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Vinhos finos e acessórios

RREI

Bertoldi vai para o PMDB
com aval de Luiz Henrique
Mas aliança com PSDB e OEM para a reelelçãe do prefeito ainda não está consolidada .• PÁGINAS 3 E 4

O CORREIO NOS BAIRROS: AMIZADE VIVE CRESCIMENTO EXPRESSIVO
PIERO RAGAllI

Próximo ao Centro, mas ainda com resquícios de tranqüilidade, o Bairro Amizade está deixando de ser uma localidade agrária e se torna, aos poucos, um
conglomerado de loteamentos de classe média e alta. Uma das reivindicações dos moradores é a construção de ponte ligando o bairro à\/iiaRau .PÁGINA 5
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O que significa petróleo
a mais de 80 US$?

Hora da reforma
" exemplo, a Venezuela e o hi

- mesmo detendo uma en

fonte de riqueza. Os lucr�
indústria de petróleo são
grandes que é perfeitam
natural que nenhuma empres:
país produtor esteja apoian
busca de alternativas como

exemplo o etanol.
Agrande exceção é a Pe

que não só está investindo
armazenamento e distribuição
álcool como também é o bra�
governo na comercialização
biodiesel. Considerando qUI
etanol de cana tem um custo

US$'35 por barril e serve

produzirurna grande variedade
derivados, não é de estranhar
estejam sendo construídas
dústrias que utilizarão o et

comomatéria prima.
Os investimentos em etan

e também em biodiesel - es

produzindo urnnovo cicloda
de-açúcar no Brasil e poderão,
o motor de uma grande fase
desenvolvimento de nossa eCOO)

mia. Quem viver, verá.

Há menos de urna década o

preço do barril de petróleo estava
na casa dos US$ 10 e nos últimos
dias o vimos romper abarreira dos
US$ 80. O uso do petróleo como
combustível sucedeu o carvãopor
causa de sua relativa abundância
e conseqüente baixo custo.

Mesmo apreços muito baixos,
o petróleo foi responsável pelo
surgimento de primeiro bilionário
que o mundo conheceu que foi
John D. Rockefeller que chegou
a controlar 90% das refinarias dos
EUA Imaginem a fortuna que
teria uma pessoa que controlasse
hoje tal capacidade produtiva.

Mesmo hoje em que se busca
" " . .

o ouro negro nos mais maces-

síveis locais e que se realizam
grandes investimentos para
explorá-lo, seu custo médio
ainda está em tomo de US$ 14
por barril.
A "margemde lucro", portanto

é simplesmente inacreditável e é
a base da riqueza dos mais
conturbados países ao redor do
planeta. Diversos paísesprodutores
de petróleo passam por grandes
conturbações políticas-como, por

economista da CN!.
Tão .importante quanto a

redução da carga tributária é
a desburocratização do sis
tema de cobrança de impostos
do Brasil, que onera muito os

contribuintes e também tira

competitividade das empresas
frente os concorrentes in

ternacionais.
Outro ponto fortemente

defendido pela indústria e que
deve constar na reforma é a

.

desoneração dos investi
mentos, com a concessão de
créditos imediatos na aqui
sição de bens de capital. Cas
te�o Branco também mencio
nou a importância da criação
de um Fundo Nacional de
Desenvolvimento Regional,
para compensar os Estados que
hoje se beneficiam com a

guerra fiscal.

Os industriais catarinenses
estão repercutindo a notícia e

este jornal também não
poderia deixar de registrar
que o clima para a discussão e

aprovação da reforma tri
butária no Congresso Na
cional é favorável. E há quase
um consenso entre os prin
cipais atores políticos de que
ela é urgente e necessária para
o País. A constatação foi feita
pelajomalista Cristi�na Lôbo,
comentarista de política da
Globo News, e pelo gerente da
unidade de política econô
mica da Confederação N a

cional da Indústria (CNI),
Flávio Castelo Branco, que
participaram do Seminário
Reforma Tributária, promo
vido pela Fiesc.

Segundo Castelo Branco,
um dos pontos fundamentais

o clima para a discussão e

aprovação da reforma
tributária no Congresso
Nacional p favorável"

defendidos pela CNI é que a

reforma tenha o foco no

aumento da competitividade
.

das empresas e no desen
volvimento e, ao mesmo

tempo, garanta que a carga
tributária não aumente. "Nas
últimas décadas, todas as

mudanças no sistema tribu
tário privilegiaram o lado
fiscal, garantindo primeiro que
o governo não perdesse ar

recadação, o que resultou, in
variavelmente, no aumento da
carga. Essa lógica tem que ser

invertida agora", afirmou o

• PONTO DE VISTA

• Lourival Karsten, Administrador
• Monika Conrads, Presidente da
SCAR - Sociedade Cultura ArtísticaAcesso à cultura Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e

ser enviados por e-mail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereçoC
Procópio Gornes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar
completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
Desde sua fundação há pou

co mais de 50 anos, a SCAR
tem como premissa atuar de
modo a privilegiar todos os

segmentos, sem qualquer distin
ção. Todas as suas atividades de
formação e os seus eventos são
voltados à popularização da
cultura, estimulando o acesso à

programação e contribuindo
para o despertar de novos

valores nos diferentes campos
artísticos ou estimulando o

sentimento crítico do público,
formando platéias.

Fundamentada em sua

missão, a SCAR comemora

bons resultados em iniciativas
sociais como os projetos Cul
tura Artística ao Cidadão e

Música para Todos, subsidiados
pelas leis de incentivo e apoio
do poder público e empresas.
Graças a essa sensibilídade, mais
de mil crianças e adolescentes

freqüentam aulas e têm acesso

aos bens culturais, oportu
nizando-se uma educação
voltada à cidadania e ao

enriquecimento intelectual.
Em outra frente, a SCAR

proporciona lazer através do
acesso a uma agenda de espe
táculos' nacionais e' interna
cionais, ou às produções locais.
Eventos como o Festival de
Formas Animadas, exposições
de artes plásticas, música,
dança, teatro e tantas outras

. manifestações têm paleo per
manente e acessível a todas as

idades, o ano inteiro.
Mais recentemente, demos

início a um novo projeto, que
denominamos "O bairro vai ao

" E'teatro. uma nova expe-
riência que dá oportunidade
aos moradores de bairros
conhecer o Centro Cultural,
as atividades da SCAR e

assistir a um espetáculo ar

tístico. Um dos objetivos deste
projeto é motivar a população
dos bairros, especialmente
àquelas pessoas que não tem

o hábito freqüente de pres
tigiar um evento cultural, tra
zendo às famílias para esse es

paço que pertence à cornu

nidade. Em outra direção,
mas com o mesmo sentido de

convergência, o projeto �Es
cola vai ao teatro" realizado
durante o ano. Deste modo,
a SCAR contempla pais e

filhos em um saudável exer
cício no sentido de contribuir
para a construção da cida
dania pela cultura.

Destemodo, acreditando na
premissa de que passamos a

valorizar aquilo que conhece
mos, a SCAR convida a co

munidade a participar de mais
esse grandioso projeto.

• DOS BLOGS
GILBERTO DlMENSTEIN 4) paLmadoLeitor@uol.com.br

Receita infalível para virar incompetente
Uma das melhores notícias para a educação brasileira é a crescente
sofisticação dos exames para entrar nas faculdades, exigindo mais reflexão!
menos decoreba. Deve-se comemorar a mudança porque, afinal, os ensino�
médio e até fundamental passam a estimular cada vez mais um currículo
centrado na visão crítica do aluno e em sua capacidade de associar idéiase
informações, conectadas a questões concretas. O que está em jogo não éf�
bons alunos, mas bons profissionais, capazes de sobreviver num mundode
inovações cada vez mais velozes e no qual se demanda a habilidade da a��.
aprendizagem. O problema é que, muitas vezes, os professores estão longe�
mercado do trabalho, e ficam ensinando coisas inúteis; seu poder deriva não
da relevância do que ensinam, mas da nota e do vestibular.

.
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ecretário de Adminis

çãoCelso Pirmann
acha

vereadorescontrários ao

jetode reforma
adminis

rivaque está naCâmara,

votaçãb prevista para

je, estão agindo política
nte, pensando nas elei

sde200S.

irmann acha que tal

tura reflete emprejuízo

ra a população, que
ecisa demaismédicos e

endentes em postos de

úde, por exemplo. Na
rdade, todo o imbróglio
formou pelo não cum

.

ento de promessa do
efeito: no primeiro ano

plantaria o plano de

rgos e salários. Coisa

e não fez até hoje.

m parte
Até agora, dapropostade
forma administrativa a

efeitura conseguiu apro-
aampliaçãodosquadros
FundaçãoMunicipal de
portes e FundaçãoCultu

. O projeto do Execu
'vo alcança, também, o
amae, cuja votação ain
a não ocorreu.

o vereador Dieter Jans
sen (PP) faz as contas do im
pacto da reforma: mais 67
vagas com salários de R$
2.775,87; 17 vagas para se
cretários, comvencimentos
eR$ 9.019,41 e outras 17
vagas de diretores com

saláriosdeR$ 6.099,25. Em
llInano,não incluídoso 13º
e férias, a conta global só
desses cargos chega aR$R$
5.316.006,12. Em quatro
anos,R$R$21.264.024,48.

CeLso Machado
"dacolO@OCOnliodopow.com.br

FOTOS CÉSAR JUNKES Muito
"Não estou querendo

dizer que os cargos não são

necessários, mas pagar R$
9 mil para um secretário é

demais". MaristelaMenel

(PTdoB), no site da Câ

mara de Vereadores, uma
das vozes discordantes do

conteúdo da reforma ad
ministrativa.

•

Juntos?
Peemedebistas, democratas e tucanos estão

divididos quanto à manutenção da tríplice aliança
que reelegeu Luiz Henrique da Silveira em 2006,

para as eleições do ano que vem. Niura dos Santos
(PSDB), titular da SDR e Carlos Chiodini

(PMDB) diretor do porto de São Francisco do Sul

e presidente do diretório, ambos servidores do

Estado, apóiam a reeleição de Moacir Bertoldi

(PR), que ontem negociou com o governador sua
ida para o PMDB. Mas há resistências. Carione

Pavanello (OEM), presidente da Fesporte, do di
retório do partido e também servidor do Estado,
diz que não aceita o prefeitoMoacir Bertoldi (PR)
como candidato pela aliança, se for consolidada .

No PSDB, o ex-prefeito Irineu Pasold, que já 'está'
candidato, pensa do mesmo jeito.

Rachados
Em Blumenau, terceira cidade a entrar no circuito

das quepodem ter segundo turno,OEM, PSDB ePMDB

nem de longe tendem para a tríplice aliança, mesmo

que os três partidos façam parte do governomunicipal.O
OEM vai à busca da reeleição de João PauloKleínübing,
Com ou sem os parceiros.

Também não
Em Joinville a situação se repete. A ponto de o

governador Luiz Henrique da Silveira 'importar' a

candidatura 'do deputado federal licenciado e

secretário da Infra-estrutura, Mauro Mariani, de Rio

Negrinho. Lá, como emBlumenau, se houver segundo
turno é outra conversa.

Corrida
Movimento é intenso no

cartório eleitoral para o

troca-troca de partidos
visando candidaturas à

Câmarade vereadores. Pra

zo é amanhã, 5.Ospartidos
têm, depois, uma semana

para confirmar: Até ontem

oPSDB Iideravanonúmero

de filiados, com 1.530. De-
'"

poisoPMDBcom 1.303 eo

OEM, com 1.205.

Saúde
Estabelecimentos profis

sionais ou liberais que
fazem tatuagens, perma
nentes ou não, ou que

aplicam brincos, argolas,
alfinetes, piercings, enfim,
tudo que perfure a pele,
ficam proibidos de fazê-lo

em menores de idade.

Projeto é do vereador Ro

nalda Raulino (PDT).

Pode?
Prefeito Mário Peixer

(OEM) esteve recente

mente por três dias emBra

sília, atrás de verbas. Na

terça-feira, o presidente da

Câmara de Vereadores,
Evaldo João Junckes (PI)
e o vereador Luis Antônio
Chiodini (PR) forampara lá,
pelo mesmo motivo. Deta
lhe: Chiodini é professor e
nãoestá licenciado, ou seja,

.

não foi trabalhar.

OUiNTA-FEIRA, 4 de outubro de 2007 I 3
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RETRANCA
Mais dois
Secretário de Infra-estrutura Mauro Mariani

esteve em Schroeder. Para abonar as fichas de

filiação. no PMDB de Marina Fernandes e

Ercelino Costa, em ato na casa do vice-prefeito
Luis Aparício Ribas.

língua afiada
"Nessa tríplice' aliança não vai ter cabide de

emprego e nem aeriação de 30 secretárias".

Deputado Joares Ponticelli (PP), em referência

irônica às SDRs, comparando com o estado de

greve de professores, agentes de saúde e policiais
não atendidos em pleitos salariais.

Garantido
Ao todo, 13 escolas e três clubes vão dividir a

verba de R$ 115 mil da prefeitura para reformas,

adequação de alojamento e locais de competição.

Projeto do Executivo obteve aprovação unânime

da Câmara de Vereadores. Verba sai pela FME.

lá e cá
Quem for à Oktoberfest de Blumenau poderá

escolher entre cinco cervejarias artesanais e uma

tradicional. E outros dez tipos de cervejas

importadas com preços entre R$ 5 (330ml) e R$
7 (500ml). Quem for à Schützenfest terá como

única opção o chope da Antártica.

SUS
Ministro da Saúde José Gomes Temporão virá a

SantaCatarinanopróximodia 18.Na agenda anúncio
de elevação do teto de recursos do SUS em 27%. Dos

atuais R$ 87 para R$ 111 por habitante.
JOSÉ GUEDES DE OLiVEIRNALESC

Valendo
-

Os reajustes das taxas estaduais da segurança

pública serão de 11,26%, atualizando 0$ valores

de acordo com a inflação dos últimos 30 meses,

conforme aprovou a Assembléia Legislativa.
Muito aquém dos até 1.900% pretendidos pelo
governo do Estado.

JJ_'i"'/l, � .. I JI � _, , �
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Bertoldi confirma filiação
no PMDB com aval de· LHS
Acerto feito ontem

leva o prefeito a mudar
de sigla pela quarta vez

CELSO MACHADO

JARAGUÁ DO SUL
Embora o apoio à reeleição

para prefeito de Jaraguá do Sul

pela tríplice aliança - 'PMDB,
PSDB e DEM formada em 2006
na reeleição do governador Luiz
Henrique da Silveira ainda não

esteja consolidado, o prefeito
Moacir Bertoldi já está com sua

filiação no PMDB acertada.

Para, com aval pessoal do gover
nador, candidatar-se à reeleição
em 2008, encabeçando a chapa
do partido.
.Há cerca de dois meses,

quando dos primeiros rumores de
sua ida para o PMDB, Bertoldi
anunciou que ficaria no PR, com
promessa do deputado federal
Djalma Berger (PSB) de apoiar

. projetos da prefeitura junto aos

ministérios em Brasília. Os dois

partidos são da base aliada do

presidente Lula da Silva. Agora,
justifica nova mudança de-par
tido como procedimento neces

sário para que [araguá do Sul

possa canalizar de modo mais

consistente verbas do Estado para
projetos prioritários.

ARQUIVO OCP/PIERO RAGAZZI

Aproximação de Bertoldi e LHS começou na inauguração da Arena Jaraguá

Coincidência ou não, na
<' terça-feira, 2, o prefeito assinou

convênio com o Estado via

Badesc, no valor de R$ 5,4 mi
lhões para obras de pavimenta
ção em 30 ruas e construção de
uma I?onte, com contrapartida do
município de R$ 2 milhões,
totalizando recursos da ordem de
R$ 7,4 milhões. No encontro de
ontem em Florianópolis, o

presidente do diretório estadual
Eduardo PinhoMoreira, avaliou
como importante o ingresso de
Bertoldi no PMDB., "Isso

estimula e reforça o projeto de
candidaturas próprias (do
partido) em 2008. Até porque

Jaraguá do Sul estava fora desse
circuito", resumiu Moreira.

Segundo o prefeito, esse era o

momento para uma mudança
que pudesse fortalecer o mu

nicípio no contexto político
estadual, já que a cidade, a

exemplo da região do Vale do

Itapocu, ficou sem nenhum

representante direto na As
sembléia Legislativa e na

Câmara Federal.

45 má,quinas caça-níqueis são apreendidas em-porão de hotel
JARAGUÁ DO SUL

Operação realizadapelaPolícia
Civil resultou na apreensão de 45
máquinas caça-níqueis no porão
doNeloHotel, noCentro, na tar
de de terça-ferra. A polícia des
confia que o cassino estaria fun
cionando no local há cerca de um
mês,mas não encontrou dinheiro
nos equipamentos.

O delegado responsável pelo
caso, Marcos Assad, disse que a

diretoria do hotel alegou que o

porão foi sublocado por meio de
uma imobiliária, e que não sabia

do funcionamento do cassino. A

polícia recebeu denúncias deque
havia jogos de azar no lugar, mas
conseguiu confirmar o fato ao ver
um rapaz carregando dois moni
tores de computador, nos fundos
do hotel.

Através de investigação, a po
lícia chegou aos nomes de "Ar

naldo, de Goiás" e de "Paulo Sér
gio, de Itajaí". Segundo o delega
do, Arnaldo seria o dono dasmá

quinas, e Paulo Sérgio o responsá
vel pelo cassino, que costumava

retirar das máquinas o dinheiro

faturado. Até a tarde de ontem, a

polícia não havia localizado os

acusados. Como não houve fla

grante, os suspeitos deverão res

ponder pela contravenção penal
em liberdade.

Em duas semanas, a Polícia

Civilapreendeu 100máquinas no
município. No último dia 21, 55
máquinas caça-níqueis foram

apreendidas no Vídeo Bingo
Vinyx, na Marechal Deodoro da
Fonseca. Dentro dos equipamen
tos foramencontrados cerca de R$
15 mil em dinheiro. (DZ)

Aumento de 10% no-IPTU deve
ser votado hoje na Câmara
JARAGUÁ DO SUL

O projeto que reajusta o IPTU
(Imposto Predial e Territorial Ur
bano) em 10% a partir de janeiro
de 2008, está na pautade votações
da sessão ordinária de hoje da
Câmarade Vereadores.A votação
deveria ter ocorrido segunda-feira,
mas, na iminência de uma derrota
doExecutivo, o vereadorAdemar
Winter (PSDB) pediu vistas ao

projeto, alegando necessidade de
-

analisá-lo melhor, embora já
estivesse tramitando nas comissões
internas do Legislativo hámais de
ummês.

Ontem, o secretário da Fazen
da, Alexandre Alves, disse que

pretende darumanovaexplicação
aos vereadores sobre o conteúdo
doprojeto, que sónão irá à votação
em plenário se for retirado em

pedido por escrito do Executivo.
Na segunda-feira, pelomenos sete
dos onze vereadores já haviam se

manifestado contrários àproposta.
Isso porque, segundo eles, no ano
passado, quando apropostade 12%

foi reduzida para 10%, Dlt
I

percentual pretendido ag
prefeitura comprometeu-sea L
uma reavaliação da plantl I
valores, o que não aconteceu,
dezenas de propriedades, no
tro e embairros cujos valoresv
estão bastante defasados.

Os vereadores entendem
um aumento linear reflete em

juízo para os contribuintes o

propriedades estão comos v�
atualizados. Segundo Alves,!
tima atualização de valores '

reuem 1993. Tàmbémafirm»
o impacto como aumentodel
do IPTU será de aproxim (

mente R$ 800mil.
"Oprojeto é injusto.Ne£Ie'

nenhuma categoria profissio
teve aumento de 10% no s

'

Além disso, algumas ruas cen

forammelhoradas, mas o valor

.ímóvel continua o mesmo",
testou o vereador Dieter J
(PP). De acordo com o secre�
da Fazenda, omunicípio possui
mil imóveis cadastrados. (DZ)

Prefeitura tem o cadastro de 42 mil residências no município, diz secret'

Uma multa a cad-a
lh50 na Waldemar
JARAGUÁ DO SUL

Háquatro dias no comando da
Avenida Prefeito Waldemar
Grubba, a Polícia Militar multou
dez motoristas e apreendeu duas
carteiras nacionais de habilitação.
A PM também contabiliza sete

veículos apreendidos e 178
veículos abordados. O chefe do
setor de trânsito do' 14º Batalhão,
capitãoGildoMartins deAndrade
Filho, considera o número de

autuações e apreensões "razoável"
para as 12 horas de fiscalização
contabilizadas noperíodo.No caso

das notificações realizadas,
'

'

que um motorista foi multad�
cada uma hora e cinqüen
minutos de fiscalização.
A maioria das notificaçé6

apreensões de veículos se re

aos licenciamentos e carteiraS
motorista vencidas, dirigir
habilitação e alteração
características do veículo. P

coibir o excesso de velocidade
via, a PM solicitou dois radar
móveis à Prefeitura, que e5

licitando os equipament.
Também devem ser instalaa

I

duas lombadas eletrônicas
avenida: uma em frente a ft.i
e outra perto do prédio da

(Direção Geral) da Weg. (Dl)Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ade·se transforma emumdosmais valorizados

FOTOS CESAR JUNKES

preferem vender os terrenos",

explica. Decisão acertada quando
o objetivo é ganhar dinheiro.
Conforme as cotações imobiliárias,
os preços chegam a ultrapassar os
R$ 100mil por lote.

Para confirmar a expansão não
é precisomuito esforço. Casas em
construção podem ser vistas em

quase todos os pontos. "Estamos

crescendo dia-a-dia", constata
Laércio Machado. Morador do

bairrodesde que casou, há32 anos,
ele pretende não se mudar mais.

Comopretexto, usao fatode estar

pertode quase tudooque necessita

para viver.

Entre as reivindicações para

enterrar de vez as mínimas

possibilidades de um dia deixar o

Amizade, Machado cita alguns
investimentos que faltamporparte

da administração pública mu

nicipal. O principal deles diz

respeito à abertura de urna creche
e de umposto de saúde, dois itens
não conseguidos com Prefeitura

até agora. E, esses pedidos não são
exclusivos. Opinião semelhante

,

temopresidentedaAssociaçãode
Moradores e tambémgrandeparte
de quem reside naquela área.

Conforme o aposentado Irio

Grützmacher, 61, o bairro cresceu
muito e precisa dessas obras.

"DependemosnoCzemiewiczpara
as duas coisas", afirma.

Quanto ao posto de saúde, o
secretário Sergio Ferrazza

confirmou o investimento para

2008.No caso da creche, Anésio
Alexandre, responsável pela
pasta da Educação, disse à

reportagemdeOCorreio doPovo

que a intenção da Prefeitura-é
construir a creche. Porém, não há
nenhuma estimativa de quando.
isso irá acontecer.

nstruçõf.'S df.' casas

as aCf.'lf.'ram o

scimento do bairro

1a LLYERDMANN
RAGUÁ DO SUL

EQ Um bairro em pleno desen

'o lvimento.ÉassimqueoAmizade
li .

to atualmente pormoradores

empreendedores interessados

investir na área. Próximo ao

ntro,mas ainda com resquícios
tranqüilidade, ele vem

ixando de ser uma localidade

ária e se toma, aos poucos, um

nglomerado de loteamentos de
sse média e alta.

.

O motivo, segundo o pre-

dente da Associação de Mo

dores,DouglasEnke, é a junção
alta nos valores cobrados pela

si eíeítura referentes a impostos e
desistência dos agricultores em

In ontinuar produzindo. "Todos
or

.t
.

�

Construções comprovam crescimento do bairro; lotes podem custar R$ 100 mil

RAIO-X DO
AMIZADE

• População
2.358 habitantes, divididos
em 1.180 homens e 1.178
mulheres (segundo Censo

IBGE, em 2000)
• Educação
Escola Municipal de Ensino

Fundamental Loteamento

Amizade
• Igrejas
Católica São Cristóvão e

Evangélica Luterana

Apóstolo Tiago

SíMBOLO DA TRAD.IÇÃO
Íconenobairro, aSociedade

Desportiva e Recreativa

Amizade foi fundada em

janeiro de 1954 pormoradores

da Estrada. Itapocu - Hansa,

hoje chamada de Rua Roberto
, Ziemann, e da Tifa Schubert.

Eles fizeram a reunião decisória

na casa de Frederico Staudt,
local onde desistiramde outros

dois nomes sugeridos (Tiro
Certo e Boa Amizade) e

optarampelo atual.
O primeiro presidente da

entidade,GermanoMeldola, foi
eleito nessamesma data. Depois
de se reunirem para festas e

bailes nas residências dos sócios

por alguns meses, o grupo

resolveu construir a sede. Ela

ficouprontaemmaiode 1955e

sofreu ampliação na década de

1970. Até hoje, a sociedade

continuaem funcionamento.

'\ "-

onte deve ligar Bairro Amizade à Vila Rau, custo gira em tomo de R$ 1,8 milhão

REIVINDICAÇÕES ANTIGAS
Outro pedido costumeiro é

de uma área de lazer para as

crianças da localidade, que
acabambrincandonas ruas por
falta de opção. Além disso, a
população também quer
redutores de velocidade em

doispontosdaestradaprincipal
de acesso ao bairro e o

recapeamento damesma. "Na
época, aPrefeitura fezo asfalto,
mas deixou a camada bruta,
sem acabamento", comenta o
presidente da Associação de

Moradores, Douglas Enke. A

�ta de reivindicações também
e engrossada pela promessa de

urna ponte sobre o Rio Itapocu
que ligariaoAmizade àVilaRau.

De acordo com o secretário

de Obras Públicas e Habitação,
Alberto João Marcatto, há

.

projeto de melhoria para a Rua

RobertoZiemann, porém, ele só
deve virar realidade em 2008.

Já no caso da ponte, a

expectativa é de que se comece

aobraem janeiro.Aconstrução
vai custarR$ 1,8milhão, sendo

R$ 1,5 milhão de recursos

financiados junto ao Badesc

(AgênciadeFomentodoEstado
deSantaCatarina) eR$ 300mil
de contrapartida domunicípio.

Curiosidade
o Bairro teve significativa impor
tância no desenvolvimento de Ja

raguá. A localidade abrigou ci

dadãos como Max Schubert, Ve
nâncio da Silva Porto e Joaquim
Atanásio da Costa. Outra pessoa
destacada pelo historiadorAdemir
Pfiffer é a professoraMariaWalter

de Machado, a primeira da cidade.
A grande maioria dos colonizado

res foi de alemães protestantes.
Entre as famílias mais influentes

estavam as de sobrenome: Arbe�er,
Behling, Doering, Enke, Klitzke,
Manske, Piennann, Radünz, Staudt
e Todt. Além dos lusos descenden

íes, Costa, Machado e Porto.Sociedade Desportiva e Recreatva Amizade foi fundada em janeiro de 1954

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Citando(a)(s): Edimarlo Machota, último endereço connhecido: Rua João Tosini. Quadra
A lote 01, sin. Cohab - CEP 89.278-000, Fone (047) 3375-2505, Corupá-SC, CPF
807.797.789-87, RG 2.745.355-3, Casado, atualmente em local incerto ou não sabido
casado com Patrícia Blunk Machota, brasileiro(a), Operador de Máquinas e Patrícia Blunk
Machota, último endereço conhecido: Rua João Tozini, 01, Quadra A. Fone (047), Corupá
SC, CPF 023.807.219-39, RG 2.988.472 -1, Casada com Edimarlo Machota, brasileiro(a),
atualmente em local incerto ou não sabido.

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

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

autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo,
em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo
contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, ele art. 319 do CPC). 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(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 21 de setembro de 2007:

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 3" Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89,259-300, Jaraguá
do Sul -SC - E-mail: jgsciv3@Ij.sc.gov.br

Juiz de Direilo: Edenildo da Silva
Escrivã Judicial: Marisa Schroder Felili

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Revisão de Conlralo nO 036,07,003219-5

Aulor: Osnir Gonçalves e oulro
Réu: Edimarlo Machala e oulro

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JARAGUÁ DO SUL
89251-620 - JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA·

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O Sindicato.dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, com endereço
na Rua Leopoldo Augusto Gerent, nO 225, Centro, município de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, convoca todos os membros da categoriados
trabalhadores rurais: assalariados e assalariadas rurais empregados
permanentes, safristas, e eventuais na agriculturà que exerçam atividades
individualmente ou em regime. de economia familiar, na qualidade de
pequenos produtores, proprietários',' posseiros,assentados, meeiros,
parceiros, arrendatários, comodatários e extrativistas, do município de
JaragiJá do Sul, no Estado de Santa Catarina, para Assembléia Geral
Extraordinária de alteração estatutária da entidade, por sua dencrninação

.

para Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Jaraguá do Sul,
na denominação da categoria representada conforme acima descrito, entre
outras alterações, a realizar-se às 15:00 horas do dia 23 de outubro de 2007,
em seu auditório, sito no mesmo endereço da sua sede social, conforme
acima registrado, no município de Jaraguá do Sul- SC,

Jaraguá do Sul, 4 de outubro de 2007.

Edgar Hornburg - Presidente

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul
Reconhecido pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho

Em 21/06/68 sob Processo na 122.070
Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225 - Fone/Fax: 3275-0389

89251-620 - JARAGUÁ DO SUL -sc

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato

dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus direitos
sociais, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 23 de
outubro de 2007, às 13:00 horas em primeira convocação e caso não haja
número legal, haverá uma segunda convocação para uma hora após, isto é, ás
14:00 horas domesmo dia e local, com qualquernúmero de associados presentes,
a qual será realizada na sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent,
225, nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Leitura, discussão e votação da previsão orçamentária para exercício
de 2008, bem como o respectivo parecer do Conselho Fiscal;

2, Seguro do prédio e seu conteúdo;
3, Assuntos diversos do interesse da classe,
Jaraguá do Sul, 04 de outubro de 2007.

Edgar Hornburg - Presldente

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

o
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, II ! ESTADO DE SANTA CATARINA

• _ • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
mmrURaDE EDITAL

JARAGUA10 SUL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 58/2007
SECRETARIA DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Constitui objeto ,da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de

preços fomecimento de oxigênio medicinal ao longo de 12(doze) meses, destinados as arnêuânclas,
às unidades de saúde e eventuais pacientes da Rede Municipal do Município, conforme especificações
no ANEXO I deste edital e Minuta da Ata de Registro de Preços. REGIMENTO: Lei Federal8.666 de 21/
06/93, Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20
de dezembro de 2005, ART. 3° INCISO VII E VIII e DECRETO 5.862/2006 de 09 de outubro de 2006.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:30 horas do dia 18 de outubro
de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na RuaWalter
Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura
dos envelopes serão as 1 O:OOhs do dia 18 de outubro de 2007, na sala de reuniões da Coordenadoria
de Licitações e Contratos. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 5.099,80 (cinco mil noventa e nove reais e

oitenta centavos), INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 28 de setembro de 2007.
CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretario de Administração

fAIECIMEN�O�

.·I�'··· ESTADO DE SANTA CATARINA

• • PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

PREfEITURa DE ED I T A L
JARAGUAIOSUl PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2007

Processo 59/2007-FMS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: Menor Preço por LOTE

.OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos de tinta, novos para impressora),
(l'Tl conformidade com o Anexo I - Especificações dos materiais e quantidades. 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 13:30 horas do dia 18 de
outubro de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua
WaijerMarquardt nO 1.111 , bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes
serão as 14:00hs do dia 18 de outubro/2007. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos
poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua WaijerMarquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha,
município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 02 de outubro de 2007.
-

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

Faleceu às 4h30 do dia 3/10,1
senhora Regina Engelmann
com idade de 80 anos. O vel"
foi realizado em sua residên'
o seputarnento no cemnério
Municipal de Schroeder.

Faleceu às 4h45min do dia
3/1 O, a senhora Florinda Bra�
dos Santos, com idade deB)
anos. O velório foi realizado
sua residência e o sepu�am e

no cemitério no Bairro Rio M

Faleceu às 22h25 do dia 2!10,�
senhorHarold Erdmann com
idade de 77 anos. O velónofrn
realizado na Capela Mortuária
Corupa e o seputamem no

.

cemitério Municipal de COI1l�a

Colégio Marista
São Luís

MATRíCULAS ABERTAS
WWW.MARISTA.ORG.BR

47 - 33710313

A melhor fase da vida dos
seus filhos começa aqui.

te
.A Polícia Militar apreendeu m 8
tarde de terça-feira, 2, uma
balança de precisão, 40torrõ

.

de maconha e a quantia de RI
,

176,75 em dinheiro, na RuaU I

Piazera, Bairro SantoAntônio,
Na operação foi preso em
flagrante o traficante e quatro
usuários de droga,

CHEGOU
NET VIRTU8f
BRASILEIRAO.

N T
v/,.t;UI!l
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neIj Mix envolve alunos em dia de conhecimento
professores à disposição dos alunos
emmini-palestras, feiras e visitas a
laboratórios.

Conforme Gilberto Eichinger,
professor do Colégio Evangélico
[araguá, esta foi uma boa

oportunidade de ver de perto a

estrutura da faculdade. "Em sala

de aula nós damos orientações,
mas não é igual a vir aqui", co
mentou.Naopiniãodele, as incer
tezas que cercam os formandos do
EnsinoMédiosãonormais. Porém,
na maioria das vezes definir a

profissão assimnão é amelhorrna
neira. "Nem sempre o imediatis

mo é garantia de sucesso", alerta.
O Unerj Mix contou com a

presença de estudantes de [araguá
do Sul, Rio Negrinho, Campo
Alegre, São Bento do Sul,
Guaramirim, Schroeder, Massa
randuba eCorupá.O evento ficou
aberto das 8h aomeio-dia e entre

as 18he22h.

dolescentl's buscam

nformaçÕl's soblt' o

uturo profissional

ELLY ERDMANN
ARAGUÁ DO SUL

A estudante Priscila Baade

em 17 anos e já está preocupada
om o futuro profissional. Mesmo
mdúvidasquanto à carreiraque
ai seguir, ela não quer deixar de
restar o próximo vestibular. No

I
opo da lista de prováveis opções
tá o curso de fisioterapia. "Se não
or esse, eu troco, semmedo", diz.
Assim como a jovem, que ter

o

o EnsinoMédio no final de

007, inúmeros outros adoles

entes vivemsituações semelhan-
tes a cada ano. Cerca de 2,5 mil

m eles passaram pelo campus da

nerj, ontem, para tentar decidir

! ua! profissão devem seguir. Tudo
o

o

so porque a instituição colocou

redacao@ocolTeiodopovoocomobr

PIERD RAGAZZI

.,/C /'

Estudantes do Norte do Estado puderam conhecer e tirar dúvidas sobre cursos superiores

Evolução no ensi�o.
Evolução na sua vida.

Agora você pode cursar uma FA(�lDADE.
-���l1...

---�-�

FACINTER
FATEC INTERNACIONAL

0800 702 0500
www.vestibularnacional.com.br

UNINTER®
(.

,
!taclOi'lOi

Weg Ouímica doa R$ 51 mil

ao hospital Santo Antônio
GUARAMIRIM
A empresa Weg Química

doou namanhã de terça-feira, 2
de setembro, a quantia de R$ 51
mil para obras de melhorias nas

reformas e ampliações que estão
em andamento no hospital. O
superintendente da empresa

Weg, Reinaldo Richter, afirmou
que "é sempre bom transformar

o que é gerado dentro do mu

nicípio em investimentos para o

próprio município". Este é o

terceiro ano consecutivo que a

empresa realiza doações para

Guaramirim.
O gestor do Hospital Muni

cipalSantoAntônio, LuizCarlos
Pereira, ressaltou a importância
de parcerias privadas dizendo

que "não podemos depender de
verbas oriundas somente do

governo, porque nem sempre a

necessidade é suprida. A Pre

feitura tem muitas prioridades
como educação e segurança que
requerem investimentos tam

bém, portanto o auxílio de em

presas do porte da Weg e Mal

wee, que também contribuiu em

outras oportunidades, faz muita
diferença", disse Luiz.

O prefeitoMario Sérgio Pei

xer afirmou que está ansioso pela
concretização do novo centro

cirúrgico que poderá transformar
o município de Guaramirim em

cidademodelo na área da saúde.

"Já atendemos pessoas de todo o
Vale do Itapocu, então porque
não ir mais longe e fazer do

Hospital Santo Antônio refe
rência no Estado?", questionou
Peixer.
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Fornzas A"lnzadas iqicia para alegria de adultos e criaqças

rianças com os olhos atentos a todos os

movimentos, sorrisos fáceis e espaços.-.,.......

lotados. Foi assim que começou a 7ª
edição do Festival de Formas Animadas da Scar,
na manhã de ontem. Só nas duas primeiras
apresentações do dia, realizadas na EscolaMaria
Nilda Stãhelin e no Pequeno Teatro do Centro
Cultural, cerca de mil pessoas assistiram às peças
da Cia Experimentus, de Itajaí, e do grupo
gaúcho Caixa do Elefante.

Atitude esta que não fez ninguém se arrepender.
Entre risadas e muita interação, os estudantes
aproveitaram o mundo lúdico trazido pelos
espetáculos de bonecos, marionetes e fantoches.
''As peças são para todas as idades", ensina a

. jovem Viviane Mertens, de apenas 12 anos e

total interesse no evento.

Para o bonequeiro Marcelo de Souza, a proposta
dos trabalhos apresentados é exatamente essa: a

formação de uma platéia sem receio de se diver
tir. O ator também não faz distinção de públicos
quando o assunto é as formas animadas. "Eu faço
teatro e quero chegar em todos eles", explica.

O desejo de Marcelo não parece difícil de ser

-

alcançado. Até o próximo sábado, 6, quando a

Scar encerra o festival, o espetáculo dele ainda
passa pelo Terminal Urbano de Ônibus, hoje, às-
17h. Outras trupes repetem o feito em palcos
alternativos como osmontados na empresa Duas
Rodas, Marisol e no EspaçoCulturalAngeloni.

Para quem se animou, vale lembrar que apenas
nesta quinta-feira oito peças vão ser apresenta
das. A Cia. Pequod trouxe duas peças do Rio de

Janeiro. A primeira ganhou o nome de "O velho
da horta" e trata de um hortelão idoso que se

apaixona por uma jovem freguesa. Já a outra,
"Filme nair", adapta o estilo consagrado no cine
ma ao teatro, com direito a mulheres fatais, de
tetives e aquele clima de desilusão normal ao

título.

Os mineiros da Catibrum vêm com "Homem
voa", uma montagem inspirada nas biografias de
Santos Dummont. Para encerrar o dia, O Casulo
leva ao palcodo Centro Cultural "Dicotomias",
uma peça própria para pessoas, com mais de 14
anos de idade por falar de emoções e da dua
lidade do ser humano.

Venha saborear a
BATATA RECHEADA

COM BACON

Venha saborear um gostoso café espresso
com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de sua ViSi'
Alameda- 2�, sala 1.1.

Fone 3055 2229,
Marechal Deodoro da Fonseca, 1:

PROGRAMAÇÃO ___

Quinta-feira, 4
9h30 - Escola Helmuth Duwe - ETC e Tal
1 Oh - Pequeno Teatro Scar - Cia. Pequod
12h15 - Marisol- Nazareno Bonecos
14h - Pequeno Teatro Scar - Cia. Pequod
15h30 - Escola Helmuth Duwe - ETC e Tal
17h - Terminal Urbano de Ônibus - Cia. Experime
20h - Grande Teatro Scar - Catibrum -

-

21 h30 - Pequeno Teatro Scar - Casulo
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PÓLC�ipq�:'dé um'e�õ JUríilfi;o; 'pois'a'lei e,;pe�íficifq��,:. < \' ,

perptitiaa. dação Qara.q1,!Ü4çãê(4e,�í:vl#a .dê ISS �9� (r: 'f
Fisco munídp4l, n¢io ,tinha sido aindc;t, divulgado:no '

,

DiáriO,:ao �município, a prefeitura de Jaraguá' teve' que
devolver dois ônibus à-Viação'Canarinho que pres-t4vemi
inestimaq;eis serviços à CQletividade desde o início do ano "

passado:, Isso sem coritár (l économia proporcionada' por ,

não precisar alugar..cônib�s de particulares neste período.
'

Esse é Um ,tíPico caso onde o rigor da lei somado a

intransigênFia -da oposição, resultà em prejuízo para os

muríícip�s.
; \

MATANDO A CURIOSIDADE DOAÇAo
Com às portas' fechadas I)u�ante a 'semana, a

desde o dia lodeOutubro, o .coinissão organizadora' da
Ka nt a n d e s p e rt o u Feijoada do Moa, ,qU€curiosidade -d e , sells

aconteceu dia 25 de agosto,
'

comensais. Todos querem
saber o motivo: sé a casa foi fe·z.a ·doação de R$ 3.500,00'

"

vendida-óu encerrou suas' (Três miL e ,quinhentos reais) ,;

"

atividades: Eital Não tem pa_ra ",du.a-s;,:en:t�dad�s',
nada disso, c, o . que, está filantrópicas. "qa' 'ciçIa,d�, ,o'
.acontecendo} é que os ,liouiry �Çlub. e o L��'r_Ís:Crttbe ,',
irmãos Raboch, Crtstiarro e Cidade; InduStriaL; Aliâs;,� a., ;

Femarrdo; 'rêsólveram "'dái' Féijoad�': do 'Mod, "'tÇjdôs: os:
uma r ep a g i n ad a no anos contempla' entidades
ambiente e reabrir no dia 10 beneficentes de Jaraguá.
com décor diferente e mil
novidades nos quesitos

'

atendimento e menu.
' ,

QÚ'INTA-;EIRÃ,::' �e oufub�Ó çje' 2007: I 09
._

oi ' ,

Gonçalyes
"

(moagorH::àlveS@fHituno.com,br)
.

.

.
.

, ,':Q'piomoteiN��é ]UnKeS ainda.está
comefu(jian'do q.sud�sso.dasuà,tãrde,

deP?góre qU,e acgrtteteu, nó .último
sábado, naStar:,:' "

,
'

� * .�_.. �

�

_;;��:�0<: .�.;,
V'i',

'

.

O 'casal/gérite ,�b()a JQsé' Sidnei'
Kloppel' e,�itrY��lénReiuichardt,
que a ironia dé destino uniu;
continua "r-.écebendo
cumprimentos. pela idade nova,
que eles 'comemoram sempre
jüntinhos, dia 1º de outubro,

'

** ',' "

,

No próximo dia 26 de outubro.mo
Beira Rio Clube de Campo; tem

Celebration 80, Festa pata relembrar
'os clássicos dos ano�80,

.

*'"

O .meu amigo Fabricio 'Santana,
excel¢�t� bar man, :é umâ das,
atrações cpIÍl. sua, The Bell, na

, �çhützehf!!stJ"que começa ,hqje à
noitê. ';

,

' '" .� "

**, g�'�' ••••_.

Hojeàhoi(ç; a'parrír das.Zl noras, na:
chopería Biérbude t�m á presença da

. .banda Trib�; da :r.;B�'.Vale, ,ti- pena
conferír.. r

' s

,;�.*'
'c '\:_: J-
.:- -," -

.

". ",_ .....

O ínéú ahtaço 'de hoje ,c;p.�íp de'
, ê,nergia, pQsitivas, vài patao'time dê, '

, futêbol feJ.!liri,ino' ;Olympya, �que '

',véilc�� r(o?:aóll.l:i:!!gó.r:;� p�rpeira' ,

'pà'r�fia,{C peJo .<;am:peonato"
dlt:lrin.ertse.':,,'" ,

';, "

Olltem o .meu amigo e empresário
João Tutty, inaugurou o seu ligue
ligue Tutty Pizzas e Lanches, Pizzaria
com fomo a lenha que atende a

d9micílio pelo fone 3273-0102. Bola
.-.1':

.

FEMALE ANGELS

No próximo sábado (6), com apoio total da Discotheque, da minha querida amiga Lene

Derneterco, acontece na Deep, Female Angels, com a presença das quatro top Djs Bibba, Fran'
, Kistner, Miss Cady e Ravene. Vale a pena conferir.

11 DICA DE QUIN
Curtir a abertura da 19ª Schützenfest.

" FRASE DO DIA
o exercício do silêncio é tão importante quanto a

prática da palavra.
-William James

SEPARADOS DO BERÇO

O simpático "Romarinho", conhecido pelas suas embaixadas nos sinaleiros da cidade, descobriu que
tem urn sósia na cidade, literalmente separados no berço. Olha só, eles só conseguiram se encontrar

pela força do destino e devido a mesma paixão que é futebol. O seu sósia, que se chama llsomMaba, o
Mabinha, que também é super conhecido em Jaraguá, está tirando proveito da semelhança com o

"Romarinho". No domingo, no jogo daMalwee, até autógrafos deu. Pode?

Amanhã, ou hoje ainda, até o final da tarde eu

saberei se perdi ou não a aposta de uma caixa
de cerveja com doze latinhas. Dia cinco acaba
o prazo de filiação pra quem pretende se

candidatar para as próximas eleições aí, serd
público e notória a filiação do prefeito Moacir
Bertoldi, Eu apostei no PMDB. Quem viver
verdi

FANTÁsnc
TAPRATEADO

MENlURA)
Jessica Alba.

2058/�32 0502
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Eu os declaro marido e ... Larry
(16h40, 19h, 21 h1 O - SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h30, 16h40, 19h, 21h10
- Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 2
Licença para casar

(19h30, 21 h20 - Sex/Seg!Ter/Qui)
(17h40, 19h30, 21 h20 - Sáb/Dom/Qua)

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

JOINVILLE

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

Primo Basilio
(15h, 17h10 - Sex/Seg!Ter/Qui)
(17h10 - Sáb/Dom/Qua)

.

A morte pede carona

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

Paranóia
(21 h30 - Todos os dias)

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

Os Simpsons (Dub)
(14h30, 17h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
Saneamento Básico
(14h15, 16h30, 19h, 21 h30
- Iodos os dias)
• Chre Mueller 3-
Licença para casar

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

BLUMENAU

• Cine Neumarkl 1
A morte pede carona

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

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

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

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

Ratatouille (Dub)
(14h10, i 6h40 _. Todos os dias)

ocbrreiodQPovO@0correiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
São Francisco de Assis
São Arnônio
São Petrônio

EFEMÉRIDES
Dia Universal da Anistia
Dia da Natureza
Dia do Barman
Dia do Poeta
Dia dos Animais

1501
Descoberto o rio São Francisco.
1836
Na batalha da ilha do Fanta, as torças
legalistas derrotam as tropas do líder
rebelde da guerra dos Farrapos, Bento
Gl'ihçalves da Silva, e o prendem.
1991
O Brasil e outros países assinaram em

Madri o Tratado Antártico, que proíbe a

prospecção de petróleo e outros
minerais no continente antártico duraQte
cinqüenta anos.

1994

Geólogos e biólogos brasileiros
descobrem na ilha maranhense de ('

Cajual, o maior depósito de dinossauros
fósseis conhecido no Brasil.

PREVISÃO DO TEMPO
Sol em Santa Catarina
Tempo estável, com predomínio de sol
durante os dias e formação de nevoeiros na

maioria das regiões. Na madrugada e

amanhecer, situação favorável a maior
nebulosidade e chuva leve isolada em pontos
da Grande Florianópolis ao Norte catarinense.
Temperatura elevada.

� Jaraguá do Sul e Região

Jaraguá do Sul pleiteia melhoria hospitalar
Um melhortratamento por parte do Estado para o setor hospitalar
do município era reclamando pelo deputado Adernar Duwe ao

secretário da Saúde Martinho Ghizzo no mês de outubro de 1987,
segundo a edição de 26 de setembro a 2 de outubro daquele ano

do Correio do Povo. AS reclamações aconteciam devido à

precariedade no atendimento e falta de equipamentos.
De acordo com a matéria, por determinação de Ghizzo, a
Comissão Municipallnterinstitucional de Saúde faria
levantamento das prioridades do município e os encaminharia
ao Estado, buscando recursos para a implantação das
melhorias necessárias. Na solicitação o município iria inclujr
recursos para a construção de postos de saúde, em regiões de
maior densidade populacional.

O cue DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

"Nossa Senhora Aparecida está presente em todos os nossos corações
e lares". O clic e a mensagem são do leitor Alexandre dos Santos.

4/10
Arthur K. Motijunos
Azenir Parma
Bernadete Koch
Carlos Alexandre Lensers
Dolores O. Lennert
Francielle Adan
Francisco Koslowski
Francisleine Z. Bigaton
Gilda Valentini
Jainir Baumgartel
Jalze C. Gonçalves
Laurita Klitzke Schalinski
Maiko Luis Kopsch
Marcos Roberto Gascho
Maria Henriete M. Patrício
Marlene Pereira

� Matheus H. Horongoso
Mauricio A. de Almeida
Milton Menslin
Nilton Bertoli
Norma de Souza
Silvana K. Leitholdt
Tânia Becker Fodi
Tcheilon Costa
Ulisses Marcarini
Vanderlei Hruschka
Willian Marcel Torezani

UTILIDADE PÚBLICA
CONGRESSO
Confirmações para participar da
missão à 3a Feira e Congresso
Catarinense da Beleza, que
acontece dia 19 de novembro em

Joinville, serão aceitas até 5 de
novembro no fone 3275-7012.

SEMINÁRIO·
.

O II Seminário de Transportes
Rodoviários de Cargas acontece dia

.

9de outubro, às 19 horas, noCentro
;Empresarial. A entradaé gratuita,
:confirmações pelo fone 3275-7017,"-,'

.. >:,,:.) �._':, >-. '- ,,',
',.

-. ::-- ",'.� :_; .... .r:

HOJE

6
! SEXTA

6MiN: is-c I MiN: 16"C
MAX: 27" C I MAX: 27" C
Sol com nuvens Sol com nuvens

� F�ses da lua

SÁBADO

6MiN: 17" C
MAX: 28" C
Sol com nuvens

DOMINGO

6MiN: 18°C
I MÁ)(: 29° C

I Sol com nuvens

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

')) 3/9 11/9 19/9

CHEIA

.JARAGUÁ
DO SUL
t8" IMP:x:.'£7"

"

/�
lU
FLORIANÓPOLl�
MiN: 16°1 MÁX: 27'
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Eterna Magia
Eva diz que Pérola não ouviu

direito.

Nina garante a Pérola que Eva não

tem nada grave. Peter diz que houve

uma falha nos remédios, mas que já

foi resolvida. Eva responde que

confia plenamente em Peter. Nina lê

nos jornais as reportagens que

acusam Conrado de trair Minas

Gerais ..Joaquim vibra ao saber da

mina de diamantes no sitio e

parabeniza Loreta. Lucas sugere

dividir o estúdio com Elisa e ela

aceita. Peter deixa Nina desacordada

e avisa Zilda que o inàêndio tem que

ser naquela noite. O paiol de Rafael

começa a pegar fogo. Max encontra

Nina desacordada e grita por Peter.

Sete Pecados
Dante diz a Beatriz que não quer tirar

a guarda dos filhos de Clarice. Otília

garante a Vitor que não falslticou o

exame. Davi se apresenta a Clarice

como advogado de Dante e diz que

seu cliente quer a guarda das

crianças. Custódia muda tudo na

boate de Beatriz, tentando torná-Ia

mais romântica. Vitor vê Otllia

entregando um envelope a Teobaldo.

Dante descobre que Beatriz mandou

um advogado talar corn Clarice em
seu nome. Antero· convence.

Adalgisa a deixar Flávio sozinho para

que Ágatha. converse com ele.

Clariceencontra Flávio por acaso.

Duas Caras
Maria Paula conta que se casou com

Adalberto. Claudius diz que jamais
vai perdoá-Ia. Branca diz a João

Pedro que ele deveria ter contratado
Fernando Macieira. Claudius entrega
aAdalberto as jóias e todos os dados
sobre a fortuna de Maria Paula. A

jovem assina os papéis que
Adalberto pede. Adalberto foge de
carro com as jóias, o dinheiro do
cofre e todos os documentos.

Juvenal comanda a invasão.

Adalberto avisa a Bárbara que agora
seu nome é Marconi Ferraço e manda
que ela o encontre em Minas, pois
será operado. Adalberto destrói seu
carro para não deixar vestígios.

Luz do Sol
Valadares observa Drica e Isabela.
Juarez surpreende Valadares e diz
que pediu para ele aguardar na sala.
Valadares diz que está esperando
Maria Eugenia. Juarez diz para
Valadares que Maria Eugenia teve
que sair e não poderá sair com ele.

Verônica dá uma bronca em Helô.

ROdrigo tenta explicar o que está

acontecendo. Rodrigo diz que Helô
la tem dezenove anos e sabe o que
faz. Verônica ri e diz que Helô tem

dezesseis anos. Rodrigo fica
chocado. Lorena fica ao lado de sua

mãe e o médico diz não há nada
para ser feito.

Caminhos do Coração
A Rede Record não divulgou o resumo
de qUinta-feira da novela.

PERSONAGEM

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

SERÁ? ACI,OENTE
Gisele ltié está internada no
Hospital Barra O'Or, no Rio de
Janeim, desde de terça-feira, 2.
A atriz sofreu traumatismos
craniano e facial, em
conseqüência de uma queda
sofrida durante ensaio para a

"Dança no Gelo", quadro do
programa "Domingão do
Faustão". A assessoria de
Gisele garantiu que ela passa
bem. Segundo informações do
hospital, num primeiro
momento, nenhum dos traumas

exigirá intervenção cirúrgica,
i ;

Alexandre Borges tem se

dedicado a estudar as teorias
de Freud e alguns outros
pensadores da Psicologia. É
que em "Desejo Proibido",
próxima novela das 18h da

Globo, que tinha o titulo
provisório de "Milagre do

Amor", o ator será Dr.
Escobar. O personagem será

um psiquiatra envolvido nos
novosmétodos de
tratamento de seus

pacientes. Só para lembrar

que a trama se passa na
década de 30.

Camila Pitanga estaria

grávida do marido, o
diretor de arte Cláudio
Amaral Peixoto,
informou a coluna de
Patrícia Kogut no jornal
O Globo. A atriz esperou
acabar a novela Paraíso

Tropical, em que fez
sucesso como Bebel,
para anunciar a primeira
gravidez. Cláudio Amaral
Peixoto já é pai de uma
menina, Maria Luiza. Ele
e Camila são casados
desde1999.

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.

PARTICIPAÇÃO
A pequena cresceu e agora
volta às telinhas. Carla Diaz,
que ficou conhecida na pele de
Kadija, da novela O Clone,
entrará em Sete Pecados, da
Globo. Ela será Gina, e vai
promover uma confusão na
vida deXongas (Kayky Brito) e
Estela (Cecília Dassi), ao se

apaixonar pelo moço. Porém, a
movimentação no núcleo
adolescente da trama não

.

acaba aí, já que Sandro (Darlan
Cunha) cairá de amores pela
nova colega de escola.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
A Lua fica grande parte do dia fora de curso e o ariano deve tomar cuidado hoje. Você ainda está um bom

momento para acertar algumas questões familiares mas não queira combinar nada de novo hoje. Curta

apenas sua casa e crie com seus parentes circunstâncias que os mantenham unidos. .

Touro (21/4 a 20/5)
A Lua ainda transita em Câncer, porém fica em uma condição chamada "fora de curso" durante a maior parte

do dia e isso pede calma e que deixe grandes acordos para depois. Enquanto isso, use seu charme e jeito

'agradável de se expressar, para conquistar as pessoas que mais lhe atraem. Os amores, estes você sempre
deve cultivar.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Como a Lua fica fora de curso durante o dia todo e somente à noite ingressa em Leão, é bom que você avalie

como tem valorizado tudo. Observe se não está dando maior valor emocional às coisas do que usando seu

lado racional ao analisar uma situação. É aconselhável também evitarfazer compras desnecessárias.

Câncer (21/6 a 21m
A Lua, planeta tão lmportante paraseu signo, fica em seu próprio signo até a noite e sua vontade é darmais.

atenção às suas necessidades pessoais. Porém sua condição "fora de curso" pede calma. Às vezes é

necessário ter cuidado especial consigo e com seu corpo até para melhorar a auto-estima.

Leâo (22n a 22/8)
Para o leonino o dia está bem positivo. A Lua fora de curso e na área de seu mapa em que se encontra, o ajuda
a se expressar romântico. Tudo isso é possível até que ela ingresse em seu signo a noite. Siga a voz do seu

coração, e procure darmais atenção a ela. Ficar um pouco sozinho pode ser uma boa forma de se entender.

Virgem (23/8 a 22/9)
O virginiano ainda se encontra prestigiado com a presença de seus amigos que continuam por perto e podem

demonstrar um cuidado especial por você. É hora de fortalecer os laços de amizade. Faça tudo para nutrir

suas relações com as pessoas que você considera amigas de verdade. À noite é bom parar e descansar.

Libra (23/9 a 22/10)
A maior parte do dia de hoje, enquanto aLua ainda transita pelo signo de Câncer lhe conferindomuita

popularidade, ela estará fora de curso. Entâo evite que isso seja aproveitado em seu próprio benefício. Evite

também fazer acordos até a noite, só entâo está área estará favorecida.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Este é um belo momento para o escorpiniano pensar no futuro. Apesar de seu forte desejo de fazer ou

programar uma viagem, émelhorficar quietinho, apenas trabalhando. Siga seus instintos e comece a planejar

o futuro e sua carreira só no período da noite, quando a Lua não estiver mais fora de curso.

Sagitário (22/11 a 21/12)
O dia de hoje lhe confere muita sensibilidade e, o conselho do cosmos, enquanto a Lua permanecer fora de

curso, é de que segure suas emoções pois você estará mais frágil do que gostaria. Tente então entregar-se aos

seus sentimentos, e procure se sentir livre e disponível para a felicidade.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Capricorniano aproveite o dia em que a Lua no signo oposto se encontra fora de curso e apenas analise sua'

relaçâo afetiva, observando se as coisas estão como você gostaria. O dia está favorável para você realizar seus

sonhos e suas fantasias. Depois não fique aí perdido em seus pensamentos ao invés õe agir na vida a dois.

Aquário (21/1 a 18/2)
A condição da Lua fora de curso hoje não aconselha o aquariano a marcar encontros cu reuniões

importantes.lsso se dá até o início da noite na sua área do cotidiano e trabalho. Então aproveite o momento

para arrumar pequenas coisas que, eventualmente, perturbam seu cotidiano.

Peixes (19/2 a 19/3)
Você ainda vive um dia de muito romantismo, uma vez que sua área dos namoros está em alta. Só tome

cuidado, pois a Lua fora de curso pede para não inventar novidades, pois os acontecimentos externos

podem acabar atrapalhando. Apenas deixe o romance seguir o fluxo natural da vida.

DIVIRTA-SE

Paciente infantil
O menino de 10 anos acorda chorando depois
da cirurgia e chama a enfenmeira.
- Enfenmeira, quero ir pra minha casa, quero a

minhamãe ...

- Que história e essa de quero minha mãe? Você

já é um homem!

O paciente-mirim toma um susto, pensa um

pouquinho e pergunta assustadíssimo:
- Meu Deus ... Quanto tempo eu passei
donmindo???

No zoológico com vovó
A avó leva os netinhos ao zoológico, e ao
chegarem no viveiro das aves, ela diz:

,

- Vejam, crianças! Aquela lá é a cegonha, que
leva os bebês para suas mamães.

Então, o menininho diz para a menininha:
- O que você acha? Contamos tudo pra vovó,
ou a deixamos morrer inocente?

SOlUÇÃO
� 2 4 5 1 6 8 7 3

1 7 6 3 4 82 5 9

8 5 3 9 2 7 6 4 1

6 4 1 8 7 9 5 3 2

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

3 6 7 1 8 4 9 2 5

4 1 5 6 9 2 3 8 7

298 753 4 1 6

...
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Resmvido

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Passou
______________________AL_ESC O projeto de lei do deputado

José Natal Pereira prevendo a

confecção de cobranças
bancárias ell). braile foi aprovado
esta semana pela Comissão de

Justiça. Uma forma, segundo o

parlamentar do PSDB, de
facilitar a vida dos deficientes
visuais quando do pagamento
das contas de luz, água,
telefone ...

p DÁ
J!I:

IONÃO
Defender o direito do cidadão fechando a BR-101 vai acabar

com o pedágio? Foi o que fizeram os deputados da Frente
Parlamentar. Não é desta forma que vão alcançar seus objetivos.
São apenas 30 minutos, mas o suficiente para criar uma série
de problemas para quem espera soluções. A tribuna não é na
estrada. Estão na contramão do bom-senso, merecem multa.

Profilaxia moral
A assessoria daOAB garante que a data foi escolhida em agosto

e se trata apenas de uma interessante coincidência Ocorre qué
coincide com a visita do presidente Lula. Amanhã ao meio dia
acontece nas escadarias da catedral em Florianópolis um ato

c-

público contra a impunidade e a corrupção. Omovimento surgiu
devido a gravidade da crise moral que o Brasil está vivenciando.

. Avaliação
Para o deputado Kennedy Nunes a tendência natural é o

peemedebista Mauro Marini subir nas pesquisas tirando votos
de Darci de Matos do Democratas. E, isso ocorrendo ele,
KennedyNunes, seria o beneficiando ocupando o segundo lugar
na disputa pela prefeitura de Joinville.

Reação
"Sonhar todos podem," rebateu o deputado. Darci de Matos
ao tomar conhecimento das avaliações do líder do PP
Lembrou que Kennedy falava que faria 100 mil votos para
deputado. 'Ele fez 24 mil e eu 40 mil, deixa ele sonhar,"
atirou Matos.

Primeiro passo
o projeto de lei que transfere para os estados a fiscalização e

coordenação dos jogos de loteria que não confrontarem com os já
explorados pela Caixa Econômica Federal passou pela Comissão
de Defesa do Consumidor da Câmara em Brasília. Ainda tem um

longo caminho a percorrer até ser aprovado e valer oficialmente.

Juntos
"O PMDB de Palhoça está em perfeita sintonia e busca, com o

meu total apoio, a reeleição do prefeito Ronério Heiderscheidt",
destacou o secretário regionalValterGalina, embora haja focos de
insatisfação com a forma do prefeito conduzir algumas questões.

�� _ .. _� � o- , Itt t f........ � \., IJ." ,.·4,.fL ".� ''''''.o!'

Confirmado
Foiadiadopormaisumasemana

o início definitívo dos trabalhos
daCPI das ONGs no Congresso.
Há desencontros quanto à

indicação do relator.Opresidente
da comissão foi escolhido, é o

senador Raimundo Colombo,
justamente o adversário da
senadora Ideli Salvatti: "Não vou
misturar disputa política
partidária com as investigação.
Vamosbuscar aorigemdosbilhões
de reais que o governo federal
deu às ONGs," afirmou o

democratas.

Indignação
Adireção doSintemaniíestou

se contrariada e criticou o

governador Luiz Henrique por
ter suspendido a audiência onde
seriam expostas as reivindicações
da categoria, marcada para
ontem. "Essa já é uma prática do
governador, que por diversas
vezesmarca audiência e transfere
ou cancela de última," atirou a

coordenação do sindicato, que
mantém as mobilizações
programadas em todo o estado.

Enquanto isso
...a -Comissão de Educação

da Câmara dos Deputados
aprovou um piso salarial
nacional de R$ 950,00 para os
professores da rede pública a

partir de 2010. O valor do piso
deve ser atingido gradual
mente. De imediato, metade
dos professores da educação
básica - cerca de 1 milhão -

será beneficiada, pois ganha
atualmente menos de R$
950,00.

SIMULAÇÃO DE COMBATE

Treinamento da
FAB simula ataque

FABRicIO ESCANDIUZZVSITE liI!,

Treinamento tem o objetivo de avaliar condições das aeronaves e dos pilotos

A competição, que termina
hoje, reuniu 11 esquadrões
de todas as regiões do País

FLORIANÓPOLIS
Pilotos da Força Aérea Bra

sileira (FAB) participam até hoje
de um tradicional Torneio de

Aviação deCaça no céu de Santa
Catarina. Bombas de treinamento
foram lançadas em alvos
colocados num ponto escolhido
emUrubici, no Planalto Serrano.
O artefato não explode, mas solta
fumaça quando entra em contato

como solo.
A competição é realizada

desde 1966 e envolve 11 es

quadrões de todas as regiões do
País. Os pilotos estão em Flo

rianópolis desde o finalde semana,
quando receberam instruçõespara
a competição. A FAB criou um

cenário fictício envolvendo o

conflito entre dois países ima

ginários: Odisséia e Ilhíada, que
lutampela independênciade uma
província.

Segundo o Brigadeiro- do-Ar
Gerson Nogueira Machado de

Oliveira, a competição simula

condições de combate. A ava

liação dos esquadrões é feita em

todas as fases de ataque, do

planejamento da missão à

execução dos planos. ''Nenhum
dos aeronautas conhecia a região
de Urubici e por isso escolhemoso
alvo", disse obrigadeiro. 'Também
realizamos provas físicas e

planejamento de missões".
O torneio tem o objetivo de

avaliar as condições das aero'

naves e dos pilotos da Força Aé,
rea Brasileira. "Para a FAB é de
extrema importância esse tipo de

treinamento, onde simulamos
uma situação de conflito para
que os pilotos exercitem sem

conhecimentos", destacou
Oliveira.
Apresença dosmaismoderm

caças da Aeronáutica na Base
Aérea de Florianópolis despertoU
a atenção da população. São 3J
aeronaves que participam da

simulação, segundo infonnou o

comando da Aeronáutica. Entre

elas, estão caças F-5M, F-2000
(Mirage 2000-C), A-29 Super
Tucano, A1 e AT-26 Xavante.
A velocidade dos caças pode
superar a barreira dos mil qui'
lômetros por hora e a distância
de Florianópolis até a Serra
Catarinense (percorrida de carrO

em aproximadamente duas), é

vencida em apenas 9 minutos.
Os campeões do torneio serão

conhecidos hoje, quando
termina a competição.
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não Importa em Que

lugar eu estluer
. Terei Schroeder

...

sempre no me.u coraçao·
Uma história coroada

de COnqUistas
.

Que laz teu pouo
_. cantar com emoção" .

-

Que o estribilho dO nosso hinD ecoe por tOda Cidade

enaltecendo o brilho e ualorlzandO esse pouo hosPitaleiro

PARABÉns PELOS 43 Anos- DE HISTÓRIA
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ANIVERSÁRIO: 43 ANOS DE EMANCIPAÇÃO

Morador quase centenário
comenta história da cidade
Santos Tomaselli
foi educador por
34 anos na região

OSNIALVES

SCHROEDER
O município de Schroeder

emancipou-se política e

administrativamente de
Guaramirim no dia 3 de outubro
de 1964. Possui mis de 12 mil
habitantes em uma área de
143,818 quilômetros quadrados
com 50% do território localizado
em serras, cobertas pelo verde da
Matas Atlântica. Uma das

primeiras famílias a residirem na

região foram os Tomaselli que se

fixaram no local por volta do ano
de 1900. Santos Tomaselli, hoje
com 95. anos, participou da

emancipação do- município e

afirmaque na época os habitantes
realizaram uma. grandiosa festa,
inclusive com- a presença do

governadorCelsoRamos. Santos
lembrou que quando era

adolescente, além de estudar,
trabalhava na madeireira da
família que atualmente é a mais

antiga da região com pouco mais

de 81 anos de atividade. "O

primeiro veículo da cidade

pertencia ao comerciante Jorge
Rau e as demais pessoas se

locomoviam de bicicleta ou a pé.

Santos Tomaselli foi professor em Schroeder, durante 34 anos

<'

Posteriormente, em função da
madeireira, nasceu o bairro Vila

Operária formado por pessoas que
vinham estabelecer-se no mu

nicípio para trabalhar conosco",
afirmouSantos.

Para Carmem Tomaselli,
sobrinha de Santos, o município
de Schroeder é atualmente uma

cidade satélite que está entre dois

grandes centros que são Joinville
e Jaraguá do Sul e por isto o

município aproveita a localização

para se beneficiar nos negócios e

prosperar. Porém, na concepçãode
Carmem, existe uma falta de
mão-de-obra que dificulta a

contratação de pessoal desde a

década de 1970, mas isto não

impede o crescimento do m,u
nicípio. "Os problemas que aqui
enfrentamos são regionalizados,
mas Schroeder tem facilidade em
encontrar alternativaspara suprir
determinadas carências", res
saltou Carmem.

S.EGURANÇA
crescimento do município,
aumenta o índice de violência

que neste segundo semestre de
2007 obrigou as autoridades
locais requererem mais um

delegado para a cidade. Ao ser

argüido sobre possíveis soluções
. para a questão, Santos To
maselli afirma que é preciso
criarmecanismos de educação,
além da escola tradicional que
conhecemos e incentivar a

prática de esportes. "Muitos
casais saem cedo de casa para
trabalhar e os filhos ao che

garem da escola ficam 'ociosos

o dia inteiro já que a legislação
não permite que menores de
dezoito anos trabalhem fora. É
preciso aproveitar este espaço

para fomentar a diversidade
cultural e, se possível, técnicas
profissionalizantes paraorientar
estes jovens a se prepararem

para o futuro", disse Santos.
De acordo com Santos, a

famíliaTomaselli já era leitor do
jornal o. Correio do Povo

desde a época de Arthur Mue.
ller, um dos primeiros proprietá.
rios. Nesta época, por volta de
1930, luz somente de lampiãoe
entre uma casa e outra havia
distância de aproximadamente
300metros.

Ao comentar sobre aspectos

positivos deviveremSchroeder,
Santos não titubeia em afumar
que omelhor domunicípio está
na população que o compõe
devido a simpatia e união das
famílias da região. "Porém, a alta
velocidade com que os mo

toristas trafegam está se tor

nando um grave problema,
principalmente para quem vive I

nas áreas mais rurais, além do
aumento da criminalidade que

hoje enfrentamos", disse Santos,
ClaudioTomaselli, irmãode

Santos e pai deCarmem, foi um
dos primeiros prefeitos do

município, além de vereador, e
também contribuiu para a I
emancipação de Schroeder,
vindo a falecer no ano de 1987
em acidente na BR-101.

� ;;>,.,

Investimento em segurança, é um dos apelos da comunidade

JULE(LEPt
======MOOAS

�Mal. Castelo Branco, S�l'
Fone: (47) 3314·1362

PARABÉNS Sthroeder,
43 anos de proeresso

www.amcontabilidade.com.br Temos orgulho de fazer parte dessa história

(47)3374-1122

A evolução da cidade se reflete
no crescimento do seq pOVO

Paraf]éns Schroeder

_____ 01._ --.. _ _ .. ��",.,I"
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ANIVERSÁRIO

Município fazia parte do dote

da princesa Dona Francisca
Turismo l'cológico é

caractl'rística qUl'

ganha força na cidade

SCHROEDER
O território de Schroeder fazia

parte do dote da Princesa Dona

Francisca, irmã de Dom Pedro II,
emvirtudedo seu casamentocom

o Príncipe de Joinville, Dom
Francisco. A origem da atual

Schroeder se dá em homenagem
ao Senhor Christian Mathias

Schroder, de Hamburgo, que
recebeu estas terras para serem

colonizadas.

Assim, em 1901 chegavam os

primeiros habitantes, vindos de

colonizações vizinhas, quase todos
de descendência germânica, e de
religião Evangélica Luterana. A

colonização foi seguindo mata

adentro, pelas margens do Rio

ltapocuzinho e depois asmargens

do Rio Braço do Sul. Em 1919,
vieram os colonizadores italianos,
sendo ainda alguns nascidos na

Itália.
Em 3 de outubro de 2005 o

município ficou conhecido como
o "Caminho da Natureza e

Aventura", e começa a cultivar

o Turismo Rural e o Ecoturismo

que ganham força na região. A
cidade possui grande área de

MataAtlântica preservada com
grande incidência de animais

silvestres, cachoeiras, rios de

águas límpidas e uma di

versidade vegetal impressio
nante, além de contar com a

hospitalidade do povo schroe

dense e sua cultura, gastronomia
e arquitetura típica que podem
ser observadas em todo o

município. A economia do mu

nicípio, entre outros meios, é

baseada no plantio, cultivo e

produção de banana.

- -

Schroederfest reúne milhares de visitantes todos os anos

Curiosidades
Milho
Conta-se que os primeiros
imigrantes, ao iniciarem o cultivo
da terra, iniciaram pelo plantio do

milho. As lavouras iam bem

quando um vento forte derrubou

toda uma roça de milho. OS

FOTOS PIERO RAGAZZI agricultores imaginaram que o

milho deveria ser plantado mais

fundo. No ano seguinte, no

momento da semeadura, o plantio
foi tão profundo que as sementes

não chegaram a germinar.

Bondinho leva visitantes autorizados até a área da usina da Celesc

o município é adepto da prática de esportes como a canoagem

Schroeder 43 anos

Sentimos orgulho em construir
parte dessa história.
Parabéns Schoeder querida

43 anos de historia, progresso
e felicidade para o povo Schroederense

Parabéns Schroeder
Pelo seus 43 anos

.. MUNDO LAUBECONTABIUOADELTOA,

.. """'O_.�B,Df
R,Mal. Castelo Branco, 4816·SI. 03·Centro

"... _ •_ .. Fone: (47) 3374-1)303 .3314-0948
e-maU: laubectb@tena.com.br

Peixes
Os imigrantes viviam praticamente
da caça e da pesca. Como os rios

daqui possuíam uma variedade

muito grande de peixes, eles
mesmos preparavam suas redes
com cipós, palha trançada e tecida.
Na pescaria havia um peixe que

sempre estragava as redes e os

imigrantes os jogavam fora pois
não sabia do seu valor e sabor. Este

peixe é muito gostoso e muito
comum no município e em todo o

Estado. Cria-se mais nos rios com
bastante pedras. Este peixe é o

cascudo.

Italianos
Falar italiano em casa também era

proibido pois a Itália também
estava envolvida na 2a Guerra
Mundial. Para isto também havia

espiões que rondavam as casas.
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NOVO COMANDANTE: NA BUSCA DE RECURSOS

esporte@ocorreiodopovo.com.br

TIdo Vargas assume Juventus
querendo buscar parceria
Presidente disse que
pode firmar acordo com

grande clube do Brasil

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
Ontem, em reuniãona sede do

Grêmio Esportivo Juventus, foi
apresentado o novo presidente do

. clube. O advogado e empresário
IldoVargas assumiu 'o lugar
deixado por Lio Tironi que, por
sua vez, continua na diretoria. A
outra novidade na lista de diri

.

gentes é a volta de Alcir Pradi à

vice-presidência de futebol.
Dentre os primeiros passos que o

novo comandante deve tomar

estão buscar recursos através de
conselheiros e firmar uma parceria
com umgrande clube do eixoRio
São Paulo.

Segundo Vargas, o primeiro
objetivo é aumentar o número de
conselheiros. "Precisamos aumen
tar urgentemente o quadro de

pessoas quepossamcontribuircom

q Clube. Queremos fazer com que
eles colaborem o ano todo", co
mentou, se referindo ao fato da

PIERO RAGAZZI

lido Vargas (O), assumiu ontem de manhã 9 comando do Moleque Travesso

maioria pagar apenas no período
de competições.A intenção é que
cada um pague R$ 150 por mês,
durante 12 meses, ou então dar
R$ 1,5mil à vista. "Nossoobjetivo
é chegar a 100 conselheiros", disse
ainda Vargas.

Sobre a parceria com um

grande clube do Brasil, que for
neceria jogadores para a disputa
do Campeonato Catarinense,

Vargaspreferiunão revelaronome
do time, embora se comente nos

bastidores que seja o Palmeiras.
"Não quero {alar porque estamos

em contato com outras equipes",
afirmou o novo presidente. Vargas
tambémnão esqueceu dos antigos
problemasdodube. "Vamos tentar
resolver os problemas trabalhistas
e fiscais que vêm de gestões
passadas".

Três times na liderança da Primeira Divisão
JARAGUÁ DO SUL

Continua o equilíbrio no

. CampeonatoAmador daPrimeira
Divisão. Comos resultad� do fun
de-semana, Caxias, Flamengo e

João Pessoa dividem a liderança
comoito pontos cada.Naseqüên
ciavem futafogocomcinco,Noire
à Fora e Cruz de Malta, com
quatro, e Atlético e Vitória com

três. Nos aspirantes, oCaxias está
emprimeiro comnove, seguidode

Flamengo e Vitória, com sete, e

Noite a Fora e Atlético, com seis.

Os resultados da 4ª rodada
foram - João Pessoa lxO Cruz de
Malta (Ix I nos aspirantes), Noite
a Fora Ox2 Flamengo (lx3),
Botafogo 2x4 Caxias (lx3) e

Vitória 3xl Atlético (2xO)'. A
SegundaDivisão estána reta final.
APonte Preta, com 15 pontos, está
muito próxima da vaga para a .

semifinal.AKiferro estáemsegun-

do com 11, seguidade JJ Bordados,
dez, Tupy, nove, Vila Rau, oito,
Garibaldi e Rio Cerro, oito, Rio
Molha, cinco e Galva-nização
Batist:i/JBcom três. Nos aspirantes,
aKiíerro/Rancho fum tem 13,Vila '

Rau e JJ estão com 12, Batisti tem
11 e Rio Cerro tem sete: Os
resul�dos foram Ponte Preta lxl
RioMolha (1x3), Batisti lx2 Vila
Rau (0x0),Garibaldi2xORioÇerro
(lx2) e Kiferro 2x2 JJ (lxl).

parabéns
de nossos correntistas e
funcionários à Schroe�.rJ.;=�
pelos sells 43 anos

". 3, dfl ou'tJ,.ibro de 2001, lr�pbrtante
data para a híatórliil dti região .:

.

Parabéns Schroeder CRlCIÚMA
(X'lNSIJitU\,OI?.s

Escolinhas 2
No Infantil, foi a vez da
escolinha O Pequeno e a Bola

conquistar o título, derrotande,
na decisão, .a Escolinha da,Vila,
Rau. Na Juvenil o troféu de

campeão ficou. mais uma vez

com O Pequeno e a Bola, que
venceu o CT do Falcão na final.
Parabéns a todos que
participaram da competição e a

Liga pela organização.

Obras no João Marcatto
Ontem, durante a apresentação do novo- presidente do Juventus, lido
Vargas, foi citado que existe sim a intenção de se fechar o anel da
arquibancada do Estádio João Marcatto. O antigo presidente, Lio Tironi,
disse que o projeto está pronto, mas, como ele não o tinha em mãos, nã�
soube precisar o valor do investimento. A intenção é ótima. Dá para
aumentar a capacidade, que hoje está em 7 mil lugares, para 12 mil.
Mas é preciso ter um time disputando competição o ano inteiro. Caso
contrário, o investimento não compensa.

Comissão técnica
üuesnonaco sobre comissão
técnica e jogadores, lido Vargas
disse que não vai falar para não

atrapalhar as negociações que
estão sendo feitas por Alcir

, Pradi, que não esteve no

encontro de ontem. Mas o novo

presidente disse que, por ele,
manteria a mesma do início
deste ano. Será tim prenúncio
do retorno de Itamar Schul Ie?

Escolinhas 1
Terminou domingo o

campeonato de Escolinhas da
Liga Jaraguaense de Futebol.
Sucesso de público em todos
os jogos. Na categoria pré
mirim, o título ficou com a

Escolinha do Flamengo, que
venceu O Pequeno e a Bola na

decisão. No mirim, melhor
para os Craques do Futuro, que
bateram O Pequeno e a Bola.

Estréia
o técnico Luiz Vieira, o Polenta,
exalta o espírito competitivo da

equipe feminino do Olympya!
Juventus que estreou vencendo

. por 1xO o Scorpions, de São José,
no Campeonato Catarinense. No

próximo domingo, às15h30 em

Pomerode, enfrenta o Mético,
que também venceu na estréia,
pela segunda rodada da

competição.

Definidas chaves
do Gra.nd Prix

Uzbequistão e Paraguai. Na C

ficaramArgentina,Egito, Chile e

Croácia � na D Holanda, &10-

vênia, Angola e Hungria.A t:are�
de horários deve ser divulgada
depois do acordo com a televisãaFLQRIANÓPOLIS

. Ontem, em Florianópolis,
aconteceu o sorteio que definiu os

quatro grupos do 3º Grand Prix tê)
de Futsal.A competição iniCia no

'.
��

dia 20 de outubro, C0m as chaves ;i�
A e B acontecendo no Centre-.
ventos Cau Hansen, em [oinville,

.

'. e asoutrasduas chaves noGinásio
Jones Minosso, em Lages. A fase
finalSeránaArenaJaraguáapartir'
.do día Z'[,

OBrasiléstánoGrupoA, junto"
comMoçambique, Bélgica eCosta ..

Rica. No B estão Irã, Uruguai,
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