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Funcionário público
é encontrado morto
Antônio Xavier, 51 anos, foi encontrado baleado ontem, no bairro Jaraguá 84. O

suspeito do crime é parente da vítima. Xavier trabalhava na Secretaria de Obras

Vizinhos, chocados com a violência, acompanharam o trabalho da Polícia Militarontem pelamanhã _ PÁGINA 5

Samuel Lopes traz Prefeito e vice

medalha de prata e aguardam decisão'
ouro da Argentina " sobre fidelidade

Especialistas falam
sobre os desastres
naturais no mundo
_ PÁGINA 7

_ PÁGINA 16 _ PÃGINA3'
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• EDITORIAL

o banco da vida É manhã de domingo e o dia alçaremvôoparaforadorneu
está triste, cinzento.O solnãosaiu. � pousarem em meu pé de i

ser integrada por até 12 bancos Abro a janela e vejo meu pé de tirão. Percebi, então, que a

de células-tronco em diversas jacatírãocomsuasfloresverrnelhas,": não era um dia qualquer: era
regiões brasileiras. De acordo brancas e dessas duas cores mis- manhã de domingo, ilumina
com o IN"CA, com as obras, o turadas, muito vivo. Nos dias de feliz,comasminhasfloresdej
Bscup teve sua capacidade de sol vou aguá-lo, pois o calor faz as tirão e as borboletas de Quin
armazenamento aumentada de pétalas de suas floresmurcharem. Só ele, o "passarinho"
três mil para dez mil bolsas de Eme vejo fazendo a mesma coisa : tana, o nosso poeta menino,
sangue de cordão umbilical.

.,

hoje, carinho desnecessário, pois me devolver minha manhã
de Medufa Óssea do Inca,

.

Maisoito unidades deverão o solnãoveío. Easborboletas tarn, , domingo. Como sempre, ele .

contou com finànciament� dó ser criadas nos estados doCeará; bem não virão, penso. razão do alto dos seus cem
.

'Banco Nacional de Desenvol- Pernambuco, Pará, Santa -Lembro-me-de um poema de depoesianestemundodeDe
vimento Econômico. e Social Catarina, Paraná, Rio Grande Quinbma, 'nos�o menino Quin- no outro mundo de Deus,
(BNDES) com recursos no valor do Sul eMinas Gerais, além do tana, sempre .ele: "Pedro pintou, onde ele foi fazer poesiâ-:para
de R$ 4 milhões.

'

Distrito Federal. A-meta é, umdia, emalgumaparte domun- anjos. Nada. como um vôo ..

., SegundooBNDES, a unidade armazenar ern tomo de SO mil � do o retrato de urna borboleta. / borboleta para transformar q
,

pode contribuirpara a formação cordõesnos próximos três anos; 'As cores, as de seu desejo. / Pin- querdiaemdorningo, mesmo
da Rede Pública de Bancos de Segundo informou oBNDES, tou, ainda, sobreo papel, flores para. esse dip, seja mesmo domin�
'Sangue de Cordão Umbilical e eitão sendo analisados projetos a borboleta se esconder e galhos mesmoqueessasborboletassã
Placentário para Transplante de ;deMaildáh1:ento no valor de R$ . para descansar. / .... /Nesse dia, ele pintadas com as cores do sole

Células-TrOl1cc;>Hematopoéticas. 30 milhões visando a implan- viuovôodeumaborboleta/{vôo flores de jacatirâo, dentro l

(Rede BrasilCord). tação d� Rede BrasilCord que ..... de borboleta pode transformar olhos de um poeta triste, p
.

.. A redefoi, criada ern 2004. tem.até qmomento, quatro uni-. qualquer dia em domingo)". alegrar o seu coração.

pelo Millist��.o da Saúde e d���" dades ern funcionamento. Então.me dou conta de que. Feliz manhã de domini
meudia triste já se iluminou com menino Quintana!

.

ascoresdojacatirâo.rnedouconta . presente pra você, todas
.. de que posso pegar as cor�§ da.� o-: flores e todas as borboleta
pétalas da minha amiga árvore, Pois todos os seusdiasnão

'

mais todas as cores do sol que.não agora, manhãs de domingo!
veioe pintarborboletas esvoaçan-

'_,
.

t ""i
tes dentrodosmeus 'Olhos e dentro -

• Luiz Carlos Amorim, Escritor
htlp://b"r,geocities,com!'

Uma excelente notícia chega
a Santa Catarina com a infor

mação de que o Instituto Na
cional de Câncer (INCA), do
Ministério da Saúde, inaugurou
na segunda-feira as novas ins

talações do Banco de Sangue de
Cordão Umbilical e Placentário

.

(Bscup). É que uma unidade
desse "banco da vida" também
deveráser instalada no Estadoem

,

breve. O banco, inaugurado em

2001, tem o objetivo de localizar
.

doadores para pacientes que .

necessitam de transplante .de
medula-óssea. Segundo o In-' ,

stituto, o sangue que circula no

cordão umbilical possui um
grande número de células-tronco,
que são fundamentais nesse tipo
de transplante.
A expansão da unidade, que

integra oCentro de Transplante

; . J

Uma unidadf desse 'banco
da vida' também deverá
ser instalada em Santa
Catarina em breve"

"
,

"

• PONTO DE VISTA

Jornada' especial
de telefonista

Em processo movido con

tra uma empresa de digitação
e cobrança, a 7ª Câmara do
Tribunal Regional do Traba
lho da 15ª Região manteve J

sentença da Vara do Trabalho
.

de ltatiba, município da re

gião de Campinas, negando
à autora o enquadramento na
função de telefonista. A
trabalhadora pretendia o

direito à jornada especial
prevista no artigo 227 da

Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), mas a Câ
mara negou o pedido, por
que, embora a autora utili
zasse constantemente o tele
fone durante a jornada de

trabalho, desempenhava
também a função de recep
cionista, além de executar

expedientes administrativos e

. ..�
.

.

<'

burocráticos.
Para o relator do acórdão,

juiz Manuel Soares Ferreira

Carradita, cujo voto foi se

guido por unanimidade pelos
demais magistrados da Câ

mara, o fato de a reclamante
exercer outras funções além
do trabalho ao telefone "de
sautoriza seu

-

enquadra
mento na jornada especial,
por não caracterizado o

labor contínuo, penoso e

estressante inerente à pro
fissão de telefonista pura ou

de mesa".
A autora pleiteou' seu

enquadramento na função de
te lefonis ta, incluindo a

retificação na carteira de

trabalho, em que consta a

contratação como auxiliar de
escritório, para adquirir o

• Rodrigo OIher Fernandes
Garcia, Advogado na Cassuli
Advogados Associados

direito à jornada especial
conferida à categoria e

receber como extras todas as

horas trabalhadas além da
sexta diária ou 36ª semanal,
bem como os reflexos legais.
Entretanto, ela própria ad
mitiu que não se limitava a

receber e fazer ligações te

lefônicas.
Em seu depoimento,

.'

confessou que também era

recepcionista, atendendo as

pessoas que compareciam à

empresa, e fazia lançamento
das notas fiscais, separando as

notas de venda e de compra.
Ainda fazia inventários e

recebia e enviava fax. A
reclamante estimou que o

tempo da jornada destinado
ao trabalho ao telefone se

restringia a 50% do total.
.

o ,CORRI!1�O, DO p�
.

.

-

,-

• DO LEITOR

Borboletas e jacatirões

domeu coração.
.

E deixo minhas borboletas prosapoélsaecla

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

ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Co

Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal tê. É obrigatória infonnaroo

completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão públicadàs),

• DOS BLOGS
.4J

Ideli nega rebelião do' PT contra Renan,

RICARDO NOBLAT hltp,//oglobo,globo.com/pais/noblal

Aloizio Mercadante (PT-SP) - aquele que se absteve de votar no julgamenl�
recente de Renan Calheiros no caso do lobista de empreiteira que pagou
despesas particulares dele -, deitou e rolou, anunciando que teria o apoiO�'
10 senadores do seu partido para forçar uma saída de Renan do cargo, Pai!
Ideli Salvatli (SC), líder do PT no Senado, disse que é lorota essa história�i
rebelião da bancada do PT contra Renan. Foifraquinha, fraquinha a reunií�
da báncadaencerrada há pouco, Não atraiu sequer metade dos seus

membros. Renan não tem por Que se preocupar com o PT. Mercadante é�
continua preocupado com eventuais estragos em sua imagem.
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Foi met 1
pelo visto, alguém fez a

cabeça de lideranças dos

clubes de mães, jogando
as contra os vereadores,

acusados na segunda-feira,
lámesmo no plenário, de

estar obstruindo a votação
autorizando a realização
de concurso público pre
visto na reforma admi

nistrativa. Segundo uma

delas, professores hoje
·

contratados vão perder o
emprego por decurso de

prazo.

flimi2
.. O presidente daCâmara
Rudolfo Gesser (PP) rea
giu. Até porque sua pri-

· m�ira esposa; já falecida,
participou do movímento
durante anos. Na verdade,
j proposta Segue encalha
da porque a própria pre
feitura reconheceu erros

apontados pelos verea

dores no projeto original.
Sãocerca de cinco anexos
doExecutivomodificando
o texto anterior.

Fi mi3
Amanipulação dasmães

fica evidente quando di-
· zem temer que as crianças, .

também atendidas nos

p�ojetos, fiquem sem os

atuais professores, com os

quais já se acostumaram a

ponto de chamá-los de pais
emães.Ora, concursopú
blico não garante que o

professor, se aprovado,
permaneça onde está.

�ilá
Pastor Jair Alexandre

saiu do PTB, diretório
que presidia, e foi para o

PSB. Por quê? Perguntem
. pra ele.

EDUARDO GUEDES DE OLiVEIRNALESC

E a 280?
Os três estados do Sul apresentaram 212 sugestões

. para integrar o Orçamento da União 2008/2011 no
.

. Seminário da Região Sul sobre o Plano Plurianual

realizadonaAssembléia Legislativa (foto). Participaram
senadores,deputados, vereadores, prefeitos,empresários
é outros representantes da sociedade. As principais
reivindicações catarinenses referem-se à conclusão

da BR-282, Corredor Bioceânico, Universidade
Federal do Mercosul, ferrovia Norte-Litoral, com
ramal para oOeste, e investimentos nos portos.Ou

seja, a duplicação da BR-280 passou em branco, de
novo.Aobra ruloé prioridadeou não tinha ninguém
lá defendendo o projeto?

Dia "O"
o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar amanhã

se a fidelidade partidária também se estende aos eleitos

em cargos majoritários- os senadores, prefeitos,
governadores e presidente da República. O Supremo
Tribunal Federal já validou a decisão do TSE de impor
a fidelidade partidária a partir de 27 de março desse

ano. Dos 23 parlamentares federais ameaçados, apenas
a deputada baiana JusmariOliveira, que saiu do DEM

para o PR, corre risco de perder o mandato.

Difícil
Para ser coerente, oTSE terá demanteromesmo critério

utilizado.com deputados federais, fixando 27 de março

desse ano como prazo final para a troca de partidos. Com
isso o prefeitoMoacirBertoldi (PMOB) e a vice Rosemeire
Vasel (PC do B) entram na lista dos que podem perder o
mandato. A decisão vai para o STJ e vira prefeito o

presidente daCâmaraRudolfo Gesser (PP). Porém, pelas
centenas de casos país afora, ninguém crê que valha ainda

para 2007. Além disso, todos têm direito à defesa.

Celso Machado
"dic,o@ocorrriodopow.cem.br

MaLdade
Inventado pelo ex-se

nador Jorge Bom.iausen, o
OEM, antigo PFL, já ga

nhou apelido da oposição
de esquerda:'Oêmo.

Pois é
Suspeitodaautoriade ato

simulando que a explosão
ocorridanaArenaem julho
tenha sido provocada por
vazamento de gás de cozi

nha e não gás metano do

antigo lixão,osecretárioex-
.

traordinário para Assuntos

de Gestão, Carlos Alberto
Dias, aparececomocoorde
nador do Fórum Nacional
de Defesa Civil que come

çou na segunda-feira.

Contradição
Emdqrime.ntoàCEIque.

investiga o contrato de

terceirizaçâo da merenda

escolar, Dias citou Nédio

Domingues, tido como

lobista da SP Alimentos.

Conrradeendodepoímearo
da vice-prefeita Rosemeire

Vase!, (K:doB) que negou
conhecê-lo. O nome de

Domingues veioà tonapela
boca do ex-assessor de

gabineteAntônioGru:bba.

Agora vai?
-

.

Projeto do vereador [u-
randir Michels (PV) obri
gando agências bancárias a
instalar banheiros, bebe
douroseguarda-volumesna
área anterior a porta gi
ratória foi aprovado por
unanimidade. Há mais de

dois anos aCâmara também

aprovou tolerânciamáxima

de quinze e trinta mínutos
para atendimento dos
clientes. Até hoje osbancos
não dão amínima.

.
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RETRANCA
É isso
Quando um vereador se obriga a pedir que o tal setor

competentedaprefeitura instale lixeirasemumcemitério

é porque a coisa, nomínimo, anda bem desleixada.

Quem sabe?
"Gostaria que fosse pontuado e detalhado onde é

que o atendimento está tão ruim para possamos

entender e melhorar as condições dos segurados que
nos procuram. Cabe esclarecer que estamos abertos

para sugestões positivas para o nosso crescimento".

Marcelo Lazarini Bello, Chefe da APS de Jaraguá do
Sul, sobre nota (27100) da coluna. Leia-se, então, SUS
enãoINSS.

Desastre
Vazou a primeira pesquisa' feita peloPMOB para

prefeito de [oínville, Candidato do PMDB, Mauro
Mai"i�ni,. deputado fede��l licenciado e atual

secretário ie Inf�a-�str�tura, apoiado pelo
governador Luíz.Henrique, obteveI'é dos eleitores
consultados.

.
.

.

Ampliando
Além de casas pré-moldadas, os detentos do

. presídio de Jaraguá doSul também devem fabricar

lajotas e tubos de concreto. Projeto já foi aprovado
pela Câmara. Isso dá mais qualifícação ao preso,

também beneâcíado pela redução da pena.

Temporários
Sem concurso público e premida pelo tempo, a

Secretaria da Educação de Jaraguá do Sul está
abrindo vagas para professores ACTS para o ensino

fundamental, educação infantil; recreador e

atendente de berçário. Serão contratados para

2008. Contra a vontade dos efetivos.
DIVULGAÇÃO

Sem mpdo.
Há um ano o vereador jovino Cardoso (E), do De

mocratas de Blumenau, encontrou uma maneira inu
sitada para manter contato permanente com co

munidades debairros.Umabarracaserve comoescritório

itinerante para ouvir reivindicações, cara a cara.
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CESAR JUNKES

Medicamentos são distribuídos por enfermeiros nos postos de saúde, tarmacêiâcos só fazem a supervisão

Entrega de remédios só pode
ser feita por farmacêuticos
LPgislação' passa
despercebida em

postos e farmácias
. ,�,

KELLY ERDMANN .

JARAGUÁ DO SUL
Você exige que a entrega de

qualquermedicamento comprado
em drogaria ou retirado de algum
posto de saúde seja feita por
farmacêuticos? A maioria dos
consumidores não. Por isso, a Lei
federal3.820 e o decreto 85.878/
81, de 1988, acabaram sendo

esquecidos tanto, pelas empresas

privadas, quantopor secretarias de
Saúde do Brasil afora.

Em Jaraguá do Sul a situação
não é diferente. Nas nove uni

dades públicas do município com
esse tipo de serviço a dispensação
dos remédios fica a cargo de
enfermeiros. De acordo com a

diretora de Saúde, Iuá Guenther,

"

cabe aos dois profissionais espe
cializados do quadro de funcio
nários da prefeitura somente o

controle e a supervisão geral dos
produtos remetidos aos postos. No
momento da retirada, os usuários
devem mostrar a receita médica,
com indicações de dosagem e

informações complementares,
Conforme Andrea Albu

querque, résponsável pela ativi

dade no Bairro Ilha da Figueira, a
contratação de farmacêuticos
somente para dar os medicá
mentos nasmãos dapopulação fica
onerosodemais à administração.
"Também é função do enfer
meiro orientar os pacientes",
e:x;plica.

JáVilmarSabel, proprietário de
uma farmácia no Centro da

cidade, lembra que o papel prin
cipal do especialista passou a ser a
supervisão e não a venda. "Se fosse
para seguir a legislação à risca,

faltaria pessoal capacitado", co
menta. Na opinião de Mirian

Müller, graduada na área, esse

trabalho cabe à categoria, porém, _

é impossível que seja feito apenas

por representantes dela. Assim, na
prática, os profissionais acabam
treinando a equipe de funcionários
e os auxiliam quando os con

sumidores têm dúvidas.
A taxista Márcia Gessner, por

exemplo, concorda com atitude.

Mas, ela é considerada ilegal
segundo instituições como o

Conselho Regional de Farmácia,
De acordo com Valneri de

Oliveira, chefe de fiscalização da

entidade, "a função é privativa do
farmacêutico e não do enfermeiro.
A legislação não abre exceção".
Quem infringir, pode receber

autuação e multa de um a três

salários mínimos. Para os rein

cidentes, a notificação tem valor
o duplicado.

Márcio da Silveira apresenta plano
vQltado ao crescimento econômico
JARAGUÁ DO SUL

O secretário de Des�erivol
vimento Econômico, Márcio Sil-
.:f-.... .'<;

veira, participou da reunião

plenária da Acijs/Apevi realizada
noCentroEmpresarialnanoite de
segunda-feira, quando apresentou
aos empresários jaraguaenses o

planomunicipal que aponta para
a necessidade de ampliação da
matriz econômica de Jaraguá do
Sul e propõe diretrizes capazes de
conduzirestamudançademodelo.
De acordo com ele, há dados con
sistentes que indicam a falência
das oportunidades de crescimento
do município nos moldes atuais e

apossibilidade de troca do alicerce
econômico através do, inves
timento emempresas de desenvol
vimento tecnológico.

"Fisicamente já temos muita
,

dificuldade em comportar mais
. indústrias, e as que tradicional
mente movimentam o PIB local

já buscam expansão fora das
fronteiras municipais", afirmou
Márcio Silveira. Partindo desta

premissa, o secretário salientou

que o futuro da economia está na

ampliação de investimentos
ensino, infra-estrutura e be'
fícios fiscais para atrair empr
de tecnologia. Este modelo e

presarial dispensa grandes t

ritórios para implantação
condomínios empresariais se

'

riam vários novos .empree
dimentos - e possibilita mai

retorno financeiro aos cal,
boradores.

De acordo com o secret"

existem duas peças chaves q
devem ser trabalhadas p

realização do projeto: o governo
a sociedade, sendo o prime'
como instrumento de execução
outro como ator damudança, q
deve ser trabalhada culturalmen

para colaborar com a reviravol

econômica, trazendo novas idé
e iniciando novos negócios
cidade.Um dos passos primor

'

para esta proposta é o diálogo co
,

as instituições de_ensino superi
de Jaraguá, como o Senac, Une
e Cefet, responsáveis pela criaç�
de cursos de tecnologia que r
visam o preparo de capital
intelectual ao riovo mercado.

Encontro entre
Brasil-Alemanha.

JARAGUÁ DO SUL
Santa Catarina vai sediar de

18 a 20 de novembro, em Blu

menau, o 25ºEncontroEconômico

Brasil-Alemanha, evento que
acontece simultaneamente nos

dois países com a finalidade de
abrir perspectivas de negócios
bilaterais e buscaro fortalecimento
das atividades existentes. A rea

lização é daCâmara de Comércio
e IndástriaBrasil-Alemanha, com
a proposta de reunir empresários
dos dois países emBlumenau, Um
dos núcleos históricos e culturais
mais importantes da comunidade

alemã no Brasil.
O encontro vai acontecer na

VilaGermânica, com organização
da Práxis Feiras, Congressos e

Eventos.OdiretorNeiAzambuja
esteve em Jaraguá do Sul,
participando da plenária da Acijl
e Apevi, para divulgar o evento

e convidar os empresários. "É uma

excelente oportunidade para
intensificar os contatos entre

empresas brasileiras e alemãs na

dinamização dos seus negócios",
disse Azambuja.

Para assegurar a presença, OI

interessados deverão fazer a prc'
inscrição no evento, através de

contatocom aApevi, pelo telefone
(47) 3275-7004 ou pelo e-rn�
executívarg'apevi.com.br
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SUSPEITO FUGIU

!Funcionário público é morto
a tiros no bairro Jaraguá 84
o crime aconteceu um

dia depois de Xavier ter '

·discutido com familiait's

GENIELLI RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
Antônio Xavier, 51 anos, foi

encontrado morto por um casal

que passava demoto, ontem pela
manhã, naRuaHebertBaumann,
no Bairro Jaraguá 84. Assustados
eles foram até a casa de Salete

Daren, 52, e comunicaram o fato.

Salete, que conhecia o morador,
foi com mais dois vizinhos até o

local onde estava o corpo e

chamou a polícia. Xavier era
funcionário da Secretaria de
Obras daPrefeitura de Jaraguá do
Sul há�ais de 12 anos.

O principal suspeito do caso,

segundo informações da polícia e

dos moradores, é o marido da
sobrinha da vítima. O casal
morava com Xavier e depois de
umadiscussão teriamsidoexpulsa;
de casa, no domingo. Segundo
relato da sobrinha, o marido
andava com uma bolsa que
continha duas armas, uma de
calibre 22, e um facão. Estabolsa
estava vazia ao lado do corpo da
vítima e os disparos teriam vindo
do revólver calibre 22. O fato dos
dois terem conhecimento de que
Xavier andava armado também
aumenta a suspeita.

"Ainda tenho que levantar
tudo, mas as chances de ser ele
sâo grandes", revela o delegado.
Segundo os moradores, ele teria

fugidoparadentro de umbananal

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Antônio Xavier foi encontrado por. vizinhos ontem pela manhã, já sem vida

próximo a localidade, oque agrava
ainda mais as suspeitas. Assad
acreditaque porestarsemdinheiro
o suspeito não deve ter ido muito
longe e logo será localizado.

"Quando encontra-lo o caso será

solucionado", garante o delegado.
Ocasochocou osmoradores do

Bairro Jaraguá 84. A vizinha que .

reconheceu o corpo, disse que
Xavier era urna pessoa boa. "Ele
não apresentava riscos para

ninguém, era trabalhadore se dava
bem com todos", conta Salete. A
moradora lamenta pela vida do

amigo e afirma que o suposto

assassino não era bem visto na

. região. "Ele já tinha aprontado
aqui. Temos que ajudar na

investigação", declara.
O marido de Salete que não

quis se identificar, disse que
teme pela fama do bairro. "Agora
está um caos de morar aqui,
estou até pensando emmudar de
bairro", revela. De acordo com

uma das filhas do casal a

discriminação pormorar no local
acontece até na procura de um

emprego. "O Bairro está di
famado, o pessoal não tem mais

confiança", comenta a filha.

Os homens que tentaram em Blumenau, seriamosmesmos Segundo o delegado, são

assaltar o Besc, da Avenida que atuaram em Jaraguá do Sul poucas as pistas que levam aos

Waldemar Grubba, em não foi confirmada. Segundo o assaltantes. Já que o sistema

Jaraguá do Sul, na última delegado,MarcosAssad,asfotos internodernonitoramento não

sexta-feira, até o momento dos criminosos de Blumenau d�tectou o ato e a polícia não
não foram localizados. A foram mostradas para o gerente têm a placa, apenas omodelo
sUspeita de que os assaltantes do Besc de Jaraguá do Sul. Ele do veículo, um Fiesta ver-

de uma distribuidora de dissequeosassaltantesnãoerarn rnelho. No entanto, as in-

L::���l!Iiq_ul!lie_o_r_e_n_d_ellíllrllíllam_.__v.e..Jlst1_·g_a_ç.õe_s.c_o.n_tin_u.a_m_'__iI!d!
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mencionados pela senhora, já que
na realidade esse profissional que
dedicou anos de sua vida em seu

aperfeiçoamento profissional. até
chegar ao título de Doutor recebe
como piso salarial R$ 1395,56 ...
Reiterando: R$ 1.395,56 em final
de carreira e com formação em

Doutorado.

Bem, Senhora Secretaria, de
vemos informá-la que a situação na
EducaçãoPublicaEstadualnão está
nada boa, pois além de inúmeros

funcionários sobrecarregados de
trabalho na expectativa de angariar
recursos para sobrevivência, o que
vemos é lamentável: a) Escolas sem
omínimo de estrutura fsica neces
sária à formação do cidadão; b)
Erros, e atrasos no pagamento das

regências de classe e pagamento das
aulas excedentes; c)Falta de uma

estrutura adequada ao desenvolvi
mento do aluno de acordo com a

Proposta Curricular de Santa
Catarina e a LDB (Lei de Diretrizes
e Bases). Valendo-nos de ensejo
para remeter votos de respeito e

consideração, esperamos que a

senhora não volte a equivocar-se
demaneira tão absurda aomencio
narvalores salariais que não fazem

parte da realidade do Profissional
das Escolas da Rede Publica Es
tadual.

Atenciosamente,
Simone CristinaFerreira e

professores daE.E.B. Prefeito
lauroZirnmennann

CARTA A SECRETÁRIA NIURA
DEMARCHI DOS SANTOS

Prezada Secretária,
Ao lermos suas afirmações,

feitas à imprensa, durante a as

sinatura de um convênio entre

Prefeitura, SDR e Badesc, no dia 2
de outubro, ficamos surpresos e por
que não dizer assustados, com os

valores apresentados pela senhora.
Após refletirmos e discutirmos

muito, temos que confessar quenão

conseguimos entender sua ma

temática, restou-nos acreditar que
a senhora estámal-informada sobre
a atual situação salarial dos profes
sores estaduais, já que o piso salarial
apresentado, não condiz com a

realidade comprovada na tabela sa
larial e contracheque dos Profis
sionais da Educação!

Ficou-nos a esperança que os

valores mencionados, na ocasião,
pela senhora, seja uma previsão para
o futuro dos profissionais da

Educação,mas fica a pergunta: Será
esse um futuro próximo ou dis
tante? SecretariaNiura, aSe-nhora,
realmente, se referia ao piso salarial
de um professor da Rede Pública
Estadualou se confundiu comoutra

categoria?
Segundo os contracheques deste

ano, um professor de nível médio

que trabalha 40 horas semanais

recebe R$585,28, como piso sala

rial; enquanto o professor com
licenciatura plena, tem como piso
R$ 830,16... Nem o professor com
Doutorado e em final de carreira

temcomopiso salarialosR$1.934,48

\

Rotatória na BR-280

passa por licitação
Depois de cerca de 15 anos

desde a primeiramanifestação de
moradores, finalmente a rotatória
de ligação entre o Bairro Nereu
Ramos e a Tua Monos tem data

para sair do papel. Pelo menos é
isso que garante edital aberto pelo
Dnit (DepartamentoNacional.de
Infra-Estrutura de Transportes).
A obra vai custar R$ 975 mil

aos cofres públicos e tem prazo de

execução de 180 dias a partir da
escolha da construtora com a

,

melhor oferta. Agora, aspropostas
das três empresas participantes

. estão em fase de análise. O

período de acertos burocráticos

segue pelos próximos 30 dias. Em

seguida, aquela que ganhar a

licitação possui dóis meses para

mobilização de materiais e

pessoal.
O anúncio serviu de alívio aos

moradores daquela área. Segun
do o comerciante ValdecirRope
lato, a travessia da BR-280, entre
as ruas Therezia Ferrazza e João
Ropelato, é bastante perigosa. "Já
vimuitos acidentes emortes nesse

ponto", disse.Na tentativa de evi
tar grande parte deles, a comuni
dade já havia feito um abaixo
assinado e diversas paralisações.

Conforme aPolícia Rodoviária
Federal, apenas entre o dia 1Q de

janeiro de 2006 a 31 de julho
deste ano, ocorreram 20 acidentes
nas proximidades. No total, 24
pessoas ficaram feriadas e uma

morreu. (KE)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JABAGuA DOSUl EDITAL DE
CREDENCIAMENTO N° 120/2007

O MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, torna público aos interessados que se encontra aberto
CREDENCIAMENTO DE RÁDIOS, com sinal de recepção no municipio de Jaraguá do Sul; cujo objeto
é a VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTASJ ORIENTATlVOS,
que versarão sobre atos, programas, obras, serviços e campanhas da Administração Pública Municipal
de caráter educativo, informativo e de orientação social, em conformidade com o Anexo V - Minuta de
Contrato, que é parte integrante deste Edital e Anexo VI do Edital (Tabela de Preços para Veiculação dos
Spars 30", 45" e 60"), nas condições e prazos estipulados no presente regulamento. JUSTIFICATIVA:
No caso concreto, a licitação mostra-se desvantajosa para o interesse público a ser atendido, melhor
coadanandc-se com talfinalidade o credenciamento, posto que permite a seleção de todas as rádios
que atenderem os requisitos do regulamehlo. Quanto maior o número de credenciados, melhor será
o atendimento ao interesse público, da publicidade e transparência dos atos e demais procedimentos'
de interesse da Administração. FUNDAMENTO LÉGAL: Inexigibilidade de competição por encontrarem
se preenchidos os requisitos legais do artigo 25, caput da Lei 8.666/93, qual seja, da inviabilidade de
competição. PRAZO E LOCAL PARA CREDENCIAMENTO: a partir de 16 de outubro de 2007, no
horário das 7:30h às 11 :30h e das 13 horas às 17 horas, fia Coordenadoria de Licitações e Contraias
da Prefeitura Municipal situada à Rua Wa�erMarquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município
de Jaraguá do Sul-SC. OBTENçÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte
endereço supra-citado,' ou no site www.jaraguadosul.sG.gov.brINFORMAÇÕES: Informações e.

esclarecimentos adicionais sobre este Credenciamento poderão ser obtidos no Gabinete de
Comunicação pelo telefone 0** (47) 3372-8031, na Coordenadoria de Licitações e Contratos pelos
telefones 0**(47) 3372-8195 ou 0**(47) 3372-8085, ou na sede da Prefeitura Municipal, situada à
Rua Wa�er Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha,Jaraguá do Sul-SC, no horário das 7:30h
às 11:30h e das 13 horas às 17 horas.

Járaguá do Sul, 2 de outubro de 2007.
MOACIR ANTONIO BERTOLDI· Prefeito Municipal

COMUN,ICADO
Foram extraviados Blocos de Notas Fiscais de
Serviço de CHARM CABELEIREIRO de 001 a 100;
emissão UF - SC e Notas Fiscais de Serviços da
Empresa EJANIR LUIZ CANI, CNPJ N° 02212268/
001-12. Conforme boletim de ocorrência 00050 -

·2007 -·08463 em 8/10/07.

EDITAL DE-CONVOCAÇÁD
o presídente da Associação de Moradores do

Barrro 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 Arnobími, na Rua Luis
BaHstieri, 222. Portanto todos os associados da

. Amobimi, 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

ocorreio.com@oéorreiodopovo.com.br

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DE EDITAL
Autos nO: 036.03.007037-1
CERTIFICO, para os devidos fins que, em data de 03/04/2007, nesta cidade e Comarca

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, foi afixádo no átrio deste Fórum; à edital a

seguir transcrito:
ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jàraguá do Sul / 3a Vara Cível

.

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila NOV3-'CEP 89259-300; Jaraguá do
Sul-SC _ E-mail: jgsciv3@tj.sc.gov.br

.

Juiz de Direito: Edenildo da Silva
'Escrivã Judicial: Marisa Schroder Feliti
EDITAL DE INTIMAÇÃO _ COM PRAZO DE 30 (TRIf'.jTA) DIAS
Notificação/contra-notificação nO 036.03.007037-1
Notificante: Município de Jaraguá do Sul - SC e outro

Intimado(a)(s): Maria Aparecida Peters, último endereço conhecido: Rua Manoel Francisco
da Costa, 3, Quadra 1035, João Pessoa, Fone: (47) 3370-3237 _ CEP 89257-000, Jaraguá
do Sul - SC, CPF 651.308.479-20, atualmente em local incerto ou não sabido.

Por intermédio do presente, a(s) pessoais) acima identificada(s), atualmente em

local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os

autos do processo epigrafado, bem como INTIMADA(S) conforme decisão prolatada e de
todo o teor da exordia!. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez,
na forma da lei. Jaraguá do Sul (SC), 28 de março de 2007.

Edenildo da SilVa
Juiz de DireHo

o referido é verdade, do que dou fé.

Marisa Schroder Feliti
Escrivã Judicial Designada

Assino por determinação do MM. Juiz de Direito _ Portaria 03/06

Exposição
A Ellen's cosméticos lançoi
no final de semana a

.

exposição fotográfica ROda.
gigante. Amostra é do
totoçràto Albari Rosa e do
editor de fotografia Silvio
Ribeiro, ambos com

reconhecimento no

fotojornalismo nacional e
internacional. É composta
por 18 imagens de

crianças, nas mais
diversas situações e

países. A Ellen's promove
juntamente com a

exposição uma campanha
solidária. Na doação de um (

quilo de alimento não
perecível (exceto saJ), o
cliente recebe um cupom
para concorrer a uma cesta
de produtos da loja. Os
alimentos arrecadados
serão doados para a Ação
Social de Jaraguá do Sul.
Os sorteios das cestas
acontecem no dia 31 de
outubro às 19 horas. Para
conferir a exposição a

. Ellen's fica no Shopping
Center Breithaupt. A mostra

_ permanece até o dia 14 de
outubro.

EGaU
NET VIRTUê E
BRASILEIRAD .

I'

COMUNICADO
LANCHONETE E RESTAURANTE LA MAMMA LTOA CNPJ
04.128.248/0001-93, I.E. 254.128.793, situada na Rua Oscar
Oechsler, 1110, Bairro Ilha da Figueira - CEP - 89258-820, Jaraguá
do Sul - SC, comunica que foram extraviados dois blocos de
notas fiscais de venda; sendo 01 bloco modelo 02, Série 02,
AIOF nº 340607700001248, com notas do nº 001351 à 001400 e
a 1ª via das notas de nº 001251 à 001257,01 bloco modelo 2,
série 01 , AIOF nº 34060n00001238, com notas do nº 002001 à
002050 e'a 1ª via das notas de riº 001751 e 00180-1 à 001806.

•
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Fundação Municipal de Espodes

PIIBBIIIU II

JIIIIBIÍB8SUl E O I T A L
PREGÃO PRESENCIAL ND 3412007

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE-ESPORTES
TIPO: MENOR PREçnGLOBAL

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 75.000 (setenta e cinco mil)
lanches, Que serão distribuídos nos 25 (vinte e cinco) núcleos do Programa 2° Tempo, no ãmbito do

.

Município de Jaràguá do Sul, em conformidade com os anexos que são partes integrantes deste'Edital.
REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002,
de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09 horas
do dia 24 de outubro de 2007, na CoordenadoriaAdministrativa da Fundação Municipal de Esportes
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Gustavo Hagedorn, s/no (Arena Multiuso Jaraguá), bairro: Vila Lenzi.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVElOPES: às 10 horasdo mesmo dia e local. OBTENçÃO
DO· EDrrAL: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima cu via Internet no site

www.jaraguadosul.sc.gov:brVALOR MÁXIMO: R$ 0,75 (setenfa e cinco centavos) por.lanche,
tolaiizando o valor máximo da licitação em R$ 56.250,00 (cinqüenta e seis mil, duzentos e cinqüenta
reais). INFORMAÇÕES: Informações adicionais e esclarecimentos poderáo ser obtidos.no endereço
acima, peloFax (47) 3370-9555, pelos telefones (47) 3370-9797/3370-9555 ou pelos e-mail' s
adm.esportes@jaraguadosul.com.br ou alessandro.esportes@jaraguadosul.com.br

Jaraguá daSul (SC), 28 de setembre de 2007.
JEAN CARLO LEUTPRECHT - Presidente

.

LIGUE E ASSINE
3371-2444

Amaior preocupação dos pais é o futnrodos filhos. E o melhor para o futuro
é uma excelente formação com sólidos valores morais e éticos. Invista no seu

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RUM NACIONAL DA DEFESA CIVil

speciaIistas alertam sobre

uturos desastres naturais
prcppção do risco'

vp promover a
nscientização

AlANE ZANGHElINI

RAGUÁ DO SU L
,

'

Para cada R$ 1 investido na

evenção de desastres naturais,

qgovemo economiza R$ 7 em re

construção: A afirmação é do

ruretor da Defesa Civil Estadual

árcio Luiz Alves, que esteve

ntem no Fórum Nacional da

efesa Civil, que acontece até

oje na Scar (Sociedade Cultura
Artística). Segundo ele, as mu

danças climáticas estão aumen

tando a intensidade e a freqüência
de desastres naturais no Estado -

principahnente estiagens, venda-
vais e chuvas de granizo :-,

-

tor

nando essencial o papel do órgão
na prevenção a esse tipo de
ocorrência.

"Temos de incutir na cultura
da comunidade a percepção do
')fisco, para que as pessoas

tentendamque desastres naturais

podem acontecer e que são

responsáveis pela preservação
ambiental", ressaltou. Para

conscientizar sobre a importância
da preservação ambiental, o
secretário-executivo da Justiça
eCidadania,Justiniano Pedroso,
e,o diretor do Ceped (Centro de
E�tudos e Pesquisas sobre

qesastres) da"DFSC (Uni
versidade Federal' de Santa

Catarina) "Antônio Edésio Jun
gles, assiJiaram contrato, na

segunda-feira, para realização de
um projeto de prevenção- de
tiscos de desastres. O valor do
investimento será de R$ 1,04
milhão e vai disseminar temas
ligados à defesa civil em 1.384

PIERD RAGAlZl

Oefesa Civil alua na prevenção de desastres e na conscientização ambiental

escolas da rede pública estadual.
- "Queremos que a escola trate

q tema 'desastre' como algo do
cotidiano. Não devemos ter

medo de falar a respeito porque
não há desenvolvimento susten

tável sem a redução dos riscos",
salientou Alves. Destacou

também a importância do "Atlas
de Desastres Naturais de Santa

Catarina", lançado no Fórum

também na segunda-feira. Com
Q documento, os municípios
catarinenses poderão planejar
a ocupação de solo e fazer o

plano diretor considerando os

desastres que aconteceram nos

últimos 23 anos.

O assistente técnico da Se

cretariaNacional deDefesaCivil,
CarlosAlberto Rasia, comentou

que, no Brasil, omaior índice de
desastres naturais estão rela

cionados à seca e às inundações.
Também não descartou a

possibilidade de o Brasil ter

ocorrências relacionadas a

terremotos, tsunamis ou mais

furacões, a exemplo do Catarina
o�rrido em 2004. "O homem

precisa refletir sobre o quê está,
causando ao meio ambiente,
com a ocupação de áreas de

risco e a poluição. A preser

vação é uma obrigação da raça
humana", ressaltou.

Procura de expositores antecipa
o sucesso 'da Feira de Negócios
JARAGUÃ DO SUL Conforme o presidente
A Expo 2008 - Feira deNe- Custódio Vieira da Costa e o

gócios do Vale do Itapocu ain- coordenador da feira, Edson

da está em fase de preparativos, Roberto Schmidt, para garantir
mas a procura por estandes já, a mesma qualidade da edição
antecipa o sucesso do evento anterior, a Expo vem sendo

multissetorial que vai aeon- discutida com bastante

tecer no período de 9 a 13 de antecedência. Seis comissões

julho do próximo ano, naArena trabalham para que a estrutura

Jaraguá. - organizacional da Expo 2008

Organizada, pela Apevi ofereça o melhor resultado a

(Associação das Micro e Pe- expositores e visitantes.Na sua

quenas Empresas), a Expo 2008 última edição, participaram
vem despertando interesse de 110 expositor és e 30 mil

.
vários segmentos, garantindo a pessoas.

venda antecipada-de 75% dos ; Aexpectaiiva
é oferecer Idz

estandes. espaços de estandes e atrair um

A Expo 2008·tem expectati- público de pelo menos40 mil

va de receber mais-de 40 mil pessoas. Paralelamente à Expo'

pessoas e se consolidar como �:, 2008 haverá eventos voltados.

principal evento do setor pro- .ao segmento, praça de ali-:
dutivo da região nos setores da mentação, mostra de produtos"
indústria, comércio e s�rviços: e serviços, entre outros atra-:

Realizada a cada dois anos; na 'tivcs. Informações 'pelo

edição 2008 a feira vai ocupar telefone (47) 3275-7011 ou'

as dependências da Arena pelo e-mail.ccoexporg'apevi."
Multiuso. com.br,

.

.' c,.:, ','

EDITAL DE PRIMEIRO PUBLICO LEILÃO E INTiMAÇÃO'
.

.

JARAGUA DO SUL - SC

Data do leilâo: 10/10/07 - A partir das: 14:30
. , '

Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA .'ARAGUA DO SUL - RUA

�XPEDJCIOl"iARIO GUMERqNDO DA SI�"V)\; N;:::�.; �ENrRO '- JARAÇ;UA DO

SUL - SC ,

' ,', "" , ,[, :', ,

JULIO RAMOSTUZ, Leiloeiro Oficial matrlcula AARCI't62 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 "á forma da leiN° :8lJ04, de 14/03/1990

c Decreto Lei N" 70 de 21/1111966 e regulamentação complernentar RC 58/67, RC 08170 c CFG

10/77, no dia e local acima referidos. os imóveis adiante descritos para pagamento de dividas

hipotecárias em favor de CAIXA ECONOMIÇA PEpERAL.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante

pagar. no ato. como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo

impreterível de 08(oilo) dias, sob pena de perda do sinal 'dado.
, A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita através

de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após análise cadastral e

comprovação de renda,
Os inreressados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes

desle edital e/ou utilização dos recursos do PGTS deverão procurar uma Agência da CAIXA
ECONOMfCA FEDERAL com no minima 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data

do leilão.
Os lances mínimos para vendá serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios.

ou avaliação do imóvel, nos, termos do Art. 1484 do CC, sendo o maiordos dois valores.aujeitos,

porém, a atualização até no momento da realização da praça.
'

; As despesas relativas a, comissão de Teiloeiro, registro, imposto e taxas inclusive

condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o imóvelesteja 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 registroda Carta' de

Arrematação ou do contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações

pormenorizadas sobre os imóveis. ,� .'

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

-

'

SED:28762-CONTRATO: 8041700014080- CAIXA'ECONOMICAFEDERAL-AGENCIA:

04170 JARAGUA DO SUL
MARIA TADEU DE LOURDES TEIXEIRA, BRASILEIRO(A), FUNCIONARIA PUBLICA

CPF 00518145956, CI 1446001 SSP-PR, DIVORCfADO(A), e eânjuge, se casado(a) estiver.
& !-DESCRlÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, LOTEAMENTO RESIDENCIAL

MIRANDA, A RUA 996-PAULINA KR,uOER LESCOWICZ (ANTIGA RUA 996- SEM

NOME), N° 34, LOTE 61, BAIRRO JARAGUA 84, EM JARAGUA DO SUL, COM AREA DE

319,80M2, AREA CONSTRUIDA DE 91,40M2, COM TODAS AS SUAS INSTALAÇOES,
BENPEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.

'

SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 45.205,16
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 51.893,37

RIO DO SU L, 19/09/07
JULIO RAMOS LUZ

scruz.eletromoveis@yahoo.com.br (47) 3371-1577

TODA LINHA DE RACKS, ESTANTES, DORMITÓRIOS
E COZINHAS PLANEJADAS 100% MDF

Rua Alberto Santos Dumont, 255 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul - se
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Se todas.as
, . .�

fossem assim
'Geralmente, elas são retratadas como

seres feios e malvados, mas em

"Eterna Magia" é diferente; Eliane
Giardini interpreta uma bruxa

totalmente<rlo bem e linda

Consagrada
como sendo

uma das atrizes de maior

talento da televisão, Elia
ne Giardini assume que está vi

vendo um dos melhores momentos
de sua vida profissional e pessoaL
Mãe de Juliana, 29 anos e deMari
na, 25, frutos de seu casamento

com Paulo Betti, a atriz celebra a

, vida como se fosse uma festa, O ca

samento acabou em 1997 e atual
mente ela está solteira, e feliz
corno nunca.

Sua beleza e forma física são pa
drões paramuitas mulheres; a atriz
conta que procura alímentar-se
com coisas '�audáveis, ,bebe muita
água e não ingere �arb�idratos à

noite, além disso faz exercícios

quatro vezespor $emana alternan
do com massagens, principalmen-

,

te drenagem linfática. No entanto,
quem convive com a atriz conta

que o seu maior segredomesmo é o

.bom humor' e a maneira positiva
, corria encara 9 seu dia-a-dia. Ela'
literalmente foge de tudo o que

possa causar o chamado "estresse
desnecessário" .

Atualmente, Eliane Giardini está
no elenco de "Eterna Magia"
interpretando Pérola, uma mulher
ligada à magia e que usa seus

poderes somente para fazer o bem.
Infelizmente, a novela teve seu

enredo encurtado porque, mesmo

contando com um elenco excelen
te e umenredo interessante, não
conseguiu os esperados índices de
audiência para o horário.

Pérola é uma mulher bonita e in

teressante e cheia de segredos que
começaram a ser revelados. A atriz

conta que recebeu a proposta de
fazer a novela com o coração aber
to à novas experiências já que esta
va acostumada a interpretar mu-

,:;�lheres fo�t€s"�bü "com perfis que
misturavam um pouco de vilania
com humor, como a Nazíra, de "O
Clone", por exemplo. Como nãose>
lembrar da Viúva Neuta, em

"América", mulher bonita echeia
de si, que roubava a cena por onde

passava e protagonizou um invejá
vel romance com o peão Dinho,
personagem vivido por Murilo
Rosa.

,Nascida Eliana Teresinha Giar
dini, no dia 20 de outubro de 1952,
na cidade de Sorocaba, interior de
São Paulo, a atriz é contratada pe-

,
la Globo até 2010, depois de "Eter
na Magia", pretende retomar o

teatro e também tem projeto para

produzir e dirigir atrações.

CÓ'" deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de sua VISit'

�EJrb participafl
eg'ião

,J.;,

faÇa, ,

Bone,S" O"

carnisetaSr
BottonS

' ,

e muito
mais!
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SCHUTZEN
ESTILO: VOX 3 NA 19° SCHÜTZENFEST

Conjllllto é um dos mais procurados para
animar as festas de' outubro em todo estado

FOTO: OSNI ALVES

Público foi a loucura quando o Vox 3 começou a apresentação

Com tetras animadas
o público foi ao dl'lírio
com show da Vox 3

OSNIALVES
JARAGuÁ DO SUL

Desde o ano de 1998 atuan
do no segmento do entreteni

mento, a banda Vox 3, de

Blumenau, costuma apresentar
seu repertório animado em fei
ras por todo ó Brasil, aniversári
os de municípios, mas o carro

chefe são as festas de outubro,
Na Schützenfest, o conjunto fez
na noite de sexta-feira, 6 de ou

tubro, a nona apresentação' e, li
teralmente, levou o público ao

delírio com a irreverência das

canções que já são musicas tra

dicionais para as festas de outu
bro.O diferencial da banda para
as apresentações deste ano é a .

nova dança do siri, em homena

gem a um programa humorístico
brasileiro. E o público não desa-

<'
pontou, pois eram mais de três

mil pessoas realizando a coreo

grafia dentro do pavilhão A da

Schützenfest, o que se tomou o

ponto alto da festa. Além desta
musica haviam também outros

lançamentos como o xotão do

alemão, emuitomais, que foram
apresentadas ao público.

Rogério Fausto, vocalista e

compositor das musicas que fa
zem a alegria dos fãs diz que a

Schützenfest é uma das melho-

Itapocu é um dos mais anima

dos do Brasil. De acordo com

Fausto, as músicas que não po
dem faltar são a centopéia, trin
ca mais não trepa e batendo as

asinhas que já se tomaram hi
nos das festas de outubro em

todo o sul.
Para os próximos dias o Vox 3

irá fazer shows também em

Corupá, na Bananinfest, em
Blumenau, na Oktoberfest e nas

festas do Rio Grande do Sul, de-
res festas das quais costumam pois Goiás e Brasilia, no distrito
tocar e que o público do Vale do federal.

SCHÜTZENFEST ZEITUNG
Redação: Osni Alves
Fotos: César Junkes e Osni Alves

Produção: O CORREIO DO POVO

SCHÜTZENFEST EM IMAGENS
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B'anda Cornela loca em duas

noites da 1 go Schülzenfesl

JARAGUÁ DO SUL

Musical Cometa tem um dos mais variados repertórios

A banda Cometa, que

participa pela terceira vez da

Scützenfest, tocou na sexta

feira e no sábado no pavilhão
A do parque de exposições. O
conjunto tem 46 anos de
estrada e está na terceira

geração de músicos, sendo a

idade média dos integrantes
de 18 à 40 anos de idade. Já
lançaram 15 cd's e são bastante
ecléticos e variados em questão
de música tocando desde
canções em alemão, passando
pelamúsica sertaneja e dão até
mesmo, .durante o show,
palhinhas no campo do rock.
Na primeira noite forammuito
mais do que duas horas de

apresentação sendo que
repetiram apenas uma seis
músicas em função do público
ter pedido. A banda é do
interior do Rio Grande do Sul
e Costuma fazer shows nos

estados de Rio Grande do Sul,

Santa Catarina, Paraná e Mato
Grosso

Para Altair Antônio Kehl, •

36, o melhor da Schützenfest é
o zelo pela tradição que faz parte
da cultura local. "Percebemos

.

que com isto a festa cresce, mas
mantém a essência que é o

estilo de vida dos colonizadores,
dentre outras coisas", afirmou
Altair que é trumpetista do

conjunto e um dos músicos com
mais tempo de banda.

Para Dougla Silva Anorte,
18, o público desta região é

muito divertido porque

interagem muito com a banda,
pois"eles nos chamam, pedem
canções, brincam, pulam e

fazemmuitas coisas engraçadas
e divertidas". Douglas é

vocalista e afirma que a

Schützenfest é uma das
melhores festas que costumam
se apresentar. "Gostamosmuito
de estar aqui e nos apresentar
para esta região, é muito

satisfatório", ressaltou Douglas.

QUARTA-FEIRA, 10 de outubro .de 2007 I 3

ElOISA: TERCEIRA GERAÇÃO ENVOLVIDA.COM SOCIEDADES CULTURAIS

Como é o dia na vida de uma
rainha de sociedade?

OSN' ALVES

Das muitas qualidades, beleza e simpatia são notórias em Eloísa

Eloisa Steffens com apenas 16
anos está na terceira geração
de uma famma que tem
tradição nos clubes

OSNIALVES
SCHÜTZENFEST

A representante do clube
vieirense, Eloísa Steffens, tem
apenas 17 anos e já foi 2º

princesa da seta, em 2004, e 1º

princesa da seta, em 2006.
Atualmente foi escolhida para
ser rainha da sociedade do
bairro Vila Lalau e representar
a mesma na 19º Schützenfest.
A família de Eloísa também

participa assiduamente da vida
'no clube, pois a mãe de Eloísa,
Marlice Steffens é a rainha do
chumbinho. A irmã; Fernanda
Steffens, formada recente

mente em engenharia têxtil já
foi rainha da sociedade e

chumbinho. O caçula da

família, Henrique Steffens,
com apenas nove anos foi
medalhista durante a festa na

competição de tiros, o que
mostra que a tradição foi

passada de pai para filho e vem

sendo perpetuada na família
Steffens.

O pai, Guilmar Steffens,
participa de outras moda
lidades na sociedade como

bolão e bocha e é empresário
no segmento de seguros.
ARotina - Eloísa acorda de

manhã, toma café em família
e vai para a escola onde está
em fase de conclusão do ensino
médio. A tarde vai para o curso

pré-vestibular se preparar para
o passo seguinte que é entrar

na faculdade de medicina.
Além de participar de

compromissos de tiro toda

quarta-feira à noire na

sociedade, Eloísa ainda
atualmente é a 2º princesa do encontra tempo para ser

bombeiro voluntária. A família
é natural de [araguá do Sul e

participa de movimentos de
sociedade desde 1998 apro
ximadamente.

"Estou muito feliz em estar

participando da 19º Schüt
zenfest e estar representando a

sociedade vieirense. Apesar da
pouca idade que tenho, acho
que estou em um dos melhores
momentos da minha vida, mas
este é o retorno de um trabalho
de cinco anos, que é o tempo
que participo da sociedade
assiduamente", afirmou Eloísa.
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Sally Maria Siewert,
de Jaraguá do Sul.
"Esta é a minha 5° Schützenfest
e o que mais gosto além dos
bailes. é a movimentação de

. pessoas pois passa muita gente
pelos pavilhões e a gente acaba
conhecendo bastante pessoas".

José da Costa,
de Jaraguá do Sul.
"Gosto de tudo o que é apresen
tado, danças, musicas, conjlmtos

.

musicais. Certamente voltarei na
próxima edição pois me parece
que está cada vez melhor".

SCHUTZE�

Enquete:Você está gosl

Urio Berlanda,
de Jaraguá do Sul.
"É a primeira vez que participo,

.

estou gostando muito e se

possível voltarei nas próxímas.
O que mais gosto são as musi
cas germânicas".

Deisi Bubans,
de Jaraguá do Sul.
"É a primeira vez que partici
certamente voltarei nas �(
mas edições, pois esta te
muito animada e com m�

pessoas bonitas".

Marisete Schlickmann,
de Joinville .:
"Participo da minha primei
Schützenfest e estou gosta0

.

muito da animação, da ae

contração e praticamente t�

tudo o que você precisa nate.
não falta nada". I

Udo Bachmann,
de Jaraguá do Sul.
"É a primeira vez que participo.
Estou achando muito animada e

pretendo voltar nas próximas
edições para aproveITar a culinária
�ue é bastante diversificada".

Marcilene Kreutzfeld, de
Jaraguá do Sul.
"Há mais de dez anos que visito
a Schützenfest e sempre tenho
alguém ligado a festa. Para este
ano eu tenho uma irmã que é
rainha de sociedade".

Deisy Satler,
de Jaraguá do Sul.
'Já vim em outras edições e o

que mais gosto é da música e

das apresentações de grupos
folclóricos e a 19° festa está
'muito animada".

Luciana Francisco, de
Criciuma.
"É a primeira vez que venh�
estou muito contente, prW
palmente com a estruW
oferecida, parece que os org�� r

zadores pensaram em tudo, n

. falta nada".
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do da 19° Schützenfest

rmen Vailath,
Jaraguá do Sul.

•

vim em outras edições e o

e mais gosto é da música e
,

s bailes. É o mês que
roveitamos ao máximo tudo o

e a cultura germânica pode
erecer" .:

aldelino de Oliveira,
,

e Jaraguá do Sul.

I P.ar_ticipei de mais de seis
lçoes e considero que esta é
mais rica festa cultural de Santa

,

atarina. Adoro estar aqui, é pro
Isto que volto sempre",

Jackeline Eichenberg,de Jaraguá do Sul
"Ad .'

d
oro a movimentação intensa

me, �essoas, a bebida e as

�Sl�as que sao apresentadas,
nnclpalmente os bailes".

Nara Bay Combagwoni,
de Jaraguá do Sul .
'Já estive em outras edições e

gosto de tudo o que é oferecido

na Schützenfest. Quero depois
participar do campeonato de tiro

para ver onde posso chegar".

Sérgio da Silva,
de Jaraguá do Sul.
"O que mais gosto é a música

alemã e tudo o que é relaciona

do com a tradição, a cultura e o

jeito de viver dos colonizadores".

Cristiani Zanin,
de Jaraguá do Sul.
"Já vim em outras edições e

gosto de tudo, mas o que mais

me motiva estar aqui é a

culinária, pois gosto muito dos

pratos típicos",

Jaragua do Sul. \47) H70-!9ÓO'
KU;J R.e >Qirlu B.A,:. ! t � C ''''/'It,-O

Edenilson Bening,
de Jaraguá do Sul.
"Gosto muito da Schützenfest,
por isto sempre sou voluntário

para trabalhar na festa, além do
mais a música é muito boa",

Celso Leuzi,
de Jaraguá do Sul.
"Gosto muito da Schützenfest,
já estive em outras edições,
certamente voltarei nas próxi
mas e o que mais gosto são as

competições de tiro".

o
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SOCIEDADE DIANA ESTÁ MAIS DO QUE BEM REPRESENTADA NA SCHÜTZENFEST

Aline Prüsse, é a Rainha da
19° Festa dos Atiradores

Aline quer conhecer novas culturas e aproveitar ao máximo a vida

Rainha quer conhecer outras
cidades brasileiras e estudar

odontologia

OSNIALVES
JARAGUÁ DO SUL

A rainha escolhida para a

19Q Schützenfest tem dezesseis
anos, é estudante do ensino
médio e trabalha na parte da. .

.

- ... tarde na Prefeitura de
Guararnirim. Realizou a

primeira comunhão na

sociedade Diana e desde o ano

2000 é freqüentadora atuante

no clube. Como rainha de
sociedade,

.

desfilou pelas
cidades de Corupá,
Guaramirim, Jaraguá do Sul,
dentre outras.

No ano de 2001, Aline teve

participação em um comercial
de cerveja onde o ator

principal é conhecido

atualmente como baixinho da
kaiser, mas na época 'do
comercial o ator trabalhava
para o chope colônia.

Aline afirma que a rainha
e as princesas são o cartão

postal da festa e em virtude
disto se sente muito honrada
em estar representando a

sociedade Diana e a

,Schützenfest. Filha de
comerciante, a rainha diz não
ter planos para o futuro, neste
momento, mas quer apenas
curtir esta fase no qual está
vivendo.

''A única coisa que penso
agora é aproveitar ao máximo
esta fase e, se possível, gostaria
de viajar bastante e conhecer
novos lugares, outras cidades
e estados brasileiros", disse
Aline.

Ao ser argüida sobre
futuras profissões, Aline afirma
que talvez faça odontologia

FOTO: OSNI ALVES

quando chegar a hora e se até
lá não mudar de opinião. "Eu
acredito que devemos deixar a
vida fruir e procuramos sempre
ter pensamentos positivos que
certamente as coisas
acontecem" afirmou Aline.
A primeira princesa é

Franciele Sell, da sociedade
Aliança e a segunda princesa é
Michelle Dumke, da sociedade
Alvorada. A miss simpatia é
Paula Inês Spezia, da sociedade
Rio da Luz II - salão centenário.

Strasbourgwww.strasbourg.com.br

SCHÜTZENFEST EM IMAGENS
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SCHUTZEN

Musical Rio Show no

pavilhão C da Shützen

Os integrantes do musical Rio Show pretendem voltar nas próximas edições
.

"Precisamos cultivar
tradições deixadas por
nossos colonizadores"

JARAGUÁ DO SUL

o conjunto musical Rio
Show, de Rio do Sul, se

apresentaram na noite de
sábado no pavilhão C do
parque· de exposições e

apresentaram um vasto

repertório de musicas

tradicionalistas. O Conjunto
possui 37 anos de estrada e

Conta com oito integrantes. As
cidades que mais tocam são
Jaraguá do Sul, Brusque,
Agrolândia, dentre muitas
Outras mais. Esta é a sexta

participação na Schützenfest e
de acordo com os músicos a

festa dos atiradores é uma das

rincipais, senão a principal
esta no roteiro da banda.

b . P�ra Osni Benert, contra
alXlsta, "a Schützen tem uma

caracteristica muito forte que
acaba marcando de forma

positiva na carreira do musical
Rio Show. O principal é a

projeção que a festa

proporciona aos que aqui
trabalham, porque repercute
muito bem em outras

localidades devido a tradição
da festa", ressaltou Osni.

QUARTA-FEIRA, 10 de outubro de 2007 I 7

A banda do Barril interagiu bastante e cativou o público da 19° Schützenfest

Banda do Barril abre shows no

pavilhão A na noite de sábado
SCHÜTZENFEST empresário da banda, "a festa

dos atiradores já é parada
obrigatória para a banda do

. Barril e nos sentimos muito

honrados em participar desta
que é uma das maiores festas

típicas do Brasil".
Arnaldo afirmou também

que o conjunto costuma se

apresentar por diversas cidades
brasileiras em quase todos os

estados e em função disto o

repertório costuma ser

diversificado, "mas é aqui na
Schützenfest que a realização
profissional se completa".

A banda do Barril, de

Blumenau, abriu, a noite de
shows no sábado, 6 de outubro,
e cativou os participantes a

dançarem ao som de musicas

bem conhecidas que fazem o

gosto de todas as pessoas e de
todas as idades. O grupo tem 17
anos de estrada e conta com dez·
integrantes. Participaram da
décima Schützenfest e, de
acordo com integrantes, preten
demvoltar nas próximas edições.

SegundoArnalda Faustino,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DUPLA COMEÇOU EM FUNÇAO DA SCHlIrZENfEST

Irmãs se apresentam na

Schützenfest e tocam juntas
há mais de sete anos

FOTOS: OSNI ALVES

Carla e Ketlin procuram apresentar o melhor das musicas germânicas

JARAGUÁ DO SUL

As irmãs Carla e Ketlin se

apresentaram em algumas
noites da 19º Schützenfest e

já participaram também de

edições passadas. A dupla
está na estrada há pouco mais
de sete anos e costumam

tocar músicas alemãs,
sertanejas e. até mesmo

bailão. O idioma alemão é

fluente e costumam conver

sar sempre neste idioma em

casa com os pais e avos.

Carla toca gaita e Ketlin
toca saxofone e as duas se

ajudam no vocal e

surpreendem a todos com as

musicas mais conhecidas e

II

tradicionais, passando pelas
.

mais atuais. O conjunto tem

o auxilio de um contr à

baixista e um baterista que
dão ritmo a banda.

''A banda surgiu por causa
da Schützenfest, pois havia a

necessidade de cantores de

Jaraguá do Sul que pudessem
entreter o público até o

momento das apresentações
principais", afirmou Carla.

As irmãs costumam tocar

também nas cidades de

Joinville, Florianópolis,
Corupá e em algumas cidades
do Paraná. Os trajes típicos
que costumam usar são

tirados de vídeos que im-
.

portam para se assegurar de

que os modelos de vestido

respeitem a tradição ger
mânica.

De acordo com Ketlin, a

dupla está �e preparando para
alçar vôos mais ·longos e se

tomarem uma dentre as mais

respeitadas bandas típicas de
Santa Catarina. "Estamos

agora em busca de reco

nhecimento profissional e

buscamos nicho de mercado

para não ficarmos mais

atrelados somente as festas
de outubro, mas também
tocarmos em feiras e demais
eventos", ressaltou Ketlin.
Carla tem dezenove anos e

Ketlin tem apenas quinze.
(OA)

Musical Montreal' põe o públic
para dançar no pavilhão B da fest

O musical Montreal, de

Serranópolis no Paraná, tocou
na noitede sábado no pavilhão
B da Schützenfest. O repertório
foi desde musicas

tradicionalistas, alemãs e

bailões que acabaram
embalando o público pela
maior parte da noite. O

conjunto tem 13 anos de
estrada e faz em média 20
shows pormês em vários estados
brasileiros. O grupo participou
da Schützenfest pela quinta
vez e pretendem voltar nas

próximas edições. Ao todo, são
oito músicos que compõem a

banda fora a equipe que
monta e desmonta os

equipamentos e os técnicos de
som .

Para Gilda de Jesus Silva,
um dos sócios da banda, a

Schützenfest costuma ser urna

das melhores festas que o

conjunto costuma se apresentai
devido o grande número d1

participantes e a estrutura

diversificada montada pelai
organizadores. "Pretendenn
sempre comparecer na festa d�
atiradores porque o retornai

garantido e a projeção i

sensacional", comentou Gilda,
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SOCIAL ,
Por Mija Gonçalves

'\ (moagonca!ves@netul1o.colTI,br)

FILIAÇÃO II TE CONTEI!
Olha só que legal: a sempre
dinâmica Maria Herminia e

o Rafalel Porto, ex-Allegro,
são a sensação do momento
na Shützenfest. Eles servem

a melhor macarronada
caseira .d o pedaço.
Realmente vale a pena
conferir.
**

O meu amigo e empresário
Silvyo Modonese, figura
inteligente e que está sempre
correndo atrás de seus

objetivos, breve. trará
novidades no quesito' carnes
para churrasco.
**

O Boa gente Maurus Fiedler
recebe hoje todo o carinho e

apreço de seu grande círculo
'

de amizades, porque é nesta

quarta-feira que ele estréia
mais uma idade nova.
**

.

A cantora Franciele, quase
todas as sextas-feiras, mostra
seu talento no espaço
descontraído do Beef Shop

r-�-----;""'------"---:'------------------' Aurora.

BOA NOTíCIA. '

**

Os DJs NeneWolf, Paulico e

Marcelo Luiz serão

O programa Moa Gonçalves, do último sábado, mostrou uma presenças garantidas na 3ª

reportagem sobre o noviciado Nossa Senhora de Fátima, lá da Barra, Strassenfest, que acontece

onde mostrou muitas curiosidades e também duas novidades: a partir de no próximo dia 20 de

agora, o lugar estará aberto para visitação pública e também, a Capela .��tubro.
voltará a celebrar casamentos. O espaço é lindo e muito bem zelado pelo
Padre DonizeteQueiroz..

.

Até o final do dia desta quarta-feira, quando forem'
registradas no cartório eleitoral as listas de filiações

partidárias concluídas no dia 5 de outubro, será levado

. ao conhecimento público o ingresso numa legenda de

importante personalidade até então arredia à atividade

político-partidária. Vai darmuit� falação, a se vai!!!!

-'t"

.EAGORA ?�??IDADENOVA

É bem nesta quarta-feira O Senado aprovou o 11 de

d
' maio como o Dia de Frei

que o meu gran e amigo Galvão. A data é a da
e empresário Ismat cànQnização do primeiro
Lombardi bate, as tacas e santo brasileiro. A Igreja
fazTimTim, poisé hoje a discorda: a data oficial é 25
vez dele cortar o .bolo e de outubro, quando foi
receber o merecido corá beatificado por João Paulo

de parabéns'. A testa foi II, e mantida por Bento

realizada ontem entre-os XVI.

amigos do fu'tebo l ESTÁUMAARARA
soceity. Mil vivas para' 0
Ismar. o professor Balduíno

Raulino, um dos
comandantes da
FAMEG e ex-político de
renome, em Jaraguá,
ontem, durante visita a

este colunista, não
escondeu sua indignação
contra o prefeito Moacir
Bertoldi. Balduíno
reclamou e muito da
exoneração de sua esposa
Marister Raulino. "O
prefeito não deveria
misturar as coisas, a briga
é dele e meu irmão,
minha esposa fazia um

.

excelente trabalho na

prefeitura, não tinha
nada haver com as

O presidente do p,i C ui n h a s

Juventus, Ildo Vargas, politYcas" ,comentou
pretende juntar o maior B aid Ú í no. C om a

, palavra'numero de pessoas, nó
.

próximo dia 18, às,

19h30min, na sede dó
. "Molmu� Travesso" para
Um jantar d"'�
confraternização .. �O_
menu estará a cargo do
empresário Márcio
MauroMarcatto.

NASBARBAS

Incrível. Carros param em

frertte ao Colégio Bam Jesus,
em plena luz do dia, pulam
"'.

.

0'- muro, e seus ocupantes
furtam mudas

.

de plantas.
Enchem saco� plásticos.
Chame a Guarda.
Chamem a p6líci.a .. :

No próximo sábado (13) o

'Banana loe deUbatuba abre a

temporada 2008 com a

....

V-A-L-E-U-------.,.....,.
..........
----',---------------I

presença da DJ Angel, uma

das mais esperadas pelo
publico.

,
**

Os elogios da semana vai para a equipe.R7, coordenada pelo boa 'Coni 24 bandas de nossa

gente Sérgio Figueiredo Silva, que ao lado do amigo e empresário' região. Assim será o Festival

Alcides Rocha, fizeram recentemente uma bela apresentação da Alternativo que acontece no

I d
.

d
.

próximo dia 20 de outubro, a

picape Out an er, . a Mitsubishi, na-Roauto. O carrão foi -partir dasI? horas, no Parque
enviado especialmente pelo dono da bandeira na região, o mega. Municipal deEventos.

empresário e boa praçaRicardoTornbíni.
.

**

O meu abraço de-hoje cheio
de energias positivas vai para
Nei Leoni, que inaugura no

sábado (13) oD'Leoni Café
& DVD, na Rua Jorge
Lacerda. Bola branca.

JANTAR
" FRASE no DIA • DICA DE TERÇA
"Eu não Q amo por causa de quem você é, Saborear um Café Colonial na

mas por causa de quem eu me torno quando Academia do Chopp. **

estou com você." - Autor desconhecido Com essa, fui!

RESTAURANTE E LANCHONETE

�
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CINEMAS

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Resident Evil 3: A Extinção (Dub)
(16h, 17h50, 19h40, 21h30
- SeX/SegfTer/Qui)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 2
A Turma da Mônica
Uma aventura no tempo,
(13h50 - SábJDom,tQua)
A Familia do Futuro .

(15h30 - Sáb/Dom/Qua)

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

Primo Basílio
(17h - Todos os dias)

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

JOINVILLE

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

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

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

A última cartada
(19h10, 21 h20 - 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 Mueller 3
A hora do Rush 3
(22h10 - Todos os dias)

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

BtuMENAU
.

• Cine Neumarkt 1
Re�ident Evil 3: A Extinção
(14h, 16h, 18h,20h,22h
-r Todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
Ligeiramente grávidas
(14h10, 16h40, 19h, 21.h30
- Todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
Instinto Secreto
(14h40, 17h15, 19h30, 21 h50
- 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, 21 h40 - Todos os dias)

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

oGorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

Corpo de Bombeiros é uma

realidade em Corupá
o Correio do Povo edição de outubro de 1987, informava que
o município de Corupá contava efetivamente desde o dia 15
de setembro daquele ano, com o Corpo de Bombeiros
Voluntários, com a função da corporação e eleição da

primeira diretoria. A idéia de criar a entidade havia sido
formulada pela Associação Comercial e Industrial da cidade.
Segundo a matéria faziam parte da diretoria e conselhos os
seguintes: presidente José Norberto Müller, vice Curt
Linzmayer, secretaria Isidoro Espindola e Waldemiro da
Silva, tesouraria Paulo Malheiro e Narciso Nogacz, diretor .

OdinirWicziok. Conselho fiscal, Nilso Macanhan, Adolfo
Baeumle e Rubens Haffermann; Suplentes - Hermes
Raduenz, Romeu Günther e Manfredo Milnitz.

O DIA DE HOJE O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocOrreiodol)ovo:com:b,r .

SANTO
São Gereão
São Paulino de York
São Francisco de Bórgia

EFEMÉRIDES
Dia do Lions Internacional
Dia Mundial da Saúde Mental

1959
A Pan-American World Airways
inaugura a primeira linha aérea
comercial de passageiros que dá a

volta ao mundo.
1964

Começam, em Tóquio, os Jogos
Olímpicos de 1964.
1986

.

<bois terremotos arrasam a capital
de EI Salvador, matando cerca de

_ 1,2 mil pessoas e deixando mais de
150 mil desabrigados.
1995
Astrônomos americanos informam
sobre a existência de um segundo
buraco negro na Via Láctea,
localizado a 14.000 anos-luz da Terra..
1996

..

O presidente Fernando Henrique
Cardoso assina o decreto de

regulamentação do' sistema de
avaliação das universidades, o
Exame Nacional de Cursos.

Os sete filhotes da cocker Duda, que é mãe de primeira viagem,
foram clicados pelo dono e leitor Jordan Scholz de Lima.

UTILIDADE' PÚBL1tA
CURSO
O curso Aprenda a investir em Ações
acontece dia 20 de outubro, no Kairóz
Business Hotel, em Jaraquáoo SuI.

Inscrições na Imobiliária Chiodini (Av.
MarechalDeodoro da, 1452, sala 1).'

APRESENTAÇÃO
O Centro de Tecnologia do Mobiliário
do Senai de São Bento do Sul apre
senta hoje o caderno Referências em
Mobiliário 2008, às 19 horas no auditó
rio do Sesi. Inscrições 3372-9500.

'.'

PREVISÃO DO TEMPO
\ -'J: '''0

'

..

Tempo nublado no Estado
- Uma frente fria, semi-estacionária no Sul
do"Brasil, estará influenciando as

• CHAPECÚ
condições de tempo em Santa Catarina,

...-.... MIN: 19·/MÁX: 24.
mantendo a instabilidade com presença ""--- �...!'. ....de.muitas nuvens e de pancadas de - - ....

sc_:_�_:_ç;_�_�_�e_;�_�_��_���_�_.e_lc_o_m �.....
: 'f,

� Jaraguá do Sul e Região
.

. �
����20�cd ����T�.CO ���7.CO ��:���'Co. "'�MÁX:26°C I'tt' MAX: 23°'C� MAX: 21°C� MAX: 22°C� ç

Sol com pancadas Chuvoso Chuvoso Chuvoso
de chuva

.
.

�LAGES
MIN: 16"lMÁX: 19"

� Fases da lua
� Legendas I

MINGUANTE NOVA . CRESCENTE

"\) 3/10 11/10.� 19/10 E£LI��,121s?lel�nublado I

CHEIA

026/10

9/10
Eliane Chiodini

10/10
Antonio Justino de Andrade
.Aroldo Mahs

Beatriz Muller

Dorival da Costa

Edson Correa

Elisangela Borinelli

Evaldo Bast

Evaldo J. Junkes

Ismar Lombardi

Jaqueline Stiz
João Ershing Filho

Karoline G. Pereira

Laisy Eusébio

Lurdes Homburg
Matheus F. G. Pereira

Matheus Lucas Zezuino

Moacir Camp regher
-

Nivia Bortolini

Osma W. Jarschehel :".".'

Patrícia Monique Ehlert

Sabrina Wille

Sigmar Grutzrnachér
Victor Hector Malamud

s .

TREINAMENTO
O treinamento "Negociação
estratégica" acontece de 22 a 25
de outubro, no Centro Empres.ªrial,
das 19h às-22h30; .Inscriçóes.pelo .

fone 3275-7017. <
• ,.

r,.·

; "

ó/
�JARAGUÁ (

DO SUL
MIN: 20" / MÁX: 26' /

,..

1""; /1
II,/� FLORIANÓPOLIS
Y MiN: 20"/ MÁX: 25'

I

I
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EremaMagia
Rafael insiste que Eva jamais teve um

tumor. Peter garante que sim. Eva tem

certeza que foi perdoa�a e. aconteceu
ummilagre. Zilda leva Elisa a força para
casa. Inácia se preocupa com o

comportamento de Lucas. Lucas

pede desculpas a Elisa e insiste que
ela

votte para o estúdio, mas ela não aceita.

Rávio defende Elisa e. Flora entende.

Carol mente que está sempre com dor

de cabeça, quando Joaquim a ouve

dizer que vai procurar Rafael. Eva diz a

Nina que está curada. Clara adora a

roupa de fada que Chiquinha costura

paraela.

SftpPrcados
Dante diz a Beatriz que quer se casar

corn ela e brigar pela guarda de seus

filhos. Romeu revela aMiriam queVitor

desconfia do resullado do exame de

DNA. Margareth garante a Aávio que
vai verificar se Beatriz já entrou com o

processode interdição de seus bens

naJustiça. Benla diz a Simone que sabe
que ela tem inveja de Miriam. Dante se
muda para a casa de Beatriz. Régis se
oferece para ajudara desmascararOtíIia
eRodo�o. Daniela eAdriano combinam
sair juntos para provocar ciúmes em

Vilor e Custódia.

DuasCaras
Nadir comenla que Silvana não tira.os
olhos deMalia Paula. Juvenal diz saber
que Ferraço é o novo empresário da

construção civil da cidade. Ferraço falá
sobre seu empreendimento que iria
ser construido no terreno ao lado da
Favelada Portelinha e oferece dinheiro
a Juvenal para resolver a situação,
irritando-o. Gabriel apresenta Eva a

Ferraço. Branca não encontra João
Pedro na Universidade. João Pedro
diz a Célia Mara que precisa ter mais
cuidado. Maria Paula conta a Claudius
que agora é caixa de um su

permercado.

IJIzdoStt
Dnca, aos Prantos, fala para Freddy e

Steilaque vai seruma injustiça seAgenor'
fOi presQ. William e Afonso ameaçam
Mllena para que ela assine o divórcia
ou senão eles vão provar que ela foi
culpada pela overdose de William.
Milena diz que vai brigar com eles. A
mUlher diz para Verônica e Tom que
Gregóno é um safado que tem mais de

CI�CO amantes. Nina diz para Rick que
fO! COnvidada para gravar um CO em

português. Valadares entrega um

Cheque para Bernardo e Guiga.

Caminhos do Coração
lona eArtstóteles implicam um com o
outro. DanUo entra e diz que Ruth

�orreu ao fugir de uma perseguição.
nna fala que Platão quer divulg(ir as
provas que tem contra a Progênese.
Escondida, uma presa passa um bilhete
para Maria dizendo que presas
receberam ordem paramatá-Ia. Taveirafala com Marta e ela chora dizendo que

�uerem matá-Ia. Taveira voila a propor
Mana que ela fique com ele para

receber sua ajuda. Maria nega.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

NASCEU
ACIDENTE·

AUDIÊNCIA
A cantora Thalia, 35anos,
deu à luz sua primeira filha
no domingo, 7, em Nova

York, informou a revista

People. Sabrina Sakae é' -

fruto do casamento da
cantora com o empresário
TommyMottola, ex-marido
deMariah Carey. Segundo
site Terra, o nome da
mensa, Sabrina Sakae, tem
significado duplo. O
primeiro nome quer dizer
"princesa", em espanhol, e
o segundo significa
"prosperidade", em japonês.

Luana Piovani e o namoraco,
o estudante Marcelo Ma�ez,
sofreram um acidente de
carro na segunda-feira, 8, em
Salvador. Porém, de acordo
com a assessoria da atriz,
tudo não passou de um susto.
"No camil'lho de casa para o

aeroporto estava chovendo
muito e o carro acabou

�errapando. Graças a Deus,
tinha umamureta antes do
penhasco e não aconteceu
nadamais grave. Foi só um
susto", disse aassessora.

A situação do "Mais Você"
não é das melhores na

Globo, segundo a coluna
Zapping do jomal Agora. A
atração tem perdido
audiência para programas da
Record e para os desenhos
do SBI Para reforçaro time
de AnaMaria Braga, a Globo
convocou Boninho, diretordo
"Big Brothe�'. O-contrato da

apresentadora vence em
dezembro, mas seus
representantes ainda não
foram procurados pelaGlobo
para renovar.

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.

HOROSCOPO
Áries (20/3 a 2014)
o dia de hoje está muito positivo para todo tipo de expressão de generosidade e você que já é tão autêntico não

pode se esconder atrás de pequenos receios. Aproveite que a lua está no signo oposto ao seu e ativa seu senso de

preocupação com o outro, pois isso lhe dá a oportunidade de se aprofundar em questões afetivas e descobrir
. coisas incriveis com isso.

Touro (21/4 a 2015)
c o dia de hoje promete serde muita afetividade para os nativos do signo de Touro, que estão sendo presenteados

com uma boa sorte na área de relacionamentos. Vive sua emoção e verdade, se entregue. Transforme o que

parece comum na sua vida e viva os dias com mais beleza. Você poderá se surpreender com os aconteCimentos

que pintarem à sua vaRa e se envolver neles.

Gêmeos (21/5 a 2016)
Algumas coisas saem exatamente como planejamos em alguns momentos e hoje parece ser um deles. O dia está

super positivo com o trânsito da lua na sua área de lazer e prazer lhe "trazendo bons ventos para os seus lados. Há

hoje uma alegria de viver peculiar e isso pode ajudá-Ia a sentir mais prazer em tudo que realizar em sua vida. O

dia é bom para namorar e estar com seus filhos.

Câncer (21/6 a 21m
.

o canceriano que tiver filhos tem que aproveitar a energia agradável e amorosa do dia para passarmomentos

inesquecíveis com eles, mesmo que seja em casa. Este pode ser um dia ótimo para os amores e afetos e eles se

estendem a todos os que você ama. Faça o possivel para viver o dia ou passar os momentos possíveis
compartilhando do acolhimento de estar com quem gosta.

.

Leâo (22/7 a 22/8)
A lua em tíbra hoje mostra que a nobreza do leonino está estimulada e pode ser expressa através.de bomusa de

palavras, em casa, com seus familiares. Você poderá passar horas bem agradáveis na companhia de seus

irmãos ou de primos com quem tenha afinidade e não vê há tempos. Expresse suas-emoções'e demonstre às
.

pessoas do seu convívio a intensidade de seus sentimentos.

Virgem (23"/1t a 22/9)
Há no virginiano hoje, mais firmeza ao seu comunicar, que pode surpreender as pessoas que convivem com você.

Pode serque você estejamais lúcido do que quer e se comodeixar suas idéias fluírem mais facilmente. Aproveite
esse dia bom para saber sobre suas qualidades também e procure passear. Vai ser muito bom trocar idéias e

argumentar com companhias agradáveis:

Libra (23/9 a 22110.)
Este pode ser um excelente dia para o libriano com os bons aspectos planetário envolvendo seu signo favorecendo
seus cuidados comsua própria pessoa eme.SITIQ.liPm a imagem que qui'" passar às pessoas, em geral. As

energias do-momenta lhe favorecem a exercer um forte magnetismo�essoas através de seu encanto e sua

maneira elegante de ser e atrair quem deseja.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Escorpiniano que tal aproveitar que você hoje está num ótimo dia e fazer o que gosta? Viva o lado bom de tudo,

principalmente se puder curtir, mais secretamente, um belocaso de amor. De qualquer forma. volte mais para
você hoje e sua satisfação pessoal. É bom dar atenção ao seu lado espiritual e às solicitações da sua alma, mas>: .

sem tanta defesa e desconfiança.

Sagitário (22/11 a 21/12)
o astral do-dia pede paraosagitariano se retirarde cena. Deixe de lado um pouco essamania de se aventurare se

recolha para melhorar sua percepção da vida. Estar entre amigos também pode ser uma boa, pois eles podem
ajudâ-Io a sacar pontos essenciais na sua personalidade. Você está aberto a se envolver em algum projeto que

seja voltado para as questões sociais. Concentre-se deixe fluir a inspiração.
.

capricórnio (22/12 a 21/1)
Você vive um dia de mais otimismo hoje, e pode mostrar a todos que nem sempre fica naquela postura'austera. O
melhor num dia de tantas vibrações positivas é ficar assim mais animado para executar certas funções com

alegria, principalmente se essas atividades forem feitas em grupo ou com a colaboração de alguns amigos. Será

homenageado de alguma maneira.

Aquário (21/1 a 18/2) .

o aquariano ainda vive um dos melhores dias do momento. Você tem chance de crescer espiritualmente e

também de desenvolver pontos importantes para seu futuro. A área de expansão de seu mapa está ativada e pede
para aproveitar esta energia e aceitar os convites que pintarem para festas ou acontecimentos sociais. Você passa

às pessoas uma imagem de generosidade e isso é muito bom.

Peixes (19/2 a 19/3)
Como o pisciano tem mais um dia em a área de transformação em seu mapa está evidenciada pela presença de

alguns planetas, isso pode significar um ótimo dia para você mergulhar fundo nas suas questões pessoais.
Aproveite a energia deste dia e trace uma meta, que inclua colaboração à humanidade.

OPORTUNIDADE
Juliana Paes, 29 anos, integra a
lista das candidatas brasileiras
na disputa ao posto de Bond Girl
no próximo filme da sérieJames
Bond, infonnou o empresário da
atriZ, Ike Cruz. "Estamos
aguardando. Não temos a data
dos testes. A Juliana está
tranqüila e com os pés no chão",
disse. A candidata ao papel
deverá ter inglês fluente.
"Sabemos que a personàgem
terá falas. Inglês fluente não
será um problema para a
Juliana", garante Ike Cruz.

DIVfRTA-SE

Srqüpstro da sogra
Um homem recebe um telefonema de uns bandidos:
- Alô!
- Negócio seguinte: nóis sequestramo a sua sogra e

a véia tá aqui com a gente, falô?
O homem, que detestava a mulher, responde:
- Peraí, só acredito se vocês me mandarem a cabeça dela como prova!

Homem de brinco
Um dia, no escritório, um homem reparou que o

seu colega, muito conservador, estava usando

um brinco:
- Não sabia que você gostava desse tipo de
coisas - comentou.
- Não é nada de especial, é só um brinco -

replicou o colega.
- Há quanto tempo você o usa?
- Desde que a minha mulher o encontrou no

meu carro na semana passada.

SOlUÇÃO
952163847
831724965

61475'98312
124 6 7 958 3

3694.85721
578 231 694

49581 723 6

213956478.

786 3 4 2 1 5 9
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OPORTUNIDADE
FRABRICIO CUNHA

Inscrições para os concursos vão até final de outubro ou começo de novembro

Dez concursos em

Santa, Catarina
São 7,5 miL chances

para entrar no mercado
de trabaLho no Estado

FLORIANÓPOLIS
Deznovosconc�ospúblicos

abrem mais de 1.600 vagas em

, SantaCatarina. Omaior número
de vagas é do concurso para a

Prefeiturade Lages: 836. Há cargos
para candidatos com nível básico,
médio e superior de escolaridade.

Mas osmelhores salários serão

pagos pela Prefeitura de Jaraguá
, do Sul, que oferece cargos com

remuneração de até R$ 5.721;00.
Mais sete prefeituras do

SERViÇO

Estado, entre elas de Joinville e

Florianópolis, estão com as

inscrições abertas para concursos
públicos.

Em IÚVel nacional, as chances
de entrar num mercado de
trabalhoestável se concentramno

concurso do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
- FNDE. São 191 vagas para

especialistas e técnicos, e a mais
<'

remuneração oferecida é de R$
3.547,00.

No total, são 21 concursos

públicos com as inscrições abertas
para os catarinenses, o que

significa cerca de 7.500 novas

oportunidades.

FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação)
Salário: até R$ 3,547,86
Vagas: 191, especialista e técnico

(Ensino Médio e Terceiro Grau)
Inscrições: 16/10 a 1/11

Prefeitura de Florianópolis
Salário: até R$1,408,85
Vagas: Ensino Médio e Nível Superior
Inscrições: 8/1 O a 23/10

. Prefeitura de Joinville
Salário: até R$ 3,418,15
Vagas: Ensino Fundamental,
Médio e Superior
Inscrições: até 30/10

Prefeitura de Lages
Salário: até R$ 3.112,20
Vagas: 836 vagas, Ensino
Fundamental, Médio e Superior
Inscrições: até 19/1 O

Prefeitura de Indaial

Vagas: 452 vagas, Ensino
Fundamental, Médio e Superior
Salário: até R$.1,458, 1 O
Inscrições até: 17/10

Prefeitura de Irani
Vaga:1,Advogado
Salário: até R$2.964,26
Inscrições: 15 a 26/1 O

Prefeitura de Jaraguá do Sul
Vagas: 1 08, Ensino Médio
e Superior
Salário: até R$ 5.721,69
Inscrições: até 4/11

.

Prefeitura de São Pedro
de Alcântara

Vagas: 47, Ensino Fundamental,
Médio e Superior
Salário: até R$ 5298,47
Inscrições: até 5/11

PAULO ALCEU
De repente

...ainda esta semana o Tribunal Superior Eleitoral estenda
também aos políticos eleitos para cargosmajoritários - senadores,

.

governadores e prefeitos - o entendimento ratificado pelo
Supremo Tribunal Federal, semana passada, de que o princípio
da fidelidade partidária tem base constitucional e o mandato

pertence 'ao partido. Ocorre que há interpretação de que o

Supremo não limitou a decisão aos mandados de segurança

impetrados pelos partidos. Daí poderá pegar, entre outros, o

prefeito de Florianópolis Dário Berger. Mas o PSDB reivindicaria
seu mandato contra o PMDB, aliado desde 200l?

Sinceridade
O presidente dos tucanos Dalírio Beber, que entrega o

cargo no dia 21 para Leonel Pavan, faz uma indagação
interessante: "Como iremos cobrar um mandato se também

participamos do processo recebendo companheiros de outras
siglas?" Ou seja, segundo Beber, os grandes partidos sem

exceção participaram do troca-troca. Deu a entender que o

?SOB não vai reivindicar mandatos. Dário Berger e seus

vereadores de repente podem ficar tranqüilos.

Disfarçando
o comentário feito por alguns tucanos é de que até a

última hora o prefeito Dário Berger mantinha o suspense.
Dava a entender que a tendência era permanecer no

PSDB e não seguir com o PMDB. Chegou a dizer que
apenas o vereador Gean Loureiro deixaria, o ninho
tucano. Enganou alguns tucanos que mantinham a

esperança.

E agora?
Os suplentes também têm o direito legal de reivindicar o

man8ato de políticos que romperam a fidelidade partidária.
Existem casos que o primeiro e até segundo e terceiro

suplentes também abandonaram as siglas, mas o quarto,
por exemplo, poderá exigir seu direito.

o deputado Gervásio Silva que 'deixou o Democratas para
ingressar no' PSDB acredita de repente num acordo político
�ue evite-ações no Tribunal Eleitoral visando seu mandate, até
porque mantém-se na mesma coligação no âmbito estadual.
Ou seja, uma conversa entre democratas eíucanos para evitar'
embates judiciais. Será? Daí qual a razão de um mandate de

segurança no STF detendendo a.fidelidade partidária?
�"k ,�

Primeiro passo
Em tempos de greve, foi aprovado ontem pela Comissão

de Trabalho da Câmara dos Deputados o projeto de lei que
disciplina a perda de cargo público por insuficiência de

desempenho do servidor público estável. O projeto é de

origem Executiva, ou seja, vem do Palácio do Planalto. A
matéria também define as carreiras típicas de Estado. Agora
será analisado pela Comissão de Justiça e depois pelo
Plenário...

rPóacao@ocorrpiodopoYO.com.br

Também
-

.. .foi aprovado pela Comissão
de Trabalho projeto que proíbe
o desconto de dias de greve do
período de férias do empregado.
O texto também será analisado
pela Constituição e Justiça.

Carta de Chapecó
"A legislação atual, criada ain.

da em 1965, é extemporânea e

não serve mais para Santa Cata.
rina," dedarou o deputadoValdir
Colatto durante o debate promo.
vido pelaComissão deAgricultura
daCâmara deDeputados sobre a

criação de um código ambiental
específicoparaSantaCatarina.A
idéia é mudar a legislação am

bientalpara o Estado, que sendo

aplicada tornaria 80% do territó

rio catarinense inviabilizado para
a produção. Afirma o peemede
bista que ficou comprovado que
mais de 40mil famílias estão cor

rendo o risco de deixar o campo
com a demarcação de áreas indí

genas e quilombolas.

Apoio
Praticamenté amaioria daban

cadadoPTestá fechadacomacan
didatura de.LucíChoínacki para
o coinando do partido em Santa
Catarina. Segundo o deputado
Pedro Baldissera, que compõe a

chapa, estão com a, ex-deputada
os companheirosAnaPaulaUma,
Jailson Lima e Décio Góis.

Enquanto isso
.

...em Brasília o senador Rai

mundo Colombo, embora reco

nhecendo ser umassunto interne

do PMDB, também manifestou
sua solidariedade aos senadores
PedroSimoneJarbasVasconcelloS
afirmando estar inconformado:
'Achoquetodassspessoasqcepen
sam, neste país, que têm ummí
nimo de discernimento, estão
revoltadas coma substituiçãodos
senadores."

E a Vida Segur
. Quanto tempo ainda o Séna;
do vaiconviver comRenanOi,
lheiÍa; e a inversão de vâlores?
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NA TELINHA

Governo zera taxa sobreequipamentos deTVdigital
DIVULGAÇÃO

digital no Brasil. O início das
transmissões em São Paulo
está previsto para 2 de de

zembro deste ano. O set-top

box, decodificador que re

ceberá o sinal tanto para TVs

analógicas quanto digitais,
chega às lojas entre este e o

próximo mês. Seu preço se

gue nebuloso -governo e in

dústria divulgam cifras dife

rentes, oscilando o custo de

prateleira de R$ 200 a R$
800.

Segundo o Ministério das

Comunicações, o sinal analó
gico será cortado até 2016, e
daí em diante só haverá trans

missão digital. Ou seja, todos
brasileiros precisarão trocar

de aparelho ou comprar um

conversor até essa data, .ou
ficarão sem ver TV Alta definição e interatividade. são os principais atrativos da TV digital, transmissão deve iniciar ainda em 2007

Início das transmissõps

está prl'visto para dia

2 de dl'zl'mbro pm SP

BRASíLIA
o presidente Luiz Inácio

Lula da Silva reduziu a zero a

alíquota do IPI (Imposto sobre

produtos Industrializados),
tendo como alvo os equipa
mentos destinados à televisão

digital. O decreto que reduz

o IPI foi publicado ontem, no

"Diário Oficial da União".

Na lista de equipamentos
beneficiados es tão modu

ladores, transmissores digi
tais, codificadores, geradores
de sinais, roteadores e am-

. plificadores.
A desoneração visa fa

cilitar a implantação da TV

Economista é nomeada para
Secretaria de Aviação Civil

�
.

.

Evoluçao no ensl�o.
Evolução na sua vida.

Agora você pode cursar uma!��- ........--.......

BRASíLIA
A economista Solange Paiva

Vieira foi nomeada ontem, para
comandar a recém-criada Secre

taria de Aviação Civil do Minis
tério da Defesa. Anova secretaria

foi instituída na última sexta-feira

(5) para assessorar o ministro

Nelson Jobim na supervisão dos

órgãos e entidades responsáveis
pela gestão, regulação e fisca

lização da aviação civil, entre
outras atribuições.
AportariaquenomeiaSolange

Vieira foi publicada na edição de

ontem, doDiárioOficialdaUnião.

Segundo a assessoriadoministério,
ela está encarregadade estruturar
a nova secretaria. Posteriormente,
será indicada para ocupar a pre
sidência da AgênciaNacional de

Aviação Civil (Anac).Com a re

núncia de quatro dos cinco di

retores daAnac, o único que per
manece no colegiado é o pre
sidente da agência, Milton
Züanazzi.

Caberá à nova secretaria as- ,

sessorar o ministro da Defesa na

formulaçãode diretrizes da Política
Nacional de Aviação Civil. Tam
bém exercerá as atividades de
secretária-executiva doConselho
Nacional deAviação Civil (Co
nac), órgão de.assessoramento da
Presidência da República.
A Secretaria de AviaçãoCivil

terá três departamentos: o de
Política de Aviação Civil, o de
Infra-Estrutura Aeroportuária
Civil e o de Infra-Estrutura de

Navegação Aérea.

/If.sa FaSe
t/,lrlceting
UNERJ

"õontribua com a realização de um sonho*

PROMOVE:

BINGO
"'VárioS prêmios

*serviço de 6��� Música"'Mui ....

Valor da Cartela: R$ 2,00
Cartelas na Secretaria d. Igreja Rainha da Paz

e com os alunos da 8a Fase de Marketing

(@ntro Associado

c>
UNINTER®

FACINTER
FATEC INTERNACIONAL

0800 702 0500
www.vestibularnacíonal.com.br

Dia: 21/0ut - Horário: 14h

Local: Igreja Rainha da Paz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 I OUARTA-FEIRA. 10 dr aaMro dr 2007 PANO O CORREIO DO PO�

INCLUSÃO DIGITAL
, � '"

'

Brasil e o pars em que uso do

computadormais aumentou
Pesquisa de instituto
aponta aumento de

. 22% em cinco anos

PREFEITURA DE CAMPO MOURÃO/PR

BRAsíLIA
OBrasil foio país que registrou

o maior aumento no uso de

computadoresentre 2002 e 2007,
apontou urna pesquisa realizada

pelo Pew Institute Research, dos
Estados Unidos. A pesquisa,

- realizada com mil entrevistados,
indicou que o número de pessoas

que usam.computador no país
subiu de 22% para 44%.

O estudo global, que ouviu

pessoasem35 países,mostrouque
o Brasil foi seguido pela
Eslováquia, com aumento de 21

pontos percentuais em relação a desenvolvimento nos últimos
,2002, para um total de 73%'düS' cincoanos,aindaéperceptívelum
entrevistados. Emterceiroveio a abismodigital, fazendocomqueo

Bulgária, que registrou aumento uso de computadores ainda seja ,

de 19pontospercentuais., ,{ maiornospaísesmaisricos",avalia
Apesar de ter dado o maior o relatório. ,

salto,autilizaçãodecomputadores NaAmérica I..atina,oBrasil foi
no Brasil ainda é bem menos seguido pelaBolívia,que registrou
'disseminada do que em países um crescimento de 15 pontos
desenvolvidos, como a Suécia percentuais, passandode31% para
onde 82% dos entrevistados 46%. EmterceiroestáoPeru,com
disseramusaratecnología.omaior 13 pontos percentuais, e em

índice mundial. último ficou o México, com
Em segundo ficou aCoréiado aumento de apenas dois pontos

Sul (81%), seguida pelos Estad� percentuais. O relatório do
Unidos (80%). "Apesar de o uso instituto de pesquisa americano
de computadores ter aumentado tambémmostrouque a proporção
em muitos países pobres ou em do número de pessoas com

Instituto norte-americano ouviu pessoas em 35 países

telefone celular também cresceu
.

nos países analisados, registrando
um aumento médio de 24% nos

últimoscinco anos.
, No Brasil, 64% dos en-

. trevistadosdisseram tercelulaí; um
aumentode 28 pontospercenruais
em relação a 2002, colocando o
país na quarta posição entre os

'países latino-americanos ana-

. lisados. Os argentinos foram os

que mais aumentaram o uso do
celular na região, passando de
28% para 63%.
A tendência de ascensão foi

seguida pelos bolivianos, com
crescimento de 32 pontos
percentuais. (BBC Brasil)

Controladores acusam Aeronáuti,ca de agir. com risco
BRASíLIA
A Federação Brasileira das

Associações de Controladores de
Tráfego Aéreo (Febracta) infor�
mou que vai protocolar na Pr�
curadoria-GeraldaRepúblicauma
notícia-crime contra o alto
comando da.Aeronáutica.
Aentidade alega que a cúpula

da Aeronáutica teria posto em

risco a segurança do tráfego aéreo
brasileiro aodeterminarqueoficiais
deixassem os postos de comando
dos Cindactas (Centros de

Controle de TráfegoAéreo) entre .

os dias 30 de março e 2 de abril,
após a paralisação dos
controladores. A medida seria

uma resposta .à decisão do

presidente Lula de designar o
ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, para negociar com os

controladores.
O advogado da federação,

Roberto 'Sobral, informou'que
o documento será protocolado
até amanhã ..Segundo ele, a

notícia-crime: não é endere-

.çada especificamente ao co

mandante da Aeronáutica,
]uniti Saito. Sobral ressaltou
que, além do brigadeiro Saito,
oito tenentes-brigadeiros
teriam assinado um documento
determinando que os oficiais
deixassem os postos de co;
mando na ocasião.
·0 comando da Aeronáutica.

.

informou, por meio de sua as

sessoria de imprensa; que não
vai se prenunciar sobre o as-

sunto. (Gl)
" ..

:ECONOMIA Cartos Brandão

Sociedade
A Coca-Cola anunciou nesta

semana a formação de uma joint
venture com 17 franqueados da
marca no Brasil para cuidar da
área de bebidas semgás.A nova

empresa coma�dará asmarcas de sucos Kapo eMinuteMaid Mais,
o energético Bum, a linha de chás prontos Nestea e 6 achocolatado
Kapo. Esta é a primeira sociedade da OXa no país, desde sua

chegada em 1942',Oprojeto estavaemdiscussão desde 2005. Neste
modelo, aCoca considerá seus parceiros como sócios .. Por isso, eles
ficaram responsáveis por 500,{, do capital:

. Dfmissõrs?
Olmo sempre, quando bancos negociamentre si, omercado tem'

muito pouco aganhar,A provável compra do bancoABN Real pelo. .

Santander no Brasil dificilmente trará algum.benefício imediato
.

para o bolso do consumidor.Além disso, há o risco de demissão em

massa de funcíonáríos dos dois bancos, por causa rla sobreposição i

de agências, principalmente no.Estado de São Paulo.

·JIQ_nto.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça {Sl) julgará

hojereclamaçãoque discute odestinode dezernsde ações populate
contrao leilão daCompanhia Vale doRio-Doce (CVRD), realizado

. em 6 de maio de 1997.Os ministros irão analisaro voto do ministro
. JoãoOtávio de Noronha. O relator da reclamação é ° ministro Luiz
Fux. Segundo infonnação publicada no sitedoSf], ao pedir vista do
processo, o ministro João Otávio de Noronha mostrou-se perplexo
com a situação jurídica da Companhia Vale doRio Doce.

Confiança
o brasileiro ainda confia na poupança, mesmo sendo a aplicação

demenor rendimento domercado. Em setembro, a caderneta teve

uma captação positiva de R$ 4,185 bilhões, segundo informações
disponibilizadas peloBancoCentral (BC) em suapágina na internet,
O resultado é o maior desde dezembro do ano passado, quando a

captação alcançou a marca dos R$ 7,432 bilhões.A poupança vem

registrando resultados positivos já por 13 meses consecutivos.

-

Boicote
, A carne brasileira deverá enfrentar novos desafios na Europa. O
comitê executivo do bloco poderá embargar toda importação de

carne do Brasil se o país nãomelhorar os controles sanitários sobre

oproduto até o final deste ano. Durante todo 2007 a carne brasileira
vem enfrentando duras críticas por parte dos deputados europeus,
que alegam que o sistema de controle sanitário do país é insuficiente
para garantir que o produto vendido à Europa seja procedente das
zonas livres de febre aftosa.

. Bevação
.

A inflação se mantém em patamar mais eievado que o previsto
para o ano. Basta conferir os últimos indicadores, que. voltaram a

mostrar pressões, inclusive de alimentos, que foram os grandes vilõeS
nos últimos meses. Não se percebe uma inflação de demanda, mas
sim uma inflação de oferta, decorrente, principalmente, deste

quesito. Não há muita folga em relação á meta, de 4,5%, o que

pode afetar negativamente a evolução dos juros básicos.
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Atletas e treinadores que escreveram com letra

de ouro seus nomes na história do esporte local

_""';"_"'&1'10;' _

Equipe campeã do JASC em 1997, em Concórdia: Romeu Heb_er, Walter Janssen Neto, Ciliane Bihr e Carl Heinz Janssen

(cima); Roland Janssen, José Amaro da Silva, Samuel Lopes, Jorge Bihr, Roland Walter Janssen e Márcio Koch
.

-_ . "

_

-Acompetiçãode tiroremonta
ao advento da pólvora, criação
chinesa durante á idade média,' e
levadáparaaEuropa, peloviajante:
ítalíano'Marco Pólo. :.' ,_ ;

, 'Em fib-ssa -regiãó a partir de'
1906;': :surgiram' , . inúmeras

sociedades- de atiradores, cuja
cultura veio. do. Velho.Continente,
trazida pelos imigrantes alemães.
A pioneira foi a Sociedade
Atiradores Jaraguá, criada em

1906,pelaiSócios fundado.resWilly
Bartel, Francisco Fischer,
ReinoldoRau eEdgarPiazera.No.
período pós-guerra, este Clube
fundiu-se ao Baependi, sendo. o
seupatrimônio. incorporado a este

clube. Seus principais atiradores
passaram a competir pelo. novo
clube: Lothar Sonnenhohl,Willy
Sonnenhohl,DietrichHuffenüsler;
MUrillo Barreto. de Azevedo. e
AmadeusMahfud.

Em 1959, foicriadooClube de
Caça, Tiro e Pesca Marechal
Rondon. Fundado.res - Amadeus

Mahfud, Murillo. Barreto de

Azevedo,Getúlio.Barreto. daSilva
e Roland Janssen. Além de

participarem das Festas d� Rei,
esta sociedade tinha por objetivo
principal a prática do. Tiro

. Olímpico. (carabína). trêsposições
e deitado., revólver e pistola.
Amadeus Mahfud presidiu o

Clubeno.períodode 1959a 1986.
Em 1987 o presidente era Eno

'lJ
'

-

Equipe nos JASC de 1969 em Joinville: Amadeus Mahfud, Adolfo Saade,

Leopoldo Enke, Hans Cristopher e Dietrich Huffenüsler

Janssen e de 1988 até sua extinção.
em 2001, RolandJanssen.

Muitos atiradores dos Clubes

de Tiro. foram campeões, alguns
integraram a seleção. de Jaraguá
do. Sul em disputas de

Campeonatos Estaduais, [ogos
Abertos de Santa Catarina,
Campeonatos .Brasileiros e

competiçôes internacionais. A

Sociedade Vitória de Rio. da Luz

formouCilianeRaquel Biehr; que
conquistou sete medalhas em

jogos Abertos e o título. do.

Campeonato Sul Brasileiro, e

Clayton Biehr. Outro. celeiro. de

atiradores é a Sociedade Rio. da

Luz, no. Salão. Barg. O mais

laureado. é jorge Biehr; com doze

participações em jogos Abertos e

doze medalhas conquistadas.
Norberto Guilow, Norberto Barg
e Guido. Aloisi completaram o

time. O Baependi de Dietrich

Huffenüsler. O Marechal Ron

don, sempre foi a base da Seleção.
- Amadeus Mahfud, Adolphe
Mahfud, Adolfo Oswaldo. Saade,
Leopodo Estefano Enke, Ricardo.
Barsch, SamuelLopes e adinastia
.janssen: Roland Janssen, Walter

Janssen Neto, Roland Walter

Janssen, Karl Hans Janssen e

LeopoldoJanssen.Namodalidade
revólver, onosso time era formado

por Antônio. Gadotti, Nilton
Nazatto,Cláudio.Kienen, Roland
Walter Janssen e Ivo. Hass.

:'> .;:

.

josp Augusto Caglione
esporte@ocorreiodopovo.com,br
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MODALIDADE É REFERÊNCIA
NOS JOGOS ABERTOS

A primeira participação do.

Tiro. jaraguaense em jogos
Abertos, aconteceu em 1965, na
cidade de Brusque. Compu
nham o timeAmadeusMahfud,
Oswaldo. Saade, Leopoldo
Enke, Dietrich Hufenüsler e

Hans Cristopher Hufenüsler.
Para os [ogos Abertos deste

ano, a equipe jaraguaense
fará tudo. para vencer. Nosso

time: carabina deitado. e

carabina de ar comprimido -

Samuel Lopes, Cláudio. Thi
sen, Thiago. Nocolode l li,

[achson Borchardt e Clésio

Cunha. Carabina apoiado -

Marcos Siewerdt, Wilso.n

Bo.rchardt, Cirilo. Weiss,
Rafael Siewerdt, Rudhardt
Borchardt e Ricardo. Rosa.
Carabina seta - Cláudio.

Schmidt, Inaurea Schmidt,
Sidnei Kreu tzfeld se J osé
Carlos Taschek.

Em [ogos Abertos, nossa

cidade já conquistou três

títulos de Campeãs e inúme
ras medalhas de ouro, prata e

bronze, individuais.

PERFil

Homenageando todos os atiradores, que ao longo dos anos representaram e

representam nossomunicípio, com garra e competência, destacamos o perfil de
dois geniais.
'.

ROLAND L. G. JANSSEN - É o

pai do Tiro Olímpico em nossa

Jaraguá. Roland dedicou grande parte
de sua vida a ensinar a arte de atirar

com precisão. Fez curso de

aperfeiçoamento na Alemanha e

trouxe da velha Europa não apenas
ensinamentos técnicos, mas,

sobretudo, a preparação psicológica
.

para suportar o grande desgaste
mental a que é submetido um atirador

em competições de atto nível. É O

responsável direto, pela evolução do

Tiro Olímpico entre nós. Grandes
atiradores tiveram a orientação segura
do velho guerreiro para atingirem
grandes conquistas. Patriarca da dinastia da famnia de atiradores Janssen, de

tantas conquistas. Ele ainda nos presenteou com a preparação inicial do maior

atirador jaraguaense de todos os tempos, Samuel Leandro Lopes. Em 28 de

setembro de 2001 , o saudoso Roland, foi condecorado com aMedalha do Mérito

Municipal de Jaraguá do Sul, pela Câmara de Vereadores.
SAMUEL LEANDRO lOPES - Jaraguaense de 15/03/1979, formado em

Comunicação Social, começou a atirar aos dez anos, com o pai. Os dois

costumavam sair para caçar, quando a prática ainda era permitida. Mais tarde,
sob a orientação do mGsU"e Roland, optou pelamodalidade de carabina dettado,

cujaarma é calibre 22 LR, a distância do tiro é de 50metros e o diâmetro'do alvo

é de 1O,4mm. O atiradortem 1 h30 para efetuar60tiros. Além deexcelente pontaria,
é indispensável, aharmoniaentreo corpo e o espírito. Otiro: concentração absoluta.
O silêncio é cheio de palavras, entre o atiradore aarma. Agora um é o complemento
do outro. Visualizam as quatro dimensões do universo: comprimehto, largura,
altura e tempo. Porque toda sabedoria consiste em escutara própria alma. Aponta·
a arma para o alvo e aciona o gatilho. O projétil toma a direção do centro do alvo,
vai célere para o seu destino. O atirador vai junto, como a mostrar o caminho.

Sutilmente o projétil perfura o centro o alvo. O atirador respira fundo. Tem um

minuto para efetuar novo disparo. Esta é a rotina do campeão. Tem conquistado
títulos dentro e fora do país, representando, Jaraguá do Sul, Santa Catarina e o

Brasil. São tantas as conquistas, que precisaríamos de uma edição inteira do

jornal para enumerá-Ias.
Siga em frente Samuel, faça o sol e a sombra de tuas fulgurações, desfila

pelos quatro cantos deste planeta o teu tiro certeiro, a recttar parodiando o poeta
Drummond - "Tenho dois braços, a carabina e o sentimento domundo"!
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MAIS CONQUISTAS: NA CASA DOS HERMANOS

Samuel Lopes traz prata
e ouro do Sul-Americano
Atirador jaraguaense
tem duas competições
antes dos Jogos Abertos

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
Samuel Lopes segue fazendo

bonítoem2007 . Ele acabade voltar
da Argentina, onde conquistou
mais duasmedalhas, uma de ouro
e unia de-prata. No individual, o
atirador fez 592 pontos, um a

menos que seu próprio recorde
brasileiro, e ficou em segundo
lugar. Mas, junto com a Seleção
Brasileira,'conquistou o ouro por
equipe e.quebrou uma hegemonia
de sete al1osdGS-argentinos.

"Foimuito importante este

ouro. Ainda� na casa deles.
Desde ,2000 que o Brasil não

conquistava este título", disse

Lopes, que teve corno com-·
panheiros de equipe Luiz Bork e

Mauro Salles. No total, os

brasileiros fizeram h 765 pontos,
ficando na frente de Argentina
e Chile. "Foi um dia de pon
tuaçõesmuito altas. Ao contrário
do r�stante da competição,
tivemos três horas de tempo
bom, que ajudoumuito a elevar
o nível técnico", comentou

Samuel Lopes (E) comemora a medalha de ouro no Sul-Americano

ainda o jaraguaense.
Chefe da delegação que dis-·

. putará os Jogos Abertos, ele tem
aindamais duas competições antes
de 1Q de novembro. Dia 20 ele

compete noCatarinense, emBlu
menau, e dia 26 no Brasileiro, em

Curitiba. "Será uma boa chance'
de treinar para os J asco Acre
ditamos que temos chances de

brigar, mais uma vez, pelo título",
comentou Lopes, lembrando que
Jaraguá do Sul é o atual campeão
nas armas longas.

F�Upe Massa quer repet.ir vitória no Brasil em 2007
SÃO PAULO·.

Antes da prova no Brasil que
decidirá o campeão da Fórmula
1, o piloto Felipe Massa, da
Ferrari, tem esperanças de fechar
a temporada com chave de ouro
e repetir a vitória na última

.

corrida do ano, no circuito- de,

Interlagos, como em 1006. "Seria
sensacional tentar relembrar o
que aconteceu a um ano atrás,

. "
vamos ver se conseguImos ,

afirmou. Já fora da disputa pelo
título, Massa será um

coadjuvante noGP do Brasil, no
próximo dia 21. Massa admitiu

queo campeonatode pilotos está
longe da Ferrari. Massa está fora da disputa do título, mas espera vencer o GP ao Brasil

O CORREIO DO POVO

Homenagem aos atletas
A organização dos 47° Jasc (Jogos Abertos de Santa Catarina) está à
procura dos atletas e dirigentes que representaram Jaraguá do Sul em
1980, ano em que a cidade sediou a competição. Para isso, pede a ajuda
da população. Quem conhecer pessoas que estiveram envolvidas ou que
tenham fotos e objetos da época, deve entrar em contato pelo telefone
3275-0202 com Clóvis ou Bia. A homenagem será no dia 30 de outubro, na
Arena Jaraguá, onde será montada uma exposição relembrando a competição.
Informações também no e-mail clovis.duarte@faculdadejangada.com.br.

Sesi
Fim-de-semana teve competição
pelos Jogos do Sesi. Urbano e WEG
foram definidos como finalistas do
futsal, jogo que acontecerá no dia 20.
No vôlei rnascuíno, o título ficou com
aWEG, se!ll!!do de �q!WIl..I�):{)Uas -

Rodas. No-feminiiio, a-MalWee ficou
-

campeã e a WEG fbi vice. Neste fim-
.

de-semana, porcausa do feriadão,
não haverá rodada.

.
.

Melhores

Massaranduba
No último sábado aconteceu a 1a
rodada do Municipal de Futsal em
Massaranduba. Eis os resultados
Cresol 4xO Aceville, Hitan/Farmá-

.

cia Bibi 8x3 Coreban, Glória 1x41°
Braço/Cival e Móveis Negherbori
·51<4 Tool Fitness/Nosso Ponto. A
competição segue no próximo
sábado, a partir das 15h45, no
Ginásio Alfredo Jacobowsd

Arbitragem
Com o fim da Liga Futsal, os A F�a detenminou que, no próximo
torcedores já começaram a eleger os Mundial de Clubes do Japão, agora
melhores da competição. Neste ano a em dezembro, as partidas terão dois
pontuação será dKerente. Os nomes árbitros a mais em campo. A idéia,
indicados pelos técnicos receberão

_ que partiu da Uefa, é colocar um ju�
dez pontos e pelos supervisores, cin·�:t -'�m. cada grande área. A função
co. Os da imprensa;!êm peso um. Já>:

.

·-'êspeCffica destes profissionais
dos torcedores,_.oS:4rez mais Votados ainda será definida. A idéia pode dar
ganham pontos. Para escolher, é só certo. Os erros podem éair, mas não
acessar www.ligatutsal.com.br.de�arão de existir.

AGENCIA Cil

Diego cumprimenta Jorginho na cheçadada Seleção ao Rio de Janeiro

Dunga tem procurado o seu arti'
lheiro. Sobo seu comando, oBrasil
mareou 44 gols em 20 jogos. No
entanto; apenas 13 foram assina'
lados por "atacantes de oficio".

Robínho, doRealMadrid, rem
sete (13 rio total), seguido por
Vagner Love (três), Afonso, Fred
e Rafael Sóbis (um). Do grupo I

convocado para os jogos contrll I

Colômbia e Equador (dia 17,
,

Maracanã), o meia-atacante
RonaldinhoGaúcho é o destaque
com 33 gols. Kaká, com 18,

aparece na segunda posição.

Seleção se apresenta
para Eliminatórias

TERESÓPOLIS (RJ)
oBrasil estréia nestedomingo,

14, nas elirrúnatórias sul-ameri
canas. Diante da Colômbia, em
Bogotá, amissão demarcar os gols
da equipe estará dividida entre

Robínho, Afonso e Vagner Love,
que somam apenas 17 gols com a

camisa amarela. Desde que as

sumiuo cargo, emagostode 2006,
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