foi deixada pelos
participantes do fórum realizado
na noite de ontem no Centro

Empresarial, que reuniu es

pecialistas e divulgou um con

ceito básico da economia: não

gastar mais do que se arrecada
na renda familiar e preservar parte
do ganho obtido em uma pre
vidência complementat Com isso,
a aposentadoria pode significar
mais qualidade de vida.

"Muitas pessoas esquecem que
ao parar de trabalhar se perde a

renda, que a aposentadoria se

torna sua única fonte de
subsistência. É preciso entender

que a longevidade depende de
como ela administra os recursos

gerados pelo seu trabalho. É com

essa perspectiva que o projeto de

,educação financeira busca
sensibilizar desde a idade escolar
até a fase adulta, ou nas empresas",
assinala Everson Oppermann,
diretor-geral da Luterprev,
entidade que organizou o fórum.

Segundo ele, com a expec
tativa de vida dos brasileiros
aumentando nos últimos anos,

cada vez se toma mais importante
pensar o futuro. "Se você considera

. que após a aposentadoria aos 60

anos, pode viver outros 40, é

necessário planejar como vai ser

esse período. É muito mais

interessante você ter a perspectiva
de chegar à velhice com uma

renda e umpatrimônio que se deve
construir com antecedência".

Por essa razão, o fórum que

despertou- interesse em quase
trezentas pessoas, entre estudantes
de ensino médio, acadêmicos de
cursos superiores, empresários e

profissionais liberais, teve como

terna central a "Longevidade". O

objetivo do evento é estimular a

sociedade a refletir sobre o impacto
de uma vida mais longa nos atos

de economizar é consumir, nas

relações humanas e de trabalho,
e na promoção da qualidade de
vida.

O Fórum de Educação
Financeira é urna iniciativa criada

pela Luterprev em 2002, em

parceria com a Rede Sinodal de

Educação, ambas instituições
ligadas à Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil

(IECLB). O projeto já acontece

em dez escolas do Rio Grande do
Sul e de Santa Catarina. Em

[araguá do Sul, o projeto já existe

no Colégio Evangélico, que em

2007 comemora seu centenário de

fundação.

. PM começou a atuar
,

na Waldemar Grubba

JARAGUÁ QO SUL
_

A transferênciadopohciamento
daAvenida Waldemar Grubba, da

PRF. (polícia Rodoviária Federal)
de Joinville para a PM (Polícia
Militar) de Jaraguá do Sul,'
aconteceu na manhã de ontem. A
PM já fez barreiras policiais e vai

atuar com todos os tipos de

policiamento na região (controle
de acidentes, fiscalização de trânsito
e atendimentodeocorrências, etc.).

De acordo comochefe do setor

de trânsito da PM, coronel Gildo
de Andrade, a polícia vai inten-'

sificar a fiscalização na área .

"Estamos esperando a instalaçãode
um radar (fixo ou móvel) para
auxiliar o trabalho", conta.

Segundo o chefe da 3ª De

legacia da PRF de Joinville,
Adélio Paiano, o que atrasou a

transferência foi o encami

nhamento da documentação.
Conforme ele, a - Superin
tendência da PRF de Floria

nópolis levou alguns dias para

despachar o oficio.
A transferência foi uma

reivindicaçãodacomunidade local.
Para Paiano, o que deve ser levado
em consideraçâo é o apelo da

população. "Acredito que os

jaraguaenses têm a ganhar com a

mudança", considera. (GR)
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COMUNICADO
Mário Vieira Comércio de Madeiras e Terraplenagem Ltda., comunica que requereu
à Fundação do Meio Ambiente - FATMA, a renovação do Licenciamento Ambiental
de Operação - LAO para a atividade de extração de saibro, argila e gnaisse, a ser

desenvolvida na Rua Prefeito José Bauer, nO 2.445, localidade de Três Rios do Norte,
município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O prazo de impugnação junto a

FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da data desta publicação e o licenciamento
será concedido se atendida a legislação ambiental.

CÁMARA'MUNICIPAI DE jARAGuA 00 SUI G.
\

"''<'''�
t

AVISO DE UCITAÇAo
.

TOMADA DE PREÇOS 612001

MOD.ALlDAD.E: Tomada de Praço n'00612007
OBJETO; Aquls[Çâo de equípamentosde informatica, áudio, vídeo, softwarllS e tonerpara ilT1PJ1l$SOlllslaser.
RECEBIMENTO DA PROPOSTA: Dia 17.102007 até às 09:oohorns
ABERTURA: Dia 17.10.2007 às09:15horas
INFORMAçOeS COMPLEMENTARES: O Edital na integra está à disposição dos interessadas na Secretaria da Câmara
Municipal de Jaraguá do Sul. situada na Av. Getúlio Vargas, 621, pelo fone {4n 337J.251Jl ou pelo e.maü
cmjs@cmis.sc.gov.br

Jaraguá do Sul, 2 de Outubro de 2007.

RUDOLFO GESSER
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE jARIlGuA 00 SUL
""
�

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PReços 512007

MODALIDADE: Tamada de Preço n' 005/2007
OBJETO: Contratação de empresaem regime de empreitada porpreçoglobal, para a execuçãcda infra,estrutura de redede
infoonática da Cãmata Municipal de .Jaraguã doSul com tomecimentodematerial. conforme projetoa memorial descritivo.
RECEBIMENTO DA PROPOSTA: Dia 17.10.2007 atá às 13:30 horas
ABERTURA:Oía 17.102007 às 13:45OOra5
lNFORMAÇ6ES COMPLEMENTARES: O Edital na inregra estâ li dispos[Çâo cos interessados na Secretaria da Câmara
Municipal de Jaraguâ do Sul, situada na Av. Getlilio Vargas, 621, pelo (one (47) 3371,2510 ou pelo e,mail
cmjs@cmjs.sc.gov.br

Jaraguá do Sul, 2 de Outubro de 2007.

RUDOLFO GESSER
Presidente

3°s anos do Marista realizam
viagem de estudos

Na semana passada os alunos dos terceiros anos do
Colégio Marista São Luís, acompanhados por um grupo
de professores realizaram a Viagem de Estudos para
São Francisco do Sul.
,As crianças estavam ansiosas para conhecerem e

visualizarem o que estudaram no decorrer do ano. Afinal,
escolher a cidade de São Francisco do Sul para viagem
de estudos não acontece por acaso.

Nesta série são estudadas as transformações,
comparam-se as mudanças entre presente e passado

. decorrentes da ação do homem através do trabalho e a

cidade de São Francisco do Sul tem todos esses aspectos
para serem observados.
Em decorrência da chuva, infelizmente, não foi possível
subir no morro do forte, mas as crianças aproveitaram
para brincar e lanchar na praia do forte, em frente a alguns
canhões que existem no local.
Na Igreja N. Senhora das Graças o encanto ficou por
conta das pinturas e a largura das paredes, até os braços
foram utilizados para verificar a largura e no centro·
histórico observaram as construções, compararam com

alguns detalhes que o próprio prédio do nosso colégio
tem. Verificaram os materiais utilizados e a maneira com

que os moradores se protegiam construindo suas casas

umas grudadas com as outras.
No Museu Nacional do Mar a empolgação não foi

. diferente, muitas coisas para observar.
Com muita atenção vivenciararn e curtiram cada espaço,
percebendo assim, as mudanças pela qual a navegação
passou e vem passando a cada dia.
Além das atividades educacionais a viagem serviu para
unir ainda mais o grupo, fortalecer os laços de amizade e

cuidado entre todos.

ocorreio.com@ocorreiodopovo.com.br

Faleceu às 16h do dia 1/10, o

senhor Lidio Fontana com idade
de 56 anos. O velório foi
realizado em sua residência e o

.seputamento no cemitério
Municipal do Centro.

DETALHE

Bingo
Acontece hoje o tradicional bin�o
do Grupo de Idosos Coração
Alegre, do Bairro Amizade. O
evento começa às 14 horas, no
salão da Comunidade Evangélic!
de Confissão Luterana. O custo
da cartela é de R$1 (avulsa) e

R$ 5 (com direito a café e duas
cartelas).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

E D I T A L PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2007
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

.
TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de eletrodomésticos, equipamentos
de informática e mobiliários destinados ao FUNOO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

Programas Sentinela e Programa de Erradicação ao .Irabalho Infantil - PETI, conforme

especificações descritas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART
30 INCISO VII E vlli. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30
horas do dia 16 de outubro de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O
CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 14:00 horas do mesmo dia, na sala
de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição:
R$37.543,77 (trinta e sete mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no

endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 01 de outubro de 2007.
Maria Rech Schiochet

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

PRlIIII1IBAD£

JABAIIuA DO SUl

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2007
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TIPO: melior preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de veículos, novos, zero quilõmetro,
ano de fabricação 2007, em conformidade com as normas do CONTRAN e especificações
descritos no item I do edital completo. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho
de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART 3° INCISO VII .

E VIII. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 17
de outubro de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO
e abertura dos envelopes serão as 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da
Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para a compra dos veiculos:
R$ 52.000,00(cinqüenta e dois mil reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser

obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá
do Sul (SC), 01 de outubro de 2007.

Maria Rech Schiochet
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social.

Acidente
No domingo, por voha das 19
horas, aconteceu um acidente na

BR-280, Km 92,3, perto de Corupá
O acidente envolveu o condutorde

.

uma Biz, placa MGD-0570, de Rio
do Sul e um Monza, LXC-3933, de
Corupá. O motociclista Izamir

Fogaça morreu no local e o

condutor do veículo Gilson Arruda
sorreulesõesleves.

Centro Associado FACINTER
FATEC INTERNACIONAL

0800 702 0500
www.vestibularnacional.com.br
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Comissão prepara Parque
de Eventos para Schützen
C�rca de 700 pessoas
vão trabalhar durante

os dez dias de festa

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Faltam apenas dois dias para a

abertura da 19ª edição da

Schützenfest e a movimentação
nos arredores do Parque Municipal
de Eventos se intensifica a cada
minuto. Quem passa pelo local já
pode entrar no clima na

confraternização só de ver os

preparativos finais para a abertura
dos portões, às 18h da próxima
quinta-feira.

''Na quarta-feira, tudo já estará

no ponto de bala", brinca o presi
dente da comissão organizadora,
Ivan Torres. Mas, para isso acon

tecer ainda é preciso dar alguns
retoques no ambiente. Na manhã
de ontem, por exemplo, a empresa
de bebidas descarregou 70 cho

peiras e outras 16 máquinas de re

frigerantes. A bebida, porém, só

chega a partir de amanhã. A prin
cípio, serão oferecidos 65 míl litros
de chope durante os dez dias da
festa. No ano passado, o público
consumiu 56 millitros.

Além disso, os operários
também se concentram na

decoração dos pavilhões, que tende
a ficar pronta amanhã. Já os boxes
de alimentação vão, aos poucos,
recebendo os materiais necessários

paranãodeixarninguémcomfome.
Aotodo, aSchützen tem 15 espaços
destinados a esse fun e, em média,
três atendentes em cada um deles.

Segundo Torres, outro in

vestimento importante é na

segurança do Parque de Eventos.

PIERO RAGAZZI

Organizadores trabalharam pesado ontem, para garantir que tudo fique pronto

"Contratamos cerca de 50

pessoas, além da Polícia Militar",
explica. Nas contas do presidente
da comissão organizadora, a festa
conta com a ajuda de 250 vo

luntários, mais 40 homens e

mulheres para a limpeza e em

tomo de 300 músicos e técnicos

de som na animação. São es

peradas 83 mil visitantes, dois mil
a mais do que em 2006.

Para quem se animou, na

quinta-feira, às 15h, a Praça
Ângelo Piazera recebe a Banda
da Terceira Idade. Às 17h, as

principais ruas da cidade servem

para a tradicional distribuição de

chope ao público. Depois, às 20h,
o primeiro barril é aberto e inicia a

escolha da rainha e das princesas
da festa. O baile fica para às 22h.

INGRESSOS

Dias 4, 8, 9 e 10 - R$ 2
Dias 5, 6, 11, 12 e 13 - R$ 10
Dias 7 e 14 - gratuito
Entrada gratuita - crianças até 12
anos, pessoas acima de 60 anos,
com trajes típicos ou de sociedades

INDEFINIÇÃO'
Segundo Torres, o impas

se envolvendo o Parque Mu
nicipal de Eventos, que re

centemente foi devolvido à
Salvita (Socledade Assisten-

cial ao Lavrador do Vale do acaba", disse. Porém, todas as

Itapocu) por ordem judicial, não decis6es relacionadas a isso só

vai afetar a continuidade da devem ser tornadas após o

Schützenfest. "Podemos até términoda 19ªedição,quando
mudar o formato, mas ela não a comissão volta a se reunir;

Mostra Escolar de Danças agita
grupos de estudantes de Corupá
CORUPÁ

A Fundação Cultural de

Corupá promove a Mostra Escolar
de Danças, no próximo domingo,
dia 7, às 14h3Orniit no Ginásio de

Esportes Willy Germano Gessner.
Haverá oito apresentações de
escolas da rede municipal e

estadual de ensino e três grupos
convidados: Grupo Balé Aéreo da

Scar, Grupo da Oficina de dança,
do Projeto Preservar é Amar da
Escola São José e Grupo Italiano
de [araguá do Sul.

o objetivo da mostra é
incentivar a prática de danças nas

escolas, proporcionando maior

desenvolvimento fístco, rítmico e .

a integração dos educandos. Este
aria o evento não será de caráter

competitivo. No entanto, haverá

avaliação dos grupos. A comissão

avaliadora indicará o grup.o

representante do município na

Fase Microrregional de Danças
que acontece dia 13 de outubro
na Escola Duarte Magalhães, em

Jaraguá do Sul.

Ginásio Arthur Muller é palco
do programa 'Viva Jovem'

edição estão o jogo de bad
minton (peteca jogada com

raquete), e os exames de saúde
realizados pelo Sese, como

medição de pressão, e mas

soterapia. Os participantes
também puderam curtir o

Festival de Skate, streetball,
artes marciais, dança e aca

demia, além da apresentação
dos motociclistas do grupo Star

Boys. (DZ)
PIERO RAGAZZI

Pista de skate foi concorrida entre os participantes do evento

JARAGUÁ DO SUL
O ginásio de esportes Arthur

Muller foi paleo da 9ª edição do

programa "Viva Jovem", no do

mingo. o evento, promovido pela
Prefeitura em parceria com o Sese

(Serviço Social do Comércio) e

a loja Ponto Certo, ofereceu
atividades esportivas e recreativas

não competitivas para jovens e

adultos.
.

Entre as novidades des ta
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As cenas do último capítulo da novela
'Paraíso Tropical', da TV Globo, cau

saram polêmica no Senado Federal, ao

mostrar Bebel, personagem da atriz

.

Camila Pitanga, num depoimento a

uma fictícia CPI dos Biocombustíveis.

No desfecho da personagem de Ca
mila, a ex-arnate de Olavo (Wagner
Moura) dá a volta por cima, e, final
mente, arranja um amante fixo: um

senador da República. O político a

sustenta, mas a usa como laranja em

seus negócios .. Quando estoura o es

cândalo, Bebel é convocada a depor. E
transforma a se,

,-
.�!'1 mlco e anun

cia, inclusive, que -. c,: t'�_:__ .. nua.
.

A cena exibida no último capítulo da
trama de Gilberto Braga e Ricardo
Linhares, mostra uma dara se-

melhança com o escândalo en

volvendo o presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL), que
respondeu a processo no Conselho de
Ética por suposto uso de dinheiro de

empreiteira para custear despesas da
jornalista Mônica Veloso e da filha
que com ela teve em relacionamento
fora do casamento.

De acordo com o jornal O Globo, o

senador Wellington Salgado (PMDB
MG), aliado de Renan, ficou irritado
com a relação entte a cena e o

momento político do Senado. Alheia
a esta polêmica Camila Pitanga
comemorou o sucesso de seu

personagem. "Bebel foi um presente.
Apesar de ter sido um trabalho de

..exaustão, o prazer me deu força para
.

-tentar fazer cada dia melhor".
.

Càmila Pitanga
conquistou o

público com a

personagem Bebel

com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

oi:
Aguardamos o sabor de sua visita!

Alameda 25, sala :1.:1.

Fone 3055 2229 .\
Marechal Deodoro da Fonseca: 191

u

da

FaÇar
Bones
ccnnisetas
Bottons
e muito
mais!
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EXPERIÊNCIA E AMIZADE

Comissão técnica é considerada a melhor do Brasil, união da grupo é apontada como diferencial pelo treinador Ferreti

COMISSÃO TÉCNICA FAlA

DIFERENÇA NA HORA DA DECISÃO
Currículo dos oito

profissionais fazem
adversários sair atrás

amizade". história de cada um, faça com

O primeiro a irucrar o que a comissão técnica seja
trabalho aqui foi o massote- uma das melhoresdo Brasil e

rapeuta Maurício Leandro, que uma das mais respeitadas. ''A
São oito pessoas responsáveis trabalha no futsal jaraguaense gente acredita que sim (sobre

diretainente pelo desempenho desde 1999. Depois chegou ser respeitado). Nosso entrosa

do time da Malwee em quadra. Ferretti e o supervisor técnico mento é muito bom e torna o

Desde o mordomo até o técnico Kleber Rangel. O auxiliar Mar- trabalho ainda mais fácil". Dos

multícampeão. O profissio- cós Moraes, o Marcão, chegou' oito, três hoje estão na Seleção
nalismo e o respeito pelo em 2004 e, no ano seguinte, o Brasileira (Renato, João e·

trabalhe, do z outro trouxeram preparador físico João Romano.. Maurício)' e:Ferretti já treinou,
um vínculo de amizade forte Ano passado foi a vez- do além do Brasil, a Guatemala e .

entre todos eles: O segredo preparador de goleiros Fred e
.

o Paraguai. Marcão formou-o
. para se trabalhar em urngrupo- •

este ano o fisioterapeuta Re- primeiro time profissional do'.
'altamente capacitado - é nato Jorge: Além deles, com- �. -Brasil, ainda na década de 8'0., -

explicado pelorécnico Fer,,' pleta.a lista o jovem mordomo, Depois, passou pelas principais.
. nando Ferretti, que 'chegou-em- 'conhecido entre todos por" equipes do país. 'Fred.é um.dos.

[araguá doSul em 20.01. "Todos Pequeno. . mais experientes preparadores
têm: muita qualidade. E todo

'

O "chefe" da trupe, Ferretti, no futsal nacional. Não é à toa

mundo partiéipa, critica, colo- acredita que o currículo' que esta comissão técnica é tão

ca sua opinião. Isso que cria a formado, por todos e pela respeitada.

WilLIAN: REVELAÇÃO DA
MALWEE E ARTILHEIRO DA·LIGA
Com 20 anos, qualquer

jogador poderia ser consi

derado uma promessa, Mas
William j á vem se tornando
uma realidade há um bom

tempo. Nesta Liga Futsal, .

ele é o artilheiro da com-

i petição, com 31 gols marca

dos e uma das principais
armas do técnico Fernando
Ferretti. Para ele, a arti

lharia é ótima para a car

reira. Mas o bicampeonato
da Liga sempre foi o mais

importante. "Isso (o título)
vem em primeiro lugar",
declarou.

Fora de quadra, ,o garoto
de Florianópolis se diz
caseiro e procura entreter o

tempo com o vídeo game e

aproveitando o casamento

com Fabiola, que veio morar

em J araguá do Sul por causa

dele. "Gosto de ficar em

casa. É onde me sinto bem",

.
res-umiu. E família é algo
fundamental para William.
Tanto que ele tatuou o nome

do irmão Alessandro, do pai
Aurimar e da mãe AIda.
"Sempre quis fazer isso, pois
eles sempre me apoiaram".

O jovem: garoto do Bairro
I

Estreito se dividia entre a

escola, o futebol de campo e

o futsal. E foi neste último
que se deu melhor. "Quando
eu vim para cá (2003) iria

subir para os juniores do '

Figueirense. Mas resolvi,
apostar no futsal, pois era

mais valorizado", lembrou
ele, na época contrariando
a vontade do pai. Hoje ele se

vê feliz na Malwee. "Gosto .

daqui, foi onde tudo acon

teceu' para mim", ·,declarou.
Mas ele não descarta a

possibilidade de jogar no

exterior. "Se a proposta for
muito boa, eu vou", concluiu.

PIERO RAGAlZI
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-------------- JOGADORES-------..-----

Camisa 1

Tiago de Melo Marinho

Posição: Goleiro
Nascimento: ,09/03/1981

Local: São Paulo (SP)
Gols na Liga: 4

Tltulos da Liga: 2 - 2002 (Ulbra) e 2007

Camisa�9
Francisco Márcio Menezes de

Souza

Posição: Ala
Nascimento: 14/04/1981

Local: Fortaleza (CE)
Gols na Liga: 11

Títulos da Liga: 2 - 2005 e 2007

Camisa 15
Chico - Francisco Alberto

Gonçalves de Paula

Posição: Fixo
Nascimento: 16/01/1979
Local: Florianópolis (SC)

Gols na Liga: 9
Títulos da Liga: 2 - 2005 e 2007

Camisa 28
Lenísio Teixeira Júnior

Posição: Pivô
Nascimento: 23/10/1976

Local: Cuiabá (MT)
Gols na Liga: 5

Títulos da Liga: 3 -

1999 (Atlético),
2002 (Ulbra) e 2007

�IIIIIIIII"'II" �

Camisa 5
Gelson luiz Girardi

Posição: Fixo
Nascimento: 27/05/1977

Local: Nova Erechim (SC)
Gols na Liga: 1

Títulos da Liga: 1 - 2007

�

Camisa 10
Jean Douglas Pinho Amâncio

Posição: Ala
Nascimento: 10/04/1977

Local: Crateus (CE)
Gols na Liga: 4

Títulos da Liga: 1 - 2007

Camisa 16
Fio - Volmir Lima dos Santos

Posição: Pivô
Nascimento: 04/04/1972

Local: Santiago (RS)
Gols na Liga: O

Títulos da Liga: 2 - 2005 e 2007

Camisa 6
Xande - Alexadre Eduardo de Melo

Posição: Ala
Nascimento: 23/12/1977

Local: Blumenau (SC)
Gols na Liga: 15

Títulos da Liga: 2 - 2005 e '2007

Camisa 12
Falcão - Alessandro Rosa Vieira

Posição: Ala
Nascimento: 08/06/19?;X
Local: São Paulo (SP)

Gols na Liga: 24
Títulos da Liga: 3 - 1999 (Atlético),

2005 e 2007

Camisa 19
,

Dudu - Carlos Eduardo de Freitas

Posição: Goleiro
Nascimento: 28/04/1987

Local: Jaraguá do Sul (SC)
Gols na Liga: O

Títulos da Liga: 1 - 2007

�.

""----' �
Camisa 7

Augusto César da Silva

Posição: Ala
Nascimento: 20/03/1986

Local: Itajubá (MG)
Gols na Liga: 12

Títulos da Liga: 2 - 2005 e 2007

Camisa 13
Valdin - João Batista do

Nascimento Carvalho

Posição: Ala
Nascimento: 23/06/1979

Local: Fortaleza (CE)
Gols na Liga: 10

Títulos da Liga: 2 - 2005 e 2007

Camisa 20
Thiago Rosa Vieira

Posição: Goleiro
Nascimento: 11/04/1985

Local: São Paulo (SP)
Gols na Liga: O

Tít�los da Liga: 2 - 2005 e 2007

'Camisa 8
leco - Alex Domingos da Roza

Posição: Fixo
Nascimento: 26/05/1984

Local: Chapecó (SC)
Gols na Liga: 11

Títulos da Liga: 2 - 2005 e 2007

Camisa 14
Willian Alves Morais

Posição: Ala
Nascimento: 18/11/1986
Local: Florianópolis (SC)

Gols na Liga: 31
Títulos da Liga: 2 - 2005 e 2007

Camisa 26
Ari Santos

Posição: Ala
Nascimento: 06/03/1982

, 'Local: São PaOlo (SP)
Gols na Liga: 8

Títulos da Liga: 3 -

2002/03 (Ulbra) e 2007 "

--------COMISSÃOTÉCNICA--------

Fernando Ferre"i (Técnico)
Femando Luíz Leite Cardoso Coelho

'Maurício (Massoterapeuta)
Maurício leandro

Marcão (Auxiliar técnico)
Marcos Antônio Leal de Moraes

Feola (Massolerapeafa)
,

Luiz RobertO ,Gomes

João (Preparador fíSico,)
João Carlos Romano

, Pequeno (MonJomo)
.' ,Jonathan Reinke

Renato (Fisioterapeuta)
Renato Miguel Jorge

Fred ',' •
'�;_'/de goleiros)

Carlos Frederico Duarte Antunes'
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DECISÃO EM CASA: ARENA LOTADA

UM JOGO PARA ENTRAR
PARA A HISTÓRIA
Malwl'l' conquista
o priml'iro título
na Arl'na Jaraguá

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
Afesta começou cedo naArena

,

Jaraguá. Torcedores faziam fila.de
manhã para garantirum lugar mais

privilegíado. Duas horas antes do

.
início, as arquibancadas estavam

lotadas. Não poderia' ter' clima
melhor para urna ded�ão de Ligá
Futsal. Duas cidades vizinhas,
torcendo respeitosamente, sem

brigas ou fonfus6es� Só.faltava o
espetáculo 'eÍn .guadra. E1Qi o que
aconteceu.

-, Depois da vitória 'por 6x 1 no

primeiro jogo, em Joinville, a

Malwee precisava apenas de um

empateno domingo, paraconqtPstar
o bicimr)eonato:Mas�oqüisjôgar
peloregulamento. As cerca de 9 mil- .

pessoas que estiverarri. na Arena
tiveram um presente logo no

primeiro minuto. Chico fez jogada
pela esq�er�a e tocou para Willian

.

que, liv�é'tnarcou seu 31º gol na

Liga Futsa], consolidando a posição
de�ei:í--?

'

.

:\§Q,�rana, a Malwee buscava o

goI���6[oínville arriscar os contra-
"

atá,i��s� Em um deles, Mithyuê por
p6Lí.C:ohão empatou: Falcão, melhor
do mundo, queria marcar Um gol
para dedicar à esposa, que estava

de aniversário. O máximo que

conseguiu foi acertar à. trave..

Nos dez minutos finais da etapa
inicial, os visitantes iniciaram uma

reação, mas sem muito sucesso ..

Quando.não esbarravam na forte

marcaçãojaraguaenses, paravam na

muralha chamada Tiago. Parecia

que o [oinville iria empatar; Àté que
a estrela de Ari, um gigapte em

quadra, começou a brilhi� Em um

lançamento despretensiosodeTiago
para o camisa 26. Mithyuê tentou o

. recuo. de cab. .s o goleiro

. Rogério estava adiantado. Ari,
esperto no lance, só completa para

"as redes no último minuto do

primeiro tempo.

Jean (10) comemora com Falcão e Tiago o quinto e decisivo gol na final

Lenísio (esquerda) disputa a bola com Simi; o camisa 28 foi o autor do 30 gol Ari (com a bola) foi um dos melhores em quadra e marcou duas ve��
��;..��.
.� -,

TORCIDA E EOUIPE SE COMPLETAM EM QUADRA
.

-
,

Depoisdointervaló.surgíram pelos donos dacasa. Aos dez minutos, Mithyuê
os primeiros gritos de "bicam- '. Principalmente porque, dois chutou forte. A bola desviou em

peão". Torcida e jogadores pa-
.

minutos depois, a Malweeteve Falcão e entrou. Mais uma vez, o

reciam um só. A energia que _ uma
-

falta na entrada da área. [oinville mostrou que estava no.

vinha das arquibancadas, era
.' Das cadeiras vinha o grito "gol, jogo. Precisava virar o placar para

. completada pela raça e deter- gol, gol". Parecia um aviso. provocar a terceira partida. James
minaçâo dentro das quatro Falcão'roí;il pàr1: LellÍ$�o,que, entrou como goleiro-linha. A
linhas. O grito pareceu diminuir de primeira, chutou forte da estratégianão deu certo. Aos 13'37",
a 1'15" do segundo tempo. Simi, direita, sem chances-para' Xandecobrou escanteio e Ari.lívre

"
.

,.....". "

em chute forte, venceuogoleiro _ Rogério..Com a vantagem. po�'� -, ge marcação, fez 4x2.·Aos 18'32",
Tiagoe diminuiuparaojoínvílls. ,3xl,otimejaraguaeÚseeSperà¥á-'. _ -em contra-ataque rápido, Jean
A pequena torcida visitante se o adversário, tentandobuscar.o

'

partiu com a bola e chutou forte,
animou. Mas logo, foi abafada contra-ataque.

_
. _ '..

-sem chances p?ra James. Explosão

de alegria naArenaJaraguá. Q"
camisa 10 pulou, foi para. a

torcida, comemorou mult:.b e

dedicou o gol ao téo'hico
,'"

Fernando Ferretti, que respon-
deu com um sorriso. O bonito

.

gol de Frede, a 30 segundos do
. fim do jogo, não tirou a alegria
do jaraguaense. A f�sta se

estendeu até tarde. Domingo
de alegria para uma cidade que

parou para ver o melhor time de
futsal do Brasil.
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TÉCNICOS E JOGADORES EXALTAM O BICAMPEONATO
'Depois do título, jogadoresé.v petição. ''Desd� ocomeço nosso

,

�.
comissão técnica exaltavam o

.

objetivo era tràzer a final para
.

_ bicampeonato da Liga Futsal. A Jaraguá do Sul. Todo mundo
.

-festa teve direito a todo o que entrava em quadra estava

protocolo. Pódio; entrega do focado nisso. E deu tudo certo",
cheque, do troféu e atradicional O técnico Fernando Ferreri
volta olímpica, regada a um<l;,' também exaltou o adversário.
chuva de papelpicado -,O camisa "Para nós é um grande feito, Pois
15 Chico lembrou de toda a sempre é um sabor, uma
trajetória da Malwee na com- conquistá diferente. São as

,
. -..... .

mesmas competições, mas sempre
é ,diferenciado cada título

conquistado. O [oinville é uma

equipe que vem crescendo,
graduahnente e logo chegará a um
título de expressão, pois tem um

trabalho muito bemfeito".

Leco, fixo da Malwee, era só

alegria após a partida. Ele co

m�morou muito o segundo título

e lembrou da derrota na final
do ano passado. "Perdemos
para o Carlos Barbosa naquele
jogo e queríamos muito re

cuperar a hegemonia da Liga
Futsal. Felizmente jogamos
muito bem e conseguimos ser

campeões mais uma vez. Estou
muito satisfeito com o mo

mento que vivemos".

.

Capitão Falcão ergue, pela primeira vez na Arena Jaraguá, um troféu de campeão Equipe comemora, depois do apito final, o bicampeonato da liga FutsaJ

Fernando Ferretti e Wandér Weege telizes antes mesmo do jogo começar James, capitão do Joinville, tentou melhorar 'o poder ofensivo como goleiro-linha

: o camisa 26 aproveitou falha da
ao adversária para fazer 2xO

CÉSAR' JUNKES

A torcida deu um show à parte, demonstrando irreverência e bom comportamento; nenhum tumulto ou princípio de confusão foi registrado na Arena Jaraguá
,,- -.�.., � / ;'.- -:.."..", -.... .':'i �-'.....;-'.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JOGOS DA LIGA

PRIMEIRA FASE

14/4 - Ginásio da UCS
UCS 4x5 Malwee
Gals de Serginho (2), Douglas, .

Caça e Xande.

16/4 - Centro Esportivo Joaquim
Cambaúva Rabello
São Caetano 2x1 Malwee
Gol de Caça

21/4 - Arena Telemig
Minas 1 x4 Malwee
Gols de Willian (3) e Leco

2/5 - Ginásio Carecão
Malwee 8x1 Álvares Cabral
Gols de Caça (2), Leco (2),
Willian (2), Jean e Douglas

5/5 - Ginásio Mauricio
Leite Morais
Intelli 1x8 Malwee
Gols de Willian (3), Falcão (2),
Xande (2) e Augusto

7/5 - Ginásio Antonio
Ramon do Amaral
Santa_Fé 3x3 Malwee
Gols de Chico, Xande
e Willian

9/5 - Ginásio Carecão
Malwee 3x1 Umuarama
Gols de Xande, Márcio

eAugusto

14/5 - Ginásio Carecão
Malwee 2x3 Unisul
Gals de Willian (2)

21/5 - Ginásio Ivan Rodrigues
Joinville 4x4 Malwee
Gols de Augusto (2),
Márcio e Falcão

30/5 - Arena Jaraguá
Malwee 8x3 Atlântico
Gols de Falcão (3), Márcio (2),
Xande, Leco e Valdin

4/6 - Arena Jaraguá
Malwee 2x1 Carlos Barbosa
Gols de Willian e Márcio

6/6 - Arena Jaraguá
Malwee 7xO Banespa
Gols de Falcão (2), Tiago, Valdin,
Chico, Xande e Márcio

9/6 - Arena Jaraguá
Malwee 7x2 Cascavel
Gals de Willian (2), Chico (2),
Falcão, Valdin e Xande

11/6 - Ginásio Wilson
Máximo Manica
John Deere 4x4 Malwee
Gols de Augusto (2), Willian
e Gelson

14/6 - Arena Jaraguá
Malwee 6x5 Ulbra
Gols de Chico (2), Augusto,
Falcão, Willian e Leco

18/6 - Arena Jaraguá
Malwee 4x2 Teresópolis
Gals de Willian, Chico,
Xande e Márcio

25/6 - Arena Jaraguá
Malwee 5x5 Colegial
Falcão (2), Leco, Willian e Valdin

30/6 - Ginásio da Universidade
Católica de Petrópolis
Petrópolis 1 x3 Malwee
Gols de Márcio (2) e Leco

2/7 - Ginásio Mauricio Bittencourt
Macaé 2x6 Malwee
Gols de Valdin (2), Márcio (2),
Xande e Jean

SEGUNDA FASE

Gols de Falcão (2), Augusto (2),
Xande e Leco

7/8 - Ginásio Amário
Vieira da Costa
Umuarama Ox1 Malwee
Gol de Falcão

11/8 - Arena Jaraguá
Malwee 4xO Carlos Barbosa
Gols de Xànde, Valdin, Leco e

Willian

16/8 - Arena Jaraguá
Malwee 2x1 UCS
Gols de Falcão e Willian

18/8 - Ginásio Ivan Rodrigues
Joinville 5x4 Malwee
Gols de Falcão (3) e Xande

20/8 - Ginásio Wilson
Máximo Manica
John Deere 3x4 Malwee
Gols de Xande, Falcão,
Willian e Jean

25/8 - Arena Jaraguá
Malwee 6x3 Umuarama
Gals de Ari (2), Willian (2),
Tiagoe Augusto

31/8 - Centro Municipal de Eventos
Carlos Barbosa 4x7 Malwee
Gals de Willian (3), Valdin (2),
Leco e Augusto

2/9 - Ginásio Poliesportivo da UCS
UCS 4x4 Malwee
Gals de Willian (2), Chico eAri

7/9 - Arena Jaraguá
Malwee 3x2 Joinville
Gols de Xande, Willian e Augusto

SEMIFINAL

11/9 - Ginásio José Corrêa
Intelli 5x3 Malwee
Gols de Tiago, Ari e Valdin

17/9 - Arena Jaraguá
Malwee 4x21ntelli
Gols de Lenísio (2), Falcão e Leco

Gols de Falcão (2), Lenísio
e Willian

FINAL

24/9 - Centreventos Cau Hansen
Joinville 1 x6 Malwee

Gol? de A�i (�)}ia,.go, Falcão�gh.iCI
e Leníslo

, .'

30/9 - Arena Jaraguá
Malwee 5x3 Joinville
Malwee x Joinville
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ow NAS AROUIBANCAS: APOIO RECONHECIDO

...... Á

Torcida Independente Malwee fez bonito na Liga Futsal e foi importante na final deste domingo

TORCIDA INDEPENDENTE

MAlWEE: O SEXTO JOGADOR
Com respeito do time,
torcedores estão cada
vez mais em evidência

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
Há pouco mais de um ano, a

Malwee jogava no Sesi contra o

Umuarama, Por causa de uma

punição, a torcida não pode
entrar. A diretoria da equipe se

movimentou e colocou um telão
do lado de fora, onde muita

gente se concentrou para apoiar
a equipe. Foi então que um grupo
de amigos, que sempre se reunia

para assistir as partidas, resolveu

criar uma torcida organizada. Foi

o pontapé inicial da fundação da

TIM (Torcida Independente
Malwee).

"Os próprios jogadores
perceberam a importância disso

e elogiaram a torcida na época.

Hoje em dia, já passamos dos

60 associados e mais 20 em fase

de aprovação", comemora o

presidente da TIM, Marcelo

Heidemann. "Queremos ape

nas que pessoas de boa ín

doleintegrem o nosso quadro.
Por isso a gente faz a avaliação",

,

explicou. O reconhecimento

vem de todos os jogadores.
"Eles sempre nos mencionam

no site deles. E a gente faz o

mesmo. É como se fosse uma

parceria", diz Heidemann.

A ala feminina também tem

forte representação. Janaína

Susy Pereira é um exemplo. Ela

fala sobre a rivalidade do

Joinville, adversário da final.

deste domingo. ''A gente faz o

possível para evitar o con

fronto", disse. Os interessados

em fazer parte da torcida po

dem pegar informações no site

www. iu de p e n de n t e rn a l

wee.com.br.

Depois da festa, a convocação da Seleção Brasileira
JARAGUÁ DO SUL

Nem bem terminou a Liga
Futsal e oito jogadores da Malwee
têm ainda mais motivos para

comemorar. Dos campeões, sete

foram lembrados pelo técnico

Paulo César de Oliveira - .Q

goleiro Tiago, os fixos Chico e

Leco, os alas Ali, wilI.ialle Falcão,
e o pivô Lenísio. Além deles, o

re
'

cem-contratado Humberto
também foi confirmado na lista.

A apresentaç-ão é hoje, �m

Macaé (RJ). O primeiro desafio

do Brasil será contra a Venezuela

no dia 6 de outubro na cidade

carioca. No dia 8 de outubro as

duasseleções voltarão a se

,

encontrar, em Guarulhos (SP).
Já a partir do dia 12, em Brasília

(DF), os brasileiros
- iniciam

urna série de tr
ê

s jogos
contra a Argentina. A ca

pital federal volta a ser palco
.

do clássico sul-americano no

dia 13, e Campinas (SP),

receberá o terceiro e último

jogo contra os herrnanos, no

dia 15/10.
- A3ª edição do Grand Prix de

Futsal ocorrerá em Santa

Catarina, de 20 a 27 de outubro.:

[oínvílle e Lages. receberão a

primeira fase da competição, que

contará com lô nações. [araguá
do Sul será paleo das finais do

campeonato, em que o Brasil

detém o bicampeonato e busca'

a terceiraconquistá.

Dl' volta ao topo
Depois do vice-campeonato da Liga no ano passado, a Malwee voltou a ter

a heqernonia AO futsal brasileiro. Mais do que justo. Com o melhor plantei
do Brasil, o time jaraguaense se deu ao luxo de poupar jogadores em vários

momentos da competição. E consegue o que nenhum outro time do país

consegue - trocar todos os jogadores e manter o mesmo padrão. Foi o que

fez a diferença. O time do Joinville é um adversário à altura. Mas ainda não

tem tantas peças de reposição. O título foi mais do que merecido.

Próximos p-a$sos '
'

A Malwee tem agora mais quatro competições peta.frente, No' Estádual é .

- '" o ,"o

líder mesmo atuando com, o time juvenil. Os Jogos Abertos de Santa :

Catarina .. onde, jogando em casa, quer -quearar a sina de vice-campeão, '

'

como aconteceu nos últiinos três anos. Logo tíepols. temo Sul-

Americano, também em Jaraguá do Sul. Por fim, para encerrar o ano', tem

a Supertiga. Uma maratona de jogos. Por isso a importância do plantei
grande. As chances de figurar em mais quatro finais são grandes.

LINHA DE FUNDO

No banco
Outro diferencial da Malwee é a

dupla que comanda o time. Ferretti e

Marcão acumulam títulos e uma

experiência gigantesca. Eles sabem

a hora certa de mudar o esquema e

de como agir de acordo com o

adversário. Mas não só isso. Eles

conseguem fazer com que o time

tenha disciplina tática. O que é bem

mais difícil.

Show nas arquibancadas
A torcida deu um exemplo de

civilidade. Quem esperava algum
tumulto ou confusão com os

adversários, queimou a língua. Nos

corredores da Arena, joinvilenses
desfilavam tranqüilos com a'

camisa do time. Talvez, se Joinville

tivesse vencido, a história poderia
ter sido diferente.

I

Julimar Pivatto
rsporte@ocorrPiodopovo.com.br

o vice
Joinville tem uma grande equipe. E

vem crescendo nas últimas

edições da Liga. A história parece
a mesma da Malwee, que no

quarto ano em que participava da

competição, conquistou o título. O

JEC completa quatro participações
em 2008. Bom para o futsal

catarinense, hoje expoente para o

Brasil.

Festa
A festa de domingo tomou

conta das ruas de Jaraguá do

Sul. Os jogadores, que foram
comer apenas no final da

tarde, tiveram de sobremesa

um desfile no carro de
bombeiros. A Praça Ângelo
Piazera, mais uma vez, foi o

local escolhido para a

comemoração. Um 'belo

espetáculo.

Artilheiro
o jovem Willian entrou como

coadjuvante e saiu como um

dos prolagonistas da Liga.
Com os 31 gols marcados, o

jovem já figura como uma

das grandes revelações do

tutsat brasileiro. Por isso que
foi convocado para a Seleção
Brasileira. Calou até mesmo

muita gente que não confiava

no seu futsal.

o guerreiro
Ari foi o nome da final. Lutou,
brigou, mareou e comemorou.

Um jogador voluntarioso, que
disputatodas as bolas com a

mesma vontade. Chegou com

desconfiança de parte da

torcida por causa do incidente

da semifinal do ano passado.
Mas hoje já é um dos ídolos

_ do time. Reconhecimento
, merecido.

Atpnção
Por isso, é preciso ter mais

segurança. Por prevenção. No

domingo não aconteceu, mas

poderia ter acontecido. Torcida da

casa passava tranqüilamente no

meio dos adversários que, por
sua vez, circulavam livremente

pela Arena. É preciso prevenir
para evitar possíveis confusões.

Não apenas reprimir na hora que
acontece o tumulto.

lotação
,

É bonito ver a Arena lotada. Mas

é ruim ter que esperar tempo na

fila para conseguir um melhor

lugar. Por isso, para os

próximos eventos, já está sendo

estudada a venda de ingressos
numerados. O torcedor pode
chegar na hora do jogo que terá

garantido o seu assento.

Comodidade que um espaço de

primeiro mundo como a Arena

precisa.
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De pé: Ferreti, Pequeno, Dudu, Thiago, Mauricio, Ari, Gelson, Chico, Tiago, Fred, Klébet, Marcão e Renato.Agachado: Feola, Serginho, Leco, Xande, Jean, Augusto, Willian, Márcio, Lenisio e Fio

O CORREIO DO POVO,:,,·'
O JORNAL QUE VIBRA COM ]ARAGUÁ!
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O CORREIO DO POVO

PRECISO FALAR

SOCIAL

Durante a semana, nos momentos que anteceder�m o jogo de domingo,

Malwee X Joinville, na Arena, houve diversos comentdrio� maldosos,

dizendo que o time de Jaragud iria PiPocar, fazer corpo mole, e perder a

partiiÚl para provocar o terceiro jogo, e com isso lógico, na mente

daquelas pessoas que não entendem nada de futebol e tampouco vão ao

estádio de futebol, eles (a Malwee) lucrariam com mais uma super renda.

Realmente é maldade de gente pequena. Olha só, um time que tem na

diretoria pessoas como Cacd Pavanello, Sérgio Silva e Osni Matheussi,

todas idôneas, comprometidas lui dez anos, sem deixar margem de erros e

que adoram futebol, com certeza não mereciam isso. Outra coisa: o time é

bom, tudo bem, mas por trds dele, tem estas três figuras e também a

importância fundamental do empresdrio Wander Weege, que não mede

esforços para valorizar o esporte de Jaragud. Sintetizando: a união faz a

força. Epara os invejosos, morram!A Malwee é bi!

Por falar em OIYlUPya, as meninas de Jaiaguá,
no domingo, valendo pelo campeonato ,

catatinense, venceram no Estádio João
Marcatto, o time do Scorpions ,de Floripa,
por l xO.
**

�oje quem recebe coro de parabéns pela
Idade nova é o jornalista Antonio .Prado,

�!sessordeimprensad�Fesport.
.

" FRASE DO DIA
O meu abraço de hoje cheio de energias "Nosso cérebro é o melhor brinquedo

P�sitivas vai parao amigo e gente boa Luiz já criado: nele se encontram todos os

Y!grãO, do Material de ConstruçãoTigi-e., '
-"

segredos, inclusivéo da, felicidade."

Comessa,fui!
.•., 1. --Charles Chaplin

'

PARAPOUCOS APOSTA

uma vara, uma antiga e

tradicional prática de pesca, e

uma pedra água-marinha de 80

quilates. .T'ara quem, quiser
experimentar a sobremesa mais

cara do mundo 'é só descolar

R$ 23.500,00.

TE CONTEI!
Essa é boa. O dirigente da Malwee, Cacá

Pavanello, tinha prometido o prêmio da

conquista para os jogadores da Malwee,
achando que era R$ 40.000,00. Mas, quando
viu o Falcão levantar no pódio o cheque de

R$ 60.000,00, o homem engoliu seco. Foi

pedir o troco, levou um não coletivo dos

jogadores. Eu estico, mas não minto.
**

No dia 5 de outubro, tem pagode dos bons

na Recreativa Bretzke, a partir das 19

horas. O grupo Por Acaso vai embalar o

babado.
'

**

No dia 27 de outubro acontece na ComBat o

1º Carreteiro do Atleta, com a participação
das bandas de Pagode Ki Beleza, GrupoEntre
Elas e Nova Tendência. A promoção é do

Vôlei Máster de Jaraguá e Futebol Feminino

Olympya.
'

**

• OICA DE TERCA
;;

Saborear uma pizza esperta no Pelicano Pizzaria, lá na Barra.

onatan Depín, dando um raSante na

VillaParadisoemBombinhas

�).
.. '-, ;".",'.;,,; _.;

":.' L_

........
'

.....
' .' .......

c
.:�' _' ::; _ �-' ._\•. r �. ,. �
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Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@netuno.com,br)

VALEU MESMO ASSIM

A medalha de prata da seleção feminina de futebol, que

perdeu na final para a Alemanha, tem gosto de ouro. Essas

meninas lutam contra tudo e contra todos e ainda chegam

a uma posição abaixo do topo. É ouro ou não é?

PERDIMEUSONO E TEMPO

o cara, quando é bom, faz assim como Lewis Hamilton está

fazendo, .não é? Na sua estréia na Fórmula 1, o menino está

com a faca e o queijo na mão para ser campeão. Enquanto

isso, Felipe Massa, gente muito boa, e Rubinho Barrichelo

nem de longe se comparam ao saudoso Ayrton Senna do

BrasiL
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Eu os declaro marido e ... Larry
(16h40, 19h, 21 h1 O - Sex/Seg/Ter/Qui)
(l4h30, 16h40, 19h, 21h10
- Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 2

.

Licença para casar

(19h30, 21 h20 - SeX/Seg/Ter/Qui)
(Hh40, 19h30, 21 h20 - Sáb/Dom/Qua)

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

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
. A Família do Futuro

(15h � Sáb/Dom/Qua)

Primo Basílio
(15h, 17h10 - SeX/Seg/Ter/Qui)
(17h10 - Sáb/Dom/Qua)

A morte pede carona

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

Paranóia
(21 h30 - Todos os dias)

A volta da Todo Poderoso (Dub)
(16h, 17h50, 19h40 - Todos os dias)
• Cine Mueller 1
A hora do Rush 3 (Leg)
(1 9h15, 21 h15 - Todos os dias)

Os Slmpsons (Dub)
(14h30, 17h - Todos os dias)
• Cine Mueller 2
Saneamento Básico •

(14h15, 16h30, 19h,21h30
- Todos os dias)
• Cine Mueller 3
Licença para casar

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

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
A morte pede carona

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

Os mensageiros
(19h20, 21 h20 - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
Inesquecível
(14h40, 16h50, 19h40, 21h40 - Todos
os dias)
• Cine Neumarkt 5
A hora do Rush 3 (Leg)
(16h - Todos os dias)

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

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

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

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
São Custódio
São Leodeqárlo
São Domingos Spadafora

E�EMÉRIDES
Dia Nacional do Habitat

1807
O príncipe regente de Portugal, D.

João, assina proclamação aos

brasileiros em que lhes envia seu

primogênito D. Pedro e lhe concede o

título de Condestável do Brasil.

1870
Roma é incorporada à Itália unificada,
e Pio IX se declara prisioneiro no

Vaticano.

1992
Ao reprimir uma rebelião, policiais
militares abrem fogo contra os presos
do pavilhão 9 na penitenciária do

Carandiru, em São Paulo, matando
111 detentos na versão oficial.

1992·
Com a renúncia de Fernando Collor,
Itamar Franco assume a presidência
interina da nação.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo estável em Santa Catarina
o tempo permanece estável com presença
de sol em todas as regiões catarinenses. Na
faixa litorânea, entre a Grande Florianópolis e

o Norte do estado, presença de mais nuvens

e condições de chuvisco isolado no inicio e

final dos dias. Temperatura em elevação.

� Jaraguá do Sul e Região

Decretada a preservação dos picos
o Correio do Povo, edição semanal de 26 de setembro a 2 de outubro
de 1987, noticiava que o Executivo Municipal havia assinado decreto
tornando de interesse social as terras situadas a partir da cota 800 no

Morro dó Jaraguá composto de três picos com altitudes de 926, 897 e

894 metros, que vinha sendo vítimas de agressões predatórias,
colocando em risco o ecossistema. Segundo a matéria, no ano de
'1986, a Comdema, órgão de.assessoramento do Executivo, havia
realizado tràbalho para determinar a cota a partir da qual os imóveis
seriam declarados de preservação permanente, recomendando o

Executivo a desapropriação de terras de forma gradativa, de cima para
baixo, corn vistas a sua proteção, preservação e utilização racional.
Este é o primeiro passo, abrangendo uma superfície de,
aproximadamente 30 hectares, havia informado o então prefeito Durval
Vasel. As terras declaradas de interesse social, além de sua proteção e

preservação, segundo o decreto, se destinariam para a implantação
racional de projetos turísticos, paisagísticos e de lazer.

O cue DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Acordando de uma soneca a gatinha Safirinha, que
completou dois anos de vidá no dia 23 de setembro, foi
clícada pelo dono e leitor Leonardo Vieira.

UTILIDADE PÚBLICA
ENCONTRO
O Instituto Cassuli promove dia 16 de
outubro, às 19 horas, encontro com o

tema ''As relações entre o contribuinte e o

Estado". O evento será no auditório Eggon
João da Silva, no Centro Empresarial.

BENEFICENTE
O CCM promove dia 6, às 20h na

Scar Lounge Bar, a 1 a Noche de la

hispanidade. Os ingressos custam

R$ 35, e a renda será revertida para
Casa de Apoio Pe. Aloísio Boeing.

VlO
01/10
Adernar Ruysam
Andréia Hackbarth
Andressa M. Heller
Bruna Fortes
Bruno da Costa Pereira
Camãa Luciani
Christian Robert Franzner
Dilma P. Schroeder
Eliana Mara Bassani
Estelita F. de Almeida
Gabriel Henrique Moeller
Genmano Mayer
Heloisa Porath
lauro Volz Jr.
Maria Catarina Souza
Maria Forlim
Mário Ehlert
Osvaldo Demarchi
Pedro Paulo Ferreira
Rogério Santos Veloso
Sérgio Hilberto Raduenz
Sérgio Marcelo Backer
Simanha Volkmann
Valtraud Drews
Luciane Gaedke Gerent

2/10
Adriana Schwirkuski
Ângelo da Silva
Guilmar Steffens
Jusara C. Ferreira
Livins Ehnke
Marieli Ap. Rocha
Marlete Gumz
Nicacio Gonçalves
Paulino Pedri
Paulo Francisco de Souza

.

Rarin C. de Paula
Rosangela Sebastiana
Roseli Fidelis de Liz
Sandra Regina Rosa
Sueli Simone Baumgartel
Tamiris C. Brandt
Iatane Gambeta
Ursula Elisabeth Laube Floriano
Valentin A. Kim

TREINAMENTO
A ACIJS/APEVI oferece dia 10 de
outubro, o curso Eneagrama com

proposta de ajudar na compreensão
dos comportamentos dos indivíduo:
do grupo de trabalho. (47) 3028-822!

HOJE QUARTA .

MI�: 15°C� MiN: WC �
MAX: 24° C '"<.._-J MAX: 25° C ¥
Nublado Sol

� Fases da lua

QUINTA
. SEXTA

'MiN:16·C� Mi�:WC�
MAx: 24° C '"<.._-J MAX: 25° C �
Nublado Nublado

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

))� .11� �1� O�� .;ndlas61� ''o '···0 ,.Ensolatado ParcialmeftlEi Nublado Instãiel ChlMiSO TrovDada.
nublado

.e:
FLORIANÓPO
MiN: 13°1 MÁ)(: ;
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terna Magia
va diz que Nina não quer que ela

ame os remédios. Peter disfarça a

sua fúria. Peter manca Nina seguir

om o plano, senão ele se vingará.

pérola descobre que Evelyn é uma

valentina. Pérola, Medéia e Evelyn se

dão as mãos. Pérola conta a Nina

que Medéia é uma valentina, que

perdeu seus poderes por um tempo,

pois chantageou Rafael. Max elogia
Marta e Pérola acaba contando que

ela fez um sortilégio para conseguir
se casar com ele. Rafael entrega os

remédios falsos para Nina. Nina troca

as cápsulas.

Sete Pecados
Romeu acha que tomou a decisão

certa. Adriano diz para Juju que

acredita nela e que Romeu também

acreditaria se a amasse de verdade.

Flávio pergunta a Reginaldo como está

sua situação financeira e ele conta

que Beatriz entrou com uma ação
para manter o controle da fortuna.

Régis manda Laerte trocar o sal pelo
açúcar para sabotar os pratos do

jantar de noivado de Elvira e Rodolfo.

Xongas descobre que foi Danilo quem
quebrou o carro de Lineu. Beatriz se

enrola com a administração da boate
e manda Custódia cuidar de tudo.

Duas Caras
Adalberto diz que poderá ficar um mês
na cidade de Passaredo. Um

fotógrafa registra a saída de Maria

Paula, Adalberto e Claudius.
Adalberto exige que ele lhe entregue
a câmera e tira o filme da máquina.
Juvenal avisa aos operários que a

GPM decretou falência e não vai
pagar nada até que o processo se

encerre. Juvenal leva Misael em um

terreno da empresa e diz que ali eles
vão criar a Favela da Portelinha.
Adalberto se declara para Maria Paula
e propõe que os dois fujam juntos.
Jandira descobre que Maria Paula foi
embora com Adalberto.

Luz do Sol
Pedro pula do jetski e mergulha para
tentar salvar Nina. Tom diz para
Verônica que os casamentos que ela
organiza sempre acabam em

confusão. Pedro, na água, e Bernardo
no jetski ajudam Nina a subir, eles
desamarram as mãos de Nina. Pedro
d .IZ para Nina que acha que viu o rosto
de Clemente. Milena foge. Isabela e

Vicente assistem ao vídeo do
aniversário de Drica de novo. Isabela
COngela a imagem de Lorena. Isabela
relernbra que Lorena disse que ela foi

: culpada do sumiço de Drica. Nina e
edro encharcado conversarn com os

Con 'dVI ados. A imprensa começa a

fotografar os dois.

Caminhos do Coração
Rede Record não divulgou o resumo

oca 'tpi ulo de terça-feira da novela.
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TRABALHO
PARTICIPAÇÃO
Fora da telinha desde a

minissérie Amazônia - De
Galvez a GhicoMendes, a atriz
Gristiana Oliveira vo�ará às
novelas globais cõm úma
participação especial em Sete
Pecados .. Ela será Margareth,
uma advogada trambiqueira'
que âjudará Ágatha (Cláudia .

Raia) em suas maldades. "Se
'tiver Que ser só uma

participação, façofeliz da vida;
se tiver que iraté o fim, que
seja", disse Cristiana aoslte

··Terra.

Chico Anysio quer
integrar o elenco de

"Malhação". Sem fazer
novelas desde "Pé na'
Jaca", o humorista quer
entrar na nova temporada
do folhetim juvenil,
segundo informou a

coluna "Controle Remoto",
do jornal,iO Globo", no

sábado, 29. O humorista
disse não ter

preconceitos em relação
ao programa: "EU quero é

.

trabalhar, ganhar meus

caraminguás" .

VAIDADE
SEM DESCANÇO
Ela disse que queria
descansar, curtir o marido e,
quem sabe, encomendar um

bebê. Mas mal acabou de
filmar "Paraiso Tropical" e

Camila Pitanga já .se debruça
sobre novo trabalho. De
acoroo com a coluna de

.

Ancelmo Gois em "O Globo", a

atriz está estudando guarani-.
Camila vai emprestar sua voz

para um dos personagens do
filme "Longas", queva'i
retratar grandes batalhas da
História brasileira.

Iris Stefanelli resolveu
tomar uma medida drástica

para eliminar os quilinhos
extras: ela se internou na

sexta-feira, 28, na Clínica
Santé, em São Paulo, para
fazer lipoaspiração no

.

queixo e na barriga,
segundo o site Ego. A
assessoria de Iris confirma

apenas a correção no

queixo feita pela Ora Ana
Helena Patrus. Funcionários
da clínica, no entanto,
garantem que a loira tirou

gordurinhas da barriga.

Libra (23/9 a 22/10)
Há várias maneiras de viver bem o dia de hoje. Viajar é uma delas, se houver a possibilidade, mas se isso não for

pos�ível, faça passeios ou vá a eventos culturais. De qualquer maneira, é bom que você esteja.aberto a tudo que
possa aparecer porque há mudanças acontecendo. É um ótimo momento para quebrar o marasmb.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um Quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em

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

cada Quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE
Velocidade
Uma tartaruga atropela uma lesma.
Na delegacia, tentam explicar o acidente:
- Nem sei dizer como foi, seu policial. Tudo aconteceu tão rápido.

Duas baratas no lixo
Duas baratas estavam remexendo numa lata de lixo.
- Eu estive naquele restaurante novo do outro lado da rua. Você não
acredita! É muito arrumado e a cozinha é tão limpa, que o chão até
brilha.
- Por favor. Agora não, pelo amor de Deus! Eu estou comendo.

� EMAGREÇA! SOLUÇÃO
AMIGOS
DO PESO

CHEGOUI PARTICIPEI

7 2 6 1 9 5 4 3 8
1 ·3 4 2 8 6 7 5 9

8 5 9 7 3 4 2 6 1

5 4 1 8 6 7 9 2 3

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

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

R. Exp.Anl.Carlos .Ferreira 197 \ PBF

quintas 16h e 19h

LIGUE 9935-9361
www.amigosdopeso.com.br

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Mais um dia um tanto agitado para o ariano que não tem paciência para esperar. Hoje, porém você recebe uma

influência mais leve que lhe favorece com novas idéias e muita criatividade. Você está com um raciocínio brilhante

e é aconselhável que faça bom uso dessa boa comunicação com os quê o cercam.

Touro (21/4 a 20/5)
As surpresas e acontecimentos inesperados ainda preenchem seu dia, mas esteja alerta porque hoje isso se dá de

@ uma maneira diferente de ontem. Os aspectos da Lua pedem para a você, taurino, valorizar outras coisas em sua

vida, não somente as que costuma preservar, mas o que pode lhe trazer renovação. Exercite o desapego.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
O geminiano vive mais um dia de Lua no seu signo, mas apenas por um período, pois depois seu período voHado

'a si mesmo termina. Comece o dia satisfazendo seus próprios desejos e vontades essenciais, fazendo exercícios
e .cuidando da saúde. Depois, quando a Lua estiver em Cãncer comece a rever as finanças e gastos.

Câncer (21/6 a 21m
Canceriano, de que adiantaria sertão sensitivo se não desse atenção a isso? Enquanto a Lua não entrar em seu

signo hoje você terá muitos "insights" que podem lhe trazer inspirações que o ajudem a dar conta de tantas

emoções. Preserve seu jeito meigo, e aproveite o período da tarde para cuidar da sua parte estética.

Leão (22/7 a 22/8)
O leonino tem grande possibilidade de passar boa parte do dia de forma positiva e o conselho do céu é para estar

entre amigos e manter sua liderança em alta, contudo, não exagere. Seria bom se reunir a eles para filosofar

tranquilamente, sem dramas. Depois sim chega um momento de recolhimento e necessidade de isolamento.

Virgem (23/8 a 22/9)
Enquanto seu signo recebe a influência na sua carreira, o previsível ser de Virgem passa a todos uma imagem de

pessoa metódica e séria. Mas com a Lua no signo de Câncer, você poderá quebrar seus padrões. Veja lá o que
você anda aprontando! Saiba aproveitar suas habilidades para criar algo bom para as pessoas.

Escorpião (23/10 a 21/11)
O escorpiriinao que já é tão sensível deve ligar seu radar hoje. Lua em tensão numa área de seu mapa que tem

analogia com seu signo pede sintonia com o cosmos. O medo hoje acaba sendo o principal motivo das coisas
não mudarem. Observe como tem repetido esse comportamento em sua vida e se empenhe em mudar.

Sagitário (22/11 a 21112)
O dia hoje promete bastante intensidade na vido afetiva e traz ao sagitariano uma nova visão de.rnundo e de
sentimentalismo. Procure expressar com palavras o que sentem. Se estiver sozinho, fique ligado pois, alguém
pode estar pintando repentinamente em seu caminho e está na hora de abrir portas que estavam fechadas.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Preste atenção no eu lhe dizem os astros hoje. O dia está ótimo para você viver o amor plenamente, uma vez que
sua área de relacionamento vai receber a Lua e facilitar seu entendimento com quem ama. Mesmo que tenha que
sair dos seus padrões perceberá mais dinamismo na vida a dois saindo do tédio e do marasmo.

Aquário (21/1 a 18/2)
Estes últimos dias estão lhe caindo como um presente. Ainda hoje há um pouco mais de novidades no seu

cotidiano que vão deixá-lo naquele pique de sentir que cada dia pode ser mais diferente do outro. Saiba aproveitar
o que acontecer, no seu estilo. Crie algo que realce seu brilho pessoal onde quer que vá.

Peixes (19/2 a 19/3)
Pertencer a um signo que está em plena sintonia com o cosmos tem suas vantagens e desvantagens. Apesar de

que a esperança faz parte do seu dia-a-dia, algumas tensões planetárias hoje pedem realismo. Coloque em prática,'
principalmente em sua casa, o quetem desejado realizar nos últimos tempos. Conte com a união de seus familiares.
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GENTE I
CAMAROTE

Daniele Santos (interina)

Para serem publícadas nessa coluna, as fotos deve
ser enviadas até sexta-feira pela mann'
É obrigatório o envio em alta resoluçã

publicidade@ocorreiodopovo,com,br

O casal Regina e Manoel Petris comemorou suas Bodas de Ouro no último
sábado dia 29. Parabéns dos filhos, netos, família e amigos. A neta lanara

Petris também comemorou no sábado seu aniversário. Felicidades

Colou grau em

,Administração no

dia 27 o jovem
Juliano Tobias
Leitempergher.
Os pais Julio e

Amazilda, a irmã
Franciela e o

cunhado Sérgio
desejam sucesso
e realização em

. seus sonhos.
"Parabéns Jú!

Nos orgulhamos
de você"

"Chegou a

primavera e

quem colheu
mais uma rosa

no jardim de sua
'

existência nesse

dia 1° foi a

Eliana Mara,
Ruysam

Bassan;."
Recebe os

parabéns com

muito amor e

carinho do seu

pai Ademar

O casal Ruy
e Simone

comemoraranf
, no último dia

30,1 ano de
casados.

Felicidade e

sucesso ao

casal!

, Q, CO�REIQDO PO

�

',7'T'"
Completa hoje idade nova Ivan Alexandre Menslin. Quem deseja felicidades

para ele é sua esposa Andressa, sua filha Kaylaine e toda sua família

"I

Parabéns a simpática criatura Joanna Klein Pruesse que
completou 80 anos e recebeu com muita alegria a festa

surpresa realizada pelos filhos dia 23 às 11 h no Restaurante
Portal. Muita saúde e felicidades sempre!

Anderson "Existem momentos em que
acabamos falando e fazendo coisas

erradas, mas quero dizer que você é mu�o
importante para mim. Conte comigo

sempre, Te amo muito". De �aqueline

Parabéns ao jovem Williams Silva
Quadros que completou 18 anos no

«

último dia 28. Os pais, irmãos e amigos
desejam felicidades!

Jonathan Diogo Matias colou grau
no dia 29 no curso de Ciências

Econômicas pela Fum de Blumenau,
A homenagem é de toda famílía e

amigos por esta data tão especial

Comemora idade nova hoje
Fernanda Regina Kraemer. Os

pais José e Bernardete e o irmão
Odair desejam felicidades

Os netos, bisnetos e em especial a ne�
Veoceana e família desejam um fel�

aniversário a querída Lilly Otto Müller
que completa nesta sexta-feira dia

5 seus 80 anos. Parabéns!

Márcia Pasquali aniversariou no
,

último dia 27.0uem parabeniza é o

esposo Sérgio, os filhos Luis e Luana
e a FamHiaSantantonio Mat de

Construção de Schroeder
---
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Como fica?
A Câmara de Vereadores de Florianópolis errou segundo

interpretação da Justiça. Desde o dia do "ato sumário" que o

advogado Péricles Prade afirmava que traria de volta o

vereador Marcílio Ávila por erros na sessão. Não deu outra.

Erros que beneficiarão, certamente, o ex-vereador Juarez
Silveira. O juiz Domingos Paludo tomou nulo Q ato de cassação
do mandato. De repente, caberá ao presidente Ptolomeu

Bittencourt, instalar uma nova sessão e realizar novamente a

votação para a cassação do mandato dando amplo direito à

defesa do acusado, até porque o processo não foi atingido e

está concluído. Ou vai ficar por isso mesmo?

Passo seguinte
Há quem diga que a Câmara de Florianópolis se propôs a errar

para permitir o retomo dos vereadores cassados via Justiça sob o

argumento de que cumpriu com sua obrigação. Não cumpriu. Na
verdade agora orientado peloJudiciário poderá executar suas tarefas
sem erros e de forma legal, mas permitindo a defesa.

Ruim
Até 2010, é a ONU que está dizendo, o Brasil vai produzir

dois milhões de novos favelados, ou seja, dos 200 milhões de.
habitántes o nosso país terá 53 milhões de favelados. Isso
signífíca que os governantes ainda não conseguiram frear o

crescimento da pobreza que avança sem perspectivas de
redução. Medidas assistencialistas não resolvem, apenas
amenizam o problema, que continua.

.viés pootico
Na leitura da senadora Ideli Salvatli começou uma espécie
de campanha visando no âmbito estadual atingir sua
provável candidatura ao governo do Estado e no âmbito
nacional o governo tuía.Detende as investigações e· rebate .

todas as acusações. Enquantro isso, o deputado Dirceu

D,resch, também envolvldo das apurações da f>,oÜcia Federal
disse que ué tudo calúnia."

Avanço.
I

Esta semana, caso não seja adiada novamente, a Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara
de Depl)tados promove uma audiência pública para tratar da
reestruturação da carreira da Polícia Rodoviária Federal. Em pauta

a,equiparação salarial com os policiais federàis, a exigência de
mYel superior para ingresso na carreira e o aumento do efetivo
para 10 mil policiais ...seria interessante voltar aos tempos de uma

POlícia bem equipada, preparada e atuante.

Diferenças
Existe a expectativa de que

o STF, caso considere que os

mandatos pertençam aos

partidos, determine um

período de "perdão". Segundo
o democratas Paulo Bor-

.

nhausen o DEM já decidiu

que não vai aceitar ninguém
de volta. Já o PSDB vai ouvir

a executiva, onde há votos

favoráveis à reintegração dos

que saíram.

Triste realidade
O Estatuto do Idoso apro

vado pelo Congresso é um

importante instrumento de
defesa das pessoas da melher
idade. Mas não pára por aí,
até porque o Brasil celebrado

.

como Nação dos jovens, em

20 anos será o sexto país do
mundo como o maior número
de pessoas idosas. Hoje são

praticamente 14 milhões, ou

seja, 8% da população.
Ainda enfrentamos muitos

preconceitos e desinfor

mação. O Brasil ainda carece

de uma cultura de respeito
ao idoso.

Apuração
A Polícia Federal está

ouvindo os envolvidos no

debate promovido pela
Câmara de Vereadores
durante as eleições para o

governo do Estado onde
houve um atrito entre o

candidato Esperidião Amin
e o prefeito Dário Berger
com troca de insultos. Amin
reclamou a presença de

Berger no plenário, que
rebateu com apoio do então

vereador Juarez Silveira, que
ontem no depoimento,
mudou, enaltecendo Amin.

E a Vida Segue
Será que o relatório da

Polícia Federal sobre a

Moeda Verde vai incluir
outros nomes além dos
22 detidos?

CPI DAS ONGS

��

Ideli disse que é "natural" sua ligação com lideranças da agricultura familiar

Ideli é acusada
de beneficiar ONG

/'

A Fptraf-Sull'Pcpbpu

R$ 5,2 mi p é acusada
dp dpsviar o dinhpiro

BRASíLIA
A CPI das ONGs deve ser

instalada amanhã no Se�ado e a

oposição já quer apurar pelo menos

um caso concreto que pode dar
dor de cabeça ao Planalto,
envolvendo a líder do PIna Casa,
Ideli Salvatti. As denúncias são de
fraudes na Fetraf-Sul (Federação
dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar da Região Sul). A

entidade, que recebeu R$ 5,2
milhões entre 2003 e 2007 da
União, é acusada pelo Ministério
Público de desviar dinheiro

público que deveria ser usado para
formar e qualíficar mão-de-obra
na área rural.

.

Reportagem publicada pela
revista "Veja" liga os principais
envolvidos na fraude à senadora.
Ideli não nega a ligação, mas

afirma desconhecer quaisquer
irregularidades.

Em nota, disse que é "natural"
sua ligação com lideranças da

agriculturà familiar, já que tem

pautado sua atuação política em

defesa do seta! Por isso, ela destaca

que manteve relações com diversas
entidades da área e prefeituras.

Para Ideli, "definitivamente isso

não implica que eles tenham

qualquerparticipação em supostas
ilegalidades perpetradas para o

desvio de recursos públicos".
Cotado para assumir a pre

sidência da CPI, o senador
Raimundo Colombo (DEM-SC),

adversário político da petista em

Santa Catarina, diz que casos

como esse serão alvo das inves

tigações na comissão. "O que não

pode é essas ONGs, financiadas
com dinheiro público, não serem

fiscalizadas"; disse.
APolícia federal investigou 18

convênios firmados entre a fe

deração e os ministérios do
Desenvolvimento Agrário, do

Trabalho, da Agricultura e da
Pesca por meio dos quais a

entidade recebeu os recursos. Pelo
menos uma parte desse dinheiro
teria sido usado para financiar

campanhas políticas do PT,
segundo a denúncia. Na

prestação de contas, a Fetraf teria

simulado lista de presença em

cursos, maquiado despesas e

organizado um caixadois. Segundo
a denúncia, o esquema reúne

parlamentares, dirigentes de
entidades com influência política
para negociar convênios com

órgãos públicos, e funcionários em

postos-chave nos -ministérios.
No caso específico da Fettaf

Sul, destaca-se. o fato de a

entidade ter sido criada em 2001
. porpetistas ligadosà senadora. Em

- um dos convênios, assinado em

2003 com o Desenvolvimento
. Agrário, a Fetraf-Sul teria recebido
R$ 1 milhão para treinar traba
lhadores rurais em Chapecó. No

entanto, a federação forjou lista de

presenças com alunos fantasmas.
O coordenador da entidade na

época em que a maioria dos con

vênios que aparecem com irregu
lares era Dirceu Dresch, ex-coor

denador de campanhas de Ideli.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FIDELIDADE PARTIDÁRIA

Infiéis estão com destino nas

mãos do Supremo Tribunal
Se Supremo seguir TSE,
44 deputados federais

podem perder o mandato

BRASíLIA
O Supremo Tribunal Federal

(STF) analisa, amanhã três

mandados de segurança que, na

prática, podem abrir precedente
para que 44 deputados federais

percam suas cadeiras na Câmara.
Os ministros do Supremo vão

analisar pedidos de PPS, PSDB e

DEM, que tentam reaver na

Justiça 23 mandatosdos deputados
que deixaram as siglas após as

eleições de 2006 até maio deste
ano. Caso adedsão seja favorável
às legendas, todos os partidos que'
perderam parlamentares podem
entrar com o requerimento.

Os pedidos dos partidos s€

baseiam em decisão tomada pelo

Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
no mês de março, de que os

mandatos dos vereadores, de

putados estaduais e deputados
federais não pertencem aos can
didatos, mas sim aos partidos Pelos
quais foram eleitos ..

Em agosto, o tribunal eleitoral
voltou a avaliar o tema e

entendeu que a perda do man

dato vale também quarido a

troca ocorre entre partidos da
mesma coligação.

Desde as eleições do ano

passado, 46 deputados federais
mudaram de partido. Deles,' 24
saíram da oposição e migraram
para a base do governo. Demito
saíram de legendas da ala

governista para outro partido que
também integra a base. Um

deputadode oposição mudou para

legenda também de oposição e

.ÇlutrO saiu do governo e está sem

partido. Dois mudaramde partido,
mas acabaramvoltando àsigla pela
qual foram eleitos.

O partido mais beneficiado
com as migrações foi o PR, que
recebeu 18 parlamentares desde
as eleições do ano passado. A

legenda.agoracom 42 deputados,
passou a ter a quinta maior

bancada da Câmara. Está atrásde
PMDB (93), PI' (81), OEM (59)
e PSDB (58). Se perdesse os ,18

parlamentares, ficaria' com 24
cadeiras e seria menor do que PP

(39) e PSB (30).
eNo Senado,' quatro parla

mentares deixaram a legenda após
as eleições de 2006. No entanto,
o entendimento do TSE sobre

mudanças entre partidos não sé

estende a cargos majoritários
(presidente, governador; pre
feito e senador}. (Informações
doGl)

-
'

Brasil formaliza pedido de extradição de Cacciola, diz TarsQ.
BRASíLIA

o ministro da Justiça, Tarso

Genro, informou que o pedido de

extradição do ex-banqueiro
Salvatore Cacciola será formalizado

hoje na Embaixada de Mônaco
em Paris. Um diplomata do

Itamaraty apresentará toda a

documentaçãó necessária para o

pedido de extradição, incluindo a

condenação de Cacciola.
Salvatore Cacciola foi-preso em

'

15 de setembro em Mônaco pela
Interpol. Ele foi condenado pela
Justiçabrasileitaa 13 anos de prisão
pelos crimes dedesvio de dinheiro

público e gestão fraudulenta no

esquema .em que teria se be
neficiado de informações sigilosas
sobre a desvalorização do real, em

1999, durante o governo do ex

presidente Fernando'Henrique
Cardoso. Aoperação teria dadoum

prejuízo de mais de R$ 1,5 bilhão
aos cofres públicos.

Segundo o ministro, Tarso

Genro, a previsão do diretor-geral
de Justiça de Mônaco Philippe

BrasiHormaliza pedido de extradição de Cacciola, diz Romeu

Narminau é q�e a Corte de

Apelação julgue o pedido de

extradição, de Cacciola até o dia
15 de outubro.' A palavra final,
ressaltou Tarso Genro, cabe ao

Executivo. A expectativa é que a

decisãosaia até o f4nJ:l,o mês.

O secretário Nacional de

Justiça, Romeu TumaJunior, disse

que o governo, além de buscar a

extradição de Cacciola, está

empenhado em recuperar .o
dinheiro desviado pelo ex

banqueiro. (Informações do G1>'

O CORREIO DO P

ECONOMIA Canos Brandão
rPdaeao@ocorrtíodopovo.co

Carofonel
Desde ontem falar ao telefone ficou mais caro. O reajuste

definido pela An�tel em 17 de julho último, mas passou a v

desde ontem.Para os serviços locais, o reajuste será linear para t

os itens da cesta (assinatura e minuto). Já para o reajuste de LJ
Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (lD
as concessionárias poderão aplicar o excursor, desde que o re�
não ultrapasse o índice estabeieddo pela AnateLA BrasilTele
foi autorizada a aumentar em 2,13% o custo das tarifas.

Caro fori' 2
O valor do crédito para utilização dos Telefones de Uso Púb�

os "orelhões", sofrerá reajuste de 2,16% e passará a ser de
0,1185, com impostos, em todo o território nacional. De aGO!

coma Anatel, os índices aprovados foram inferiores.aos registra
pelos principais índices inflacionários adotados no País: o I

registrou 2,91%j o IPCA, 3, 18%j e o INPC, 3,57%. As chama
envolvendo telefones fixos e móveis também foram reajustae (

sendo que os índices tambémvariam de empresa para empresa
r

Primeiro mihão
A grande maioria das pessoas deseja conquistar um milhão .

j
reais, de dólares ou de qualquer outra moeda. No entanto: .

quantia: tão sonhada parece distante dos cidadãos mais'cornua
.

que mal conseguem pagar as contas em dia; Segundo o consulta
financeiro Gustavo Gerbasi, atingir a meta é urn projeto de long:
pram, que pode demorar dez, vinte ou até quarenta anos. Pa

conta disso, é preciso ter muita díscíplína e paciência para atinw
oobjetivo.

Mais �dito
Os dirigentes da indústria da construção civil querem que ij

Governo Federal estenda a oferta de financiamento df
microcrédito para o setor. Esta foi uma das principais solicitaçóei
feitas ontem ao ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, pol

empresários em São Paulo.

Ouvidos alPrtos
.

Desde ontem as todas as instituições financeiras do País, são

obrigadas a oferecer o serviço de ouvidoria aos cidadãos e correntista.\
conforme determinação Conselho MonetárioNacional (CMN). D

acordo com o Banco central, o obierívo da norma é fiscalizar à sistelfi

bancário e melhoraio atendimento ao c�nsumidor.À norma obrigl
essas instituições bancárias a informarem os correntistas sobre a criaçáJ
da ouvidoria, garantir o acesso dos clientes e usuários por meio d,

um número 0800 e criar condições adequadas para ofuncíonamer
.desse tipo de atendimento ao público.

Diferença
Unia pesquisa realizada nas principais capitais do Brasil, indicou

que é importante pesquisar antes de comprar os brinquedos para0
Dia das Crianças. Somente em São Paulo,a Fundação Procon-SP,�
diferença é de até 234,90%. Amaior diferença de preço encontrada
foina boneca Rebelde Roberta (Acalanto). Ern urna loja obtinquedO
era vendido a R$ 49,90 e emoutra a R$14,90. Outroprodutotlf
apresentou variação significativa foi o Jogo do Tubarão (Estrela),
com uma diferença de 178,77%.
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EAJUSTE FEITO PElO 1ST

onta de telefone fica

ais cara em todo País
chamadas dE.' longa

istância E.' intE.'rnacional

ofreram aumE.'nto dE.' 8%

ÃOPAULO
A conta de telefone fixo ficou

ais cara em todo o País.
meçou a valerontem o reajuste

utorizado pela Anatel (Agência
acional de Telecomunicações).
s 'percentuais autorizados para

ada concessionária foram:

rel�mar, 1,8321%; BrasilTelecom,
2,1385%; Telefônica, 2,2054%;
CTBe Telecom, 2,1692%;
Sercomtel; 2,2054%. A Embratel

foi a única que teve a. tarifa

reduzida, em 1,481l%.
O reajuste vale tanto para a

assinatura básica quanto para o
.

minuto, Nas chamadas de LDN

Gonga distância nacional) e inter

nacional (LOI) oreajustemáximo
chegou a 8,06%.

O valor do crédito para utiliza

ção do telefone público, o "ore

lhão", também foi reajustado em

2,16%, e passa a ser R$ 0,1185. O
valor é único em todo o País, se

gundo informações da Agência
Brasil.

O cálculo db reajuste seguiu a

variação do 1ST (Índice de Ser
viços de Telecomunicações), de
maio de 2006 a maio de 2007, e a

aphcação de um redutor que varia

CESAR JUNKES

Orelhões sofreram reajuste de 2,16% e valor do crédito passa a ser de R$ 0,11

de acordo com a empresa de

telefonia.
De acordo com a Anatel, os

índices aprovados foram inferiores

aos registrados pelos principais
índices inflacionários adotados no

país. O 1ST apresentou uma

variação de 2,91%, seguida pelo
IPCA (3,18%) e INPC (3,57%).
O IGP-DI, índice adotado nos

contratos de concessão que

vigoraram até 2005, registrou
uma variação de 4,38% no

período.

Preços dos laticínios caem 1,35% em setembro
SÃO PAULO

Após o período de entressafra
do leite, os preços dos laticínios
apresentaram uma queda média
de 1,35% no nono mês do ano, de
ad'cor; o com o Indice de Preços ao

Consumidor Semanal (IPC-S)
d'

,

lVulgado ontem pela FGV
(Fundação Getúho Vargas).

Até o dia 30 de setembro, a

�ariação percentual do leite tipo
onga vida atingiu -7,80%. No
entanto, o leite em pó se destacou
entre as maiores altas do período,
corn7,84%.

De acordo com o Cepea (Cen
tro de Estudos Avançados em

EconorniaAplicada), ovolume de

leite captado pelas empresas

aumentou pelo terceiro mês con

secutivo, o que ajuda a explicar a

queda no preço de seus derivados.

Segundo o Índice de Captação
de Leite (ICAP-L) da entidade, a

elevação de julho para agosto foi

de 7,08%, sendo que o indicador

de agosto (129,58) foi o maior

desde o início do levantamento

(em junho de 20(4), superando até

mesmoode dezembro, períodoem

que normalmente se observam os

picos de volumes.
No geral, os preços do grupo

Alimentação variaram O; 19% em

setembro, sendo que os destaques
positivos ficaram com o mamão

papay� (+ 19,01%) e a cenoura

(+ 13,20%), alémdo leite em pó.
Poroutro lado, o levantamento

da FGV aponta que a batata

inglesa (-8,60%), a pescada
branca (-19,06%) e a manga

(10,28%) pesararnmenos nobolso
dos consumidores, junto com o

leite longa vida.

Combustíveis voltam a cair

em setembro, aponta ANP
SÃO PAULO

A gasohna, o álcool e o GLP

(gás de cozinha) ficaram mais

baratos para o consumidor em

setembro, mas o diesel e o GNV

(gás naturalveicular) tiveramseus

preços elevados, indicou o

levantamento mensal de preços da
ANP (Agência Nacional de

Petróleo, Gás Natural e Bio

combustíveis) .

Este movimento no preço dos
cinco combustíveis já tinha sido

captado pelo órgão federal em

agosto. Ele pode serexplicadopelo
período de safra de cana-de

açúcar e o conseqüente aumento

da oferta de álcool (o que derruba

o preço. do combustível e da
gasohna, que possui o álcool em

sua composição) e o aumento do

preço do petróleo no mercado
.

internacional, com o barril

ultrapassando a marca dosUS$ 80.

Os valores divulgados pela
ANP são a média praticada por

Estado, desconsiderando os mais

baixos e mais altos. Os preços de

todos os Estados e municípios,
separados por postos a.nalisados e

tipos de combustível, está

disponível no site da agência
reguladora.

ÁLCOOL - Assim como no

mês passado, o álcool foi o

combustível com maiorredução
de preços em agosto. Caiu 1,62%
(foi de R$ 1,359 em agosto para

R$1,337 agora). Nomês anterior,
a queda do preço tinha sido de

2,81%.
GASOLINA - Já a gasolina,

influenciada pelaqueda no álcool,
também teve redução. Segundo o

levantamento daANp, o combus

tível tempreço médio nacional de

R$ 2,4.79 - 0,28% a menos do q�e

emagosto (R$ 2,48q) ..
CESAR JUNKES

A gasolina tem preço médio nacional de R$ 2,479, revela pesquisa

Em 2010 país terá

.2 mi de favelados

RIO DE JANEIRO
. De acordo com as estimativas

da ONU, o Brasil deverá atingir a

marca de 53 milhões de favelados

'em 2010, quando a população
nacional será de quase 200

milhões. Em 2001, esse número era

de 51 milhões. Entre 2001 e 2010,
opaís deveráproduzirdois milhões

de noveis favelados. Até 2020, o

número de pessoas vivendo em

favelas nas cidades brasileiras

chegará a 55 milhões.

Apesar de O incremento de

favelados até 2020, o Brasil cairá

no ranking. Em 200 1, o país
ocupava a terceira posição e era

superado apenas por Índia e China

emnúmerode favelados. Em2020,
Nigéria, Bangladesh e Paquistão
vão superaropaís. NaChina, serão

277 milhões em 2020.
No total, o mundo já conta

com 1 bilhão de pessoas vi

vendo em cerca de 200 mil
favelas espalhadas pelos países
mais pobres. Em 1990, o número

de favelados no mundo era de

715 milhões.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o casal de, aposentados José e

Ernestina Pamplóna, de 76 e 74
anos, aproveitou o evento para

dançar e fazer novas amizades.
JARA'GUÁ DO SUL Participantes do clube de idosos

. A comemoração pelo Dia . São Judas Tadeu, há cinco meses,
Internacional do Idoso reuniu eles já percebem a melhoria na

cerca de 1.200 idosos no ccn saúde e no humor. 'Antes ficava- '

.

(Centro ,de Convivência d� _. mõs em casa e dificilmente nos
,"""""".""."._,:7"' .. ,-"".... , ..... " ... �..." ..."'".-,....,, ....... ,,'- .... "" ... " .... " .. " ....." ........."" .. , .. "".,r-r ' ..-c-...... " .... "" ....,,

Terceir� Idade), na tarde de :"e�cbhtrávamos com os ahugos.,
ontem. As atividades' realízadasr: ,ftgje, estamos mais dispostos para"

. foram o concurso de redação, tlassear e conversar", comentou

"Estudante Bóm de Letra", com a Êrnestina.
participação das escolas muni- ,.' O concurso de redação "Estu

cipais, apresentação artística do . danteBomdel.etra"foipromovido
Sese (Serviço SocialdoComércio) , pelo InstituteAmea, comapoio da
ede dança do grupo "VivaJovem". Blucredi, Prefeitura e Arroz Urba
Emseguida, os idosos participaram no, com o objetivo de aproximar a

de baile animado por Léo do juventude e a terceiraidade. (DZ)

DIA INTERNACIONAL DO IDOSO

.
\ .tI', .l_

José, 76 anos, e Ernestina, 74, disseram que momento de lazerfaz bem para a saúde

Baile reúne idosos
em tarde de festa

, Casal, de: aposentados '

apróveitoú para cair
na dança e namorar'

Acordeon.

Felizes os que me olham com simpatia,
Que compreendem, meu olhar cansado
E que falam com voz alta e. clara para minimizar a minha surdez.

Felizes os que apertam com calor as' minhas mãos trêmulas,
Q�e se interessam pela minha longínqua juventude
E não se cansam de ouvir minhas histórias, já tantas vezes

repetidas.

Felizes os que compreendem a minha necessidade de
carinho,
Que se lembram da minha solidão
E. me presenteiam com fragmentos de seu tempo.

Felizes os que alegram os últimos dias da minha vida
E o momento da minha passagem para a eternidade,
Quando eu entrar na Vida sem fim,
Lembrarei de todos eles junto ao Senhor Jesus!
Amém ..

(extraído de: Ide e anunciai, setembro de 1995)

I O Boticário' você pode ser o que quise
l.. , .

_

TODAA
FEMININO E AGOR

ÀDULTO

A·,PARTIR 0/2007
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