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PM prende assaltantes de lotérica
Dois menores foram detidos depois de assaltar a Lotérica Roma ontem, em Schroeder. Eles renderam as funcionárias e levaram o dinheiro do cofre.

18° 1240
MíNIMA i MÁXIMA ""

Silveira defende
investimentos
em tecnologia
.'PÃGINA3

Comércio otimista
com as vendas do
Dia das Crianças
• PÁGINA4

Torcedores do JEC
e da Malwée selam
a paz com amistoso
• PÁGINA 15
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Justa contrapartida
Mais uma vez este jornal se

coloca ao lado do setor industrial
do Sul do País para apoiar as

sugestões de emendas ao Projeto
de Lei Orçamentária 2008. O
montante defendido pelas fe

derações do setor para a área de
infra-estrutura de transportes é de
R$ 3,2 bilhões, sendo R$ 1,049
bilhão para Santa Catarina, R$
1,090 bilhão para o Paraná e R$
1,073 bilhão para o Rio Grande .

do Sul. As propostas foram
encaminhadas aos deputados e

senadores em reunião na sede da

Confederação Nacional da
Indústria (CNI).

Para o segmento rodoviário as

, Federações sugerem emendas
totalizando R$ 1,9 bilhão, dos
quais R$ 457,2 milhões para
SantaCatarina, R$ 708,5milhões

De janeiro a agosto a indústria
de transformação do Sul

gerou 99.488 novos

empregos formais"

para o Paraná eR$ 773,2milhões
para o Rio Grande do Sul. O

segundo segmentopriorizado pela
indústria do Sul é o ferroviário,
comR$ 741milhões, seguido pelo
aeroviário (R$ 395,2 milhões) e

maritimo (R$138,4milhões).
.

O presidente da .PlESC,
Alcantaro Corrêa, afirma que o

investimento em infra-estrutura
é pré-condição para a com

petitividade do setor industrial,
'que está gerando novos postos de
trabalho. De janeiro a agosto a

Em]araguá do Sul, como nas

demais cidades, os agentes de
trânsito estão autuando os mo

toristas, demasiada e arbitrária
mente. Estão amparando-se
legalmente noparecer 044/200 do
DENATRAN, que admite a pos
sibilidade da autuação por estar
sem cinto, sem abordar o mo

torista. Há controvérsias.
Oern determina a retenção

do veículo, para regularização do
cinto, em casos de autuação pelo
art.167 (cintodesegurança) como
medida administrativa. Ora, o
agente de trânsito só poderá cum
priro que determina oern se pa
rar o veículo que esta sendo au

tuado, caso contrário não tem

. como cumprir a determinação do
ern.

Pelo princípio da Legalidade
Admínistrativa, o agente só deve

agir ou deixar de agir se houver
previsão legal. Portanto, se há de
terminaçãodoCódigodeTrânsito,
para que o mesmo faça a abor

dagem,omesmo deve fazê-lo.' :
• Raquel T. Krawulski, Especialistâ

.

, Amparar-se legalmente no'" "em Trânsito - expresso.multas
.

'.

'.
" Parecer ,044/200 do Denatran, ·@bol.com.br

Era um sábado e lá estava um

grupo de estudantes repassando
o seu conhecimento 'e inte

ragíndo coin a platéia de pro
fessores. Isto subverte' a tra

dicional; relação ensino/apren
dizagem e a coloca num pa-

'

.

tamar que nossa saudosa Leonir
Pessate chama de 'Ensinagem',
momentos de troca entre do
centes e discentes em que ambos
ensinam e ambos aprendem.
Um processo que nos toma a

todos mais humildes de que
todos têm a ensinar e todos têm
a aprender.

Muitos nós perguntam.corno
uma instituição tão nova já
consegue resultados tãobons.Não

indústria de transformação do Sul
gerou 99,488 novos empregos
formais, o que representa 44,96%
do total de vagas abertas no

período na região.
A ação conjunta dos in

dustriais e dos parlamentares do
Sul tem o objetivo de buscar a
contrapartida em investimentos
federais na região, que tem a

segundamaior economia do País,
respondendo por 18,2% do Pro
duto Interno Bruto do Brasil. O
Sul também tem a segundamaior
arrecadação de impostos federais
do Brasil, com R$ 31,9 bilhões

(1l,15%dototalnacional) entre
janeiro e agosto, período em que
fo� responsável por US$ 7,8
bilhões dos US$ 27,5 bilhões de
saldo positivo na balança co

mercial brasileira.

• PONTO DE VISTA

Sobrlfa íranstormaçãc domundc
. .

No mês, de outubro, este ar-

, ticulista pr��ura' refletir s�bre o

Dia- d9' �;9�sor .com algumas
ab.áliSés.sÓbf�Ujeni,ino e sOb�e as

�\idanç_��>tâpfd�s que se pro-:
CéSS�7 NÇ:última coluna, co

rri�ntav����� artistas eproíessores .

- �fp. seps 'campos específicos -

re.spensabilizam-se pela vanguar
daiá� uma sociedade.Com a fun
damenralexpertisedeempresários
e executivos, tem sidd:�sim nos

países desenvolvidos ê pode ser

reproduzido na região daAmvali,
cujo IDH (Índice de Desen
volvimentoHumano) é de 0,830 .

e já soma 215,5 mil habitantes

(IBGE - 2007).
OBrasil, somente emmeados

dos ahos 1990 entendeu a im

portância da formação e do co

nhecimento para o desenvoivi
mento sócio-econômico de suas

regiões. Se ficou defasado em

relação a países como'México,
. África do Sul, China, Rússia,
Coréia ou Tailândia, é porque
durantemuito tempo a sociedade
acreditou que um país pudesse

criar desenvoi�ento prescin
.

dindo da educação de 'seus

cidadãos.
NoUltimo domingo, aFATE]

participou do Circuito Catari
nense de Futsal com um total de
seis e,quipes, dos cursos de

Logística, Comércio Exterior,
Marketing, Gestão Financeira,
Processos Industriais A' e Pro- .

cessos Industriais B. Era um do

mingo e estes acadêmicos - 'que
trabalham e'eStudam durante
toda a semana - poderiam estar

descansando com seus familiares.
Mas estavam na Arena, com
petindo e se divertindo com gar

ra, complementando o processo
em que a FATE] Crê fortemente:
de que a educação é um processo
transformadordosercomreflexos
acadêmicos, éticos, profissionais
e com fortes vínculos de amizade
formados. Um processo que se

estende além dos prédios e do
convívio profissional.

.

Em recente capacitação
docente, foram os estudantes de

Logística quem nos ensinaram.

• Randal Gomes,
Coordenador de

Relações
lnstltucionals e do

.

curso de Comércio
Exterior da Fatej

se enganem, temos erros e

falhamos por vezes.Mas é porque
tentamos muito mais, refletindo
com nossos acadêmicos sobre
estes processos. Segundo um

acadêmico nos disse no corredor,
é porque realmente todos -

direção, alunos e professores -

acreditamos realmente que

podemos melhorar o mundo.

• DO LEITOR

Multas de cinto de cinto
segurança: há controvérsias

acredito que não seja dispositi\
legaL Quanto a hierarquia Q
normas, só lei revoga lei. Isso
dizer que parecer algum entra

hierarquia das leis, haja vista q
apenas e tão somente se trata

uma opinião.
.

Concluindo esse entendime
to, acreditamos que o agente'
pode autuar omotorista por es
sem cintode segurança, se om
mo for abordado e cumprir eOlU!
que determina o ern.

Oamparo legal, utilizadopl
agente de trânsito para autuar se
abordagem, é, um Parecer, i
trumentoelaboradoporurnoumai
consultores jurídicos do Denatran

Porque nesse caso então, não �

cria uma resolução, instrurners
normalmente utilizado? Aí sinl
teria um instrumento juridic
legal.O motorista que sentire

arbitrariamente autuado e sem

abordagem, deve sím.. amparado
no ern, defender-se!

.

Os textospara esta col.uní)..deverãoter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 é padro
ser enviados por e-mail redacao@ocorreio·dopóvo.Gom.br. au por carta no endereço Corore

Procópio Gomes deOliveira 246, cep 89251200� Caixa Postal19. É obrigatória informarnonl

completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicadOs).
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11' DOS BLOGS
CRI�TINA PADIGLIONE . rdJ

,� digital promete rememorar TV de Cb�te�briand
.

Semana passada, emissoras de tv e indúStria de eleírõncos se. uniram f.1um

forum que pretendia anonctár o andarrierno da chegada daJV (jigital,J'lqrcada
para 2 de dezembro naGraMe São Paulo: As concessionárias estão em dia -

com experimentos, testes e equipamentos. Já a indústria de eletros.:.'Não sa.be
responder quando chegam às lojg$ Oq te.leyi�ores' dompatíveis para se. ver TV
em HD, não responde qual a média de preço dos novos apareiNos e calcula em

H$700;OO o preço dos conversores.De jeITo que a coisa vai; é de-se esperarqu!
, em dezembro quase ninguém disponha dereceptores. Será como naquele
setembro de'195Q,' quando Assis ChateauQriánd inaugurou sua TV Tupi: sem '

•

aparelhos em.casa, o pessoal vai ter de se, acotovelar diante de monitores'em
praças públicas para perceber a diferença'na imagem, Em casa mesmo, meia
dúzia de gatos pingados sacará que a TV digITal está aí.

ANO
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:No gabinete do prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB)

a adoção do horário único

estã aprovada. Por conta
de "expressiva" economia
verificada no ano passado,
é a justificativa. Só faltam
detalhes da operacio
nalidade. E, com aval da

maioria dos servidores.

Bídu.

Perguntinha
Baixada a poeira,

como ficam os cargos

comissionados e gra

tificados ocupados por

conta de cotas dos par

tidos políticos não ali

nhados ao PMDB depois
da filiação do prefeito
Moacir Bertoldi ao par

tido?

Exemplo 1
Financiadores de cam

panhas majoritárias em

Jaraguá do Sul reclamam,
outra vez, da falta de san-

"

gue novo. Mas não enca-
"

ram o desafio. O único

que fez isso nos últimos
anos foi GeraldoWenlin- "

ghaus,Comele a prefeitu
ra deu" um salto de quali
dade em apenas dois
anos. Infeliimente, amor
te o levou na metade do
mandato.,

Exemplo 2
Na verdade,' histórica

mehte eemqualquer parte
do país ospartidos políticos
ao longo de décadas
sempre foram e continuam
sendo na maioria coman

dados por legítimos capitães
donatários que agem bem
ao estilo da então Coroa
POrtuguesa. À sombra de
les, nem tiririca cresce .:

CÉSAR JUNKES

Olho no futuro
O atualmodelo da matriz econômica de Jaraguá do

Sul não serve mais, segundo o secretário de De

senvolvimentoEconômicoMárcioSilveira, por falta de

espaço físico. Silveira defende investimentos públicos e

privados no setor de tecnologia, que cresce 2,5 vezes

mais que a média mundial. Cita os incentivos federais

eestaduais existentes que podem impulsionar a criação
de uma políticamunicipal de atração dessas empresas.
Lembra que os salários do setor são mais altos e que o

impacto econômico se verá também no comércio e no

setor de serviço local. "E fazer com que as próximas
gerações não sintam os reflexos da possível estagnação
da economia". Blumenau, Joinville e Florianópolis já
têm essa visão hámuito tempo e, por isso, sedestacam

comopólos tecnológicos.

lá ...
Presentes o prefeito João Paulo Kleinübíng, o vice

Edson Brunsfeld, o advogado Eduardo Kreuz da

Advocacia Geral da União, juiz federal Adamastor

Turnês, todos os secretários e auditório lotado. Assim

foi a entrega à Câmara de Vereadores do plano de

carreira dos 4,8 mil servidores da prefeitura de

, Blumenau.já disponível na internet.

.�.e aqui
Em Jaraguá do Sul os servidores da prefeitura não têm

nem idéia de quando o projeto de cargos e salários,
solenemente prometido na campanha de 2004 como '

prioridade das prioridades, vai chegar ao Legislativo. E,
quando isso acontecer, provavelmente pelas mãos de um
funcionáriodoExecutivo.Que não temo hábito dodiálogo
e nem o da presença física na Câmara

Emprego,
leitor pergunta à coluna o que faz o ex-petista Mario

Papen na prefeitura. Ele tem cargo comissionado na

Fundação Municipal de Esportes e é filiado ao PC do B

presididopelo tambémpresidente daFME,Jean l.eutprecht.

Também
Dos nomes apresen

tados recentemente pelo
presidente do OEM,
Carione Pavanello, co
mo prováveis candida

tos a vereador, dois já
não são mais: ummigrou
para o PC do B e outro

para o PSB. Ambos os

partidos detentores de

empregos no governo

municipal.

Vai esperando
Se prometerem para

novembro o início das
obras da rotatória, mo
radores e usuários da

BR-280 que utilizam o

trecho daTifa dosMonos

podem ensacar a viola. A

não ser que Papai Noel
de fato e�te.

lula e Ideli
Lula foi polido no ato de

incorporação do Besc pelo
Banco do Brasil. Compa
rou 6 evento à vinda de
Ronaldinho para jogar ao
lado de' Falcão. Já a

senadora Ideli Salvatti

(PT), no episódio do
'

campusdaUFSC,preferiu
'

comparar Guaramirim a

um pônei e [oinville a um

cavalo al;mo.

Falrncia
Folha de pagamento,

dívida pública, Le

gislativo, Tribunal de
Justiça, Tribunal de

Contas, Ministério Pú

blico e a Udesc conso
mem praticamente tudo ,

da receita atual de R$
9,5 bilhões do governo
do Estado. De cada R$
1 arrecadado, sobra R$
0,03 para investimen
tos.

1£IÇA-fl'IA. 9 " l.t.lI" * 2001 I 3

RETRANCA
Pedágio
Governo federal faz hoje leilão para cobrança de

pedágios. Santa Catarina está incluída em dois lotes:
os 315 quilômetros da BR-116, entre Lages eMafra, e
os 215 quilômetros daBR-lO1, entrePalhoça eGaruva. ,

NoEstado, a intenção é instalar sete pontos de pedágio.

Ouem quer?
Dia 26, às 10 horas, no pátio da Secretaria de

Obras Públicas e Habitação, a prefeitura faz leilão

de máquinas e veículos considerados inservíveis.

São 17 lotes. O mais caro é uma escavadeira Case

Poclain por R$ 34 mil. O mais barato, duas Pick

Up (ano não informado) por R$ 400 cada uma. E

mais cinco toneladas de sucata de ferro, aço e

alumínio por R$ 200 a tonelada.

Boa idéia
Câmara de Vereadores de Itajaí aprovou proposta

para contratar nutricionistas que vão atuar nas

escolas da rede municipal de ensino. Orientando

em casos de obesidade, diabetes, hipertensão arterial
e doenças cardiovasculares provocados por hábitos
alimentares não recomendados.

,Na marra

A contar de 27 de setembro passado, prefeitura de
BalneárioCamboriú terá 90 dias para fornecer vagas
em creches e em pré-escolas a 547 crianças entre

zero e seis anos. Decisão da Justiça atende ação do
Ministério Público.Foi promessa de' campanha não

cumprida. Como ocorre em jaraguá do Sul.

JOSÉ CRUl/AGÊNCIA SENADO

"É necessário acabar com o voto proporcional,
instalando o voto'majoritário também para

vereadores, deputados estaduais e federais. Elegendo
os que têm mais votos, teremos a expressão da

população". Opinião do senador Romero Jucá
, (PMOB-RR), que a coluna assina embaixo.

((
Jangada
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Lojistas apostam em procura
10% maior em relação a 2006
Pais e filhos vão às

compras e negociam
o valor a ser gasto

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

Faltam apenas três dias para
uma das datasmais esperadas pelas
crianças. E, mesmo assim, muitos
dos pequenos já sabem quais
presentes vão ganhar porque eles
próprios foram convidados a

escolher o brinquedo predileto,
com antecedência.

Exemplo dissopôde servistono
último final de semana, quando
os paismovimentaram o comércio

jaraguaense. SegundoDiogoSavi,
de uma loja especializada no seg
mento infantil, a expectativa de
vendas para o Dia das Crianças
de 2007 é muito boa. "Acredito
que vamos superar 2006 em cerca

de 10%", estimou.
Já Maria -Terezinha, proprie

tária de outro estabelecimento,
disse que a procura esteve intensa
ao longo da semana passada e deve
aumentar ainda mais até quinta
feira. Na opinião dela, grande
parte dos negócios fechados inclui
produtos como as bonecas da linha
Barbie, para asmeninas, e as pistas
de corridaHotWheels, preferidas
pelosmeninos. "Os dois sãosucesso
garantido", comenta.

Quem comprova isso é Ma
theus Marques, de oito anos, que
foi às compras com o pai na tarde

CESAR JUNKES

I
l�
í
I

Matheus escolheu o presente com o pai, depois de combinara quanto poderia gastar

de sábado. Depois de passar mais
de 30minutos decidindo omelhor
.brinquedo, ele não voltou para casa
sem antes colocar em prática a

aposta deMaria. Conforme Denis
Marques, o limite da aquisição
havia sido imposta ao filho e não

poderia superar os R$ 50. "Não
adianta levar algo muito caro

porque não dura mais de um mês
na mão dele", confessou.

No caso de Eduarda da Silva,
7, a escolha também envolveu
diretamente amãe.Mas, não tanto
pelo preço final e sim por causa do
encantamento que a compra
exerceu sobre as duas. "Ela quer e
eu fico babando. Acho a Barbie

linda", explica Catarina. A me

nina já tem cinco bonecas e vai
receber outras duas pela passagem
do Dia das Crianças. Por causa
disso, a família deve desembolsar
até R$ 150, valor máximo
estipulado para o presente.

Segundo levantamento da
Fecomércio SC (Federação do
Comércio de Bens, de Serviços e

de Turismo de Santa Catarina), a
pretensão dos lojistas é de que a

data aumente as vendas em

comparação aomesmo período de
2006. Na região da Grande
Florianópolis, onde a pesquisa foi
aplicada, 81% entrevistados
apostaram no crescimento.

João Pessoa escolhe nova diretoria para associação
JARAGUÁ DO SUL
AAssociação deMoradores do

Bairro João Pessoa tem nova

diretoria. Com 154, dos 193 votos
válidos, a chapa encabeçada por
Cláudio Krause foi escolhida para
ficar à frente da localidade até o

mês de maio de 2009. No total,
253 pessoas comparecem à eleição
realizada na manhã do último
sábado,6.

Conforme o ex-presidente,
Aparecido Donizeti Gonçalves,

essa foi a participação mais ex

pressiva da comunidade já con

tabilizada no João Pessoa. "Espe
ramos agora a união das duas
chapas concorrehtes para que elas
discutam e aproveitemas propostas
de cada uma", disse.

Como balanço positivo, Gon
çalves citou a manutenção das
ruas do bairro e o auxílio na im

plantação do Centro de Referên
cia da Assistência Social (Cras),
instalado na antiga sede da as-

socíação. Em contrapartida, ele
reclamou da "falta de comprome
timento e comunicação da di
retoria" que se dissolveu ao longo
da gestão. Já Krause, coloca como
meta a busca de investimentos por
parte da administração pública na

pavimentação das ruas do bairro
e, também, maior segurança às

crianças. "Vamos tentar a abertura
de uma estrada lateral- com
sinaleiro para elas atravessarem a

principalcommenos perigo". (KE)

_

O acidente ocorreu domingo, [IJ
volta das 22h40.

Já no sábado, por volta Q�
16hJO, também na BR-280,fj
condutor damotoHondaNXlrn
placaLYP9159,deJaraguádoS�
Delaci Ferreira Prestes, ui.
trapassou o Pálio, placa KHX
2220, de [araguá do Sul, na pont1
Piraí. Enquanto realizava a

ultrapassagem colidiu contra a

carreta Volvo NU0340, placa
lEE 5554, de Blumenau. Delao
foi levado de helicóptero parar
Hospital São José de Joinville. O
motociclista não corre risco d1
morte, mas teve parte da pena
amputada.

Marido bate na traseira da
moto da esposa na BR-280

Mãe e filha colidem contra
um carro em Santa luzia

experiência para dirigirmoto e que
a filha era acostumada a andarde
Biz com a mãe.

Mas, segundo o Código de
Trânsito Brasileiro, a pena para
quem levar menores de sete

anos em motocicletas é de
multa (R$ 191,54) e a retenção
da CNH (Carteira Nacionalde
Habilitação). No caso de au'

tomóveis, a idade mínima para
ser conduzida no banco da
frente é de 10 anos e abaixo de

quatro anos o veículo deve ter

uma cadeirinha adaptada.
"É importante evitar expor as

crianças a riscos desnecessários,
acima de sete anos omenor deve
ter um capacete compatível com
o tamanho dela, mas abaixo disso
ela não pode ser conduzido por
motocicleta", orienta o auxiliar
do setor de trânsito da polícia
Militar de Jaraguá do Sul,
soldado Éderson Kotarski.

GUARAMIRIM
O casal Elizeu Gomes, 38

anos, e EdiléiaMaderGomes, 24
anos, voltavam de uma festa, no
quilômetro 52,2 da BR-280, em
Guararnirim, quando sofreram um

acidente inusitado. Ela conduzia
a motocicleta Honda CG 125,
placa LYY 6090, de Schroeder, Ele
vinha logo atrás com o automóvel
Gol, placa LYJ 0642, de Gua
ramirim. Elizeu perdeu o controle
do carro e bateu na traseira da
moto da esposa. Ediléia foi en
caminhada em estado grave para
o ProntoSocorro do Hospital São
José de [araguá, mas passa bem.
Elizeu sofreu apenas lesões leves.

JARAGUÁ DO SUL
Mãe e filha sofreram acidente

demotono domingo por volta das
22 horas. Leila Beatriz Mohr, 26
anos, que conduzia a Biz, placa
MEV 2572, de Schroeder, estava
voltandopara casa quando colidiu
com o GolMIB 1667, de [araguá
do Sul, na RuaWaldemar Gurnz,
Bairro Santa Luzia. A filha
L.R.M.T, 5 anos, que estava na

carona da moto, sofreu apenas
lesões leves, e foi liberada na

manhã de ontem do Hospital e
MaternidadeJaraguá. Já Leila está
em estado grave noun (Unidade
de Tratamento Intensivo) do
Hospital e Maternidade São José.

Segundo o marido da vítima,
Roberto Travassos, 36 anos, a

mulher voltava da casa do irmão
dele, o fato de ser uma estrada de
chão e estar chovendo contri
buíram para o acidente. Deacordo
com Roberto, a mulher tinha

COMUNICADO
Foram extraviados Blocos de Notas Fiscais de
Serviço de CHARM CABELEIREIRO de 001 a 1 DO,
emissão UF - SC e Notas Fiscais de Serviços da

I

Empresa EJANIR LUIZ CANI, CNPJ N° 02212268/
001-12. Conforme boletim de ocorrência 00050 -

2007 - 08463 em 8/1 0/07.
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Schützenfest reúne atiradores

interessados na cultura alemã
Mais de 25 mil pessoas

passaram pelo Parque
no final de semana

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Desde a primeira edição da

Schützenfest, há 19 anos, Val

dina Gutz dedica dez dias por
ano às tarefas árduas repassadas
pela organização do evento.

Sempre como voluntário, ele
auxilia quem decide tentar a

sorte nos estandes de tiro. Um

exemplo da dedicação é as

poucas horas que tem de sono

nas três noites de cada final de
semana dos quais trabalha. De
sexta-feira para sábado, cochilou
apenas 15 minutos antes de
voltar ao Parque Municipal,
pronto para mais uma temporada
no batente.

Omotivo de tanta dedicação
é um só: a valorização do tiro e

da tradição germânica trazida
pelos antepassados nos dois
séculos passados. Como típico
descendente de alemães, Gutz
diz que o interesse pela cultura
se expande ao ponto de sonhar
em visitar a terra-natal dos
familiares distantes. "Em 2008,
começo a guardar dinheiro para
pagar viagem", afirma.

Enquanto isso não acontece,
ele aproveita o clima de

ESTU:OO
Conforme a historiadora

Suely Petry, no estudo
intitulado "A maquinaria
da festa", que traz abor
dagens a respeito de gran
de parte das comemo

rações de outubro de San
ta Catarina, as manifes
tações culturais expressa
das comQ base da Schüt
�enfest são uma releitura
do associativismo exis-

Valdino Gutz ressalta importância cultural da festa dos atiradores

animação da Schützen, assim
corno outras 25 mil pessoas
fizeram ao longo do primeiro final
de semana da festa. Segundo os

números divulgados pela
comissão organizadora, foram
consumidos quase 18millitros de
chope e disparados cerca de48
mil tiros, durante esse período.

Alguns deles ficaram a cargo
de Dayane Stahelin. Ela diz que
mesmo não tendo ligação
hereditária nenhuma com essas

manifestações culturais, admira
a face tradicional da festa.

tente naAlemanha na épo
ca da colonização. Ele ser

viu, no Brasil, como meio

de formação da vida social
das colônias alemães.

Os clubes de caça e tiro

assumiram tanta importância
junto àqueles grupos que
eram consideradas "a ter

ceira célula aglutinadora da

população, junto com a

família a igreja".

"Venho todos os anos para atirar.

Quando chega esta época, a

animação contagia", comenta.
Opinião semelhante temOdi

Nevio Alessi. O dentista gaúcho
integra a equipe de tiro do Clube

,Atlético Baependi há cerca de
oito anos e não troca a Schüt
zenfest por qualquer outra do
circuito catarinense de outubro.
"Ela é nossa. Sou apaixonado por
isso, assumi a cultura alemã,
mesmo tendo descendência
italiana,' porque tudo é muito

bonito", enfatizá.

PROGRAMAÇÃO
DE HOJE

18h - Abertura dos portões
do Parque de Eventos
Jantar típico no

Pavilhão "N' "

19h - Competições de tiro

20h - Baile no Pavilhão "C"

21 h30 - Apresentações
folclóricas no

Pavilhão "C"

Festival de Formas Animadas
fecha com público de 10 mil
JARAGUÁ DO SUL

Bonecos, bonequeiros e

público. A interação entre os três

foi tanta que a saudade sobressaiu
com o término da sétima edição
do Festival de Formas Animadas
da Scar. Depois de muito riso,
atuações surpreendentes e lotação
na maioria dos espetáculos, o
evento enoerrounosábadopassado
comduasmontagens quedeixaram
a platéia boquiaberta.
A responsabilidade por esses

momentos ficou com as

companhiasCaixa doElefante, de
Porto Alegre, e [ordi Bertran, da
Espanha. Uma apostou na peça
"Histórias da Carrocinha" e

conseguiu arrancar gargalhadas
semelhantes de adultos e crianças
em um texto divertido e cheio de

piadas locais. Já a outra, levou ao

palcodoGrande Teatro doCentro
Cultural alguns "Supermonstros"
especialistas na arte de encantar.

Manipuladas através de fios, as

marionetes dançaram, cantaram
e conversaram com quem as

assistia. Ambos, porém, foram
aplaudidos de pé ao final das

apresentações.
Segundo Mario de Ballentte,

diretor artístico do grupo gaúcho,
tudo isso foi possível por causa de
um único motivo. "De uns anos

para cá percebemos a formação de
umpúblico emJaraguádoSulque
percebe os códigos do teatro".

Para Gilmar Moretti, vice
presidente de Artes Cênicas da

Scar, o balanço dos quatro dias de
festivalé positivo. "Foium sucesso.

Ao longo desses sete anos,

conseguimos um evento com

formato estável", considerou.
Como resultado disso, ele ressalta
ainda a integração das trupes
participantes, as discussões em

-tornodo teatro de formas animadas
e a formação de público.Ao todo,
mais de 10 mil pessoas assistiram
àsmontagens .

CESAR JUNKES

Gilmar MoreHi 'diz que formato do festival é estável, o que garante sucesso

Aquecedor dá novo

destino a garrafas
JARAGUÁ DO SUL

Interessadoemeconomizarcom
a conta de energia elétrica, Ivanir
Pereiraaceitou umdesafiosugerido
pela Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina): Ele começou a

construir o aquecedor solarque vai
garantir banhos quentes para a

família inteira a partirdas próximas
semanas. Tudo isso, graças ao '

reaproveitamento de garrafas pete
caixas de leite.

Conforme a sub-coordenadora

doprojetoEnergiadoFuturo,Soraia
Freitas, a idéia é colocar 30 peças ,

para funcionar em [aragua do Sul,
Corupá, Guaramirirn e Schroeder.
A primeira teve início ontem e

se estende até amanhã, no Bairro

Jaraguá 84. Serão confeccionados
cinco aquecedores, utilizando 250
garrafas e caixas para cada um, em
média. Estima-se que a economia

propiciada pela iniciativa gire em

tomodos30%.
Dentro de cada garrafa pet há

uma caixa de leite pintada com

tintapreta. Elas são encaixadas em
módulos, que ficam ligados à caixa
dágua e ao chuveiro.A invenção
é de José Alano, de Tubarão. O
eletricista aposentado patenteou o '

projeto e ele sópode serexecutado
por pessoas com problemas
finanoeiros. (KE)
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Stammtisch de Corupá
No sábado, 6, aconteceu a 3ª Stammtisch de Corupá. Cerca

de 2 mil pessoas "estiveram na Avenida Getúlio Vargas, durante
todo o dia. A Prefeitura de Corupá comunica que no próximo
final de semana, acontece na cidade a Bananenfest.

Galeteada
A Associação Recreativa Brasinha realiza no dia das crianças

a tradicional Galeteada. O evento inicia às 9 horas e terá cama

elástica, piscina de bolinhas e brinquedos diversos. Reservas de
ingressos a R$ 10 pelo telefone 3376-11 00. O evento é

organizado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários.
<'

Momentos marcantes
Alunos do Marista visitam São Francisco do Sul

Em recente viagem de estudos a cidade de São
Francisco do Sul, os alunos dos terceiros anos
do Colégio Marista São luis puderam
observar in loco a arquitetura da cidade e as

transformações ocorridas com o passar dos
tempos pela ação do ser humano.

Marista. Aulas para a vida. Valores para sempre.

ocorreio.com@OCorreiodopovo.com.br

Garoto.' da Capa
Kavan Henrique da Silva,

com ape�as 7 anos, está fi.�e
na carreira de modelo. Eleini
ciou fazendo alguns trabalhos
em Jaraguá do Sul e região. Foi
um dos classificados da etàpa
regional do concursoGaroto da
capa.com,

.

na categoria 3 a 6

anos, juntamente commais cin

co candidatos. Com isso Kayan
conquistou uma vaga na etapa
estadual em Blumenau. Tam
bém foi um dos classificados para
o concurso em São Paulo,
capital. Não conseguiu o título
de Garotinho da Capa nacio-

. nal, porque completou sete anos .

antes da competição.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da Associação de Moradores do Bairro dos

Imigrantes (AMOBIMI), Charles Longhi, vem através deste convocar

os moradores para eleição da nova diretoria, gestão 2008/2009.
Para tanto, fica estabelecida a data de 17 de outubro de 2007 as 14

horas o prazo final para a entrega das chapas interessadas em

disputar a eleição.
A Assembléia Geral para eleger a nova diretoria será dia 20

de outubro de 2007, das 14 h às 16:30 minutos, no Centro Recreativo
da Amobimi, na Rua Luis Balistieri, 222. Portanto todos os

associados da Amobirni, com direito a voto, conforme prevê o Estatuto,
estão convocados a participarem.

Guaramirim, 6 de outubro de 2007.

Charles Longhi
Presidente da Associação

* Por problemas técnicos não foi possível a publicação deste edital em 6/10/2007

E.oITAL DE .PRIMEIRO PUBLICO LElLAO E INTIMAÇÃO
JARAGUA DO SUL - SC

Data do leilão: 10/1.0/07 - A partir das: 14:30
Local: CAIXA ECONOM.lCA .FRD.ERAL - AGENCIA JARAGUA DO SUL - RUA
EXPEDJCIONÁRIO GUMERCINDO DA SILVA, N" 45, CENTRO - JARAGUA DO
SUL-SC
JULIO RAMOS LUZ, Leiloeiro Oftcial matrícula AARC/162 estabelecido a RUA DOM BOSCO
. N° 276 - SALA 102, RIO DO SUL, SC, telefone 4735217730, faz saber que devidamente]
autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei N" 8004, de 14/03/1990
e Decreto Lei N" 70 de 2111111966 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 08170 e CFG
10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas
hipotecárias em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante

pagar, no ato, comg sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.

A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita atravea
de Carta de Crédito, que poderá 'ser obtida junto a qualquer Agência, após análise cadastral e

comprovação de reuda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes

deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agência da CAIXA
ECONOMICA .FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação.a data
do leilão.

Os lances mínimos pard venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos lermos do Art. 1484 do CC, sendo omaior dos dois valores, sujeitos,
porém, a atualização até no momento da realização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas inclusive
condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado. o arrematante
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de
Arrematação ou do contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis.

O leiloeiro acha-se habj.litado a fornecer aos mrerresados, .inforrnações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 'caso não sejam
localizados, .

."

SE.o:28762- CONTRATO: 8041700014080- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AGENCIA:
04170JARAGUA DOSUL
MARIA TA.oEU DE LOUR.oES TEIXEI.RA, BRASILEIRO(A), FUNCIONARIA PUBLICA
CPF 00518145956, Cl.1�4600l SSP-PR. DIVORCIADO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMPVEL: CASA RESIDENCIAL. LOTEAMENTO RESIDENCIAL
MIRANDA, A RUA 996-PAULlNA KRUGER LESCOWICZ (ANTIGA RUA 996- SEM
NOME), N" 34, LOTE 6 I, BAIRRO JARAGUA 84, EM JARAGUA DO SUL, COM AREA DE
319,80M2, AREA CONSTRUIDA DE 91,40M2, COM TODAS AS SUAS INSTALAÇOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 45.205,16
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 51.893,37

RIO DO SUL, ·19/09/07
JULIO RAMOS LUZ

FALECIMENTOS
Faleceu às 20h do dia 7/10, a
senhora Irmgardl Milbratz
Horongoso com idade de 76
anos. O velório foi realizado em
sua residência e o sepultamento.
no cemitério de Marthim Luther.

Faleceu às 18h do dia 7/10, o
senhor HardwichWendorff com
idade de 73 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no
cemitério Três Rios.

Faleceu às 7h30 do dia 7/10, a
senhora Jacira Ribas Herzer
com idade de 63 anos. O velório
foi realizado na Igreja Evangélica
Ilha da Figueira e o sepultamento
no cemitério Municipal da Vila
Lenzi.

Faleceu às 6h do dia 7/10, o
senhorAfonso Betoni com idade
de 81 anos. O velório foi
realizado na Igreja Sagrado
Coração de Jesus e o

sepultamento no cemitério

Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 3h30 do dia 7/10, a
senhora Maria laura da Cruz
Sabel com idade de 55 anos. O
velório foi realizado na Capela
Rio Branco e o sepultamento no

cemitério de Guaramirim.

LOTERIAS
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Homens assaltam lotérica

no Centro de Schroeder
Polícia pncontrou

dois susppitos numa

casa do João Ppssoa

DAIANE ZANGHELINI

SCHROEDER!
JARAGUÁ DO SUL
A Lotérica Roma, no Centro

de Schroeder, foi assaltada na

tarde de ontem. Por volta das

15h30, dois homens renderam
duas funcionárias eobrigaramelas

�

a entregarem o dinheiro do caixa
e do cofre. Em seguida, fugiram
numa motocicleta CG, de cor

preta.APolíciaMilitardeJaraguá
do Sul eSchroeder localizaram os

suspeitos, J.D.J.B., 17 anos, e M.P.,
16, na casa de conhecidos, no
BairroJoãoPessoa.
A funcionária da Lotérica,

Abone Duwe Kath, contou que
umdos acusados tinha comprado
uma raspadinha cerca de dez
minutos antes do assalto e foi
embora. Depois, ele voltou com

umhomemmoreno, de capacete,
que apontou a arma para ela e

anunciouo assalto. "Ele empurrou
ochente que euestava atendendo
no guichê, apontou a arma para
mimepediu o dinheiro do caixa e
do cofre.Depois ele levou a chave
d

'

o .carro do cliente e os dois
fugiram", relembrou, abalada,

Bandidos portavam revólver calibre 38. Raspadinha também foi encontrada

Os suspeitos foram localizados

com o auxílio de um cliente da

lotérica, que seguiu os lxmdidos
de caminhonete até o Bairrojoão
Pessoa e avisou aPM. Os policiais
encontraram os acusados numa

casa na Rua Fritz Setter, com a

ajuda de vizinhos. O responsável
pela operação, capitão Daniel do
Espírito Santo, disse que um casal

de namorados, que estava na

residência, permitiu a entrada da
. polícia.

"Quando os suspeitos foram
vistos na sala, o namorado disse

que os dois rapazes eram amigos e
estavam fazendo uma visita",
comentou. O casal Douglas
Daniel do Livramento, 20, e a

namorada dele, ALS, 17, foram
levados à delegacia de Guarami
rim com os suspeitos, para prestar
esclarecimentos.OcapitãoDaniel
disse que a polícia vai investigar
se os acusados portavam docu

mentos falsificados e se eles já ti
verammais passagenspelapolícia.

Se eles foremmesmomenores

de idade, serão encaminhados à

Vara da Infância e Juventude, e
� juiz vai definir se eles serão

internados numa instituição de

menores infratores ou se cum

prirão medida sócio-educativa

em liberdade. Até o fechamento

desta edição, a PM ainda não

tinha informações precisas sobre
. o valor roubado.

TERÇA-FEIRA, 9 dp outubro dp 2007 I· 7

SUSPEITOS VISTOS ANTES DO CRIME
"Nunca passei por uma

situação como essa".A frase da
funcionária Alcione Duwe

Kath expressa o desespero que
vela sentiu na hora, quando o

, homem de capacete apontou a

arma para ela e obrigou ela a

entregar o dinheiro do caixa e

do cofre. No momento do

assalto, quatro clientes estavam
na lotérica. Segundo Alcione,
o homem que apontou a arma,

um revólver calibre 38, era
moreno e alto. Já o outro, que
comprou a raspadinha e não

cobriu o rosto, tinha "luzes" no

cabelo e era mais baixo.
ObalconistajoãoCarlos dos

Santos, e a farmacêutica Fran

cine Freitas, que trabalham

numa farmácia ao lado da

lotérica, viram quando a dupla
I saiu da moto em alta veloci

dade. "Minutos antes de sa

bermos do assalto, fui até à

sorveteria e vi os dois lá, to
mando sorvete", contou

Francine.

Nanoitede domingo, outro
assalto aconteceu no "Bar da

Nena", na Rua Adolfo Putjer,

Bairro Rio Molha, em [araguá
do Sul. A vítima, M.M.B., dis
se que três homens bateram na

janela do estabelecimento di

zendoque queriamcomprarum

garrafão de vinho. Quando ela
abriu a porta para apanhar o
garrafão, foi rendida por umdos

homens com uma faca. O

bandido machucou a mão di

reita dela a anunciou o assalto.
.

Os ladrões roubaram o

garrafão de vinho e cerca deR$
450 em dinheiro e depois fu

giram em um Chevette mar

rom.APM fez rondas, mas, até
o fechamento da edição, os la
drões-não foram encontrados.

TRÁFIco - As Polícias Ci

vil e Militar de Jaraguá do Sul

e Guaramirim prenderam sete

pessoasenvolvidas coin.o tráfico

de drogas e apreenderam 70

gramas de substância análoga
a crack, cerca de R$ 3.500 em
dinheiroeumFiesta placasUI-
1809, de Guaramirim. O co

mérciodedrogas foi flagradona
noite da última sexta-feira, no
Czemiewicz, e numa residência
doCorticeira, emGuaramirim.

Defesa Civillança Atlas de

Desastres Naturais no Fórum
JARAGUÁ DO SUL dual, Márcio Luiz Alves.

O retrato dos desastres ocor- OAtlasdeDesasrreaNatu-raís,

ridos em 20 anos de história de organizado pela UFSC (Uni
Santa Catarina foi divulgado versidade Federal de Santa Ca

ontem à noite, na abertura do 4º tarina) e coordenado pela Defesa.
FórumNacional de DefesaCivil, Civil do Estado, será distribuído

na Scar (Sociedade Cultura para os participantes do fórum e

Artística). Na oportunidade, para universidades do Estado. O

aconteceuo lançamentodoAtlas fórumvaipossíbilítar a discussão e
de Desastres Naturais do Estado oconhecimentodeassuntoscomo

de Santa Catarina. O tema do as estratégias para redução de

encontro, que acontece até desastres; o papel da mídia nos

quarta-feira, 10, é "Mudanças desastres; causas 'e efeitos das

climáticas, suas <;ausas e efeitos". mudançasclimáticas; aatuaçãoda
Entre as autoridadespresentes psicologia em emergências e

estão o secretário Nacional de desastres e o desafio na atuação
Defesa Civil, Roberto Costa de integrada de atendimento a

Guimarães; o diretor do Ceped emergências; entre outros temas.

(Centro de Estudos e Pesquisas. O Fórum é uma realização do
sobre Desastres) daUniversidade Ministério da IntegraçãoNacio

Federal de Santa Catarina;"
-

hal, governo do Estado, Prefei
Antônio Edésio Jungles; o tura, Defesa Civil e UFSC. A

secretário-executivo da Justiça e ex-pectativa é de que cerca de

Cidadania, Justiniano Pedroso; e 600 pessoas participem do

o capitão da Defesa Civil Esta- evento. (DZ)
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Wally Voigt,
esposa do

empresário
Werner

Voigt,comemorou
,

aniversário dia
15 de setembro

no restaurante da
Scar. Quem

esteve presente na

festa foi o ator,
apresentador e

- cantor Moacvr
Franco.

O CORREIO DO POVO

TERÇA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2007

exlra@ocorreiodopovo,com.br

Festa de Aniversário

Paulo Trejes, com sua irmã, mãe e com a esposa CUca Voigt

com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de sua vlsit(
- Alameda 25, sala 1.1.

,:!IIi,',"Fone 3055 2229
, "iF,;

Marechal Deodoro da Fonsecà; i,g1 .

ii

Moacyr Franco
emocionou a.

aniversariante, Wally
,

Voigt. A festa foi um
,

presente do marido
Werner Voigt. Ao lado,
os familiares Sérgio
Schwart e Mirian '

Voigt Schwart
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KANTAN II TE CONTEI!

PUXASACO

As meninas do futebol Feminino Olvmpva de

Jaraguá, que estão disputando o Campeonato
Catarinense, trouxeram um empate de

J

Pomerode, domingo. Embora, há controvérsia:

quem assistiu ao jogo comentou que as meninas

de Jaraguá, foram literalmente "surrupiadas"

f�lo árbitro dapartida.
O pessoal que, de repente quer dar um brinde de
Natal bem esperto mesmo; vale conferir o site

www.behling.ind.br. Todos produzidos com

madeira de reflorestamento. Com certeza é um

mais líndo do que o outro.
' ,

**

O Figueirense massacra o Paraná, 4 x O. O

alvinegro ainda não estámorto. '

**

No próximo dia 11 de outubro, acontece um

delicioso café da manhã, a partir da das 7 :30hs,-no
salão de eventos do Cejas, para o Lançamento da

DecoraçãoNatalina 2007. Promoção doCOL.
:

**
'

"
;'

Hoje à noite, às 19 horas, o cantorEnéas Raasch,
apresenta seu show Alma Simbolistâ," no
auditório daUnerj.
**

No próximo dia 20 de outubro, a partir das 9:00
horas, da manhã, tem Strassenfest, que já está em

sua 3º Edição. Esse ano com. a presença do grupo de
pagode Nova Tendência e os cantores Ge-e-Gê e

Rochele.
'

**

No dia 27 de outubro, na Combat, tem o 1º
Carreteiro do Atleta. Promoção do Máster Volêi
de Jaraguá e Futebol Feminino Olympya.
Presença do grupo Entre Elas, Nova Tedência e

Kibeleza. Pagodeira das boas.
**

Após completar um ano de sucesso em Jaragud do Sul, o

Kantan Sushi Lounge fechou suas portas no último dia

primeiro, para um período de reformas. Na quintá-feira, dia
"

11 de outubro, você poderd conferir o que o restaurante

preparou' pra sua clientela Vip curtir_ neste segundo ano de

atividades, Eu posso: adiantar que ficou um must' e as

�novidades sãomil.

'DESABAFO ,BEMNAFITA

Ex-presidente José Sarney,
saudando Lula durante'
visita à sede da Academia
Brasileira de Letras:
'- Vossa Excelência poderia
ter e n t rad ó

p ar a . a

.Acadernia.;
Hei, Lula até é bom de O tempo.não páral Só a saudade é que faz as

No próximo dia 14 de papo- sabe-se. Não é� Mas Coisas pararem no tempo ...

b
daí entrar' na, Academia' - Mário 'Quintana "

outu ro, com início às 10
h

Brasileira de Letras, é,. ' ,

oras da amanhã, acontece d
,', ,

'

no Parque Malwee, a Copa
emais, senador! :-. meA DE TERÇA

Studio FM,de Bicicross pard Ml,MO
Saborear um Café Golonial na Academia do

,

.{. d' d A Chopp" '

novatos e J e era os. Adorei o mi_mo que'recebi d'a
inscrição é llitro de leite em p'r e s d ri a R elm s

,..;....--',...-----'-----------

,Longa Vida ou 1 kg de Beneyenutti, O presentinho PERGUNTAR NÃO OFENDE

alimento'não perecível. Mais veio em conseqüência da

,
informações pelo fone

'

i na ugura ç ã o da sua
,

,

99262249, Cúmplice, loja com muita

moda feminina e masculina, ,

inaugurada n,a última sexta

feira,

Numamesa de bar:
_ Ontem, minha mulher e

eu estávamos falando de

coisas da vida, De viver ou
morrer, Eu lhe disse:
"Nunca me deixes viver

em estado vegetativo
dependendo de uma

máquina e líquidos, Se'

você me vir nesse estado,
desliga tudo que me

mantém vivo, ok?". Você
acredita que a filha da
mãe levantou, desligou a

TV e jogou minha cerveja
fora???

Os empresdrios' Valér.id
Junkes e David Borba da vi
Mais, acabam de adquirir
mais uinCl: empresa de mídia
externa. Trata-se da
blumenauense Scata. Em' ,�

breve, a dupla começa a ,dar o
ar, de sua 'graça em, terras

alemãs.
'

PRAAGENDAR

,

CONGRESSO

,

'

Faz tempinho que não recebo
,"-

e-mails dos torcedores do São Paulo,

O que teria acontecido???

Acontecerá de 7 a 12 de

novembro, em B�lneário'
de Camboriú' o 16°'
Congresso -Nacional de
Colunista Sociais. A

promoção é da Febracos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Resident Evil 3: A Extinção (Dub)
(16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Sex/Seg!Ter/Qui)
(14h1 O, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30
- Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 2
A Turma da Mônica -

Uma aventura no tempo
(13h50 - Sáb/Dom/Qua)

A Família do Futuro
(15h30 - Sáb/Dom!Qua)

A Hora do Rush 3
(17h20, 19h10, 21h - Todos os dias)
• Cine Shopping 3
Ratatouille
(14h30 - Sáb/Dom/Qua)

Primo Basilio
(17h - Todos os dias)

Eu os declaro marido e ... Larry
(19h, 21 h1 O - Todos os dias)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Resident Evil 3: A Extinção (Dub)
(14h.10, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30 -

Todos os dias) .

• Cine Cidade 2
Mimzy - A Chave do Universo
(15h45 - Sex/Seg/Ter/Qua/Quí)
(14h, 15h45 - Sáb/Dom)

A volta do Todo Poderoso
(17h30 - Todos os dias)

A últimá cartada
(19h10, 21h�0 - Todos os dias)
• Cine Mueller 1
Resident Evil 3: A Extinção
(14h, 16h, 18h,20h,22h
- Todos os dias)

Os Simpsons (Dub)
(14h30, 17h - Todos os dias)
• Cine Mueller 2
Licença para casar

(14h30, 16h30, 19h,21h30
- Todos os dias)
• Cine �ueller 3
A hora do Rush 3
(22h10 - Todos os dias)

Putz a coisa ta feia (Dub)
(14h15, 16h15, 18h15, 20h15
':- Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine tieumarkt 1
Resident Evil 3: A Extinção
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h
- Todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
Ligeiramente grávidas
(14h10, 16h40, 19h, 21h30
- Todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
Instinto Secreto
(14h40, 17h15, 19h30,21h50
- Todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
Putz a coisa ta feia (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30,20h30
- Todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
Eu os declaro Marido e ... Larry
(19h10, 21h20 - Todos os dias)

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

(19h40, 21h40 - Todos os dias)

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

ocorreiodop.ovo@ocorreiodopoyo;com.br

Câmara aprova diversos projetos
o Correio do Povo, edição de 26 de setembro a 2 de outubro de
1987, informava que o Legislativo Municipal estava analisando
vários projetos de lei, muitos dos quais que há meses

aguardavam votação. Apresentado originalmente em fevereiro,
foi aprovado naquele mês o projeto que concedia subvenções e

contribuições a diversas entidades educacionais, culturais,
assistenciais, esportivas e recreativas, no valor de Cz$ 4,450
milhões e Cz$1.029.624, respecüvamente, Outro projeto
concedia subvenção a Amvali de Cz$ 40 mil e, ainda, Cz$ 50
mil à Ação Social. Segundo a matéria, o Executivo estava
buscando autorização para receber, em doação da Malhas
Malwee, três relógios digitais eletrônicos completos, com
indicadores de temperatura.

O DIA DE HOJE
SANTO
São Dionísio
São João Leonardo

EFEMÉRIDES
Dia do Atletismo
Dia Mundial do Correio

1958
O papa Pio XII morre em sua

residência de verão de Castel
Gandolfo.

1970
O presidente Emílio Garrastazu Médici

inaugura, perto de Altamira PA, a placa
comemorativa do início da construção
da «idovla Transamazônica.

1982
O Estado de S. Paulo confirma que o

militante comunista brasileiro Maurício

Grabois, dado como desaparecido
desde 1973, foi morto na véspera do

Natal.daquele ano.

1988
Autoridades soviéticas iniciam a

demolição completa da cidade de

Tchernóbil, que devido à radiação, não
poderia voltar a ser ocupada.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo nublado em Santa Catarina
Áreas de instabilidade favorecem a

presença de muitas nuvens, aberturas
de sol e pancadas de chuva.

Temperatura elevada com sensação de
abafamento. Vento de nordeste e norte,
fraco a moderado com rajadas.

� Jaraguá do Sul e Região

·0 CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@oeorreiodopovo.com.br

O dorminhoco Mikey foi clicado pela leitora Sandra R,ath.

UTILIDADE PÚBLICA
SEMINÁRIO
O II Seminário de Transportes
Rodoviários de Cargas acontece hoje,
às 19 horas, no Centro Empresarial.
A entrada é gratuita, confirmações
pelo fone 3275-7017.

HOJE I QUARTA 6 QUINTA
.

6Mr�: 18°C<> MIN: WC MIN: 19°C
MAX: 24"C� MAX: 27° C MÁX: 28' C

Sol com nuvensChuvoso Sol com nuvens

� Fases da lua

MINGUANTE NOVA CRESCENTE, CHEIA

�. 3/10 '1'1/10 � 19/10 O 26/10

ANIVE1[Aii-
8/10
Adelina Schmitz
Adriano Nellmann
Aliane Karsten
Aline Graziela da Silva
Alsina Priebe
André Felipe Martini
Bruno Beseke
Celso Rangel
Curt Linzmeyer
Dorival Buettgen
Elton John Hoffmann
Fabiane Barg Turquetti
Felype Y. Nunes
Jackson Schwarz
Jonathan H. Bloss
Jose Waldema da Silva Junior
Kathia Regina Emilio
Luciano Richter
Marcos Beltramini
Maçia Alvacir S. Konell
Maria Kohler Bartel
Poliana Maiochi Pires
Rafael da Silva
Raissa L.R. de O. Jurei
Roberto Billy Tailacker
Roselene Zanella
Roseli Tomelim
Tatiana F. do Nascimento
Vilson Borchardt

9/10
Analú Sabino
Antonio cos Santos
Amaldo FOrrT)igari Filho _

Deise Ap. Wolf
Denise Mainka
Eliane Ap. Pedrotti
Felipe Gruber
IIdemar S. Rikinn
João A. Henckmaier
Jueelia Ribeiro
Karina Voight
Lindomar Dellagustina
Lisandra C. Kuhn
Luiza de P. J. Souza
Moacir Lipinsky
Nathan Matheus E. Pereira
Nayane Franzener
Nei Everson Puleeno
RodrigoThéodoro
Sueli G. Mulloschadt

.
Terezinha Utpadel
Valdinho Adam
Valmor Fleming

CURSO
Acontece do dia 22 a 25 de outubro o

treinamento Qualidade no atendimento
telefônico. O curso será das 19 às 22
horas no Centro Empresarial.
Inscrições no 3275-7024.

.;l,QII" "

• FLORIANÓPOLIS
. MiN: 19°1 MÁX: 24'
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Eterna Magia .

.

Max insiste que Eva vá para o hospital,

embora Peter seja contra. Nina garante'
a Pérola que não empurrou Eva. Lucas

tenta beijar Elisa. Flávio acorda

assustado e corre para o quarto de Elisa.

Lucas quer enfrentar Flávio, mas ele o

acalma só com palavras. Peter insiste

que Eva não faça uma radiografia, mas
Max e Rafael decidem que é necessário.

Nina quer sair para procurar Conrado.

Max a acusa de tentar prejudicar Eva e a

tranca nó quarto. Matilde se despede
das crianças e se muda para um

quartinho em cima da barbearia.

Sete Pecados
Régis convence Dante a ir à final do

concurso de culinária. Carla concorda

em se casar com Barão com separação
de bens. Barão manda Ágatha procurar
uma advogada chamada Margareth.
Clarice vê Beatriz piscando para Pedro e

percebe que os dois querem prejudicá
la. Edith, a organizadora do concurso,

vê que Beatriz deu dez para todas as

outras finalistas e zero para Clarice. Dante
assiste a tudo e fica indignado. Beatriz é

retirada do júri, e Clarice vence o

concurso. Dante vai cumprimentar
Clarice, mas Pedro aparece e a beija.
Dante vai embora, furioso.

Duas Caras
Branca exige que Gioconda lhe conte o

que viu. João Pedro acaba confessando
tudo a Barretão, que promete ajudá-lo
como álibi. Gioconda diz o que sabe e

Branca fala que ela inventou tudo para
destruir o seu casarnento. Barretão jura

t para Branca que estava com'João Pedro
na hora em que Gioconda diz tê-lo visto
no shopping. Adalberta, com novo rosto,
assume a identidade de Marconi Ferraço.
Marconi faz sinal para Bárbara pagar
Hidalgo, que garante que o registro de
sua passagem pela clínica será apagado.
Marconi Ferraço díz para Bárbara voltar
para o Nordeste.

.

luz do Sol
Pedro diz para Milena que não engoliu o

que aconteceu no casamento dele com
Nina. Milena, cínica, pede desculpa pela
atitude de Clemente. Pedro diz que não
acredita. Tom e Verônica chegam ao

cartório. O dono do cartório diz que não
existe nenhuma certidão de óbito de
Gregório. Verônica, confusa, não
entende nada. Ele pergunta se Verônica
tem certeza de que Gregório morreu
na cidade. Ela diz que sim. Tom tira
Verônica do cartório. Um homem
pergunta para Tom e Verônica se eles
procuram por Gregório.

Ca�inhos do Coração
�oe presta depoimento. Taveira diz que
Ja o conhece de algum lugar. Taveira
Interroga Graziela e Marisa. Carvalho fala

co� Maria que vai pedir exame de corpo
d�l�o para provar que ela foi agredida na
pnsao. Ramon e Eric seguem Ruth de
carro. Ela-se assusta e bate o carro
em um joste. Eric vê que ela ainda
está viva e vai até o carro, que explode
antes que os bandidos possam fazer
alguma coisa. Eric diz a Ramon que
agora eles precisam ir atrás de Platão.
Aquiles leva Vavá para um barraco

aba�donado e promete que vai levar
cOmida todos os dias.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

NOVA NOVELA
PARTICIPAÇÃO.
Luciano Huck vai participar
doS'próximos capífulos de
Duas Caras; da Globo, porém
vai aparecer como ele mesmo
na novela. É que a
personagem Lucimar, que
ainda não deu o ar da graça na
trama, vai mandar uma certa
para o quadro Lar, Doce Lar, do
Caldeirão do Huck. A moça
será sorteada e terá o simples
barraco na favela da Portelinha
transformado. As informações
são da coluna Outro Canal, do
jornal Folha de S.Paulo.

A atriz Adriana
Garambone está confirma
para a nova novela da
Record, Amor e Intrigas,
que substituirá Luz do Sol.
Na trama, Adriana viverá
Débora, dona de uma

pousada e mãe de Daniel

(Daniel Dalcin). Separada
do marido, Mário (Nicola
Siri), há anos, Débora
dedica sua vida a cuidar
dos negócios. Amor e
Intrigas tem estréia

prevista para meados de
novembro.

.·.PÉ NO CHÃO
G'razielli Massafera , que se

prepara para estrear no dia
5 de novembro a novela
Desejo Proibido, garante
que tem consciência de que
não tem condições de fazer
teatro agora. "Depois que
acabou 'Páginas da vida'
apareceram convites para
filmes e peças, mas eu

tenho que estar com meu pé
no chão. Não adianta eu me

meter a fazer teatro agora,
não sou atriz. Quero fazer
mais novelas", disse Grazi
ao jornal O Globo.

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.

HORÓSCOPO

PLANOS
Em cartaz com o espetáculo "O
Método Gronholm", em São
paulo, Taís Araújo retoma à
televisão no ano que vem. "'Vou
fazer a próxima novela das oito,
mas ainda é cedo para falar",
disse a atriz. À frente do
programa "Super Bonita", no
canal a cabo GNT, Tais exerce o
conhecimento que acumula na
faculdade de Jornalismo. "Já
estou no final do curso. Sou
uma aluna dedicada. É uma
correria, mas consigo conciliar .

tudo numa boa", contou.

Áries (20/3 a 20/4)
Trânsito parado já não é fácil, ainda mais para um ariano. Mesmo seu dia sendo agitado, procure manter a calma.

Depois à tarde quando a Lua estiver em Libra em sua área de relacionamentos você vai ser desafiado no seu jogo
de cintura. Aproveite para passar as horas que tiver disponível com a pessoa amada sem criar conflitos
desnecessários nem acusá-Ia de ser responsável por seu estresse.

Touro (21/4 a 20/5)
(t o taurino hole mais do nunca precisa manter sua perseverança e fazer o possível para nâo chutar o pau da barraca

de uma hora para outra. Cuidado com tais tensões ao viver seu cotidiano. Nem sempre se sente a vida como se

fosse um mar de rosas, Dê um toque de beleza e charme no seu ambiente de trabalho para melhorar o clima e verá
como as energias estarão ao seu favor.

DIVIRTA-SE
Noiva horrorosa
Dois amigos conversando em um casamento:
- Sabe que eu não me conformo com essa noiva?
- Porquê?
- Por que eia é horrorosa! Eu nunca vi uma noiva tão feia em

toda a minha vida!
- Ah, é? Pois fique sabendo que ela é minha filha!
- Pô, me desculpe, porfavor! Eu nunca pensei que você
fosse o pai dela!
- Pai, nada! Eu sou a mãe dela!

EMAGREÇA! SOLUÇÃO
AMIGOS
DO PESO

CHEGOU! PARTICIPEI
R. Exp.Anl.Carlos Ferreira 197 \ PBF

quintas 16h e 19h

LIGUE 9935-9361
www.amigosdopeso.com.br

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Se perceber que pode perder a cabeça em casa, esforce-se ao máximo pará se segurar, pois as energias do dia
hoje não estão muito positivas e atingem seu signo no sentido familiar. Evite qualquer tipo de conflito entre os

familiares para conseguir viver um relacionamento equilibrado e que seja sempre gostoso e estável. Aproveite o

astral para limpar energias estagnadas.

Câncer (21/6 a 21/7)
o dia está um tanto tenso, mas no final da tarde, seu romantismo pode deixá-lo mais a fim de ficar em casa,
curtindo seu canto de um jeito muito especial. Evite o estresse decorando seu quarto ou um cantinho com flores
e muito incenso para criar um clima de magia. Você hoje deve se manter cercado de boas vibrações para quebrar
uma energia que possa deixá-lo irritado.

Leão (22/7 a 22/8)
. o leonino hoje começa o dia preocupado com a vida financeira. Faça um balanço das despesas e diminua os

gastos. Depois vai ser bom refletir para compreender melhor como tem vivido seus relacionamentos e se tem ou

não conseguida expressar seus sentimentos. Comunique-se com diplomacia pois há tensões planetárias que
podem atrapalhar sua clareza.

Virgem (23/8 a 22/9)
A Lua ainda permanece em seu signo parte do dia sugerindo que você avalie melhor suas coisas, seu próprio valor
e suas relações pessoais. Cuide de seu corpo, de sua saúde e da sua beleza, é importante se sentir bem e bonito.

. Mais tarde o setor de valores estará em destaque e é fundamental que você descubra suas qualidades, não se
desmereça. Evite também neste dia fazer investimentos pois a área financeira está instável hoje.

Libra (23/9 a 22/10)
No período da manhã o libriano deve ficar recolhido sem esperar grandes acontecimentos. Deixe -os para
depois, quando a Lua ingressar em seu signo durante o dia, estimulando energias especiais para você viver à sua
maneira. Mesmo o penado sendo favorável a você ele também o instiga a enfrentar desafios. Viva em paz, nâoern

guerra, pais esse não é seu jeito. Coloque muita beleza, arte e boas relações no seu dia.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Você vive um dia em que precisa se impor se tiver que lidar com equipe de trabalho ou com grupo de amigos
mesmo, já que seu regente em tensão com a Lua. Depois, à tarde, é importante que hoje você consiga viver bem
e aproveite os momentos que conseguirficar só, para poder avaliar melhor suas coisas e suas relações. Você vai
apreciar muito ficar quieto fazendo relaxainento.

-

Sagitário (22/11 a 21/12)
Para que ficartão agitado se as coisas estão correndo bem e tudo favorece seu signo. Apesar das energias deste
dia estarem tumultuadas é importante se controlar. Você poderá ficar muito exposto às pessoas. Ao invés de se

expor, aproveite a chance para avaliar o valorque uma amizade sincera pode ter em sua vida. Encontre-se com

os amigos sem competitividade.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
o capricomiano deve dar mais atenção à sua carreira profissional nesta tarde, depois que a Lua estivertransitando

pelo signo de Libra, isso mostra um ótimo momento para provar do que é capaz. É um bom momento para ser
admirado por suas habilidades e seu jeito de lidar com situações delicadas com muita ética e senso de justiça.

Aquário (21/1 a 18/2)
A postura do aquariano de ter sempre esperança, é uma dádiva que deve ser cultivada, e hoje esta caracteristica
pode estar ainda mais forte. O contato com o estrangeiro ou com pessoas de fora também está em favorécido e

esta pode ser uma boa oportunidade para você expandir seus horizontes e conseguir criar novas metas à sua vida.
Mantenha-se apenas centrado no que necesstta.

.

Peixes (19/2 a 19/3)
Pisciano, viva int�nsamente os momentos de ioümidade que pintarem com a pessoa amada, mas não seja possessivo
nem ciumento. E possível que questões ligadas a dinheiro do outro também estejam em destaque neste dia e

causem estresse. Na verdade, o que você mais precisa saber e aprender é que primeiro se cuida de si mesmo para
estar inteiro a se dedicar ao outro.

'
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Parabéns a Maureen que completou
dia 5 seus 27 anos. Muitos beijos da
sua mãe Elvira, da sua irmã Glaucy

e da filhota Thayná

o CORREIO DO POVO

GENTE I Daniele Santos (interina)

Para serem publícadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira pela manhã
É obrigatório o envio em alta resolução:

publicidade@ocorreiodopovo.com.br

.I
Parabéns a Beatriz Bartel que aniversariou dia 7. Os filhos Alexandre e Danielle bem

como o esposo Valdeci Rocha desejam muitas felicidades, e sucesso!

Airton e

Letícia na

foto com o

,filhão
Gustavo. Eles
casaram-se

no sábado dia
6. Felicidades
e muito amor,
é o que deseja
toda a família!

A família

homenageia
Fernanda
DereHi

Juliani que
completou
14 anos

dia 5.
Felicidades
e sucesso!

�

Edite Deretti comemorou seu

aniv�rsário no dia 2 com toda sua

famBia e amigos. Parabéns, muita
saúde e felicidades!

Essa semana é muito
especial, no dia 10 o

meu esposo e grande
amor Ronaldo da

Rosa esta i)

comemorando idade
nova, e dia 12 o nosso

filho o pequeno Rafael

Henrique da Rosa
completa seu 10

aninho. Parabéns, com
muito amor e carinho
da esposa e mamãe

que os ama muito,
Rosimeri

Maria Odete Gramm Blank completou 55 ano dia 3.
Felicidades por este dia deseja toda familia, esposo Jaime,
filhas Grace e Patricia, genro Vandoney e ama Cacilda

É hoje que Nayane Franzener comemora
mais um aniversário. Os pais e a irmã,
desejam muitas felicidades e sucesso!

Parabéns a Josephe Alexandre da
Silva que completou idade nova dia
4. Felicidades e sucesso é o que.

deseja toda famRia!

Com muita alegria, Roberto Rosinski
recebeu os amigos para comemorar

sua maioridade 21 aninhos, no último
sábado dia 6. Parabéns!

II"

fi
Parabéns ao casal César Formigari
que aniversariou dia 7 e Sandra da
Silva Batista que aniversaria hoje.
Parabéns e muitas felicidades é o

que desejam os filhos
"------'"--

O casal Jerry Adriano e Katiane
Cristina Romig completaram 4 anos de

união no ú�imo dia 4. Muitas felicidades
é o que deseja os pais e sogros

Haide Hertel, filha de Hilmar Hertel,
estudante do Colégio São Luís, completa
15 anos no próximo dia 12, e no dia 19

embarca para a Alemanha, onde ficará
por 6 meses, para um curso de

aperfeiçoamento e conhecer diversoS

países da Europa
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Em pauta

Pois é

Na reunião hoje da bancada do PT será avaliada a visita do

presidente Lula ao Estado como também as referências que

fez ao governador Luiz Henrique. O líder Padre Pedro

Baldissera destacou que os deputados petistas continuarão

fazendo oposição ao governo estadual, mas votando favoráveis
às demandas sintonizadas com a população.

Bolsa
Deve ser amanhã que a Comissão de Educação e Cultura da

Câmar� dos Deputados votará o projeto de lei que criao Programa
deConcessão de Bolsas de Estudo no EnsinoMédio (ProMed) em
instituições de ensino privado. Serão atendidos apenas estudantes
que comprovem possuir baixa renda e não consigam vagas em

escolas públicas perto de casa.

Mais
. Outro projeto em pauta visando atender os estudantes é o

que institui o Fundo Nacional de Assistência ao Estudante
de Nível Superior. Esse fundo apoiaria projetos de moradia
estudantil em universidades públicas, além de conceder
bolsas de manutenção, desenvolver projetos de assistência
à saúde, dar auxílio' à alimentação e a compra de material

didático, e financiar a execução de projetos de inclusão
digital dos estudantes.

Alfinetada
Ao tomar conhecimento que a senadora Ideli Salvatti
declarou que sem o dinheiro da CPMF as obras previstas
no PAC seriam paralisadas, o líder lojista Roque Pellizzaro
Júnior, presidente da Federação das COLs de Santa
Catarina, ironizou indagando onde essas obras teriam

começado no Estado.

O deputado Gervásio Silva se defende argumentando
que trocou de partido dentro da coligação e destaca que
a primeira suplência automaticamente seria do PSDB, ou
seja, o OEM estaria reivindicando uma cadeira que em

termos de coligação não lhe pertence. E é essa a defesa
_

jurídica do deputado. "Não vejo como perder meu mandato.
Outro dado é que permaneci na base de oposição, não fui
para o governo."

ObselVando
Ainda esta semana o peemedebista Edison Andrino s�

reúne com colegas de partido insatisfeitos com a

chegada do Dário Berger, que deixou o PSDB. "Eles não
ouviram ninguém. Não reuniram a executiva. Tomaram
a decisão e estava tomada," desabafou Andrino que no

dia 28 deixa o comando do partido até porque reconhece
que não tem condições de disputar uma reeleição.
-Ontem Andrino reassumiu a presidência do PMDB

da Capital, mas não tomou posse. O vice, João da Bega
fez algumas exigências. Ou seja, evitou que Andrino
assinasse as fichas de filiações. Segunda era o último
dia.

Tentativa
Tudo indica que dependendo

do suplente José Carlos Vieira o
deputadoGervásio Silvaperderá
o mandato. Para o DEM a vaga
é da sigla e não da coligação. A
torcida é grande. Até porque
Vieira assumiria no lugar de
Gervásio. O deputado contesta
alegando que a titularidade seria
do PSDB.O primeiro suplente é

o secretário Paulo Bauer. Esta'
semanaoDemocratas ingressano
TSE pedindo a vaga.

CLT
Esta na pauta da Comissão

deAssuntos Sociais do Sena
do vários itens visando a pr�
teção do trabalhador. Começa
pela proibição do uso de téc

nicas de recrutamento de "ca
ráter discriminatório", ou seja,
as que exigem pagamento de ta

xas, violem a intimidade, a hon
ra, o sigilo. Muitas vezes, o de

sempregado se propõe a certas

determinações enfrentando
todo o tipo de constrangimento
visando uma colocação.

Educação
Agora vai ser a vez de Blu

menau. Hoje acontece no mu

nicípio uma audiência pública
do FórumEstadual de Expansão.
e Interiorização do Ensino Su

perior solicitado pelo deputado
SeraflmVenzon e acatada pelo
peemedebista Herneus de
Nadal que abraçou a causa de
levar educação universitária

para o interior do Estado. ''A

participação da comunidade
acadêmica tem sido muito im

portante nessas reuniões. Co
lhemos valiosas informações
para fundamentar o documento

que iremos apresentar ao Mi
nistério da Educação", disse o

deputado Nadal.

E a Vida segUE.»
o Senado chegou ao fundo

dopoço comperseguições, ata
ques, acusações e espionagem
entre senadores. Um queren
do descobrir o podre do outro.

PERSPECTIVA

Governador participa da primeira reunião do Conselho Consultivo Superior

Reunião avalia o

crescimento de se
lHS fez balanço dos

principais problemas
encontrados no Estado

FLORIANÓPOLIS
"O Consult (Conselho Con

sultivo Superior do Governo do

Estado) deve sugerir alternativas
para a superação das restrições ao
crescimento do Estado e seus

municípios", afirmou ogovernador
.

Luiz Henrique na abertura da

primeira reunião do grupo na

manhã de ontem. Luiz Henrique
aproveitou ainda o encontro para
traçar um perfil sócio-econômico
catarinense e fazerumbalanço dos
principais problemas encontrados
e das soluções que estão sendo
colocadas em prática.

Ao grupo formado por 16

lideranças políticas e empresariais,
LuizHenrique pediu ainda avalia
ções sobre as alternativaspostasem
prática pelo Estado para que seja
viabilizado um Estado realmente
de qualidade. "Queremos tomar
SantaCatarina uma referênciaem

desenvolvimento sustentável e

que permita a redução das dis

torções regionais e setoriais",
acrescentou.

Luiz Henrique também apre
sentou um resumo das ações de
governo nas áreas de saúde,
assistência social, segurança e

educação. O grupo terá um

fórum de debates pela Internet,
adiantou o secretário deAssuntos

Estratégicos, Alexandre Fer
nandes. A próxima reunião pre
sencial ficou agenda para março
do próximo ano.

Todos os conselheiros presentes
salientaram ã importância do
debate, que crie alternativas

para Santa Catarina participar
do "Baile do Futuro", como cha
mou a atenção o ex-ministro e

ex-governador Antônio Britto.

Segundo ele, a grande preo

cupação da maioria dos estados
brasileiros é com os próximos 20
dias, ou seja, quando deverá ser

depositada nas agências ban
cárias as folhas de pagamento dos
seus servidores.

Quatro pessoas
morrem em racha
TUBARÃO

Quatro pessoasmorreram em

um acidente envolvendo duas
motos na madrugada de sábado
na BR-101, em Tubarão, no sul
de Santa Catarina. A suspeita da
polícia � que os veículos es

tivessem participando de um

racha. As vítimas são Tiago
Pacheco Gonçalves, de 19 anos, ,

Everton Rabello, de 18, Mateus
Duarte de Oliveira, de 19 anos,

e um rapaz que ainda não foi
identíficade. O acidente acon

teceu próximo ao Morro do

Formigão. As motos perderam o

controle e despencaram de uma
. altura de cinco metros, em um

local onde a ultrapassagem é

proibida. De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, os acidentes
sâo comuns neste local, muitos
deles envolvendo motos apos
tando corridas.
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CASO RENAN'

caIheiros nega espionagem
. contra senadores da oposição
OEM aguarda explicações
sobre a denúncia contra

presidente do Senado

BRASíLIA
O presidente do Senado,

Renan Calheiros (PMDB), pode
enfrentar um quinto processo por
quebra de decoro parlamentarno
Conselho de Ética. Em nota

divulgada ontem, Renan negou
ter patrocinado a ação' de seu

assessor, Francisco Escórcio, que
teriaprocuradooempresárioPedro
Abrão para tentar obter provas e
formar um dossiê contra os

senadores Demóstenes Torres

(DEM�GO) e Marconi Perillo

(PSDB�GO). Calheiros elas
sificou as acusações como "ines

crupulosas, imorais e ilegais" e

dissequeamatériada revistaVeja
é uma tentativade o indisporcom
'os demais senadores.

"Repudio,mais uma vez � com

a veemência e indignação que a

situaçãoexige � as falsas acusações
de que estaria usardo serVidbres
do Senado Federal para práticas
inescrupulosas, jmorais e, ilegais.
Issonão fazparte domeu caráter",
afirmouCalheirosemnom.

A revistaVejapublicou rio final

ROOSEWELT PINHEIRO/ABR

Renan Calheiros pode sofrer quinta representação no Conselho de Ética

de semana que Renan estaria

por trás de um esquema de es�

pionagem para vigiar e chan

tagear os senadores da oposição.
O líder do DEM, senador José
A.gripino, afirmou que o

partido aguarda explicações
de Renan sobre as últimas

.

denúncias e que pode abrir
nova representação.

"Se' ele (Renan) não' der as

explicações até amanhã' (terça),
o Demóstenes vai exigi-las em

.

Plenário. Se não forem dadas ou,
.

se mesmo dadas, não forem
convincentes, o DEM vai entrar

comuma representação", afirmou
,

Agripino. Emenrrevista àAgência
Senado, Demóstenes afirmou ser

favorável a que o partido entre

com uma nova representaçâo.
contra Renan. O corregedor do
Senado, Romeu Tuma (DEM),
também pretende investigar o
suposto esquema de espionagem,
segundo sua assessoria. (Infor
mações do site. 'Ierra, G 1 e

AgênciaEstado)

-

Governo lula não reduz gasto com terceirizados
BRASílIA

OsgastosdogooemoLu1acom
terceirizaçãó na' admínísrração
federalaument3I3memreJaçãoao
segundo mandato de Fernando

.

Henrique Cardoso, Em 2006, as
�deCl$ÍOdaUniãOcom

.. - ..

R$ 129tercem.zaçao atmgrram ,

I::iJhões, um aumento de 11% em

relação aos R$ 11,7 bilhões em
2002, último ano do governo de
FHC. No total do primeiro

. mandato de Lula, os gastos de
custeio com terceirização atin- .

giramR$ 43,1 bilhões, ou 4% a

mais do que R$ 41,4 bilhões dos
últimos quatro anos do governo
tucano.

Esses números constam do
informativo ComprasNet, da
Secretaria de Logística e Tee

nologia da Infonnação (SLTI) do
Ministério do Planejamento. Eles
estão no trabalho DiagnósticO e

Perspectivas da Política de Re
cursos Humanos na Admínístra

çãoPúblicaBrasileira, deGilberto
Guerzoni Filho, consultor legis
lativo do Senado.

Nasemana passada, oministro
da Fazenda,GuidoMantega, disse
que "antigamente" oEstado usava
servidores terceirizados. "Hoje,
uma parte dos novos ser-vidores
estásubstituindo os terceirizados",
argumentou oministro.

Os dados levantados por
Guerzonimostram, porém, que
a mencionada .subsntuíção de

.

terceirizados por novos ser

vidores não levou a uma re

dução dos gastos com tercei

rização. Segundo a assessoria de
comunicação do Ministério
do Planejamento, as substi- ,

tuições de terceirizados ocor
reram em funções que o go
vemo considera típicas do

funcionalismo, mas de fato
não atingiram aquelas que
não estão nessa categoria, tais
como serviços de limpeza,
manutenção de computa
dores, etc. (Agência Estado)

Mais baratos que uma casa na praia e com os mesmos valores que
um carro popular, barcos que custam entre R$ 25 mil e R$ 50 mil
são os grandes destaques da 1Oª edição do São Paulo Boat Show,
que termina hoje, na capital paulista. Somente nos primeiros dias
do evento, essas embarcações já superaram em 30% o número de
unidades vendidas.em relação a 2006.

Brihando
Presentes tanto em plataformas de petróleo quanto em

garrafinhas de champagne, as tintasWEO possuem propriedades
inovadoras e prometem longa vida aos produtos nos quais são

aplicadas.A novidade agora fica por conta das tintas íluorescentes,

Disponíveis nas cores fumê, preta, transparente, rosa e gelo, as

tintas podem ser aplicadas em peças de vidro, aço e alumínio.

Quando expostas à luz negra, as peças pintadas com a tinta

fluorescente brilham .. Vernizes com o efeito. também podem ser

aplicados em bancadas e mesas.

VtVl
A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), maior empresa �I

brasileira, deve mudar de nome e de logomarca a partir de
novembro. A decisão da direção da CVRD teria como objetivo
reposicionar a empresa no mercado como companhia
multinacional, após a aquisição da mineradora canadense Inco,
no ano' passado, por: tJS$ 18 bilhões. A agência Áfnca, do

. publicitárioNizanGuanaes, foi contratada para fazer a campanha
da novamarca daempresa, mesmo sem saberainda os novos nome

elogotipo.

V.v2
O presidente-executivo daCompanhiaVale doRio Doce, Roger

Agnellí, disse que omercado demetais deve permanecer aquecido
até 2010, ajudado pela forte demanda por níquel, cobre e minério I

de ferro. "O mercado continua muito forte, nãosó para minério
de ferro, mas para níquel, cobre e commoditíesmetálicas em geral.
Elas estãonomomento bastante demandadas, principalmentepek'
crescimento na: Ásia;" disse o executivo.

Mail
Com a compra do grupo holandês ABN Amro pelo consórcio de

. bancos RBS, Fortis e Santander, por US$ 101 bilhões, o Santander
deve se tomar omaior banco privado do Brasil, conforme o ranking
doBanco central, que considera os ativos do controlador deduzidos
da intermediação financeira.Jáno ranking das operações consolidadas
dos grupos financeiros brasileiros, o Santander se consolidaria na

segunda posição, atrás do Bradesco, com uma larga vantagem sobre
o Itaú, que cairia para o terceiro lugar.
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Duas torcidas deram exemplo de civilidade e resultados já puderam ser percebidos durante as finais da Liga Futsal

Torcidas de Malwee e JEe
selam paz com amistoso

de DalvinoCoelho. Prontamente
atendida e aceita pelo pessoal da
cidade vizinha, capitaneados por
Genivaldo Mello.

_

A partir do.momento em que
JULiMAR PIVATrO a idéia nasceu, o comportamento
JARAGUÃ DO SUL mudou de ambas as partes. O

Tudo começou via internet. primeiro encontro entre as duas
Nacomunidade doorkut da "Liga torcidas foiem[oinville, às véSPeras
Iursal", torcedores deMalwee e da final da Liga Futsal, Melhor
[oinville vinham discutindo e : para- 0S' donos da casa que
exagerando nas provocações. 'Foi vencerampor 6x3.Ojogo da volta
entãoque um grupo resolveu faina último domingo, noGinásio
tornar a iniciativa. Realizar um daArsepum.ondeficaramnoôxf.
encontro para "selar a paz" entre A torcida joinvilense levou o

as torcidas. E nada melhor que troféu na disputa.Mas, neste caso,
umapartida de futsalpara isso:De todos saíram vencedores.
Jaraguá do Sul, a iniciativa partiu "Isso começoua se refletircedo.

Neste confronto, Joinville
levou a melhor com uma

vitória e um empate

Acabaram as ofensas na

comunidade do orkut e nos dois

jogos da final não foi registrada
nenhuma ocorrência. A
rivalidade agora é sadia", disse
Coelho. "A gente não tem como

esconder que existem problemas
entre os dois times.Isso é fato.Mas
é coisa de dirigente e a torcida -

não pode cair nessa. É algo que
não tem necessidade", emendou
Mello, A idéia deu tão certo que

agora elespensamaté em fazer um

pequeno t;rneio entre torcidas.
"Outras cidades já mostraram

interesse em participar. Quem
sabe, num futuro próximo isso dê

certo", prevêCoelho.

Baependi conquista etapa do Estadual de Bocha Rata'
JARAGUÃ DO SUL

.Jogando em'�a�a, a equipe do
Baependi/Sipac� conquistou,
neste fim-de-semana, o.título da
4ª Etapa do Campeonato Cat;m-

.

nense de Bocha fuJa. O� jaragua
enses bateram, na decisão, oGua
rani, de São Bento do Sul. O ter

ceiro lugar tambémficou aqui, com
a equipe do Baependi/Kuchen
becker. Com o resultado o time

- ,

campeão da etapa lidera oCatari-
nense com oito pontos, junto com
Rio doSul.Aúltima etapa aconte-
c

'

eraemnovembro, emBlumenau.
Esta equipe é a base de Jaraguá do
Sul nos Jogos Abertos, que aeon

tec 'd 1°era e - a 10 de novembro. Equipe jaraguaense levou o título da etapa e lidera a competição

Empate
A equipe do Juventus/Olympya conquistou um bom resultado tora de casa.

O empate em 4x4 com o Atlético Pomerodense deixou as duas equipes na

liderança do Campeonato Catarinense de Futebol Feminino com quatro
pontos. O tricolor chegou a estar perdendo por 3x1, mas conseguiu virar o

jogo e sofreu o empate nos minutos finais. No próximo domingo, dia 14,
elas jogam em casa, contra o Porath, também de Pomerode. O jogo é às
15h30 no Estádio João Marcatto e a entrada é franca.

LINHA DE FUNDO

Vice
A equipe masculina de basquete
adulto não conseguiu o título da

Liga Metropolitana de Joinville.

Jogando fora de casa, os

jaraguaenses da Unimed/FME
foram superados por 80x68 pela
SLG, que fechou o playoff final em
2x1. Destaque para Raul, cestinha
da competição, com 333 pontos.

Cai-cai
Enquanto o time juvenil do
Juventus voltava dos Joguinhos
Abertos, a categoria infantil sofria
em Jaraguá do Sul. No jogo pelo
Estadual, contra o Figueirense, no
João Marcatto, apenas sete

jogadores estiveram presentes.
Aos nove minutos, 3xO para o time
da Capital. Para evitar vexame
ainda maior, o "cai-cai" acabou
mais cedo com o jogo.

! JuLimar Pivatto
i esportp@ocorrpiodópogo.com.br ,

Guaramirim
Neste fim-de-semana teve rodada do
Varzeano de Guaramirim. Resultados -

Seleto 2x3 Couve-Ror, Beko's 3x1
Cataratas, Oeste Ox6 Cruzeiro, CRB Ox3
Unidos da Vila, Barro Branco 5xO Vila
Amizade e Avaí 2x2 Rubro Negro. Já no

Msal, o título ficou com o Reba's, que
venceu o Bem Bolado por 7xO. Mannes
ficou em terceiro e Atiético em quarto.

Aberto
Eis os primeiros classificados no

Aberto de Futsal: na Chave H, Ex
Astros/Belmec já é o primeiro do

grupo. Na C, Baumann e Kiferro.
Na A, Olho Fatal. Na 8, Noite à
Fora e Bazar do Rau/Caneri. Na
D, Smurfs e BWM. Na F Tio
Patinhas e Racing e na G JJ
Bordados e KibeI/New Car. As
rodadas de amanhã e quinta-feira
definem os últimos classificados.

Meninas do basquete comemoram o ouro conquistado no último sábado

Jaraguá fica pm .

60 nos Joguinhos
JARAGUÃ DO SUL
A delegação de Jaraguá do

Sul terminou em sexto lugar nos
20º [oguinhos Abertos de Santa
Catarina, encerrados no último
sábado, em Chapecó. No total,
foram conquistadas quatro
medalhas de ouro, 11 de prata e

17 de bronze, somando 32. O

campeão geral foi Joinville, coni
41 medalhas de ouro contra 33

de Blumenau.
No último dia de competi

ções, Jaraguá do Sul disputou
três finais. Destaque para o

basquete feminino da Faculdade
Jangada/FME que conquistou o

título vencendo Blumenau por
82x77. O futebol, representado
pelo Juventus/FME, perdeu o

ouro nos pênaltis, para Floria

nópolis, depois de empatar em
OxO no tempo normal. E o vôlei
masculino também ficou com a

prata, sendo superado na decisão
por 3 sets a O para Joinville.
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JARAGUÁ DO SUL com quatro e o time do Bairro
Com a vitória por lxO sobre Rio da Luz, que perdeu OI

o Noite a Fora, o João Pessoa pontos da vitória por 2x�
agora é o líder isolado da sobre o Atlético por escalar
Primeira Divisão, com 11 um jogador irregular, tem

pontos. O time auriverde apenas um.
contou com u�a "ajudinha" Nos aspirantes, o Cq.xias
des adversários para venceu o Atlético por,J�2e
conquistar a posição. O mantém a liderança com lj
Caxias, que é o segundo pontos. Logo 'atrás vem o

coloca.do, chegou aos nove Flamengo e o Vitória,. Com

.
pontos ao empatar em lx l , em dez. O rubro-negro venceuo

casa, corn o Atl é

t íco , O Botafogo por Sxl e o tíme j,
Flamengo, que vinha junto nil Bairro Rio da Luz fez 2xO no

briga; perdeu o jogo e a Cruz de Malta. O Noite a
_,';o \ ,

te rceír a posição para Q' Fora-que tem seis, foi goleado
.

Botafogo (lxO). Ambos têm .P'ot 5xO pelo João Pessoa, qúel
oito pontos. .

'.

,

'

agora é Q sexto colocado com

Logoatrás vern oAtlétíco, .
,'cinio pontos. T�mbém com

Com sete pontos. '0 Cruz de. . seis está o Atlético. Cruz de

Malta.tern éihço· depois do. '. Malta, corn cinco, e Botafogo
�Íllpa:té:émfil.cgn{o\f-ltória.·� "com.dois, ocupam as duas

Grêinio Garibaldi venceu Vila Rau por 1 xà; ambas têm chances declassificaçãó ' .'O Noite a'Eót�-es;á .��; sétirnq-·;, :riiiiJ;llás posições. .
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SEGUNDONA: RESTA UMA RODADA

Ponte Preta e Iillerro se

dassltlcam para semifmal
. CÉSAR JUNKES

Outras cinco l'quipl's
brigam por mais duas .

vagas-na últimà rodada

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL
.' . ,A: penúltima rodada do

Campeonato daSegundaDivisão
-d'a Lig; [araguaense definiu os

dóis primeiros classificados rara o
quadrangular semifinal da com

petição. Ponte' freta, que perdeu
· por lxQ para óTupy, e Kiferro, que

.

· venceiJio'Í\ioCen:opor 2xO, estão
. cOIÍl�'15 �"14'�ntbs, respectiva-

,

. ..,..,'

mente; e segarantiramnapróxima
fase. Alé� destasduas partidas, a
Vila Rau perdeu lxO para o Gari-'
baldi e'RioMolha � Galvanízação VilaRau, oito, 'eRioCerro, sete.
BatiSt:i;JB ficaramnó lxl. . Além dó jogoda.sexta-feira, tern .

.

Com .os resultados, '0 Tupy . rodada também no sábado e

ocupa o terceiro luga! tom: 12 . domingo. Sábado jogamKiférro
.....

' pontos e ainda tem ,�m jogo. a "x Vila Rau e JJ Bordados x Rio'
menos. Nesta . sexta-feira,' Cerro. No domingo tem Batístí

.

enfrentará.:Q.Rio Cerro, fora de. " x'TirpyeGaribaldi xRio-Molha..

· ca�!1, em partida: �álida pela: ./\ Ponte Preta folga..
primeira rodada.' Também ASPIRANTES Nos

- .. J .... -

.
, , .

.

.. continuam ria brigaJJ Bordados.. aspirantes, tudo está indefinido..
corn dez pontos; Garibaldi, dez, . São seis times com chances de

classificação, Os. 'r�suítÇl,dos do
fim-de�'se�ana for:amRib Cerro' .:
5xO KiferrolRm,cho Bom, Vila .'

Rau 4xl Gàr(b�ldi, RioNQlh�·.·;
. 1.x3 Batistil}B ¢ Tupy lxo 12óllt� ',�'
Preta.' A· Vila Ra�' hdefá� �<:

. comperiçã()·com i5';p�l1t�r, ..
.

seguida de Batisti com 14,' Rio":'..
Cerro e Kiferro/Rancho Bani.
com 13; .JJ Bordados com 1'2'e

Tupy com dez.
..

.

r'.
.. , .. - .. :.�.:- . .,:

�
.. ,- ,.:-

-- -- - - - -.-- - - , - ..

I OBoticário'
l _

você pode ser o que: quiser
._�--��-----�--------,---

Resullados 30a Rodada Resultados - 293 Rodada

Palmeiras 2xO Grêmio : 7 a__:,
. ,'" '

" '.;j��� PQrtuguesa�.Santa c�uzBotafogo lx2 Santos .wXN, ", " ..JRIl1.Gama lx2 GnclUma <

..................11&.. Náutico4xl Juventude . iW¥����:!B&tiWlJt���i0!.w!_��!�.;..·· ��!;��OC�p�i�aga
'

0'''' .' >,",,' ,,;..,; p1 " : '" ",' :'.
.

'. ...• : ssss Atlético-PR lxO Vasco "�$M JJk�.�Iil.!mI&Ba!!llffiRt1Mªl'%_¥f&-.,,�mmR
3° Santos 51 30 16' 3 11 44 35 9 Atlético ..MG 3x1 Sport

.

-

3° Vitória 47 15 2 12 56 39 1-7 Avaí Ox2 Fortaleza

São Paulo Ox1 Corinthians
. Remo 5x1 Brasiliense

5°' Grêmio 48 30 14. 6. 1.0 33 31 2 Internacional2xO América-RN 50 Portuguesa 46 29 12 10 7
_ 46 36 1 O Vitó�� 2x1 Baru�ri
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:,Bll.':"''''�'1il•. Fig.u.eirense 4xO p.araná l@¥fiiii_'i@�.l¥limJ&WtlWiNn1ggB.%tl¥*_&� Manha 2x2 Pauhsta
k__1Li!th�{§lWi.WJ.����®. �Hijjl!t4&, _!l�WIWIi!m[��t�.aw£fj,Wdlliffi;j;._Ii%,�Ji..\1WiMU®ií! São Caetano Ox1 Ponte Preta
7°, Sport 42 30 12 6 12 47 47·, O

.. GOI�S OxO Cruzeiro, .

. 70 Fortaleza 42 29 13 3 13 40 36 4 Ituano OxO Santo André

1IlII·9:�":".'�}!B'.·ei�Ble��:'!_��:·��_(�'II'!lIl�iiiriri::..ii �1I·'j;lIIiIIIIIr.-.G�:-_:·,,�:�!_�]�!.:��_'r�=_·���=-.1\imíJ!iAw_"",JivC'"
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.. ""k.,mx%l!!iI1 20h30' A

'

G11° Vasco, 40 29 11 711 42.34. 8' 20h30-Cruzeir'oxNáutico 110 Ceará. 40 29 11 711·45 45' O .- valx.ama ..

_illl!lllBlf • 20h30-JuventudexAtlético-PR ............Jlllll........�_;�••••13° Flamengo 40 29 10 10 9' 43 43 ,O ••�. ·.13� 'Santa Cruz
.

39 "'29 10 9 '10 39 4"5" -6 'Hifl-CormbaxCriciúma
- .

_lP:m�tlt'1II1I1.I".1""._w;I'�*,� 16.h - Corinthians x In�ermiciQnal
"

f.i_�CillWê_W.jl.'ifF�W!..•1&1itii\• ":;·gwF.:ift'a-:r,"&W9\)y;y;:ppa'!""'"A?,ª-\ijj 1. 6h - Santo André x São Caetano
150 -=G'"f�O""lá's '.'.."'=""'-3'8' )3-0lliiii.�1"1 .. 5'=' "1"4"

......

, '3!, '''4w4' "�7máitm. 16h.. - Paraná x Flamengo"
. i!�"i,.,,,!@A�w..J'm@1&\1I.?R:�_\WR\1W$h�.I,*.i,1fj',I%'MHi!!II!B_

/. ..1"p"..
5.0 SãO ,C.a.....•. e.. t,�.no 3L 29

..
9

'
..

'

10 10. '.' ."
3=1.. 31 0... .,16h �Gear

..ã.X B�,�
·

O

�.'..

'

_�,-:,_",;' ." ......•�1Wii�_�_..,. 1.6h-Fluminensex São Pàulo . '..
..

",," w..... ,....
. ' B"'���

O

• .='«". ' ..wE
.

�;.'" ... if&i!flL�'WJ
.._d_�.,·.,"."4'".;.dfu1"A'Il; 18'hl0 _. Ame'n'ca-R'" x Atle·tl·ço-.MG- .1Il1faThTIi!l_�.lB'--.r�_,.. ·"",_:=__P.illfl. i9!!.Y��'Y!l£�'%%

l� . ,�-��$I-:,:,,'" """�." ,."I�Ji!@lill%'t '16h-1 ti fartai a17 Connthlans ·3730 91011 3240 -8 1.70 Ava', '. '.·.3.5.�.29.··9.,8 .12:"41 49 -8 pa��ax ez..
.

18h10 - Santos x Palmeiras
'

.' '

•.'m&Mlli2f;;'itThWillF"_:m1t1t"WMi)JAAiiWl&'lliUW�lttjf%H"�llmt� 16h - Brasllrense x CRB
18h10 - Grêmio x Goiás : �t¥tmk'R�m,sll'�I,�1iii�tâml...à:t� 16h - Santa Cruz x Vitória

19° ,Juventude 30 '30 8 6' 16' 34" 5: ..

-19 .-.nfII______,. 190 . Remo 29 29
;,

8' 5 16' 44 56 -12 16h - Ponte Preta x Portuguesa
_>. . _16h-vascoxBotafogo _, ',.:.r

..

':' ."",1r.16h:"'Paulistaxituano

João Pessoa abre dois pontos de

vantagem· na liderança�da Primeiron�

Aspirantes do João Pessoa (verde) çoleararn O Noite a Forapor 5xO
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