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Tragédia comove

oeste catarinense
Promoção póstuma 3

de Carlos Lamarca . Um acidente duplo envolvendo um ônibus, urna carreta e um caminhão na BR-282,

gera mais polêmíca
ern Descanso, no oeste de Santa Catarina, provocou a morte de 27 pessoas
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Instituto Ca,ssull
completa três anos

e publica novo livro
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Carreta desgovernada invadiu a pista onde estavam sendo atendidos os feridos do primeiro acidente _ PÁGINA 5
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"COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DIREITOS E DEVERES DO CONTRIBUINTE"
CARGA TRIBUTÁRIA

Instituto cassuli completa três
anos com lançamento de livm

A obra "Comentários ao

Código de Direitos e Deveres
doContribuinte de SantaCa
tarina" destaca, especialmen
te, o direito do contribuinte
de ser bem atendido e de ob
ter informações que necessita
junto aos órgãos tributários.
Um dos pontos estabelecidos

pela lei é a obrigação do Es-
tado em levar ao conheci
menta do contribuinte a exata

carga tributária que incide
sobre bens, mercadorias e

- serviços. Uma pretensão
antiga da população.

"Se efetivamente essa

publicação será cumprida, é

uma incógnita. Mas o Código
assegura a publicação do
tamanho da carga tributária
não como direito do contri

buinte, mas como uma obri-

gação do Estado", explicou
Célia Cassuli. A advogada
reforçou também que o

contribuinte não pode ser

penalizado por problemas no

sistema do judiciário. "Não.
pode o contribuinte ser Imultado porque o sistema da
receita federal não-aceita as I
informações determinadas", :

acrescentou.

Outro assunto abordadoé
a obrigação de atender a

fiscalização, tratado no

capítulo sobre "Deveres do
Contribuinte". Na visão dos
autores, atender os fiscais com'

segurança e respeito é "o
mínimo que se espera por.

parte do contribuinte",
Salientam, no entanto, que
isso se aplica também às '

autoridades fiscais.

FOTOS PIERO RAGAZZI

Objetivo é despertar
a reflexão e dar
visibilidade à lei

INSl'ITUTO
DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Os advogados tributaristas

Célia Gascho Cassuli e Dimas

TarcísioVanin, do InstitutoCassuli,
lançam na próxima terça-feira, às
19 horas o livro "Comentários ao

Código de Direitos e Deveres do
Contribuinte de Santa Catarina",
no Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá doSul).O lançamento faz
parte da programação de ani

versário do Instituto Cassuli, que
completou três anos no dia 1Q de
setembro.

Aobra é uma interpretação dos
autores sobre a LeiComplementar
nº313,de22dedezembrode200S . ..,

O objetivo é dar visibilidade à lei
e despertar a análise e a reflexão
sobre o código. Por meio de

linguagem simples, a obra pos
sibilita maior acessibilidade e

entendimento do assunto pelo
cidadão, que nem sempre con

segue interpretar facilmente a lei.
''A idéia foi traduzir a lei pormeio
de uma explicação prática, co
mentando o que ela temde bom e

oqueprecisamelhorar", comentou
Dimas Tarcísio Vanin.

Os autores trabalharam na

fundamentação da obra por cerca
de dois anos. A advogada Célia .

Cassuli destaca que a coleta de
informações começou da neces

sidade pessoal em interpretar a lei,
mas evoluiu com a percepção de

que muitos usuários da lei sequer

.

....

'.�
Célia Cassuli e Dimas Vanin destacam os direitos e deveres do contribuinte

sabiam da existência do Código.
"Vimos que valia à pena fazer e

nos sentimos entusiasmados",
comentou.

O público-alvo do livro são

pessoas que trabalham direta
mente com tributos, como conta
dores e empresários.O livro é divi
dido em sete capítulos e traz tarn

bém decisões de casos jurídicos
reais para facilitaroentendimento
prático sobre a lei e pode ser usado
como material 'de apoio aos

acadêmicos de Direito. No

próximo ano, o Instituto Cassuli

pretende lançar obra contendo

artigos publicados pelos associados
e vencedores do Concurso de

''ArtigosCientíficos"
ALEI �O "Código de Direitos

e Deveres do Contribuinte de
Santa Catarina" nasceu da
necessidade de encontrar formas

de facilitar e melhorar o

relacionamento contribuinte e

Estado, apontado não só direitos
dos contribuintes, mas também
seus deveres. A idéia de criar

uma lei que facilitasse esse

relacionamento foi disseminada
pelas entidades de classe e

nasceu o projeto do Código a

.nível federal.

Apesar de o projeto a nível
federal ter sido arquivado e, por

conseqüência, não se tornado lei
federal, ele foi aproveitado pelo
Estado de Santa Catarina. "Esse
trabalho foi capitaneadopelaFiesc
(Federação das Indústrias do
Estado de "Santa Catarina), que
colheu subsídios em vários

municípios catarinenses até

transformar o projeto em lei

complementar", explicou Dimas
Tarcísio Vanin.

Instituto Cassuli completa três anos mostrando preocupação com causas sociail

História do
Instituto CassuU

estudos e pesquisas fossem alçada!
além dos limites do Instituto, o

Instituto Cassuli encaminhou
moções aos órgãos representativOi
de classe, como ''A Penhora On

Une,MP-doBern", ao tratamento:

jurídico da quota de deficiente!
físicos nas empresas, bem co!l1(\

sobre o "Projeto de Emenda
Constitucional nQ 12/2006", que
tende a alterar a forma de

pagamento dos Precatórios
Judiciais.

Ano passado foi lançada a

segunda obra, ."0 direito de

crédito do contribuinte", de

autoria de Célia Cassuli, O

terceiro livro é um manual
explicativo sobre � Código de

Direitos eDeveresdoContribuinte
de Santa Catarina, de autorill de

Celia Cassuli e Dimas TarcisiO�
Vanin.

.

O Instituto Cassuli de

Pesquisas eEstudosAvançados de
NegóciosEmpresariais iniciou suas
atividades no dia 1º de setembro
de 2004, e já promoveu diversos
seminários, palestras e eventos

científicos, com a participação da
comunidade emgeral. Em 2005, o
Instituto Cassuli lançou o 10
Concurso de Monografias,
abordando assuntos voltados à

responsabilidade socialda empresa.
Em outubro de 2006, foi

lançado o livro "Os caminhos da
sucessão da empresa familiar" e o
concurso de artigos científicos -

Prêmio Êxito, que teve a segunda
edição neste ano. Para que as

idéias e sugestões resultantes desses

SERVI O
O QUÊ: Lançamento da obra "Comentários ao Código de Direitos
e Deveres do Contribuinte de Santa Catarina"
QUANDO: Terça-feira, 16, às 19 horas
ONDE: Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul), Rua Octaviano Lombardi, 100.
EVENTO: Palestra "As Relações entre o· Contribuinte e o Estado", por Glauco José Corte -

vice-Presidente da FIESC e Presidente da Câmara de Assuntos Tributários e Legislativos da
FIESC - e Romano José Enzweiler - Magistrado e Assessor Especial da Presidência do TJSC
INGRESSO: R$ 15,00 (com direito ao livro), nos seguintes locais: Sindicont (com Nelma e

Cristiana - fone: 3371-8920); Apevi (com Carmen - Fone: 3275-7004); Gumz Contabilidade

(com Gisela - Fone: 3371-4747); Instituto Cassuli (com Simone - Fone: 3:.171-7522)
INFORMAÇÕES: 3371-7522 (com Simone)
SITE: www.institutocassuli@institutocassuli.com.br
E-MAIL: institutocassuli@institutocassuli.com.br

Célia Gascho (assuli
Dimas Tarcísio Vanfn
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TRAGÉDIA

Acidente duplo naBR-282
faz 27mortos e 90 feridos
Carrpta dpsgovernada
invadiu o local de

atpndimpnto a feridos

MARAVILHAI
SÃO MIGUEL DO OESTE

Um acidente duplo envol

vendo um ônibus, uma carreta e

um caminhão na BR-282, em

Descanso, no oeste de Santa

Catarina, provocou amorte de 27

pessoas, até o fechamento desta

edição. O número de feridos

chegou a 90. O acidente já é

considerado como umdosmaiores

nas rodovias catarinenses. Por

voltadas 19h15 de terça-feira, uma
carreta bitrem conduzida por
Frederico Westphalen, morto na

tragédia, colidiu frontalmente

comumônibus complacasde São
José dos Cedros. O acidente

aconteceu no momento que o

caminhão faziauma ultrapassagem
numa curva. O coletivo trans

portava 43 pessoas a uma feira

agropecuária. Eles iriam assistir a

um show do cantor sertanejo
Daniel. Com o impacto, os

veículos caíram em um barranco
com altura de 30 metros. Pelo
menos sete pessoas morreram na

hora da queda.
Policiais cercaram o local e os

oombeira; trabalhavamnoSocorro
às vítimasquando o que ninguém
esperava, aconteceu. O som de
uma buzina foi ouvido ao longe,
masseaproximando com rapidez.
Os gritos de "Carreta, carreta"

A TESTEMUNHA
O caminhoneiro Renato

Sehn viu parte do acidente e

foi a Primeira pessoa a chegar
ao local da colisão. Depois de
ter entregue uma carga demi
lho em FredericoWestphalen!
RS, ele retomava para casa, em
SãoMiguel do Oeste, e estava
logo atrásdo ônibus deSãoJosé
do Cedro. "Não sei como foi o
acidente em si. Só vi quando o

fOTOS WAGNER GRIS/OIÁRIO 00 IGUAÇU

Motorista da carreta buzinou e as pessoas tentavam sair da pista correndo

eram o aviso de que algo ainda

poderia darmais errado.·Por volta
das 21 horas, acarretase aproximou
em alta velocidade e desgo
vernada, atropelou dezenas de

pessoas. Quatro viaturas policiais
e um caminhão de resgate foram

destruídos. Bombeiros, policiais,
fotógrafos, cinegrafistas epopulares
que acompanhavam o resgate
foram mortos. De acordo com as

informações do Comando de

Operações da Polícia Rodoviária

Federal, o localdo acidente é uma
descida bastante acentuada e o

motorista da carreta pode ter

perdido o freio.
Entre os feridos internados em

hospitais, alguns estão em estado

ônibus e obitrem jáestavamcaindo
no barranco. Corri pra lá e come

çamos apuxar as pessoas que esta

vam feridas e saíam do ônibus",
explica. Com a chegada das equi
pes de resgate, ele continuou auxi

liando, mas logodeixou o trabalho
paraos profissionais.

Por volta das 21h30, ele obser
vava o trabalho das equipes de

socorro, quando foi solicitado para

. � - . - '1 ¥' �.._. - - • �.

grave, como o soldado do Corpo
de Bombeiros Glademir Fávero e

uma funcionária do Samu identi

ficada apenas como Erondina. As

vítimas permanecem internadas

em cinco hospitais, nas cidades de
São Miguel do Oeste, Chapecó,
Maravilha e Pinhalzinho.

Tragédia em 2000
o duplo acidente em Descanso foi

o maior registrado em Santa
Catarina desde 2000, quando uma
colisão frontal envolvendó dois
ônibus deixou 82 vítimas, sendo 39
mortos, na BR-470 em Pouso
Redondo. Não há um comparativo
com outros Estados do país.

VíTIMAS
Oeste, que também faleceu na

hora. Várias pessoas que

auxiliavam no atendimento,
bombeiros e policiais também

foram mortos pelo segundo
acidente. O fotógrafo especial
para o Diário do Iguaçu, José
Ademo, também estavano local
e foi atingido. Ele quebrou dois

dedos e foi hospitalizado.

dar uma entrevista. '�entre

vista acabou e andei uns 10

passos. Comecei a ouvir uma �
buzina, o pessoal começou a I.

correr e gritar . Aí veio a outra
I

carreta e fez este estràgo". Sehn
ainda foi atingi-do pela carga
de açúcar nas pernas, mas não
se ma-chucou. Foi o pior
acidentepresenciadoporele em �
23 ana; comomotorista.

A entrevista concedida por
Sehn foi a última gravada pelo
cinegrafista da RBS Tv, Evan
dro Troian. Ele foi uma das

.

vítimas do segundo acidente.

Ao ladodele,nomomentoque
a carreta desgovernada bateu

nos veículos, estava o comu

nicador Lucas Ruplo, da rede

Peperi, de São Miguel do

Viatura dos bombeiros foi destruída, carreta estava carregada de açucar

FREIO PODE TER CAUSADO ACIDENlE
O motorista da carreta que acidente aconteceu no final de

causou o segundo acidente foi urna descida da serra.·

I
preso em flagrante ontem, pela Rosinei Ferrari foi en-

manhã. Rosinei Ferrari, 28 caminhado ao Hospital São �

I
anos,de Cascavel, dirigia uma José, de Maravilha, com vários bcarreta carregada de açúcar. ferimentos. Ele ficou sob

Segundo informações da Polí- custódia da Polícia Militar.

cia, ele não permaneceu na Durante a madrugada, havia �

longa fila que se formavanaBR risco de linchamento. Ontem,
282 e saiu pela serra abaixo na pela manhã, o delegado Ro-

l contramão.A suspeita é de que drigo Barbosa, de Maravilha,
uma falha no sistema de freio lavrou a prisão em flagrante do
tenha causado o acidente. "O motorista.Ele será indiciadopor

primeiro motorista foi impru- homicídio doloso, commúltiplas
dente, ele chegou a bater na vítimas.Foramcoletadosexames

traseira de um caminhão, antes de sangue e de urina dos mo-

de fazer a ultrapassagem. Mas a toristasenvolvidos.Odelegado .'

causa do segundo acidente é disse que omotorista não tinha

um mistério", explicou ontem, sido ouvido ainda por reco-

por telefone ao O Correio do mendação médica.
Povo, o policial Adriano Fia- Entre osmortos no local do

moncini.O policial afirma que acidente estão quatro bom-

os indícios são de o freio fa- beiros, um policial militar e

lharam, já que o motorista dois jornalistas. Dos 90 feridos,
sequer chegou parar na fila de dois são policiais rodoviários

mais de dois quilômetros. O federais.
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A cidade mais alemã do ·:efclsil pât:ticipoq pelo terceitç
ano da programação da Bródklín'Fest, evento de cultura
alemã realizado' no último final de semana nas ruas do
Bairro Brooklin, em São Râulo, càpitélh Ju�to cõm

r�presentantes. da Secretária Mll!lÍci,pal de'Turi�mo, as
majestadesjda 'Festa Pomerana, e grupo folclórico
Pomerano e a banda Alma'Germânica compateceram à

Ui!! edíçãodo.festwalta convite dõs organizadqres, Pelas
ruas 4a capital pauHst�, o�uP9 aproveitou paradivulgar.

Q rriurticípioêtainbém as atrações da 25ª Festa Pómerana.
Foi reservada uma'barraca (foto)', COm distribuição 'ae
folhetos e-comerõíaliaaçâti de.peças de artesatíato típiç()

.

de Pomerode. A BroqklinFest reúne cerca de 100 mil
pessoas todÔs"'os ••·anô;, te�dô;por objetivo difundir as

'tràdi.ções acl,�imãs e·m homenag.eIn aos imigrantes
fundadores do tradicionallfairro paulistano..•,< .. ,.... ._ . .

.. ",' .... ..c'k __ ",_","'"

.Mrio Ambiente
o lhama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis) de Santa Catarina, em. parceria com a

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável,
realiza a Conferência Regional do Meio Ambiente no dia 19 de
outubro, a partir das 8h30, no auditório da Univille (Universidade
da Região de joinville). O tema da conferencia é "Mudanças
Climáticas", que compreende quatro eixos de discussão: aspectos
científicos, o regime internacional, educação ambiental e o Brasil e
as alterações do clima. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente,
pelo site: www.fecam.org.br/eventos ou na Secretaria de Estado de
DesenvolvimentoRegional de [oinville. Informações: (47) 3431-2803 -.

. ,,�
, .

�I� ESTADO DE SANTA CATARINA

• PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

1'IIIRInIia1£ EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N° 123/2007
JAlAlIlA18SUl

.

O MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), toma público, para conhecimento cos interessados .

que fará realizar LEILÃO PÚBLICO, para ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS PARA A

ADMINISTRAÇÃO (VEíCULOS-, MÁQUINAS E MOTOCICLETA) EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nO 8.666/93 e suas atterações posteriores; e Lei Municipal nO 4.340,
de 07 de julho de 2006. DATA, LOCAL E HORÁRIO: O Leilão realizar-se-á no dia 30 de outubro de ?007,
às 10:00 horas, para todos os lotes, nas dependências da S�cretaria de Obras Públicas e Habitação da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, localizada na Rua Angelo Rubini, nO 600, Bairro Barra do Rio
Cerro -Jaraguá do SuVSC. VISTORIA: Os bens, objeto deste Leilão, poderão servistoriados no endereço
acima descrito, nos dias 15 de outubro a 26 de outubro de 2007, no horário das 8:00 às 11 :00 horas
e das 13:30 às 16:30 horas. OBTENÇÃO DO EDITAL - O edital completo poderá ser retirado na

Coordenadoria de Licitações e Oontratos da Prefeitura, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 5,00
(cinco reais), solicitado na Coordenadoria de Protocolo. O mesmo também estará disponível no �ite da
Prefeitura: jaraguadosuLsc.gov.br e poderá ser baixado sem qualquer custo. INFORMAÇOES -

Esclarecimentos e informações adicionais serão fomecidas aos interessados na sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL; no endereço acima; pelo telefone Oxx(47)3372-8085 e 3372-
8171; pelo Fax Oxx(47)3370-7253, ou ainda pelos e-mail: contratos@jaraguadosul.com.br .

Jaraguá do Sul (SC), 9 de outubro de 2007.

MOACIR ANTONIO BERTOLDI • Prefeito Municipal

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Executive' D,ay
CIO (Chief Information

Officer) Executive Day, pro
movido e realizado pelo ISF

(Instituto Sem Fronteiras), que
já percorreu diversas cidades
brasileiras acontece no dia 19
em Bombinhas.' O evento

apresenta questões deinteresse
dos executivos de. TIC (Tec
nologia da Informação e

Comunicação) de todo .o
Estado: O evento irá discutir
as tendências e as últimas

informações do setor deTIC no

BrasiL O CIO Executive Day
será realizado na Praia de
Mariscal, em Bombinhas. Os
interessados em participar do .

evento podem se inscrever pelo
site www.cioexecutiveday.com.
br. Para mais informações está
disponível o telefone (41)
3952-5250.

o Correio errou

Exposição
Obras' de alunos da rede

municipal de Pomerode estão

exposta:sna mostra "Pequeno .

Artesão". A exposição.é uma

parceria da empresa Behling e

.

da Prefeitura de Pomerode. Os
estudantes. utilizaram refugos,
como restos de madeira em

vários tamanhos e formatos,
cepilho e lixas us-adas,' na
produção das obras. O tema

central do projeto era "Meio
Ambiente: o lugar ern -que
vivemos". O que auxilia na

criação de uma consciência
.

ecológica entre os alunos. A
mostra fica do dia 8 de outubro
a 2 de dezembro, nas instalações
da Loja Behling e do Museu do
Marceneiro. A entrada' é

gratuita. No dia 12 de outubro
.

serão distribuídas mudas de

eucalipto para os visitantes.

Na edição de terça-feira, a página O Çorreio.com publicou que
Kaynan Henrique daSilva, 7 anos, havia se classíficado paraa etapa
de Blumenau. Kaynan ficou em primeiro lugar em todas as etapas,
apenas a de São Paulo, ele não conseguiu ficar em primeiro na

categoria 3 a 6 anos. No entanto, ele participou da categoria 7 a: 10
anos e conquistou o título de Garoto da Capa nacional.

Colégio Marista
.' São Luís .'

MATRíCULAS ABERTAS
WWW.MARISTA.ORG.BR

47 - 33710313

A .melhor fase .4a vida dos
seus filhoscomeça aqui.

FaléCe[! às 7h45 do dia 10/1 0, a
senhora Adele. Persch Wendorll
coin idade de 89 anos,O velóno

·

foi realizadona Igreja EvaQQélica
···

..
lutheraria Cristo SalVadóreo
sepultamento no cemttério Bom
Pàstor.

Faleceu às 3h. do dia 10/10, o
senhorOrlàndo Stizz com idade

.• de 61 anos. Ü'velóno foi realizado

..

na CapelaMortuária da Viialelili
·

e o sepultamento no cemttérto da
·

Vila Lenzi.

Faleceu às 20h do dia9/1 0, a
· senhora Leontina Pacheco
Lorenço com idade de 71 anos. O
velório foi realizado em sua

, reSidência e o sepultamento no

cemITério Municipal de. Schroeder.

• DUPLA SENA
·

CONCURSO: 598
. 1° Sorteio:
J••.JliIUl:1IIiBld
'2° Sorteio:
'll,EIIS'e---;;_"'""'",,-,W'F"".;,-.,1

CHEGOU
NET VIRTU8 E
BRASILEIRAO.
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COMEÇA HOJE

6a Bananenfest deve reunir
70mil pessoas em 4 dias

Secretaria inicia seleção de

professores temporários
JARAGUÁ DO SUL
A Secretaria Municipal de

Educação de [araguá do Sul
abre hoje as inscrições do pro
cesso seletivo para a contratação
deACT (Admitidos emCaráter

Temporário) nas vagas de pro
fessor do ensino fundamental

(português, inglês,matemática,
ciências, história, geografia,
ensino religioso, artes e edu

cação física) e de educação in
fantil, recreador e atendente de
berçário. Segundo o secretário

de Educação, Anésio Alexan

dre, o total de vagas está sendo
levantado. "Precisamosverificar
a criação de novas turmas, com
asmatrículas do próximo ano, e

também dos profissionais que
vão se afastarpor algummotivo",
explica.

As inscrições vão até o dia 21

de outubro pela Internet

(www.jaraguadosul.sc.gov.br).
Após preencher o cadastro o

candidato deve entregar duas
vias da inscrição, cópia da car

teira de identidade, CPF, cartei
ra de trabalho, diploma e certi

ficados de aperfeiçoamento, na
sede da Secretaria de Educação
(Rua Walter Marquadt, 111).

Para a carga horária de 40
horas semanais o salário de

professor (educação infantil e

fundamental) é de R$1.740, do
recreador é de R$ 1.208 e do
atendente de berçário é de R$
839. Além de vale alimentação,

�.

regência de turma e plano de
saúde (Issem). Os contratados
em caráterACT podem ficar no

cargo por até dois anos, depois
deve participar do processo
seletivo novamente.

Quanto ao concurso público
Alexandre garante que depois
de aprovada a execução pela
Câmara de· Vereadores a

Secretaria de Educação também
será contemplada.

PIERO RAGAZZI

A capital da banana,

pretende fazer melhor

festa de todas edições

GENIELLI RODRIGUES

CORUPÁ
''A6ªBananenfestpromete ser

amelhor festaque a cidade já-viu",
garante um dos organizadores,
AlmirMass.Um dos eventosmais

ímportantes da cidade começa

hoje, às 21 horas, no Seminário

Sagrado Coração de Jesus, e vai
até domingo, 14. Para alcançar a
meta de "melhor Bananenfest" a

organização ampliou onúmero de
bandas, estantes, infra-estruturae
os investimentos. "Sempre com

focados no objetivo da festa: a

divulgação da cidade como a

capital catarinense da banana",
considera.

No ano passado aBananenfest
contou com uma banda por dia e

nesta edição são emmédia duas a
cada dia. Os investimentos

também foram ampliados, até
agora foram R$ 215 mil,
provenientes de patrocínios de

empresas e de órgãospúblicos.No
anopassado os gastos foramdeR$
184 mil. A organização espera
tambémum acréscimonopúblico.
Em 2006 cerca de 45 mil pessoas

.

que passaram pelo Seminário
durante a festa. Este ano a

expectativa é de 70mil.
O evento conta ainda com

cercade30expositores. Entre eles
produtores de banana artesões, ,

SERViÇO'
O QUÊ: Inscrições para o processo seletivo de ACT

QUANDO: 11 a 21 de outubro
ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

Português e Inglês: 22/10
Matemática e Ciências: 23/10
História e Geografia: 24/10
Ensino Religioso e Artes: 25/10
Educação Física: 26 e 29/1 O
Professor de 10 ao 50 ano e de Ed. Infantil: 30 e 31/10 e 1 e 5/11
Recreador e Atendente de Berçário: 6 e 7/11
QUANTO: Gratuito
ONDE: Secretaria de Educação. ,

Consulta ao edital e inscrições: www.jaraguadosul.sc.gov.br

Edição passada da festa, reuniu cerca de 45 mil pessoas no Seminário

equipamentos agrícolas (tratores,
caminhões, motos, automóveis),
plantas ornamentais e insumos

agrícolas (defensivos e Adubos).
Alémdos estandes gastronômicos,
com a comercialização comida

típica (R$15buffetdoRestaurante
do Parque Malwee), comida a

basedebanana, churrasco (R$ 12,
com direito a salada), além de

salgados, cachorro-quente,
espetinhos, etc.

Mass informa que no sábado
será umdia especialpara os idosos
e a expectativa é de que mais de
2 mil prestigiem o evento. Neste
dia o almoço típico terá um

desconto especial (R$ 10, por
pessoa). Às 11 horas o padre do
Seminário fará uma benção e às

13 horas iniciaobailecomabanda
"Os Sonatas". A entrada para a

terceira idade será de um quilo de
alimento. Ministério do Trabalho faz horário

especial para atender a demandaPROGRAMAÇÃO
11/10. HOJE
Ingressos: R$ 5 à partir das 21 h

20h - Abertura oficial da festa com convidados e
a presença do mascote da festa e das Rainhas e

Princesa das Sociedades de Corupá.
Abertura oficial das exposições.
22h - Baile animado pela Banda Alma Latina.

12/10 - AMANHÃ
Ingressos: R$ 5 à partir das 17h JARAGUÁ DO SUL

A Agência do Ministério do
Trabalho de Jaraguá do Sul está
atendendo em horário diferen
ciado: das 9 às 12h das 13 às

18h. Apenas hoje, por ser

véspera de feriado, a agência
funciona no horário antigo

. (até às ISh). A partir de se

gunda-feira o horário diferen
ciado continua. Somente os

processos de rescisão per-

manecem das 9 às 12h e das
13 .às ISh. Estes devem ser

agendados previamente pelo
telefone 3371-2766.

Segundo a chefe da agência
de Jaraguá, Leine Lansky, o

horário foi adotado para suprir a
demanda 'da região, cerca de 100

�
atendimentos diários, e apro-
veitar o trabalho dos servidores

que foram transferidos deMafra

para Jaraguá. (GR)
,

10h às 21 h - Abertura oficial das exposições.
12h - Almoço com comida típica e churrasco.
13h30 - Passeio ciclísfico com saída da praça
Arthur Muller em direção ao Seminário.
14h - Café com pratos típicos à base de banana.
14 às 18h - Festa das crianças (até 12 anos).
Distribuição de refrigerante e pipoca para as crianças
e um Bolo Gigante no final da tarde.
18 às 23h - Banda Atração.
23h - Baile animado pela Banda Caneco - durante o
Baile concurso "Comedor de Bananas".
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Venha saborear um gostoso café espresso
com deliciosos doces e salgados

�:::b::::::Jr' .J
Alameda 25, sala ,i
Fone 3055 222

Venha saborear a
BATATA RECHEADA

COM BACON

Simplesmente Scarlett
Desde que estourou em "Encontros e Desencontros",

de curvas generosas vem colhendo elogios da crítica
, ,

de Sofia Coppola, em 2003, a loira'
e a simpatia do público.

-,-? ,

Num filme em que Woody-Allen é
o diretor e os protaqonlstas são

Penélope Cruz e Javier Bardem

(agora vivendo 'um suposto ro

mance na vida real), quem rouba
a cena é uma garota de apenas
22 anos. O nome dela, Scarlett
Johansson.

intervalo das filmagens na Espa
nha. "Woody diz: 'você apareceu
e meu bloqueio como escritor se
curou", Já Allen classifica essa

história de musa como um "cli
chê estúpido que os jornalistas
usam o tempo todo", Após três
filmes juntos, Scarlet Johansson
e Allen não têm mais uma relação

Desde que estourou em "Encon-
'

de fã e ídolo. "Os maneirismos de
tros e Desencontros", de Sofia Woody e sua esperteza são elas-

Coppola, em 2003, a loira de cur- sicos.. Mas quando se conhece '.'
vas qenerosas vem colhendo alguém, suá conversa ganha,
elo-gios da crítica e simpatia do. uma intimidade que você nãQ..
público, Esse sucesso é a capa podia prever ao vê-lo numa tela.
da revista "Elle" americana do" Woody me surpreende o tempo
.mês de novembro, Na reporta- todo. No filme, você vê seu lado

gem, Scarlett fala sobre trabalho neurótico, não osensível", avalia.
e sua relação comWoody Allen.

Entre os coleqas de trabalho,
Nos últimos cincoanos, Scarlett.? Scarlett Johansson também é um
não parou de trabalhar. Ela foi um
clone eril'iA Ilha", uma ternmeta
tale em "Match Point", uma for-

'

nalista em "Scoop - o Grande Fu
ro", e tem cerca de sete produ
ções em fase de filmagem ou

pós-produção. "O ponto é que, na
hora que um filme é lançado,
você está adiante, finalizando o

próximo. O importante é conti
nuar trabalhando".

Aliás, após trabalhar em "Match,
Point" e "Scoop", ela ganhou o

apelido de "musa de WOOdy
Allen", assim como um dia foram
Diane Keaton e Mia Farrow. "Nós
fazemos piada sobre isso", disse
Johansson à revista, durante um

.

Sucesso. Natalie Portman, outro. .

talento da mesma, geração,' se
impressionou ao contracenar
com ela em "The Other Boleyn
Girl". "Quando fiquei perto dela

pela primeira vez, pensei: 'é co

mo estar com uma atriz das an

tigas, como Mae West. Ela é ou

sada. Uma força", revelou Na
talie. Eric Bana-também se'd:r
rete pela moça. "Você nãà acre

dita na idade que ela tem", disse o
colega de elenco do filme "The
Other Boleyn Girl". "Ela tem um,
senso de humor incrivelmente

maduro, entretanto, se ela está
cansada ou estressada, você

pode ter um pedaço de uma

irritada mocinha".

Suporte/bombona 10 litros
ág�a/capa=R$21,·50

Suport�/bombona 20 litros
água/capa=R$24,99

Água 20litros (retirar na loja)
R$l,aO
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o Moleque Travesso, ainda está indefinido para as

disputas da primeira fase do Catarinão 2008. A

diretoria está à procura de patrocinadores para a

montagem do elenco. Por enquanto, somente a

Prefeitura de Jaraguá anunciou apoio ao Juventus, e é

provável que o meu amigo Itamar Schüller seja,
novamente, comandante do time.

PELICANO

JUVENTUS

RETIFICANDO

A notinha "Está uma arara",
registrada na minha coluna
de ontem, onde dizia que a
Sra. Marister Raulino,
esposa do empresário
Balduino Raulino, teria sido
exonerada da prefeitura por

picuinhas políticas, não

confere com a verdade.
Segundo assessoria de
imprensa do prefeito, a Sra.
Marister foi desligada do
paço municipal devido à lei
do nepotismo: ela é cunhada
do vereador Ronaldo
Raulino. Ta explicado!

FOFOCÓOROMO

Alguns políticos e empresários
jaraguaenses que foram
esquecidos pelo cerimonial e

não foram chamados para
compor o palanque das
autoridades na inauguração da
Arena, por culpa da Heat
Eventos, empresa que organizou
o evento, estão ansiosos para
que mais uma obra seja
inaugurada.e eles sejam
prestigiados. E mole? Calma
gente, muitas obras serão

inauguradas, no mínimo três
pontes vêm por ai.. Mas por
enquanto vocês podem contar
com a reinauguração do
chafariz da ponte Abdom
BatIsta no começo do verão.

DIZEM POR AI...

Que o promoter Ivaldo
Sacht, popular Jota, não tem
mais problemas para se

ausen�ar de Jaraguá e

abandonar seus

cDompromissos. Loli
emathe, seu sósia, o tem

representado a altura.

Hoje à noite, na Lanchonete

Pelicano, a partir das 21 horas,
a excelente banda Alta

Rotação, será uma das

presenças garantidas para
animar a véspera de feriado.
Uma boa pedida.

MEUGAROTO

o secretário do DEM e

gerente de E�orte, Cultura
e Lazer da SUR de [araguá
do Sul, Marcelo Muller, é o

novo "Meu garoto" de Cacá
Pavanello, desbancançlo o

Falcão e o Cacazinho. E isso
mesmo. Marcelão galgou o

mais alto de&rau na escala
"cacacômetro' ao executar

com muito brilhantismo
todas as atividades, quando
é solicitado, como: filiações
e desfiliacões do partido,
abastecer 'a adega do bar
Maruim, sendo o ápice da
eficiência a tocaia montada
por ele próximo ao cartório
eleitoral, na última sexta

feira, para impedir que um

importante político local
roubasse um filiado do seu

amado DEM.Armado até os
dentes ele lutou e venceu

bravamente, embora tenha
saído todo arranhado.

fi TE CONTEI!

" FRASE DO DIA
"Um punhado de paciência vale

mais do que um barril de talento. "

. Provérbio holandês.

Quem continua recebendo
cumprimentos pela troca de
idade, festejada ontem, dia 10, é
o meu amigo e empresário
Francisco Caviguiolli (Elian
Malhas).Mil Vivas para o Chico.
**

No próximo dia 18 de outubro
a bailarina e atriz Ana

Botafogo, estará em Jaraguá do
Sul, para bela apresentação no
grande teatro da Scar.
**

Breve chorinho novo no pedaço.
Bruni e Walter Schwarts, do
BichoGrilo, estão gravidíssimos.
**

Falando emBruni, no próximo
dia 20 de outubro, a partir das
17 horas, no Parque Municipal
de Eventos, mais uma edição
do Festival Alternativo.

Quatro bandas da nossa região
se apresentarão.
**

A empresa massarandubense
Gata Bakana, estreou com

sucesso nas passarelas de São
Paulo, durante o Teen Fashion.
O ator global Sidney Sampaio,
foi quem desfilou toda a coleção
Verão 2008. O evento aconteceu

na Cinemateca Brasileira em

São Paulo, no dia 5 de outubro.
**

Hoje à noite na choperia
Bierbude tem a presença da
cantora Fabi e Banda Free

Song, de Balneário Camboriú.
" Muito pop, rock e blues.
**

Dia 27 de outubro na ComBat
tem o primeiro Carreteiro do
Atleta. Promoção do Máster
Vôlei e Futebol Feminino'
Olympya.
**

m nleA 0.1=_. QUII\ITj.,A
No domingo, às 15h30min, no

IiiôlI *" __ !\l. Estádio João Marcatto, tem

Curtir a BandaAlta Rotaçãq,�futebol feminino. Olympya
.

c" contra Porth, de Pomerode.
no Pelicano. Partida válida para o

CampeonatoCatarinense .

**

@}' Com essa, fui!

Disque-entrega
3275..1689
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
Resident Evil 3: A Extinção. (Dub)
(16h, 17h50, 19h40, 21h30 .

- SeX/Seg!Ter/Qui)
.

(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Sáb/DDm/Qua)
• Cine Shopping 2
A Turma da Mônica -

Uma aventura no. tempo.
(13h50 - Sáb/DDm/Qua)
A Família do. Futuro
(15h30 - Sáb/DDm/Qua)
A Hora do. Rush 3
(17h20, 19h10, 21 h - TDdDS DS dias)
• Cine Shopping 3
RatatDuilie
(14h30 - Sáb/DDm/Qua)
Primo. Basilio.
(17h - TDdDS DS dias)
Eu DS declaro marido. e ... Larry
(19h, 2·1 h10- TDdDS DS dias)

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

TDdDS DS dias)
• Cine Cidade 2
Mimzy - A Chave do. Universo.
(15h45 - Sex/Seg/Ter/Qua/Qui)
(14h, 15h45 - Sáb/DDm)
A volta do. TDdD Poderoso
(17h30 - TDdDS DS dias)
A última cartada
(19h10, 21 h20 - TDdDS DS dias)
• Cine Moeller 1
Resident Evil 3: A Extinção.
(14h, 16h, 18h, 20h,22h
- TDdDS DS dias)

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

(14h30, 16h30, 19h,21h30
- TDdDS DS dias)

� Cine Mueller 3
Putz, a coisa tá feia
(14h15, 16h15, 18h15 - TDdDS DS dias)

iTrDpa de Elite
(19hqO, 22h10 -

Pré-estréia 11 de outubro)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
Resident Evil 3: A Extinção.
(14h, 16h, 18h, 20h,22h
- TDdDS DS dias)
• Cine Neumarkt 2
Ligeiramente Grávldos
(14h10, 16h40, 19h - TDdDS DS dias)

ifropa de Elite
(2th30 - Pré-estréia 11 de ouíubro)
• Cine Neumarkt 3
Instinto' Secreto'
(14h40, 17h15, 19h30, 21 h50
- TDdDS DS dias)
• Cine Neumarkt 4
Putz a coisa ta feia (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30,20h30
- TDdDS DS dias)
• Cine Neumarkt 5
�u DS declaro. Marido. e ... Larry
:19h10, 21 h20 - TDdDS DS dias)
Js Simpsons (Dub)
14h50, 16h50 - TDdDS DS dias)
, Cine Neumarkt 6
i morte pede carona

19h40, 21 h40 - TDdDS DS dias)

latatDuilie (Dub)
�4h20, 17h - TDdDS DS dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br
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Cai ritmo da construção civil
o Correio do Povo, na edição semanal de 1 O a 16 de outubro de
1987, noticiava que haviam caído violentamente os pedidos de
licenças para a construção civil naquele mês de setembro, no
município, reflexo direto da situação econômica e política do país.
Segundo a matéria haviam sido apenas 27 as solicitações, num
total de 7.1 07,67 m2, dos quais 760,43 m2 para construções

.

resloencals, 236,43 m2 residencial/comercial, 286,50 m2
industrial. Os alvarás de habite-se concedidos foram 38.
A Divisão Agropecuária da Prefeitura atendeu, em setembro de
1987, 294 animais, sendo 206 bovinos, 2 eqüinos, 13 caninos, 2

.

caprinos e 64 suínos. Outro relatório do setor informava que o
início da administração da época, até agosto último, a área
desapropriada para obras públicas somou 280.718,63m2.

O DIA DE HOJE
SANTO
Santa Zenaide
São Jaime
São Alexandre Saulo

EFEMÉRIDES
Dia Mundial do Combate a Obesidade
Dia do Deficiente Físico

1890
O decreto nO 848 cria o Supremo
Tribunal Federal.

1905

Lançada no RJ a revista O Tico-Tico,
primeira revista brasileira de quadrinhos
p-àra crianças.

1958

Foguete americano, lançado com

destino à Lua, não atinge o alvo, mas
chega trinta vezes mais longe da Terra

que qualquer outro objeto ferro pelo
homem.

1988
O presidente Samey lança o programa
Nossa Natureza, destinado a deter a

destruição da floresta amazônica.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável em Santa Catarina
Uma frente fria no Estado mantém a

instabilidade com presença de muitas
nuvens e pancadas de chuva. Há risco
de temporais com ventos fortes e

granizo isolado, especialmente nas

regiões mais próximas ao Rio Grande do
Sul. Temperatura estável.

� Jaraguá do Sul e Região

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@DcDrreiDdDpDvD.com.br

Depois de um belo almoço' a gatinha Mime está descansando um

pouco e foi clicada pelo leitor Patrick Sell.

UTILIDADE PÚBLICA
BINGO
A 4a fase de Tecnologia em Gestão
de Recursos Humanos promoverá
um bingo no dia 20 de outubro,
na Igreja Nossa Senhora das
Graças, na Barra do Rio Cerro,
a partir das 14 horas.

CURSO
O curso Aprenda a investir em Ações
acontece dia 20 de outubro, no Kairóz
Business Hotel, em Jaraguá do SuI.
Inscrições na Imobiliária Chiodini (Av.
Marechal Deodoro da, 1452, sala 1).

ANIVERSÁRIOS
11/10
Alessandra Parcker
Aliberto Fritzke
Alinda Klemann Fiedler
Anita Wackerhagen
Antonio Valdir Stringari
Beatriz Martins
Daiane Merlin Lindemann
Daniele Cristine Maus
Denise Muller
Erian Demarchi
Felipe Gabriel Guenze
Francisca Soares
Graziele Ropelatto
Irio Volkmann
Jaime Giese
Jair José' Dalprá
Jenifer Aparecida Hernacki
Jonatan A. Stefndl
Josiane Rita Lemes Meyer
Judite Dumke
Laurita Viebrantz
Luis Cláudio Siewerd
Maria Herminia S. Porto
Marlete A. Zoz
Norberto Gaulke
Orgalina Stüber
Pedro Barcelos
Rosimeri Ap. Rodrigues
Richter
Simone Ap. Ceply Klitzke
Thales J. da Luz
Valdemir Salviano da Silva
Valter Hafermann

PALESTRA
No dia 31' de outubro será
oferecida a palestra
"Motivados para atender e
vender", no Centro Cultural da
Scar. Informações pelo fone
3275-7024.

o
HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO

MI�: 19° CQ MiN: 20° CO MiN: 19° Go.
MAX:23°C "", MAX: 25° C� MAx: 23°C�
Chuvoso Chuvoso . Chuvoso

� LAGES
MIN: 16°1 MÁX: 2ôo

� Fases da lua
� Legendas

�l
�/
�JARAGUÁ

(""DO SUL .

MíN: 19° ! MAA: 23° 11

10r'� I "" 't

� FLORIANÓPOLIS
It' MiN: 20°1 MAx: 22'

MiNGUANTE NOVA CRESCENTE

� 3/10 • 11/10 � 19/10

CHEiA

026/10 1) 161Ç[)ldIOI�Ensola·fltto Parcra!menll! Nublado Instável. Chuvoso Trovoada
nublado
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EIPma Magia
Peterqueima as radiografias e vai embora.

Flávio confessa a Nina que está

apaixonado por. Elisa. Loreta e Joyce

éncontram Rafael caído. na estrada. Peter
diz a Eva que não encontrou Rafael.

Camada, Loreta e Joyce levam Rafael

para o hospital. Peterdíta Zilda que ama

Eva. Conrado avisa Nina sobre o que

aconteceu com Rafael e elaacusa Peter.

Rafael entra em coma. Claradiz a Pérola

que Peter é mau. Lucas não consegue

escrever. Flávio avisa Elisa sobre o

acidente. Nina acusa Peter na frente de

todos e diz que foi suá cúmplice.

SeIP freados
Aávio fica feliz ao ver Clarice ganhar o

prêmio. Rebeca vê Rávio em frente à

casa de Clarice, mas acha que está

enganada. Vrtor e Régis explicam para

Romeu que queriam interrogar Maciel
sobre o exame deDNA. Romeu manda

Vrtor e Régis pararem de importunar
Maciel. Elias pede que Fátima pegue o

oomedeDNAno quar1O.deRomeu. Dante
tenta convencer Clàrice a abrir mão da

guarda das crianças. Simone diz a Benta
que não gosta dela. Custódia percebe
queAzucrim não é um anjo.

Duas Caras
Guigui diz que disyibui senhas para as

pessoas que querem falarcom Juvenal.

Duda pede que Gabriel o apresente a

Juverial para que possa fazer um

documentário sobre ele. Gabriel se
recusa. Ferraçodá dinheiro a Débora para
gastamo shopping.MariaPaula, Luciana,
Jandira, ítalo, Leone e Sofia se preparam
para comemoraro aniversário de Renato.
Lenirvisita Giocólida, para irritação de
8arretão. Barretãe se recusa a ajudarJÚlia.
Juvenal briga com um homem que joga
um sofá velho na lagoa. Evilásio leva Zé
da Feira para casa.

luzdoSlt
Milena chega à casa de Nina, que está
so�nha Milenapede para Nina convencer
Pedro a passar as ações do estaleiro
para ela. Nina diz que nunca faria isto.
Drica, na audiência, diz para Laura que
está murro ansiosa. Valadares e Lorena
armam um plano paramatarAgenor logo
após sua saida do julgamento. Verônica,
irrttadíssima, diz paraTom que vai esganar
Gregório.Verônica entra em um bar e dá
de cara Com Gregório. Milena vai até a

cadeia visitar Clemente. Verônica parte
para cima de Gregório.

Caminhos do Coração·
Mana mostra o bilhete com ameaças
para Marcelo e ele abre a cela e puxa
Mana. Enquanto isso Machadona sai
d

'

aoUba cela e coloca uma faca no rosto
do policial. Tatiana diz à Dalva que
acredita na inocência de Maria. Simone
mostra à Paola e Lucia o vestido que
comprou. As duas chamam a sua
aten -

çao por causa do preço. Emesto
pergunta a Dina se ele consegue ver

a!guma coisa de onde está. Dino
disfarça, Machadona avisa às presas
que elas vão fugir. Um lobo entra no
barraco onde Vavá está escondido.

ocorreiodopovO@OCooeiodopovo.com.br

PROIBIDO
CONVITE
Sílvio Santos quer Iris
Stefanelli no Teleton
deste ano. O dono do
SBtconvidou a -.

apresentadora para
participar da atração que
vai acontecer em São
Paulo nos dias 18,'19 e
20. Segundo o s�e Ego,
Siri mnda não garantiu a

suapresença, porcausa
da lipoaspiração a qual
se submeteu nas coxas,
na barrigae no queixo,
ela ainda está inchada.

ACABOU FUTURO
Marcos Pasquim, através
de sua assessoria, contou
que o relacionamento de
cerca de cinco meses com
tuciele di Camargo Chegou
ao fim amigavelmente.
"Eles Se separaram há
uma semana, mas
terminou tudo numa boa.
Não teve pivô, ciúme e

nem incompatibilidade de
agendas. Simplesmente

. eles não queriam mais
ficar juntos". Segundo o .

s�e Babado, Luciele não
querfalar sobre o assunto.

5

7

Após interpretar a garota de
programa Betina, em Paraíso

Tropical, da Globo, Deborah
Secco já prepara sua volta às
novelas. De acordo com o

jomalO Globo, a atriz está'
escalada para a trama que
vai substituir Duas Caras. A 'c

publicação afirma que o
folhetim será escritQporJoãº
Emanuel Carneiro, çom
direção de Ricardo
Waddington: O nome,

of! contudo, ainda não está
definido.

Faustão estreou domingo o
quadro "Dança das
Crianças" com famosos e
anônimos. Segundo a
colunaZapping do jomal
Agora, na hora do intervaio
do progràrna, os pequenos

.

se empolgaram e
.

começarama fazera dança
.

do siri, do "Pânico" (Rede
TV!). Alguém daprodução
de Faustão, que estava
trabalhando na platéia,
impediu que as crianças
continuassem com a

dancinha da concorrência.

Um sujenb malhado, com um corpão e com o pescoço
muno fino foi apelidado de "Pescocim". Ele se initava e
dava porrada em quem se atrevesse a lhe chamar pelo
apelido. Certo dia no bar da esquina, estava a turma do

tal "Pescocim" tomando umas, quando chega um

bebum já de cara cheia, sem dinheiro, pedindo para o

seu Zé lhe vender pinga fiado.
Pra tirar uma onda com o bebum o dono do bar desafia:
- Te dou de graça cinco doses de cachaça da boa, se
você mencionar a palavra 'Pescoclm" para aquele
grandão ali.
O pinguço acena o desafio e se dirigiu a mesa do tal

sujeno:
- E aí meu grande amigo, como tem passado?
E o sujeno responde:
- Como assim? Eu nem te conheço!
- Mas que absurdo você não lembrar de mim, amigão.
Quantas vezes a gente não pescou juntos no rio
Paraná?
- Você deve estar enganado, a gente nunca pescou
junto!
- Pescô, sim!

.SOlUÇÃO
9;16572.438
3!74 9 S 6 125
aiS 234 1 967
6.972.54813
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Câncer (21/6 a 21/7)
o canceriano já é de lua mesmo, então não precisa ficar de mau humor se surgirem alguns contratempos Que

mudarem seus planos. A Lua fora de curso geralmente atrapalha no andar dos acontecimentos, mas passa

logo e ai você poderá concluir alguma tarefa que está emperrada.

SUDOKU

1

3
--��--�---r--�

9

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

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

cada quadrado de 3x3.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)

- Marcar e desmarcar compromisso não émuito legal, mas hoje o dia vai ser nesse ritmo, enquanto a Lua se

encontrar na famosa posição "fora de curso". Por essas e outras o astral pede para você deixarque as

energias do momento conduzam suas atitudes. Isso vale, especialmente, para seus relacionamentos,

principalmente se for casado ou liver sociedade com alguém mais.

DIVIRTA-SE

Amigo de bêbado

•
Touro (21/4 a 20/5)
o trânsito pode estarmaluco e o taurino que gosta de manter finme seus compromissos pode se irritarao ter

que atrasar sua agenda. A Lua fora de curso bem na sua área de cotidiano não favorece a fluência cos

acontecimentos. Mas não estresse, mesmo se sua agendar tiver eu sofrer alterações tenha jogo de cintura.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Apenas das energias estarem agitadas no céu e isso se agravar na prática por ser véspera de feriado, o

geminiano dele seguir levemente. O importante hoje é você conseguir sair e curtir os momentos agradáveis
"

que pintarem sem se irritar se a ordem dos acontecimentos mudar, de acordo com o programado.

Leão nm a 22/8)
Você tem um dia positivo para e ouvir os sinais do universo. Se estiver no meio de um engarrafamento, ligue o

rádio e se sintonize com umamúsca que o inspire e mexa com suas emoções. Meditar é possivel em

qualquer lugar se a paz intera prevalecer e é isso que você deve preservar neste dia.

Virgem (23/8 a 22/9)
Lua fora de curso não é ruim, mas sempre incomoda, pois se temos um planejamento, este acaba atrasando

ou mudando de horário. Isto interfere no humor do virginiana que gosta de seguir Sua rotina: Procure relaxar

hoje e· o mais importante, não gaste dinheiro desnecessariamente. Você pode vir a se arrepender depois.

Libra (23/9 a 22/10)
A Lua penmanece em seu signo inda hoje, mas numa condição "fora de curso" que significa que não dá

,

conexão com outros planetas. O que isso interfere em seu dia? Você terá que ter paciência e "deixar a vida iii

levar". Se quiserforçar a barra para agilizar acontecimentos, a tendência é se frustrar.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Num dia meio fora do rotineiro, o escorpiniano recebe do céu uma ótima sugestão para viver bem, seguindo
a energia do momento - Fique tranqüilo, não queira adiantar nada porque não vai resolver. Medite então,

relaxe o tempo quelhe for possivel e amanhã resolverá seus assuntos.

Sagitário (22/11 a 21112)
Você deve serflexivel hoje, pois alguns compromissos, principalmente com amigos, podem ser alterado ou o

horário desses encontros poderá sermudado. A Lua fora de curso nesta área de seu mapa aponta esse clima

e pede calma. Nada de ficar ansioso querendo resolver as coisas para ontem,

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Capricorniano, se você investir energia no bom empenho para seguir sua carreira, certamente terá o resultado

esperado, mas não espere nada muito fluente hoje. Mantenha sua perseverança e disciplina porque com a

Lua fora de curso tudo pode acontecer. Hoje você deve seguir o fluxo dos acontecimentos.

Aquário (21/1 a 18/2)
Esíressar hoje pra que? Vai querer entrar na energia do inconsciente coletivo? Nada disso, comece a pensar

no feriado de amanhã e se puder já arrume suas coisas, só não pegue a estrada hoje achsndo que vai agilizar
as coisas porque a Lua fora de curso não vai colaborar. Viaje amanhã.

Peixes (19/2 a 19/3)
O pisciano tem um dia introspectivo e o que pode fazer de melhor para estar em sintonia com o cosmos é tirar

o máximo de tempo livre eu puder e sentir seu coração. Você é o signo mais preparado para interagir com a

energia cósmica que envolve este dia, então faça-o bem.
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*por acaso

Opa! Como tempo sobrando virou luxo. essa semana a coluna começa sem grandes
intervenções. O quadrinho cinza de abertura está aqui hoje só pra deixar os desejos de um

feliz Dia das, Crianças pra todos lambuzões que conhecemos. Como não tem graça falar
dessas coisas sem deixar o nome de ninguém, vai então um abraço pro Pingua e outro pro
Felfa.
Bom feriado a todos, carpe diem!

Ricardo Daniel Treis

O sexy quarteto Female Angels, as DJs que promoveram o comentado agito de sábado da

Deep Choice Club, Na ordem: Ravene (e), Bibba Pacheco, Miss Cadye Fran Kis�ner.

TROPA DE ELITE
O filmaço estréia amanhã

em nosso cinema! Quer uma
colher-de-chá? Hoje a gente faz
sorteio de 06 ingressos em

nosso blog, passa lá pra
concorrer!

DOISTOOUES
- Sábado a balada fica mais curta! Não se percam no ponte

galera, ponteiro menor lima hora pra frente após as OOh;
. O Brasil precisava de um herói fictício próprio, e com o filme

Tropa de Elite eis sem dúvidas que Capitão Nascimento é o

nome. De bobagem, já tem até um blog não-oficial (e muito

engraçado) do personagem, que pode ser conferido no endereço
http://capitaonascimento_wordpress.com;
- A aventura de Alexandre "Porkys" Schmidt como mochileiro

pelaAmérica do Sul já têm seu capítulo em Santiago, no Chile.
Investimento até agora: R$1795,00. Confira hoje em nosso blog
o post com fotos e mais detalhes;
- O CyberCafe da Grafípel vêm chegando com novidades para o
verão e logo vai ter para apresentar aos paladares jaraguaenses o
delicioso sabor de uma soda italiana. Aguarde!

É CAMPEÃO!
E não deu outra! O talento fez diferenca e Thomaz

Schwartz ficou com o título de Campeão d� Copa Norte
Catarinense de Velocidade na Terra, resultado da corrida
deste último domingo em Joaçaba. Recuperando-se .de
desvantagem da largada, assumiu firme a liderança e voltou
com o troféu para casa.

Agora o desafio de Thomaz para o próximo ano será o

título marcas "N". Que tal patrocinar um campeão? Faça
contato pelo (47) 3275 3536 e junte-se

à

essa equipe.

Tá vendo aquele borrãoainho ali embaixo da janela do
piloto? E o adesivo do poracaso.corn fazendo presença.
Parece pequeninho, mas foi pé-quente.

O CORREIO DO POVO

AGENDA£! AS BOAS DO FINAL-DE-SEMANA

QUINTA-FEIRA .

Com medo que O pessoal fuja pra praia no feriado, a data foi a escolha dos points da

região para as grandes badalações.Confira as altemativas,
. SCAR Lounge Bar: oferece double chopp até 20h com seu famoso rodízio de petiscos
para acompanhar. RenatoAguiar é a atração ao paleo;
. Li.coreria: pagodinh'O aóvivo com grupo Elauê.Abõa da quinta é o desconto de 50%
no litro davodkaSmjrnoff ,

- Chopetia Bierbude. faz happy hour com 50% de desconto no-cardápío de petiscos até

10h. Promessadebombar na noite, atendendo a pedidos promove o retorno da cantora
Fabí (pop,rock, blues) que chega junto ao paleo com a banda Free Song, de Balneário
Camboriú; ,

.

-l<l.l.lc1iab.S'üShi Lounge:fllz festa de atV'verMrio hoje, reabrindo asporta$ após reforma,si
Os curlosos (que não são poucos) vão disputar espaço no point para conferir as novas e
matar o desejo de comer aquele delicioso sushi;
- Biergarten da Schutzenfest: temos que reconhecer o empreendedorismodoMagal, da
The Bell eventos, que montou uma, ótima estrutura e serve num point caprichado
àq mais exige • Hoje no esp<_tç:o de seu louI\�e, DJ XlJlinhCf;fará trilha pará
ac nharobat�: ntreumcli0J;;peoutro;"· /y'. i

- M01"9-ma Club (Pomerode): eis a pedida para quem prefere uma bal�qa. DJs Carlos
Fuse e Johnny esquentam a disputada pista da casa para que o intenlacional Jason

, Jollins (residente do badalado clube Pacha, Nova York) apresente-se. No segundo piso
da casa o públicQ;:c9nfere banda. Swingaê e DJ André Heat.. Informações:
wwwmomma.com;:br.

Eduardo SchvambackeCláudia Folchini.

ELLEN'S 9 ANOS
Comemoração inteligenteé

outra coisa! Enquanto muita
gente fecha as portas para
brindar com apenas alguns
convidados, a Sra. Ellen levan
comemoração até o mall e

presenteia todos visitantes do
Shopping Brei-thaupt com

uma linda expo-sição de
imagens. São crianças do
mundo todo sob a perspectiva
do garibado fotojornalista
Albari Rosa. Quer mais!
Ainda promove sorteio de
uma cesta de produtos da loja
entre quem for à Ellens
Cosmética e doar lkg de
alimento não-perecível para a

Ação Social de jaragua. Não
bastasse, clientes que fizerem

compras em qualquer valor
ainda concorrem em outro

sorteio exclusivo. Parabéns!

BOMBANDO VARIEDADE
Vale uma notinha rápida quanto à reabertura da loja

Extreme Premium, na Reinoldo Rau, que passou por
reformas marcando seus já dois anos de vitrine. A ótima

cartela da multimarcas recebe agora o reforço de grandes
nomes internacionais: Calvin Klein, All Star Converse
(linha conceito), Sean John e a linha social da Yves Saint
Laurent. Tódo guarda-roupas pede LIma visita.

SEXTA-FEIRA
Abrindo as portas:
. Choperia Bierbude, .com happy hour e trazendo í.\0 paleo Flavinho Banderah e Pilo

(pop,rQck, reggae);
..

;.
.

- Litgreria, com D1Máxxinnas pickups:
'

-Kantan Sushi Lounge, com... Sushi! Eclaro, todo arnblentee o ótimo'serviço de bar,

SÁBADO
EmJafaguá a Choperia Bierbude traz banda SuperDjamp (pop-rock) ao palco. As casas

notpj;nas não manifystam-se e deixam a ocasião pttra olitorai. O Banall'a Joe, da praia
deUbatuba, nosmanda release e convida: dia 13 é a grande reabertura da casa, com

atrações inéditas e novo visual brindando a temporada que se inicia. No paleo: a

conceituada DJ Angel mais DJs Junior Skaruzi, Alex Silva e Caverna. Atendendo a

pedidos, g£uJ?o Pagode.com anima a pistapop. Informações: www.bananajoe.com.br.

VAI FAZER FESTA? NÃO DEIXA DE AVISAR: R.3@PORACASO.COM
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Desabafo
"É incrível a negligência e a imprudência de quem transforma

uma carreta em uma arma genocida. É uma tragédia que revolta
a gente pela irresponsabilidade criminosa de quem a gerou,"
desabafou o governador Luiz Henrique que deslocou-se para o

Oeste do Estado a fim de acompanhar os trabalhos em

conseqüência dos acidentes na Serra do Rio das Antas na BR-

282 envolvendo ônibus, carretas e automóveis com mais de

cem pessoas entre mortos e feridos.

Tragédia
Amaior causa de acidente nas rodovias federais do país, segundo

a Confederação Nacional dos Transportes, é a falta de atenção,
seguida de velocidade abusiva, ultrapassagem indevida e em quarto

aparece a ingestão de álcool. Puniromotorista ainda é umdesafio,
vira pena alternativa. Motoristas detidos por embriaguez nas

rodovias federais do Estado cresceram 46% em 2006, comparado
com 2005. A estatística é da Polícia Rodoviária Federal. No ano

passado, para vocês terem uma idéia, foramdetidos 458 condutores,
média de 1,2 ao dia. Nos últimos dez anos 327 mil469 pessoas
morreram em acidentes de trânsito no Brasil. Atropelamentos e

.

colisões respondem por 4 por cento dos óbitos do país - de cada 25
brasileiros que morrem, um perde a vida no trânsito...Segundo o
Ministério da Saúde, são 98 mortes por dia, ou seja, 35 mil por
ano. Só para se ter uma idéia no Iraque em guerra são 37 mil
óbitos anuais.A nossaguerra tambémestá naviolênciado trânsito.

Não vamos ser imprudentes com as palavras pré julgando o que
aconteceu embora os fatos nos empurrem para uma conclusão

preliminar. Estamos diante de mais uma tragédia que merece e

exige reflexão.O abandono das rodovias, a imprudência dos
motoristas a impunidade apesar do Código Brasileiro de Trânsito
fazem das estradas palco de uma calamidade social dizimando,
inclusive, famílias inteiras. Esta mais do que na hora de dar valor .

a vida.

£iúme?
Será que a mudança de opinião da senadora Ideli Salvatti,
que defendia Renan Calheiros e agora pede .§eu
afastamento, se deu depois de ver pelo computador as

fotos de Mônica Veloso?

.

Anciisando 1
Neste feriadão o deputado Jailson Lima vai ouvir as bases

e decidir, até a próxima segunda-feira, se concorre ou não
à presidência do PT. De repente ele estava cotado para
apoiar Luci Choinacki. Agora poderá ser seu adversário.
Lima estava fora da disputa, mas recebeu apelos entre eles,
da senadora Ideli Salvatti e dos deputados Décio Lima e

Carlito Merss.

Analisando 2
Caso aceite e vença a eleição para o comando do partido

a tendência é abandonar a eleição de 2008 para a prefeitura
de Rio Sul. "Daí iremos apoiar outro nome," disse o petista
sem revelar qual. [ailson Lima está sendo visto com uma

candidatura de consenso entre as facções petistas.

Assumindo
Passou aocuparaSecretaria de

Assuntos Institucionaisda Prefei
tura de Florianópolis o ex-verea
dor Michel Curi, que participou
da elaboração da Lei daHotelaria
hoje em pauta na CPI daMoeda
Verde da CâmaraMunicipal.

Decidido
Quem deve ser chãmado para

prestar esclarecimentos à CPI da
Moeda Verde da Câmara é o

agora secretárioMichelCuri: "Ele
está na gravação telefônica da
Polícia Federal falando com o

prefeito Berger sobre a lei. Terá

que esclarecer alguns pontos
considerados obscuros," destaeêu
o vereador Jaime Tonelo,
presidente daComissão.

Confirmado
Segundo o líder do DEM na

Câmara, deputado Onyx Loren
zoni, vaiencaminhar napróxima
semana ao Tribunal Superior
Eleitoral as ações do partido
solicitando a devolução de duas

vagas: do deputado Gervásio

Silva, que foi para o PSDB; e da
deputada JusmariOliveira (BA),
que foi para 6 PR. Segundo Lo
renzoni em seis meses aDEM
deve recuperar as duas vagas.

Reforço
o comando doPSDBvaibrigar

pelo mandato deGervásio Silva..
Pelo menos foi o que afirmou o

presidente Dalírio Beber. Con- .

sideramuito forteo argumentode .

que o parlamentar permaneceu,
apesar da troca, na coligaçãoTo
dos por Santa Catarina. Mas a

. questão, só para sublinhar, visa a

fidelidade partidária.O deputado
deixou uma sigla por outra. Se foi
dentro ou fora da mesma coli

gação é outra situação.

E a Vida Segue
Entre R$ 38 bilhões e o se

nador Renan Calheiros com

quem o Palácio do Planalto vai
ficar?A prorrogação da CPMF
estádesernbarcandonoSenado.

CAPíTULOS DE ECONOMIA

,Desigualdade
caiu no Brasil'

é inversa: o abismo entre pobres e
ricos tem diminuído.

O fundo credita ao aumento

da exportação de produtos agríco
las brasileiros boa parte da res

ponsabilidade pelo declínio da de
sigualdade social. "É notável are
dução da desigualdade de renda
corno efeito positivo do comércio,
particularmente com relação às

exportações agrícolas, especial
mente em países em desenvol
vimento onde a agricultura ainda
emprega urna larga escala da força
de trabalho", afirma o texto.

Nestemesmo relatório, o FMI
avalia ainda que o planeta atra

vessa uma vigorosa fase de cres

cimento econômico, "compartilha
do por todos os países de uma for
ma sem precedentes". Para a ins

tituição, o fato foi propiciado pelo
avanço da globalização na maior

parte dos países do mundo. Este
mesmo processo, alerta o FMI,
pode levar a crises como esta que
a economia global enfrenta
agora, depois que as turbulências
no mercado financeiro global
passaram a ameaçar a chamada
economia real. Para o FMI, o

.

planeta passará agora por um

bam teste..

Relatório do FMI
será divulgado na

próxima semana

sÃO PAULO
O Fundo Monetário Interna

cional (FMI) prepara para a pró
xima semana o lançamento do
relatório Panorama Econômico

Mundial, em que faz uma análise
da atual situação da economia

global. Alguns capítulos do do

cumento, no entanto, já foram

divulgados na noite de terça-feira.
E emum deles, o fundo cita oBra
sil como exemplo de redução da

desigualdade social, resultado de
urnamaior inserçãodo paísnocon
texto da globalização econômica.

No texto, o FMI compara a

economiabrasileiracoma deoutros

países emergentes, e reconhece

que as tendências de concentra

ção de renda são muito distintas
entre eles. Segundo o fundo, a

desigualdade avançou nos países
asiáticos em desenvolvimento -

especialmente naChina, que cres
ce a taxas superiores a 10% ao ano,

masdistribui a rendade forma cada
vez menos igualitária. Já no Brasil,
de acordo com o FMI, a situação

Governo insiste na

promoção a Lamarca
BRASíLIA
o governo pretende insistirna

promoçãopóstumadoguerrilheiro
Carlos Lamarca à patente de co-

.. ronel do Exército, suspensa por
uma decisão dajustiça Federal na
última semana. Morto durante o

regime militar, em 1971, Lamarca
desertouem 1969. Asuspensãoda
promoção foiobtidaporurna ação
judicial aberta pelos militares da
reserva.

Lamarca foipromovidohá três
meses pelaComissãodeAnistiado
Ministério da Justiça, que conce �
deu ainda uma pensão vitalícia à

viúva do guerrilheiro. Os bene
fícios são equivalentes aos venci-

mentos recebidos por general-de
brigada; patente que oguerrilheiro
poderia ter atingido se tivesse.
continuado na carreiramilitar ao
invés de desertar.

Os benefícios, que incluíram
também indenização de 100.000
reais a cada um dos três filhos de
Lamarca, desagradaram osmilita
res. Os integrantes da reserva

acionaram aJustiça e conseguiram
a suspensão.Oministro daJustiça,
Tarso Genro, disse que o governo
deverá recorrerda decisão judicial.

'Éo caminhonaturalno estado
de direito", afirmou o ministro.

Segundo ele, amedida ainda não
está decidida, pois a decisão judi
cial da semana passada é provi
sória. "O compromisso é que esse

seja o caminho para que essas

questões sejam dirimidas".
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PRORROGAÇÃO DA CPMF

Câmara aprova CIMF até
2011, sem fazer alterações
Por 333 votos a favor, 113
contra e duas abstenções,
foi aprovada prorrogação

BRASíLIA
Em sessão que terminou por

volta das quatro horas da ma

drugada de, ontem, o plenário,
'

da Câmara concluiu a votação
que aprovou, em segundo turno
e sem restrições, a prorrogação
da cobrança da CPMF (Con
tribuição Provisória sobre Mo-
'vimentação Financeira) e da
DRU (Desvinculação de Re
ceitas da União) até 2011. A
PEC foi aprovada por 33Jvotos
a favor; 113 contra ,e 2 abs-'
tenções, '

Durante' a 'madrugada, os
deputados continuaram em

plenário para discutir e votar

sete destaques propostos pela <'

oposição. Entretanto, o esforço
dos opositores foiem vão e todos
os sete destaques foram rejei
tados por uma casa onde pre-

: domin�u parlamentares go
vernistas.
A proposta de prorrogação

da CPMF seguiu ainda ontem
para o Senado, onde também
precisa ser votada em dois
turnos. NaCâmara..a proposta
foi aprovada comomesmo texto

JOSÉ CRUlIABR

A votação atrasou uma hora e teve presença de mais de 400 deputados

proposto pelo seu relator, o
deputadoAntônioPalocd (PT
SP). A proposta mantém a

alíquota de 0,38% até 2011 e a

desvinculação de receitas no

percentual de 20% sobre todos
os tributos e contribuições
sociais e de intervenção no

domínio econômico. .

A novidade da proposta é a.
permissão para a lei reduzir a

alíquota da contribuição,
contanto que nesta redução
sejam preservados os 0,2%
destinados ao Fundo Nacional
de Saúde (FNS).

PSOB 'e OEM entram com quinta representação contra ,Renan
BRASíLIA
o PSDB e o DEM protoco

IaramontemnaMesadoSenado
a quinta representação contra o
presidente da Casa, Renan Ca
lheíros (pMDB,AL); Ele é acu
sado de termandado espionar os
senadores Demóstenes Torres
(DEM,GO) e Marconi Perillo
(pSDB-GO) com o objetivo de

pressioná-los.
A Mesa definirá se remete a

ação para análise do Conselho de
Ética. PSDB e OEM argumen
tam na ação que, com a espio-

nagem, Renan estaria incor
rendo em abuso de poder na uti,
lizaçâo de seu cargo de presi
dente do Senado.

De acordo com publicações
da imprensa, Renan teria usado
um assessor do Senado, Francis,
co Escórcio, e advogados para

.

espionar atividades de Demós
tenes e de Perillo.

Mesmo diante da pressão dos
dois partidos e de PI, PSB e POT

para que se afaste da presidência
do Senado, Renan manteve-se
irredutível e disse que não

abandonará o cargo. Ele ainda
anunciou que determinou a

abertura de uma sindicância e o

afustamentode FranciscoEscórcio,
funcionário de seu gabinete
acusado de fazer a espionagem.

Renan é acusado ainda de
beneficià.Úlma cervejaria, de ter
usado "laranjas" para adquirir
rádios em Alagoas e de par

ticipar de um esquema de

corrupção em ministérios ocu

pados pelo PMOB. O senador
refuta todas 'as acusações.
(Agência Estado)

Mais um objeto de desejo para o bolso de poucos. O Tiguan, mais
novo SUV da Volkswagen, chegará ao mercado alemão a partir de
novembro. O veículo foi apresentado em Budapeste, na Hungria,
em um lançamento mundial que reuniu 2 mil jornalistas de 45
nacionalidades.As primeiras impressões da versãomais compactado
Touaregmostramum carro extremamente gostoso de dirigir, fácil nos
centros urbanos emuito seguro em terreno fora de estrada.

C)
.
bancó Santander pretende adotara estratégia de marca

única no Brasil, segundo comunicado enviado aos acionistas na

Espanha. Com isso, a instituição deverá extinguir a bandeira
ABNAmro Real no País, assim como fez com a tradicionalmarca
Banespa. Apesar disso, a bandeira Real continuará a ser utilizada
enquanto durar a integração das operações, estimada para
ocorrer em três anos. Durante' esse período, serão mantidas
separadas as estruturas comerciais das instituições.

Illestillfnto
o presidente da Alcoa para a América Latina e Caríbe,

Franklin Feder, disse que aempresa tem planos para investir no
Brasil cerca de US$ 5,5 bilhões em três anos. Entre os projetos
prioritários da empresa, de acordo com Feder, estão a expansão
da fábrica de São Luís, no.Maranhão, a: construção da usina de
Estreito e da usina da Serra do Facãoalémda ampliação das
fábricas em Pernambuco e Poços de Caldas.

�1
O Brasil está na 38ª posição em um ranking de competitividade

organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), em uma lista que inclui 43 países que representam cerca de
9()O;bdoPIBmundial.Nesta lista, oBrasil só vence as Filipinas, Turq�,
Colômbia, Índia e Indonésia. Perde para, além dos principais países
desenvolvidos, a China, Rússia, Grécia, Polônia, Argentina e Chile

_�2
Q Brasil é um dos piores países daAmérica Latina em ambiente de

, negócios para omicrocrédito, apontou urnapesquisa divulgada pela
Economist Intelligence Unit. Num ranking de 15 países latino'
americanos analisados pela instituição britânica, o Brasil ficou como

12Q lugar; atrás da Bolívia, Peru e Equador, que encabeçam a lista.

A Cremer, empresa blumenauense que atua na produção e

distribuição de produtosmédico-hospitalares, anunciou a contratação
da corretoraCreditSuisseBrasilpara atuarcomo formadordemercado
para suas ações ordinárias.Caberá à corretora Credit Suisse manter
ofertas de compra e venda diariamente e de forma contínua,
contribuindoparaelevar a liquidez emelhoraro processo de fonnação
de preços das ações ordinárias da empresa.
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Cainã (E) é o mais novo reforço da equipe sub-15 da Malwee/CEJ/FME e estréia hoje contra Rio do Sul

Futsal sub-I5 quer-a vaga
;. ,

para a final do.Estadual
Equipe viaja ,hoje para
Lages, para disputar o

primeiro quadrangular

JUliMAR PIVAITO

JARAGUÁ DO, SUL
Desde 199�, a categoria

sub-I5 de futsalmasculino não
.

. ,

disputa uma decisão estadual. .

Neste ano, a equipe Malwee/
CE]/FME quer quebrar este,
tabu. Eles embarcam hoje para
Lages onde, logo mais à noite,
iniciam o primeiro quadran
gular semifinal do Campeonato

•

Catarinense. Com a melhor

campanha na competição até
"

agora, com apenas uma derrota
em 18 partidas, terá a opor
tunidade de're:ceber o returno
da semifinal, previamente
marcado para os dias 2 e 3 de

novembro, em jaraguá do Sul.
O técnico Augustinho Fer

rari tem uma dúvida. O arti

lheiro da equipe, Edu (28 gols),
sofreu uma lesão no. joelho
direito durante o treino da ter

ça-feira e ontem iniciou traba

lho intensivo de"Ú;iôterapia
para poder atuar neste feriado.

Por outro lado, o treinador terá
a estréia do pivô Cainã, que
veio do Corinthians (SP). Este
ano, Ferrari resolveu priorizar
a categoria, por isso espera

chegar entre os finalistas.
"Nossoobjetivo é brigar

pelo título, porque queremos

disputar a Taça Brasil. Temos'

um time forte, mas nesta fase o
nível está muito igual",
comentou. O primeiro jogo dos
jaraguaenses será hoje, às 19h,
contra Rio do Sul:Amanhã, às
9h30 enfrentam Luís Alves e,

às 19h, joga contra Lages.

AGÊNCIA CBF

h-�� � � _

Kaká (D) liderou o Milan na Copa dos Campeões' e está entre os favoritos

LINHA DE FUNDO JuLimar Pivatto
psportp@ocorrpiodopovo.com.br

Brasileiro
Duas equipes jaraguaenses estão confirmadas na Olimpíada Escolar

Brasileira, para atletas até 17 anos" que acontecerá de 8 a 18 de

novembro, em João Pessoa (PB). O futsal masculino, por ser campeão
da Olesc, garantiu a vaga. Já o basquete feminino, mesmo sendo vice

na mesma competição, também foi confirmado. Para disputar o certame,
é necessário que os atletas estudem na mesma escola. Por isso, o

futsal será representado pelo Colégio Evangélico Jaraguá e o basquete
pelo Instituto Educacional Jangada.

Olha a chuva ...
o pessoal da CCO dos Jogos Abertos não pode nem ver uma nuvem

de chuva. Tudo porque eles correm contra o tempo (ou mau tempo,
neste caso) para concluir a pista de atletismo até o dia 10 de
novembro. O trabalho no local é intenso. A terraplanagem está quase
concluída. Falta apenas tirar umas pedras que estão no caminho. A

grama deve ser plantada nos próximos dias e a base asfáltica deve

começar semana que vem. Depois é só colocar a borracha e pintar.
Paralelamente, o local para arquibancada, aquecimento, vestiários e

banheiros também está sendo concluído. Tomara que dê certo.

Derrota
A equipe juvenil do Juventusl
FME foi superada pelo Joinville,
ontem, no CT do Irineu, na casa

do adversário. A derrota por
3x2 deixou o tricolor na lanterna.

do hexagonal final. Em nove

partidas disputadas, nenhuma
vitória. Esta foi a despedida
do Moleque Travesso na

competição, que agora tem

pela frente os Jogos Abertos.

Bicicross
Neste fim-de-semana
acontecem duas provas de
bicicross no Parque
Malwee. No sábado, a

partir das 11 h, acontece a

Copa Jaraquá de Bicicross,
promovida pelo Corinthians

Esporte Clube. No domingo
é a vez da Copa Studio

FM, coordenada pela
Associação Jaraguaense de
Bikers. Duas boas opções.

Apoio
A equipe feminina do Olympya!
Juventus, .treinada com o esforço
pelo técnico Luiz Vieira, o

Polenta, vem esbarrando no

mesmo problema do futebol
feminino no Brasil - a falta de

apoio. Mesmo com as chances
de conquistar o título do

Catarinense, elas correm o risco
de abandonar o campeonatopor
não ter dinheiro. Uma pena.

Ciclismo
Jaraguá do Sul recebe hoje,
às 11 h no Parque Malwéê, a

largada da 9a Volta a Santa
Catarina de Mountain Bike. Os
ciclistas passam pela Rua
Pastor Albert Schneider e

seguem pelo Rio da Luz até
Rio dos Cedros. Está é a

primeira de quatro :e,tapas,
com a última proçramada
para terminar no dOf)'Jingo, em

Rio dos Cedros.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Col. Time PG J v E D
BRASILEIRÃO SERlE A CLASSIFICAÇÃO

10 São Paulo 63 30 19 6 5 44

20 Cruzeíiõ ""52 30 16 "4 10 ,,64
30 Santos 51 30 16 3 11 44

40 Palmeiras ,"50 30 14 8 8 38

50 Grêmio 48 30 14 6 10 33

60 Fluminense 47 30 12 11 7 41

7° Sport 42 30 12 6 12 47

80 Botafogo 42 30 11 9 10 46

90 Figueirense 41 30 11 8 11 47

100 Atléfico-PR 41 30 11 8 11 42
11° Vasco 40 29 11 7 11 42

120 Inter,naçional ;40 30 11 ? 12 39

13° Flamengo 40 29 10 10 9 43

140 Náutico 39 30 11 § 13 53

15° Goiás 38 30 11 5 14 37

16° Atlético-MG 37 30 10 7 13 47

17° Corinthians 37 30 9 10 11 ,32

180 Paraná 34 Sq_ 9 7 14 36

19° Juventude 30 30 8 6 16 34

20° América-RN 16 30 4 22 2ª

Resultados - 30' Rodada

GP GC SG
11 33

4t· 17

35 9

35 3

31 2

26 15
47 O

47- -1

47 O

41. -2

34 8

.38 1

43 O

51 2

44 -7

45 2

40 -8

50 -14

53 -19

61, -40

Palmeiras 2x0 Grêmio

Botalogo lx2 Santos
Náutico 4xl Juventude
Atlético-PR 1xOVasco
Atlético-MG 3xl Sport

, São Paulo Ox1 Corinthians
Internacional 2xO América-RN

Figueirense 4xO Paraná
Goiás OxO Cruzeiro
Flamengo Ox2 Fluminense

Kaká, Ronaldinho e Juninho na lista dos melhores
DA REDAÇÃO

OS brasileiros Kaká (Milan),
Ronaldinho (Barcelona) e Ju
ninho Pernambucano (Lyon)
aparecem entre os finalistas da
disputa do prêmio de melhor
jogador domundo na temporada
2007. A Fifa anunciou a lista
Ontem e o vencedor será conhe
cido em 17 de dezembro.O favo
ritismo na edição deste ano é de
Kaká, que liderou o Milan na

Conquista da Copa dos' Cam
peões. Om.eia-atacante foi eleito

��elhor jogador da competição.
lonel Messi do Barcelona e

c· .'
,

DsuanoRonaldo, do Manches-
terUnited, também são favoritos.

31' Rodada
Sexta-feira - 12110
20h30 - Sport x Figueirense
20h30 - Cruzeiro x Náutico
20h30 - Juventude x Atlético-PR
Sábado - 13/10
16h - Cor.inthians x Internacional
16h - Paraná x Flamengo
16h - Fluminense x São Paulo
18h10 - América-RN x Atlético-MG
18hl0 - Santos x Palmeiras

18hl0 - Grêmio x Goiás

Domingo - 14/10
16h - Vasco x Botatoqo
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O CORREIO DO POVO

EM CASA: CATEGORIA INFANTO-JUVENil

Basquete feminino vai atrás de título inédito
É o sétimo ano seguido
que a categoria chega
entre os quatro finalistas

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

Logo depois de conquistar o
título dos [oguinhos Abertos, o
basquete feminino temmais uma

decisão pela frente. Desta vez é

a categoria infanto-juvenil (até
16 anos) que, neste feriadão,
busca o troféu inédito do .

Campeonato Catarinense. De
todas as equipes jaraguaenses,
esta categoria é a única que
ainda não ganhou o Estadual.
Esta é a sétima participação e,

em todas, oJangada/FME esteve

entre os quatro finalistas.
Para o técnico Júlio Patrício,

presente nas seis finais ante

riores, o time deste ano é mais

qualificado. "É um grupo forte

fisicamente e taticamente.

Temos jogadoras altas, que era

uma das maiores deficiências

que tínhamos nas outras edi

ções", comentou. Mas ele pre
fere não falar em favoritismo,
mesmo tendo cinco atletas na

Seleção Catarinense. "Depois
da 'perda da Olesc (para São

José), estamos com as adversá
rias engasgadas", completou.
O quadrangular final começa

hoje,noGinásioArthurMuller.Às
19hjogamJoaçabaxSãoJosée, às
20h30, as jaraguaenses enfrentam
Xaxim. A competição segue
amanhã e sábado, com os jogos
sendo definidos de acordo com

os resultados de logomais à noite.
Nos dois dias, a rodada começa
às 1Sh. "É a última competição
do ano aquinoEstado e queremos
fechar com chave de ouro",
comentou o treinador.
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