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RREI

Agricultor é preso
e confessa autoria
de assassinato
Carlos de Mello Alves, 24, se
entregou à poucta e confessou
ter matado funcionário público.
.PÁGINA4

Esposa defende o
motorista e diz que'

.

'os freios falharam
tuciane Ferrari,chorando, pediu,
que as pessoas entendam a

situação do marido .
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JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.756. R$ 1,00

Feriado de movimento
intenso nas rodovias
Operação da Polícia Rodoviária Federal vai multar os motoristas infratores. No feriado
00 Dia das Crianças de 2006, nove pessoas morreram em Santa Catarina. • PÁGINA 5

O CORREIO NOS BAIRROS: BARRA DO RIO CERRO
PIERD RAGAZZI

Poeira na rua Amandús Rengel deixa os moradores irritados, nemsequer as plantas escapam .PAGINA 7
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OPINIAO
• DO LEITOR

Cultura não'é prioridade

° CORRE!O DO �ovo

mais em conta seria com uma algum, nosso ilustre prefeitQ,s�r
empresa de Corupá. coerente em saber o que é impor-

Mas como? A Prefeitura não tante e o que é de maior pliol1-
compras subiram muito mais, liberaosônibus, que por sinal estão dade. Mas com tanta políticade
passando de US$ 20 milhões parados nopátio, como se não palanque e p,ouca ação..
para US$ 459,8 milhões no bastasse o monopólio imposto Fiqueifeliz em saber dcntrc«
mesmo período. Os catarinenses direta, ou indiretamente, pela parlamentares que com SU,l in-
vendem para a China moto -

. prefeitura em relação ao transporte fidelidade partidária podem se dar
cofàpressores, soja, madeira e-, público, sendo esse mesmo mal está nosso prefeito e ,) vice,
máquinase ,apílrelhos para tra-. monopólio que fez seu preço sul mesmo que seja para 2008.
balhai> pasta de papel..As im- real por criança. ' Gostaria que esses mesms
portaçõesestão concentradas. ,Não pelo fato de nós pais políricosfossernvistosnãocomoo
em eletroeletrônícos, -fornos,

"

pagarmosR$ 2 amais por passeio; .' que construíram aArenamas, sim
'. parafusos elâmpadas. IT)aS porque tantaburocracia? Falta como aqueles que não, ir),ye_giroo;

'
••• -«>-Ó>, ,-<. • �'�combustívelparaessesôRibus? Dá, em nossos filhos, educáçãb��áM��

pra entender amáfia dos combus-. .. ..: Bom seriauma injeção de bOm
tíveis agora... Agora paracarnavál; :,-,;SM�O e honestidade "na: no§sa
Stammtisch, Arena, que por.sinal . prefeituraé em nossos represen

. nos próximos anos estaremos pa-_ .: . tantes. E teMO ditá.

gando. atravésde impostos, os .

i' , •

.

" ., •

ônibus sãocolocados à disposição. "
• Graziele'Spézia, autônoma;' �, ,

:
I. ._ � �

� � ';Ó. t:

• EDITORIAL

Negócios da China
Mais uma missão de empre-

.

sários coordenada pela Fede
ração das Indústrias de Santa
Catarina embarcou ontem para
aChina. Com participação de 75
industriais e executivos, dos

quais 44 são de Santa Catarina,
esta é a quarta e maior missão
da Fiesc àquele país. Realizada
de forma artieulada com a

Confederação Nacional da
Indústria (CNI), ela tem o

objetivo de colocar 'os empre-.
sários em contato comornercado
internacional para identificar
oportunidades de parceria,
conhecer a concorrência, iden
tificar novas tecnologias e téc

nicas de produção, além de

aprofundar informações sob;e o
mercadomundial dos setores de

atuação dos empresários.
Os participantes irão àChina

.

visitas técnicas a fábricas de
diversos setores e ao porto de

Guangzhou, terceiro maior do

país e que recebe fortes investi
mentos nomomento.

O intercâmbio comercial
catarinense e brasileiro com a

China cresceumuito nos últimos
anos. Embora as exportações
estaduais'tenham saltado de
US$18,2milhões em 2001, para
US$ 92,2 milhões e� 2006, as

A missão brasileira tprá um

pstandp, a 'Casa Brasil',
ondp sprá 1Pita a divulgação
dos produtos"

Import and Export Fair, novo
nome da Feira de Cantão, a

maior da China. O evento é

realizado em Guangzhou,
apontada em recente estudo
da PticewaterhouseCopers
como a cidade que maiscresce
no mundo, ao lado da também

chinesa Changchun. A missão

brasileira terá um estande,
chamado·"Casa· Brasil", onde
será feita a divulgação dos

produtos. das 'empresas par
ticipantes.
Aprogramação tarriliémprevê

•
' Paolo César .Chiodini,

presidente da ACIJS
,

'_ Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul

• PONTO DE VISTÃ
<'

Pedágio,tra� embutida
nova tributàçao

-

o anúncio feito essa semana rodovias representa um atentado contrário da CPMF - os recursos

da concessão dos sistemas de à vida - essa semana, ainda, tive- não sejam desviados para outros

pedágios nas r�ovlas brasileiras, mos o registro de um acidente em fins. O que não dá para aceitar é
com a definição das empresas território catarinense em que, ver o governolançando impostos,
vencedoras das licitações públicas" aliada à fatalidade, ficou visível a taxas, e não faier a lição de cas,a
é mais um exemplo de ônus im- falta de mais rigor na fiscalização, cortando seus gastos. O

posto aos brasileiros sem que a aliada às condições de uma estra- trabalhador, o em-presário, precisa
contrapartida aconteçanamesma da sem condições de suportar o "

se adequar, mas amáquina estatal
proporçãodavolúpiaarrecadadora trânsito que recebe. Mas seráque .continua inchada. No caso do
do governo.Nomomento emque mais impostos representa solução? pedágio, a �erdade é que somos

a sociedade se vê esgotada na S�Çl, c A gestão de tudo o que se submetidos a uma tri-buração em '

paciência em relação ao excesso
.

'arrecada, não é suficiente? Se dose dupla, pois já existe a

de carga tributária, e que se diminuir os gastos públicos, Contribuíção.de Interven-ção do

percebe-a negociata e a troca de .

enxugare quadrode funcionários DomfnioEconômico (CIDE),que
favores' pela continuação da 'públicos - muito delesnos cargos recolhe, por ano, uma média de

famigerada CPMF, que não por interesses políticos, não R$ 40 bilhões, arrecada-ção
cumpriu sua função original e o teríamosmaisdinheiroparaaplicar destinada à construção e

Estado insiste em perpetuar, mais nas obras necessárias? Se ao invés manutenção das estradas.
uma ducha de água fria -é detantoimpostotivéssemosregras Asociedadenãoalmejadeixar
descarregada sobre o contribuinte claras, com um imposto único de pagar os impostos devido. A
com a implantação dos pedágios. sobre a produção, não haveria sociedade cumpre com suas

Nãodáparaignorarquetanto menossonegação? obrigações, mas desde que
o setor de saúde como o de infra- Não somos contra o pedágio, haja transparência e. que o

estrutura precisam urgente de que até pode ser uma forma de dinheiro público seja de fato
investimentos.Asituação doshos- as-segurar melhores condições aplicado namelhoria da infra-

pitais é calamitosa. O estágio das para as estradas, desde que - ao estrutura do País.

Conversando com as pro- _

fessoras de meu filho, fiquei cu
riosa, para não dizer assustada, ao
saber que a prefeitura municipal
de [araguá do Sul, não disponibi
lizou ônibus para levar as nossas

crianças para o desfile de 7 de
setembro. Assuntando umpouco
mais, as professoras fizeram então

uma pesquisa de preço com

algumas empresas que prestam
este tipo de serviço vendo que o

Injustiça com os nossos filhos, A
prioridade deveria ser a educacão
saúde enfim, pelomenos era de�
esperarde umprefeito comfomJa.
ção acadêmica em MEDICINA
Mas omesmo veta leique agilizarm
as consultas com especialistas pelo
SUS de 30 dias para 5 dias, Imagi,
na se ele faria a boa ação de man,

dar nossas crianças de ônibus
passear

Não lembro de momento

.. ;.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, �onte Times New Roman.12 e podem
serenviados por e-mail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. oupor carta no endereço,Cç,fOOffl;
Procópio Gomes de Oliveira 246,cep �925{ZOO;;�ªixa Postal f9, É obrig'atório ir;formarno�e
completo,profissão, *CPFe*telefone(*<nãoser�o'publicados), ',:', ,; ,

",
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CATARINA ALENCASTRO oglobo .globo .com/�ais/mor! no
, tr ::J-:.�:\t-

, J

"Quem paga imposto·· é: po"p.obre!.\ ,diz, relatora.-
A relatora do projeto de prorroçaçãooa CPMF no Senado; Kátia Abreu (DEM
TO), diz que vai lutar para extinguir o imposto, que.seçundo ela.f;l-ão.fazmal�,
sentido o brasileiro pagar, Ao contrário do que dizem, argumenta, o peso dos

impostos pesa mesmo é sobre o trabalhador de baixa renda. O projetp que.

estende a CPMF até 2011 passou com facilidade nós dóis turnOs da Câ�ara
.

dos Deputados, 'onde o governo tem maioria, Já no Senado, a expechitiva é
.

que arnatéria seja aprovada de raspão ou até mesmo reprovada: Na quarta,
feira. H), o ministro da Fazenda, Guido Mantega, declarou que caso o projeto
não seja aprovado, haverá aumento de impostos, Kátia Abreu rebateu; "O·:
ministro não deveria fazer chantagem com o Congresso".
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Merenda 1
CEI que apura denúncia

de irregularidadesna tercei
rização da merenda escolar

fez acareação com o ex-as

sessordeGabinete LuizAn

tônio Grubba e a vice Ro

semeire Vasel (PC do B).
Em depoimento, Grubba

afirmouqueNédioDomin

gues, tido como lobista da

SPAlimentos, freqüentava
a área do gabinetequase
tododia.

Merendá 2
Avice-prefeitaRosemei

reVasel (PCdoB), também
em depoimento a CEI, ne

gou sequer conhecer Do

mingues. Mas, ouvida de

novo na quarta-feira, afir
mou que o conhecia, que
faloucomele algumas vezes,
mas. não para tratar do
contrato. Qual teria sido o

assunto, não disse.

MeJPnda 3
O ex-prefeito Irineu Pa

sold (PSDB), acusado de
ser o mentor da terceiriza

ção, tambémesteve naCEI.
Repetiu o que já tinha dito
anteriormente: a proposta
�e foi feita, ern: 2004, mas
rejeitada pela comissão de

licitação que viu irregulari
dades. E que jamais teria

deixado a proposta para o
atualprefeito, como chegou
a ser acusado.

Em movirnrnto
Presidido pelo advogado

Altevir Fogaça, o PRB de
Jaraguã do Sul abre as por
tas para a juventude. Mas
nãosóparafazernúmerono
:adastro de filiações, como
eo usual. E, sim, paraopinar,
sugerir e realizar também.
Vailançarnomes àCâmara.

7

POLITICA Celso Machado
I!dacao@ocQrrriodopovo.com.br

Com pirão
BarraVelha vai trocar seu

hino. Já tem um, mas como

não foi escolhido em con

curso público, será abohdo.
A letradonovo, segundo as
regras, terá de conter obri

gatoriamente citações à

Festa do Pirão.

Mudando
Amado por muitos e de

testado por outro tanto, o

horário de verão começa à

zerohoradessedomingo, até
16 de fevereiro. SantaCata

rina,RioGrande doSul, Pa-
. raná, São Paulo, Rio de

Janeiro, EspíritoSanto,Mi
nasGerais,Goiás,MatoGt-ci
so eMatoGrossodoSul são
osestadosondevigorao reló

gioadiantadoemumahora.
•

Em pauta
ACâmarade Vereadores

de Joinville debaterá os

direitos dos homossexuais:

reconhecimento de união
estável, adoção, somar
renda para alugar imóveis,
usarsobrenome doparceiro
e declará-los corno de

pendentes no Imposto de
Renda. Proposta é do ve

readorMarcoAurélioMar
cucci (PSDB), ex-delegado
quecumprepenaporextor- .

são de dinheiro contra um
traficante.

Atenção·
Se alguém receber fatura

da Celesc com aumento

absurdo da Contribuição
para Custeio do Serviço de
IluminaçãoPública, aCosíp,
deve exigir da Celesc a

devolução do dinheiro. Em
[oinville, a taxa saltou de
R$6 para mais de R$ 20 na
conta de mais de 30 mil
consumidores.
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Defesa Civil
O FórumNacional de DefesaCivil, pela primeira vez

reahzado em cidade que não é capital de Estado, gerou
a Carta de Jaraguá do Sul, documento que contém um

resumo dos principais problemas e necessidades. No

evento, 19 estadose90cidades estiveram representados.
Será endereçada ao presidente Lula que, com certeza,

nem vai olhar o selo do envelope. Mas, enfim, a parte
que cabeàquelesque respondempelos setoresenvolvidos
com desastres chmáticos foi feita. Ouvidosmoucos em

Brasília não se constituirá em novidade. Aliás, no Brasil

governos de todas as instâncias têm-se destacado pelos
decretos de luto oficial. E só.

Marcas
Cada partido político tem seu jeito próprio de imprimir

. suamarca. O IT, com o 13, fazmarketing o tempo todo.
OPMDB, como 15, nãodeixapormenos.Agora, tucanos

pensam em, a cada 45 dias levar 45 filiados para doar

sangue em [oinville. É o número do partido.

"Reconhecimento"
Fimdoplanode carreira noMagistério, reduçãodo triênio

de 6% para 3% e desconto progressivo do salário para o

Instituto de Previdência do Estado de SantaCatarina. Era

8%, passou para 11% e está a caminho de ir para 22%.

Reahdade dos professores da rede estadual de ensino.

Tem jeito?
A idéia do presidente do Juventus Ildo Vargas, de

formar um conselho com 150 contribuintes a R$ 150/
mês é boa. Dá R$ 22.500 a cada trinta dias. Mas, se

toda e qualquer receita do clube depositada em conta

é retida para pagamento de dívidas, onde é que vão

guardar. Dentro do colchão? E, cá pra nós, uma

centena e meia dando palpites ...

Camaleoa
Asenadora Ideli Salvatti (PT), que ajudou a livrar a

cara de Renan Calheiros no primeiro processo contra

ele, agoramudou de idéia. QuerRenan fora da cadeira
da presidência do Senado, para que aCPMF possa ser .

votada. E que ela defende com unhas e dentes.

Duais?
Perguntinha: qual é a obra nova em Santa Catarina

por conta do tal do PAC? Ao que se sabe, apenas
incorporaram obras em andamento. A duplicação da
BR-lO 1 Sul, por exemplo, é uma delas. Que não sai do

lugar.

Agilizando
Cerca de 80 processos, algunsencalhados desde 2002,

agoradevem terseguimento.OprefeitoMoacirBertoldi
(pMDB) estáparanomearosmembros do recém-criado
Conselho Municipal do Contribuinte. Que vai julgar
processos da área tributária em grau de recurso de

primeira e segunda instâncias,

Sem celular
Assembléia Legíslaríva deve promover audiência

pública para discutiraproibiçãode usodo telefone
celular nas escolas públicas e particulares em sala

de aula. A proposta é dodeputadoAntônioAguiar
(PMDB) . A idéia é defendida também por outros

.

parlamentares. Acham que o celular atrapalha os

que querem, de fato, estudar.

Cidadão catarinense
Alessandro Rosa Vieira, o Falcão da Malwee (a

esquerda na foto), vai receber da Assembléia Le

gislativa o título de Cidadão Catarinense. Proposto
pelo deputado KennedyNunes (PP), de Joinville.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O CORREIO DO POI

, Coordenador do curso

de Direito já. anuncioU'
mudanças no currículo

GENIELLI RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
A polêmica que envolve o

curso de direito daUnerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul)
a OAB (Ordem dós Advogados
do Brasil) e oMec (Ministério da
Educação e Cultura) não foi
resolvida. A Unerj questionou a

subseção, da OAB sobre os

critérios utilizados no nos exames

para avaliar o desempenho dos
cursos de Direito de univer

sidades em todo país.
O MEC divulgou recente

mente que o curso de Direito da

Instituição tirou nota 2 (abaixo
da média aceitável 3) no cru

zamento das notas do Enade
(Exame -Nacional do Desem

penho dos Estudantes) e do IDD
(Indicador de Diferença entre o

Desempenho e o Esperado) com
o Exame daOAB.

Segundo o coordenador do posicionamento para esclarecer Instituição pretende. corrigir
curso de Direito daUnerj, Dirceu o Caso. Segundo O presidente da. algumas fragilidades, como au

Antonio Campos, os dados subseção da OAB, 'Raphael --ffientar' o grau de exigência dos

divulgados pelo Mec, quanto ao Rocha Lopes, a informação já 'çonteúdos e dar ênfase na' p�rte
Exame daOAB estão incorretos. chegou a Florianópolis e. será prática (estudos de casos, 'semi-
Números da Universidade discutídaem reuniãomensal da nários, estágios, etc.),

" 'JARAGUkDO SUL -empráticaqüàndoligadóacâme'
comprovam que oito alunos entidade.

,'__ ,...
' , Campos revela ainda que à

, Ontem foi dia de reunião do
'

.' ras de monitoramento. Ao con'
estavam na lista de aprovados da MUDANÇAS - De acordo .Universidade pretende fazer um,

Colegíadode Segurança Pública,
,

trário dis já existentes êm outrJS

OABnoexame2OJ7/1:Naquinta-. como coordenador docurso.para trabalho de conscientização 'forirÍado no último encontro de cidades de Santa Catarina; essas
, feira da semana passada, 'o co- obter melhores: resultados n�s quanto a importâncíadosexames. conselheiros da Secretaria de poderiam ser deslocadas com 6,
ordenadorprotocolouofícíojuntc próximos exames o curso passará, "Temos que fazer este trabalho

Desenvolvimento Regional de cílídade pomãoprecísardecslvbs - d OAB licit do i rumareíormulaçâodocurríículo para 'que teaham consciência de
d M B' rsl.:a su eçao a SOuCl an o o po L li '

.

,

[aragua do Sul, rio mês passado. . Segun o . auro ramo 1\1,

número de candidatos inscritos 'e por.meio de uma; adequação 'que- <?' resultado i�á repercutir.., O dbjetivb' {ôi' demonsrrar hma" ,'presidente do c61�giado, a de:
os que passaram no .teste. A "'_didática pedagógica. Com.e�ba- como aconteceu neste caso", sa-

. tecnologíadetransmíssâodedados monstração realizada na_manhã
Universidade ainda aguarda o - sarnento mais humanitário, a lienta o coordenador.

que pode ser utilizada para fis- de ontem, na sede da Amvali,faz
caliiar as ruas das cidades 'per- parte dos trabalhos que visam!'

tencentes à Amvali (Associação diminuição 'da criminalidade,
dos Municípios do Vale do ,Porém,atecnologiatambém[XXle
Itapocu). ser usada-na área da saúde Cluda

Conforme odiretorda empresa telefonia por conseguir conver�
detentora do sistema SkyPilot, dados, voz e vídeo no mesnlÜ
Geraldo Wetzel Neto, a principal ponto. Até o mês dedezembro,o
diferençaentreanovidadeeoque grupo pretende encerrar uJ1\

já existe nomercado é a extinção relatório a respeito da atual
dos fios. "Substituímospor antenas situação da segurança pública na

e ganhamos mobilidade e agilida- região. Depois disso, os municípiOS Ide na instalação", explica. Nesse e o Estado voltam a discutir alter'

caso, o projeto pode ser colocado nativas de melhoria. (KE)
I

POLÊMICA DAS NOTAS

Uner]quer lista de aprovados
no exame realizado pela OAB

PIERQ RAGAZZI

Coordenação da Unerj pretende rnudarcurrículo.para melhorar conceito

COL e Pró-Jaraguá projetam decoração natalina iluminada
JARAGUÁ DO SUL
A Câmara de Dirigentes

Lojistas lançou, ontem, o projeto
de decoração natalina para a

cidade.As luzes devem se� acessas

no dia 18 de novembro e vão

iluminar o Calçadão da Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca,

além de outras ruas centrais do

município e da Ponte Abdon
Batista. As fachadas da Scar e do
Centro Empresarial também
ganham atenção especial.

O investimento é de R$ 170
mil. Os recursos necessários já
estão assegurados e foram doados

por instituições privadas. Con
forme os responsáveis pela câ

mara temática que projetou a

decoração, o objetivo é buscar o
natal mais bonito do Norte de
Santa Catarina. As luzes per

manecem até o início do mês de
janeiro de 2008. (KE)

JARAGUÁ DO SUL
6 agricultor Carlos de Mello

Alves, 24 anos, entregou-se à

Polícia Civil na noite de quarta
feira. Ele é o assassino confesso do
funcionário público Antônio

Xavier, 51, encontrado morto a

tiros na Rua Herbert Baumann

(Jaraguá 84), na terça-feira.
Mello está Presídio Regional e
vai responder por homicídio
doloso (com intenção dematar)
qualificado por motivo fútil. A
pena para esse tipo de crime é

de 12 a 30 anos de prisão.
O delegado Marcos Assad,

que está conduzindo o caso junto '

com o delegado Uriel Ribeiro,
disse queMello afirmou que vinha

sendo ameaçado e agredi�,
verbalmente pelo tio da mullia
dele. A vítima morava com

sobrinha eomarido dela namesn
casa, no [araguá 84, e os d'
homens teriam discutido porq
que Xavier expulsou o casal
residência, na noite de dom

Segundo o delegado, abri
teria sido motivada pela d�
confiança de Xavier de que
marido da sobrinha trafica,
drogas. No depoimento, Me�.
negou ter envolvimento com

tráfico. Comentou também quo
Mello teria jogado a arma d
crime em um matagal, mas

revólver não foi encontradoat
o fechamento da edição. (DI)

CESAR J�\ó

Delegado Marcos Assad (foto) e Uriel Ribeiro trabalharam no caso

. Colegiado da r�,gião dis.cute<. nova,
, teçnoltBia�pafufgw:a.JJça:�púbti�J
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operação. da PRF vai flagrar
os motoristas mais apressados
Radares fotográficos
rptornam às BR

'

s

101 p 208 no feriado

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
A Polícia Rodoviária Federal

estima que cerca de 50 mil veí

culos devem passar diariamente

pelo trechoNorte das BR /

s 10 1 e

280 durante este final de semana.

Por isso, quem pegar a estrada

precisa ficar a atento para evitar

problemas que possam estragar a

viagem.
A dica do delegado regional

da PRF, Adílio Paiano, é evitar as
ultrapassagens forçadas e a alta
velocidade. Vale lembrar que na
280 os motoristas não devem
deixar o velocímetro passar de 80
quilômetros por hora. No caso da
101, o limitemáximopermitido fica
em 100 quilômetros horários.
Quem exceder essa cota corre o

risco de receber, em casa, a conta

pela infração de trânsito. Os ra

dares fotográficos da polícia vão

flagrar os apressados nas duas
estradas ao longo de toda a

operação, que segue até à meia
noite de domingo. �

.

Outro alertaequanto possíveis
congestionamentos nos acessos às
praias de São trfuiclsc; do Sul e'
BarradoSul. "Com:certezaomovi
mento vai gerar filas na tarde do
dia 14", enfatizaPaiano.

ONIB·US.·.:'9EnRIIS
. ." ": i;{k.'

O movimento de passa
geirospreparadosparaviajarno
final de semana prolongado
obrigou as empresas de trans

IXlrte intermunicipal e estadual
a colocar ônibus extras para
suprirademanda.NoTerminal

. Rodoviário de Jaraguá do Sul,� a exp
. / dectatlva e e que a

procura registrada'na noite de
ontemcontinue ao longodesta

. .�Xta-feira e no domingo.

Passageiros aumentam a procura por ônibus na rodoviária de Jaraguá do Sul

O aumento de carros nas ro

dovias tambémtende acausarmais
acidentes do que os registrados em
finais de semana normais. Para
minimizar isso, a PRF reforçou o

número de policiais nas ruas.

.

Conforme o delegado, a presença
de viaturas em rondas constantes
intimida os infratores. A meta é

diminuir pela metade as ocor

rências no comparative com 2006,
quando aconteceram 227 batidas,
com 161 feridos e novemortos no
Estado.

METEOROLOGIA-Quem
esperava passar o feriado na praia

\"-,,, ... , .j�.l ... \_ ..H '1,"111 I" ......... ,. \ Ihll

Só na viação Catarinense fo
ram disponibilizados sete carros

excedentes na quinta-feira. Hoje,
outros quatro devem se dirigir' a
Curitiba, no Paraná, e à capital do
Estado, Florianópolis. Nos dois
dias, as chegadas e saídas devem
fazer circular pelo local cerca de
duasmil pessoas, o que representa
aumento de até 400 passagens,
segundo o gerente, NelsonZípf

No guichê da Canarinho,

e embaixo de sol, pode começar a
mudar os planos.Aprevisão é que
uma frente fria se desloque sobre
a região Norte do Estado, dei
xando o tempo fechado durante

quase todo o final de semana.
Para hoje, a meteorologia

, indica chuva fraca ao amanhecer..
Mais tarde, porém, a instabilidade
se fortalece e ocorrem trovoadas.
No sábado, o sistema começa a se
movimentar, enfraquecendo as

nuvens carregadas. Após omeio
dia, a tendência é de céu nublado.

Já no domingo, o sol volta a

aparecer, aos poucos. (KE)

Reunidas e Via Sul, a maioria
dos clientes compra bilhetes

para as linhas que seguempara
o Rio Grande do Sul. Cada
uma recebeu �créscimo'de
dóis ônibus. Já na Penha,'a
movimentação sai do nor
mal apenas no domingo,
quando os turistas retomam

ao Rio de Janeiro' e a Porto

Alegre fazendo conexão em
Jaraguá do Sul.

In.!, •. 11'., I ''''�),.l(lttfq·nIIHf! I) ........

Escola de Schroeder presenteia
alunos com espetáculo circense
SCHROEDER

O Dia das Crianças, co
memorado hoje 12 de outubro,
existe há 87 anos, mas ganhou
evidência na década de 60

quando uma fábrica de brin

quedos fez uma promoção para
aumentar as vendas. No en

tanto, aEscola Elisa Cláudio de

Aguiar, em Schroeder, de
monstrou ontem que a data não
é feita só de brinquedos. A en

tidade promoveu momento de

alegria e descontração, no qual
mais de 500 criançasmostraram
os trabalhos desenvolvidos pelo
projeto "Circo na Escola". Os
estudantes apresentaram es

petáculos circenses como palha
ços, malabares, dança, imita
ções e música.

O professor que idealizou o

projeto, Pedro de Castro, disse
que a intenção é fazer com que
as crianças tenham uma visão

diferenciada da data. "Dá para

fazer festa sem o presente
material. O importante é criar

um cidadão capaz de ser e não

apenas ter", revela. Para ele

proporcionar alegria por meio

do circo foi o presente que a

escola ofereceu às crianças. "O
presente material se perde com
o tempo. E momentos como

esses marcam a vida delas",
considera o professor.

Prova disso é a estudante
Marilia Xavier Pereira, que
apresentou malabares e imita

ções que contagiaram a platéia.
"Meu sonho é trabalhar no

circo", fala com tom anima

dor. Antes de o circo entrar na

vida de Marilia, ela tinha di
ficuldades de se relacionar e

agora o que mais quer é fazer os
outros se divertirem. "Eu gosto
de fazer as pessoas felizes. Estou
fazendo uma coisa boa para
mim e para os outros", con
sidera. (GR)

CESAR JUNKES

Marília (esq) diz que o circo mudou seu modo de ver a vida e a deixou mais feliz

PROGRAMAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS
SCHÜTZENFEST
O QUÊ: Tarde das Crianças
QUANDO: 14 às 17h
ENTRADA: Gratuita
Distribuição gratuita de pipoca,

.

picolé, refrigerante e o desenho para
pintar do Wilfried, (mascote da

Schützenfest), no qual serão
sorteadas duas bicicletas.

BANANENFEST
O QUÊ: Festa das crianças
(até 12 anos)
QUANOO: 14 às 18h

ENTRADA: Gratuita
PASSEIO CIClíSTICO: 13h30 saindo
da praça Arthur Müller. Coni karao
kê, pintura facial, cama elástica, to
bogã e piscina de bolinhas eativida
des esportivas. Distribuição de refrí
gerante e pipoca para as crianças e

um Bolo Gigante no final da tarde .'

CANCHA DO DIRCEU
O QUÊ: Confraternização
com pais e crianças .

ONDE: Estrada Nova.

INFORMAÇÕES: 3370-2776
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UNIÃO

o casal de empresários, Angela e Francisco, casa hoje na

'. Igreja Nossa:Senhora Rainha da Paz, na Vila Nova. Após, os
convidados serão recepcionados no Baependi,

,
r
:

'. ':

(lJirculo
.' Italian()". '

de Jaraguá do Sul

PARLANDO ...
· PARLANDO ... � ECCO!

Enslno da Língua
Italiana - Matriculas

! .

i Estão abertas rnatriculas para novas turmas para o curso de
.

língua italiana. '

O curso é administradona sede do Círculo Italiano, à Rua dos
Imigrantes Italianos, 33, Bairro Vila Nova.

Terça-feira" 09:00 às 11 :OOh 15:00 às 17:00h 19:00 às 21 :OOh
Quinta-feira - 09:00 às 11 :OOh 15:00 às 17:00h 19:00 às 21 :OOh
Interessados poderão entrar em contato através do telefone

3370.8636, no horário das 14:00 às 18:30h, ou através do e

mall: circulo.italiano@netuno.com.br

Jantar Mensal
Acontece nesta sexta-feira, dia 26 de outubro de 2007, o

tradicional jantar típico italiano, em nossa Sede Social.
.

Reserve seu ingresso antecipadamente, através do telefone
3370.8636.

.

.

Mauro Tusset Joãozinho Júlio Depiné
. �, ,i.; 'Depto Comunicação Presidente.

L__, _" :....._._�, . __ . .�_ ... �_.__ . .. ._ ... _ ... __ .. _._ ..... _ .. __ . ._�...... " ... _ ... _" .. �

:'ô"

cOlJeio,com@0Correiodoppvo.com.br

Encontro familiar
o 6º Encontro da Família Wohlke acontece hoje, a partir das 10

horas, no Parque Malwee. Por volta das 13horas, os participanres farão'
.
uma entrega de alimentos para a Casa de Apoio Padre Aloísio Boeing,
No evento comparecerão descendentes da família alemã de 'várias .

cidades doEstado, ComoSãoFranciscodoSul, Itajaí,Joinville, Blumenau
e Concórdia, e também de Curitiba e São Paulo. Segundo a anfitriã
Karla Beatriz Graciola, esposa do Dt OSITuir Graciola, o objetivo'do .,'
evento é recolher e cornpartilhariníormaçôessobre as origens daFamília.

. Com os 'dados de todos os participantes, eles pretendem escrever um
..

'

livro contando a origem dosWohlke.
. .

Entrega de Parq�(t
'.

.

A Lunelli- têxtil entregou recentemente um parquinho às

crianças-da escola cÍe Nereu Ramos deCorupá. A iniciativa se.

deu para comemorar.oDia daCriança; Oparque vaiproporcionar'
momentos de al�gria e era uma reivindicação da comunidade.
escolar. As crianças demonstraram a gratidão pela iniciativa da .

empresa com frases como: "Um sonho sonhado sozinho é Um

sonho.i.nrn-sonhõ sonhado junto torna-se realidade".

DIVULGAÇÃO

Faleceu às 21 h30 do di(!1 OI
10, o senhorAntonio Arnoldo
deAraújo corn idade de 86
anos. O velório foi realizado
no Salão da Igreja São José

· e o sepultamento no
'

cemitério de João Pessoa.

COMUNICADO
ESTAMPARIA MCJR LTDA - Serviços de Estam

paria, inscrita no CNPJ: 06.206.911/0001-56, I.E

254.837,867, estabelecida no município de Gua

ramirirn na Rua Antônio Zimmermann, N° 271 , Bairro

Centro, torna pública que requereu junto ao FATMA a

Licenciarnento Ambiental para continuar com sua

él��vidade.' ?ff. Estamparia .

Faleceu às 18h30 do dia:
10/10, o senhorAndrêPereira •

· da Silva com idaoe deB8 '.

•�nos. Q velório foi realizado
ná Capela Mortuáiia Senhor

·

Som Jesus e o sepultamento
no cemitério Municipal de
Guaramirim.

, .::

· Faleceu às 14h30 dodia 101
.tü.asemorajreae ;.;
Hornburg Becker com idade

·

'de 90 anos: O velóriOfoi
.

• realizado na Igreja Apostolo
Paulo e o sepultamêntÔno

� cemitério de Rio da Luz II.

LOTERIAS

·CONCURSO: 909 -:

·:�U - 22 - 26 - 28 - 3á�42
_-, . �i ,"

.....

CONCURSO: 765
,:�01 - 02 - 08 - 10 -11 Y';
-

15 - 24 - 27 - 33 - 38'\
47-53-56-64- i'J'
.78 - 80 - 85 - 94 - 98

EXTRAÇÃO:04.180 .

\. to Prêmio: 15.825 _ R$ 200 00000
\2° Prêmio: 24.072 - R$12 000,00
3° Prêmio: 17.095 - R$ 8,000,00
4° Prêmio: 43.878 _ R$ 6.000.00
5� Prêmio: 09.634 - R$ 4.000.00

.� ,;", ..

Radiologia Odontológic
e.:J).:'Wellillytt.u .H.. (!llIlall",

, Especialista em R�diologia fi (n,(o.l("(II,'
.

Mestrando e,"1 pcriodcinlJ.:
Prof. Colab. das Di;,c(plin�s do R" (i)',"I.I

e Atividades Cnrucas rI,l f'"d,i :,,,J,

deOdcntoloqra' UllIvlllr. nf·'.ll, ""."

Atcm!!:llIOS C,illvr:r!U,'

Entregamos Ex:iI!lC<' "'11 ",.!, 1'. .. (, ... 1."

Fi. Ângelu SC!l!OU!1 .Ó. '. i .' i'

Jaragua do SIII-::'!' Ifill IIt'''(· ,'., U,

·",!·r,(x 47<U71 Z'I!! 1

F-11Fiil 1,o'-dul·fl1Io1 ,'!,nn\' l,·i
'------ _._-_._--

,

,
Inscrições abertas

.

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

filho(a) matriculando-o no Colégio Evangélico Jaraguá.
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o CORR�IO NOS BAIRROS

Moradores daBarra pedem pavimentação
fOTOS PIERO RAGAUI

Militar, a PastorAlbert Schneider
foipalcode 17 acidentesde janeiro
a agosto deste ano.
A auxiliar de tecelagem

RosângelaMariaCuppini, 25 anos,
leva todos os dias o filhoEmerson,
de umano, aoCentro deEducação

-

Infantil Wolfgang Weege. Ela
comenta que é difícil atravessar

ao outro lado da rua, mesmo na

faixa de pedestre, porque os

veículos costumampassaremalta
velocidade. ''A gente fica insegura
em andar aqui, precisamos de

segurança", comentou. 'O
presidente da Associação de

Moradores daBarradoRioCerro,
Anoar Primo Batisti, destacou
também a necessidade de se

instalar lombadas eletrônicas em

frente à Escola Estadual Duarte

Magalhães.
Os moradores também

mostram preocupação com a

situação daRuaRI 98, no interior
do bairro. A rua é uma das mais

íngremes do município e foi

pavimentada com lajotas há cerca
de doismeses,mas omaterial está,
aos poucos, se soltando. O

secretário de Obras, Alberto
Matcatto, disse que, na próxima
semana, a empresa contratada

deverá terminar as obras domeio

fio na RI 98, mas que o problema
das lajotas quese soltam será

solucionado somente quando os

moradores fizerem calçada, que
acabará com a infiltração da água
das chuvas. -

Spgurança é a

prioridade da

comunidade

DAIANE ZANGHEUNI
JARAGUÁ DO SUL.

Umdos bairrosmaispopulosos
domuiricípio, aBarradoRioCetro
concentra as reivindicações de

melhorias na sinalização e na

pavimentação. É o caso da Rua

Pastor Albert Schneider, onde a

comunidade pede a instalação de
uma lombadaeletrônicaem frente

aoPamae aoCentro deEducação
Infantil Wolfgang Weege. A rua

é uma dasmaismovimentadas do

bairro e está entre as
o
vias com

maior número de acidentes do

município. Segundo a Polícia Reciclador SI;'bastião da Rosa mostra lajotas soltas na Rua RI 98

RAIO-X DA BARRA

DO RIO CERRO ÁGUA, PÓ E LAMA-DEMAIS
de ca-minhões, já que a rua

serve de acesso a várias

empresas. O presidente da

Associação deMoradores disse
que aRuaMariaAlves de Salles o

alcançou adesão de todos os

moradores ano passado, mas
que a Prefei-tura não informa a

previsão de quando as obras

devem acontecer.

O secretário deObras, Al
berto Marcatto, disse que a

Otto Kutcher de Oliveira

deve ser visitada nos próximos
o

t
dias por uma equipe -da
secretaria de Obras; que deve
avaliar os problemas estru-

o

turais da via. Segundo ele, a
pavimentação na Aman
dus Rengel não tem previsão
para acontecer porque de-

, pende da liberação de recurso
do governo do Estado a fundo

perdido. Afirmou também

que a Rua Maria de Sa
lles deve ser pavimentada
em2008.

Na Rua Otto Kutcher de

Oliveira, o problema é a falta

de uma boca-de-lobo 'para
escoar a água das chuvas. O

mecânicoAdairKrug, 45, afirma
quebastachovermais forte para

que as casas encham de água .

"Precisa abrirurnaboca-de-lobo

e limpar a tubulação"; comenta
omorador, quevive no local há
18anos.

Os moradores também rei

vindicam a continuação do as

falto na Rua Bertha Weege,
o

entre a entrada doParqueMaI-
o

wee até o [aragua 99, e a pa

vimentação das ruas Amandus
I Rengel, perto do Bairro Rio da
Luz, eMariaAlves de Salles. O

principal problema é o pó e a

lama que invadem as casas. "É
impossível estender roupa no

varal", comenta o pe-dreiro
AdernarMouradosSan-tos, 42,

, quemoranaAmandusRengel.
O problema do pó é ainda

maior em virtude do alto fluxo

• 6.322 moradores (segundo censo
IBGE de 2000)

• Duas escolas: Escola Municipal
Guilherme Hanemann e Escola

o

Estadual Duarte Magalhães
• Um Centro de Educação Infantil:
GEl Wolfgang Weege

• Quatro áreas de lazer
.

• Não tem rede de esgoto
tratado(começará a ser

implantada no próximo ano)
• 100% de cobertura de água
tratadaPastor Albert Schneider é uma das vias mais perigosas d� município

J'

No.VA, Á,REA DE LAZER Curiosidade
o nome Barra do RioCerro nasceu

porque o bairro ficava nas ime-

o diaçóes do Rio Cerro. Foi no bairro
-

que surgiu a primeira escola do

município, fundada em 1900, onde
.

hoje está a garagem da Prefeitura.

A então SocIedade Escolar Par- o

ticular Católica tomou-se institui- o

ção estadual de ensino em 1938,
hoje Escola Estadual Professor

José Duarte Mâgalhães. A maio-
o ria dos moradores da Barra do
Rio Cerro são descendentes de
italianos:

Umanovaáreadelazei:Essa Os moradores já têm até

éumdospedidosdosmoradores, sugestão de local: uma área de
das ruasAlvinCarlos Krueger, cerca de 2 mil metros quadra
eLuizRosa.Opresident�.Anoar dos, na esquina das duas ruas.

Batisti disse que o bairro tem . Os amigos Jhony Fogaça, 14,
quatro áreas de lazer.mas,devi- 00 Lucas Becher, 12, oe LucasOd-

-

do ao aumento do número de wazny; 10, aprovaram a idéia. o

moradores, os espaços e;tão se "Seria ótimo, Jogamos bola na,
tornando insuficientes, especíal-« rua porque as áreas de lazer

,

o

mente nas localidades mais • ficam longe daqui", comentou
iíl.fastadas. ]hony.

--
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Devido ao feriado,
:

.

Café espresso com deliciosos doces e

salgados em um ambiente élimatizado,só
não estaremos na DOCE SABO,R CONFEITAR�j
atendendo nos',
dias 12 e 13/10.
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Por M1J«!! Gonçalves
{rnoagoncalv�s@netuno.,colT1.br). .

SEME-MAI'L

Saiu um. comentário "na cidade' que algumas
empresas, do tiPo ''grande'', irão aderir a "sexta4eira

.

sem e-mail"� Argumento: 'com o cQrreio eletrônico

entulhado, 0$ furidor1:ários quase ndo falam mais

uns'com os outros. Quem usa essa [ertametaa, são os

americanos. Será que (lqui·vai funcionar aqui?
S 'J..qe1 ta.

FOFOCÓDROMO �.' IDADENOVA

C a rl o s C h i o din' i j 'Quem continua recebendo'

presi?:nté ,?O, PMDB cumprimentos pela �stréia,
municipal, ja mapeouad" " .'.

'cl� d
. : e seu amversano, ontem,

G1 a' e, passou por :elma "

d Ih "

iques" 11 de outubro, e a mmha
e ve os caci ues e

está 'com o partido amiga e empresaria Deni
,

. ,...
. • .:

.

estruturado, e .. com F a c h i n i
__.M i l "FRASE' DO :D.IA, E, TE ,CO·(\lTEI!

garantia de disputar as 'cumprimentos,
eleiçÕes rnunicipais. Ou
seja,

.

-

está. esperando
alguém

_

se "rnanifestar
.

DIZEM PORAL.

®

Pizzas &Lanches

..3273-0102 '.

A verdade é. a melhor
. .:

. Hoj·e. ¢ 6 ·di� 'do "Sim" de Diego de Souza e Franciele Ewald, A
camuflagem. ·Nin.��é.rp. '... ", cerimônia serána Igreja Nossa Senhora do Rosário, Rio Molha, e a a

.

.' recepçãonaRecreativaArweg.
.

.

:** '. ". .'

Belíssimo' carro o Tucson da Hyundaí. Os bambambãs da cidade
, estão todos aderindo ao novo brinquedinho.

81 DICA,B�'SfXTA �*o domingo;"às 15 horas, tem futebol feminino no Estádio João
Curtir a Bie'fbud-e ao som" Marcatto. Olympya de Jaraguá, contra Porathde Pomerode. O jogo é

d F'l 'h' :'B' "d:' 'h' ..
.: 'válidopeloCampeonatoCatarinense. "

,

e . avm o ", aI) �ra e ** """
.

,.
,.'

,

Pilo deCuritiba:
"

-:
" "T�rt1bérn no domingo, quem bate as taças e faz TimTim, é Eliziane

.

'

'.;
, '

Reis" Mil vivas!
.

acredita nela.'.

para'o vice,
- Max Frich,

,

'.

..

.

'

QueAntonio Grubba, o
CAiJÊ????'? ..

'

: ,: Grubinha, não está se

"

.' ,.,., ". agüentando. É a tal
Os torcedores do' Sã'o Pa�lo, .' distância. do poder,

.

da
súmiram, :' 5er4 �Hao �:c.o'Íte, da.bajulação. Os
cura.ndo a ressácâ'da 'próximos .ao homem
âer:àta 'sofil4ci sabri' 6 garantem que isso lhe
M11úmár.io da Colômhia!?? fáz falta. Pescar .sem
Falando ni:Sso," co-mo é 'cargo não e á, mesma
Mfne,s�o ,n?me dess.e time?,?? coisa que pescar tendo 0-
1!zonar' , '" ..

..'
.
'.

.

' .

.

'.
'

..
,o...... ..

s:
.Ó, poder.. O que. vern

. \'. --:.'
_. l levando o homem 'a'

7"
,

�, ..•••• _:: pensar ,setiarnent(� , ern

AMIUAWOHLK�",' '�"co:ncotieiavefeadE)r:nas:
,

.... ", ,.", _' ',",": .,próximaseleições."
O. càsál Dr.Osmâr. �

'. '

Or a C ion à ' e '" KaT I'à ." ......._,,,.......,-����.._-,��...,...-

f
.ohlkE�, será arifirrião,. .:
oje, emJaraguá do Sul,
o Parque Malwee, do.

�o Encontro,da Eámíh� .

Fo:�lke.. Serão ·12Ó ..
'a m.'í'Li as' ,-.. d'.:e ,

�e'scendência'ále�ã:' '�." \ "

'** " '" :'.
. Dia 20 de' outubro, no Beira Rio Clube de Campo, tem a festa
Celebration.Evento para recordar e celebrar os anos 80.
>1:*

, ,Neste.final'de semana termina a i9ª Schutzenfest, a festa dos
.atiradores,
.**

.
.'

-,

E ó �eu 'abraço de hoje cheio. de energias positiva; vai para o

empresário 'André Caviguioli, figura gente .boa, leitor assíduo da
"

.
coluna.e'o <!fu'e'émelhor, um bom amigo.

.

'. ** '
.. �

"

RESTAURANTE E LANCHONE,E '

.�����11Jí
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A Família do Futuro
(140 - Sex/Sáb/Dom/Qua)

Resident Evil 3: A Extinção (Dub)
(16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Todos os dias)
• Cine Shopping 2
A Turma da Mônica - Uma aventura no

tempo - (14h30 - SeX/Sáb/Dom/Qua)

Ratatouille
(16h30 - Sex/Sáb/Dom/Qua)

Rogue o assassino
(18h50, 21 h - Sex/Sáb/Dom/Qua)
(16h40, 18h50, 21 h - Seg!Ter/Qui)

• Cine Shopping 3
Tropa de Elite
(14h20, 16h40, 19h.21h20
- Sex/Sáb/Dom/Qua)
(16h40, 19h, 21 h20 - Seg!Ter/Qui)

JOINVILLE

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

Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Ratatouille
(15h - Todos os dias)

Os mensageiros
(17h20, 19h1 O, 21 h - Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Tropa de Elite
(14h30, 17h, 19h30, 21h50
- Iodos os dias)

• Cine Mueller 2
Putz, a coisa tá feia (Dub)
(13h45, 15h40, ] 7h30 - Todos os dias)

Licença para casar

(19h40, 21 h30 - Todos os dias)

.' Cine Mueller 3
Resident Evil 3: A Extinção
(14h, 16h. 18h, 20h, 22h
- Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkl 1
Iropa de Elite
(14hZO, 161140, 19h10, 21h30
:- Icoos os dias),

.

� Cine Neumarld 2
'Resident Evil 3: A Extinção' .

(14h, 16h, 18h, 20h - Sex/Sáb)

Superbad é hoje
(22h - Pré-estréia Sex/Sáb)

..

Resident fyil 3: A Extinção,
(14h,16h,18h,20h,22h
- Dom/Seg/Ter/Qua/Qui)

• Cine' Neúmarkt 3
Hairspray - Em busca da fama' ,

(16h50, 21 h45 - Todos os dias.)

Ligeiramente grávidos
(14h10, 19h20 - Todos os dias)'
• Cine Neumarkt 4
Instinto Secreto
(19h15, 21h40 - Todos os dias)

Putz a coisa ta feia (Dub)
(13h50, 15h40, 17h30 - TodQS os dias)

• Cine Neumarkl 5
O vigarista do ano

(14h30, 17h, 19h30, 21h50
- Todos os dias)

• Cine Neumarkl 6
Stardust - o Misterio da Estrela (Dub)
(13h40, 16h10, 18h50, 21h20
- Todos os dias) U

ocorrelodopovorgoccrrelcdopcvo.combr

• J"'9"'-'" Sul •R,���__..

--1--
.. - ..

------ .. - .. - · ..

·--·-r
..

-.
_._ .. _-- .... -.- .. ---

HOJE Cj' SABADO DOMINGO

Q I SEGUNDA

MiN: 20'C i MiN: WC """, MiN: 16'C u,;", MiN 16'C "u'"

MÁX:28'C ou', I MAX: 24'C� I MAX: 21'C "u '" 1 MAX:20'CQ
Sol com pancadas : Chuvosol Chuvoso l. ChuvosoI '

.�
,

� Fases da lua

O DIA DE HOJE-
SANTO
Nossa Senhora Aparecida
São Serafim
Santo Edvino

EF.�MÉRIDES
Dia da Criança
Dia dó Descobrimento da América - 1492

-

Dia do Engenheiro Agrônomo
Dia do Corretor de Seguros

.

Dia do Basquete
Dia do Mar

1808
O príncipe regente D. João cria por
alvará uma casa bancária, chamada
Banco do Brasil.

1931

Inaugurada no Rio de Janeiro a estátua
do Cristo Redentor, cuja iluminação foi

ligada de Roma por Marconi.

1968

Começam na Cidade do México os_XIX
Jogos Olímpicos, com 7,500 atletas de
112 países,

2003
. Michael Schumacher torna-se

hexacampeão mundial da fórmula 1.

PREVISÃO DO TEMPO'
Tempo fechado no Norte_do Estado '.

Frente fria em deslocamento porSanta
Catarina mantém a instabilidade no

· Estado. Há risco dê temporais com ventos
· fortes isolados em todas as regiõ�s,
Temperatura estável. Vento de nordeste'a

.. noroeste, traco amoderado com fortes
·

rajadas associadas a temporais,

. licita:ção da rodovia
Jaragüá-Pomerode' em novembro
o Correio do Povo, edição det O a 16 de outubro de 1987, noticiava
que o então deputado Adernar Duwe havia recebido do na época
secretário dos Transportes e Obras, Neri dos Santos, a confirmação -

de que naquele mês de novembro sairia a licitação para a

.construção e pavimentação da rodovi-a Jaraguá-Pomerode. Q início

provável dos trabalhos nos 21,8 quilômetros seria em janeiro de

1988, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento,
-Segundo a matéria, o prefeito da época Durval Vasel também
intormava que aguardava do Ministério da Agricultura Cz$ 500 mil

para aplicação do rebanho leiteiro do município, com a compra de
terneiros de raça. Se.gundo o prefeito o município esperava a visita
do então Coordenador Estadual de SEAC, Leonardo Quadros, para
definir a efetivação do programa do leite, que iria atender a cerca de
mil crianças carentes em Jaraguá.

" O cue DO LEITOR Mande SUi! foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo,com,br

"Meu nome já diztudo: Belinha. Fui encontrada na rua, e olha só como agora estou
fortinha. Assim é minha casa, com flores e um gramadão onde eu posso correr
Fui clicada pela minha dona, a peise Linzmeyer, que adorn tirar fotos de mim'! ,

UTILIDADE PÚBlICA-
CURSO
O curso "Vender mais e melhor"
será oferecido no Centro
Empresarial no dia 27 de outubro,
das 8h30 às 17h3D.lnscrições
p�lo fone 3275-7017,

.

ENCONTRO
O grupo Aplausos & Tomates

apresenta hoje e também dia 26 de
outubro, às 20 horas, no Colégio São
Luis, o espetáculo "O dragão verde",
Ingressos no valor de R$ 6,

'; �

• LAGES. i

MIN: 'WI MÁX: n"

NOVA CRESCENTE. MINGUANTE

\) 3110

�

11/10 19/10

CHEIA

026[10

11/10
Iria Schons Sanches

Meraci Muller Strelow

12/10
Ademir M. Etkert
Alessandra Parcker.
Aliberto Fritzke
Alinda Klemann Fiedler
Anita Wàckerhagen
Antnnío Valdir Striogari .

Beatriz Martins

Daiane Merlin Lindemann'
Daniele Cristin� Maus

Denise Mull�r
Erian Demarchi '

Felipe GalJriel Guenzé

Francisca Soares

Graziele Ropelatto
lrln Volkmann

Jaime Giese

Jair José Dalprá
Jenifer Aparecida Hern�cki
Jonatan A. Steindl

Josiane Hita Lemes Meyer
Judite Dumke

Laurita Viebrantz
-r.:

Leticia Antunes

Luis Cláudio Siewerd

Maria Herminia S. Perto

Marlete A. Zoz

Norberta Gaulke

Orgalina Stüber

Pedro Barcelos

Rosimeri Ap. Rodrigues Richter

Simone Ap. Ceply Klitzke
Thales J. da Luz

Valdemir SaMano da Silva
. Valter Haterrnann
. Vaudair Pereir

t: r 1'1 E'j
.'

• JAR"AGUA
.

!
.-"

DO StlL
Mír�:'200;J-MÁX: �8° /

vo
FLORIANÓPOLIS
MíN: 20°1 MÁX 14'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCORREIODOPOVO

Eterna Magia
Nina diz que Peter é um bandido frio e

calculista. Max, Eva e Pérolapedern que
ela pare de acusá-lo. Peter diz que ela

está tendo uma crise .nervosa e que é

melhor interná-Ia. Nina súplica que

Conrado e Max façam alguma coisa, pois
. Peter yai matá-Ia. �éter aplica uma

·

inj�çã� em Nina, que 'se debate. Peter.
dá outrá injeção em Nina, depois que.

-. todos saem. Matilde corifessa que ama

Joaquime Bruno a abraça, consolando
a. Nina grita aterrorizada ao acordar em

·

um lugar estranhO; com braços' e pernas
amarrados.

SPtp �fCados
Beatriz.mostra a Clarice' a fila na. qual
Pedro iiiirma que eles tivérám um caso

'. e ameaça mostrá-la no tribunill caso ela

não atira mão da guarda das crianças ..

Glane.e fica indignada e a expulsa de sua
· casa: Clance acha que foi,Régis quem

entregou a cópia da fita aBeatnz e pede
.

·

que ele saia de sua casa: FláviO se sente

; mal durante seu passeio com Agatha e
·desmài,a. A recepcionista do laboratório
diz a Adriano que há algo de errado. no
examede DNA e explica Q�e pode refazê
lo �T alguns dias ..

'

•.

Duas Caras
Màri? Paula tenta alcariçar Ferraço, mas

•.. é atropelada. Ela ainda tenta segui-lo,
mas o motorista achá'melhor que a

levem vá para o hospital. Juvenal

inspe�l(jna a casa de Dália:' Ronildo não'
.

gosta e é agressivo cOFn ela. Maria
'Paula diz a Luciana que'viu Adalberto.

�ucianª comenta com italo que Maria
Paula pode ter se engán�do, pois só
viu o homem de costas. -Juvenal diza

.

Evilásio que vai ficar .de olho em Dália:
· Bernardinho encóntráüáüamactucada
e conta para Juvenal.

Luz do Sol
Bernardo fala que acertaram um policial.
Drica pergunta se o tiro era para Agenor
Laura acha que Agenor fugiu ..Leonardo diz
a Lallra que o tiro era para átingir Agerior.
Agenor corre ·lófen� cneqa em casa'

nelvosa e diz para Valaríares quP. errou o
"Ivo ValaClarp.$ diz para LllIl!ll<l que :b

LlIIS<lS I!Slao rlafldo (!II cillo p, lia di'!!: r qlll!
1,llvl!1 St!I<llnl!lIlol',,':qllf!1 f'l ;1 VIII'Idlll,,1
111111101 V', "/\h:,llll.lr,) UI) lI;"� I I)II�II, I ill: 'ill!:

1I,llJh�lInllltlllllqlw 11:111 11111" 1(1'1 V, 'I IIIII! ,I

111111.1 P,II.I 11:111;) (JIll' (;1'1'1111 ttl 1'::1:1 \IVII

II" 1·'plll.1 '1111' (;I':q'" 111 " 1111 I "',,1I11t

Cdml��-do COIdÇão-
l'I'IIt·( I I

.

"I! ,II I,' ,i 1\11.11' 1'111 '1111 v " tll.l' I

III t\.Llii do ')[' Illq,1 I'j'lllllllloll II II t /11 JlI,

1""'11111.11101""111.1 M,III,II 11111'1'1111111 "I"

rlll'IIII'1'1"I 11,111 IItloIl' I II Ii II 1""11'11' , .. 1.1
1111::.,1 I: LI!! II' ,111,1'\ dl'Ll 1\11.11 (I'll' I

,lll.oIlIr.II'·111 I'; .,11111.1.1,11"1',,111111'1.111111111111
11111' ':11.11.111.1 It!V.I tit: VIII!. I ,I IH"II' 1.1

Mdl(.(�lo 11.111.11:1:11,1 M,111.1 d,1 I!"i I

1:ItIIJVI!I,1I1.1 IIcll! I till I I till .1 I I, 'ti'
IIItVilllll'IIII' I '

"

. II .1.1 t:l1I11.1 P,II,II ,ltlll ílllt
,JlIllOIl(� 1��.;I;t Ulll1 t:,IlICi�1 111.1', t

' o! till!!('
lit! 111110 11111111 lo po 111111 � li, III '1111 � I I 11.11
SOIIlI! I:ssc d!;SIIIIIIl. LIII:I.r ilil ,I 1',1111,1
que acha que o cliagnoslll:illisl.r I!II ,11111
Porque Simone está muito beru.
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CEGONHA
Valeu todo o esforço de
Jennifer Lopez para
engravidar - incluindo.

inseminação artificial,
dieta feita sob medida

para as mulheres 8, ..
'

claro, muita prática)\
atriz e o marido Marc

Anthony estão grávidas.
Aconfirmaçãofoi dada
pela mãe da cantora
para a revista "US
Weekly". A futura vovó
ainqà afirmou que a

. filhà está esperando
gêmeos.

SUDOKU

ocorreiodopovo@oGorreiodi)povo.c,orn.br

.

DECLARAÇÃO
Durante os seis meses que.
namorou Màrcos Pasquim,
J:..ucielle Camargo evitou. falar
sobre o relacionamento. E é
assim que pretende co.ntinuar,
mesmo como fim da historia
de amor: "Já foi dito O. que
:tinhà que ser dito. Tem
assuntos que não devem ser
discutidos na imprensa; A
'separação aeonteceu e

pronto. Tenho.muita coisa
para pensar e faze� não vou
ficar valo.rizando esse fato",
disse ao site OFuxico .:

'

SELEÇÃO
Depois da polêmica em tomo

dequemviverá Bruna
" Surfistinha no cinema, a
produtora TV Zero dá início a

seleção do elenco do filme,
que será gravado em 2008.
Os testes acontecem em

São Paulo até o final deste
ano, quando os 35

.

personagens estarão
definidos. O roteiro do longa
trata domomento no qual
Raquel, menina de classe
media paulistana, decide sair
da casa dos pais para se
tomargarota de programa. .

FLAGRANTE
Carolina Dieckmann passou o

último fim de semana em
Búzios e aproveitou para curtir
os filhos. Capa da revista
"Quem", Carol foi flagrada
publicamente pela primeira v�z

.

com o filho José. A atriz contou
em seu blog que se sentê uma
mulher privilegiada. Enquanto e
marido TiagoWorcman eDavi ,

filho daatriz com o atorMarcos

.
Frota, assumiram a cozinha;
José, de doismeses, era
mimado e bem alimentado

pela mãe coruja

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Marcar e desmarcar.éompromisso não é muito legal, mas hoje o dia vai ser nesse ritrlio, enquanto a Lua se

encontrar na famosa posição "fora de curso". Por essas e outras o astral pede para você deixar que as energias do
momento conduzam suas atitudes.lsso vale, especialmente, para seus relacionamentos, principalmente se for
casado ou tiver sociedade com alguémmais.

- Touro (21/4 a 20/5)
o trãnsito pode estarmaluco e o taurino que gosta de manterfirrne seus compromissos pode se irritar ao terque
atrasar sua agenda. A Lua fora de curso bem na sua área de cotidiano não favorece a fluência dos acontecimentos.
Mas não estresse, mesmo se sua agendartivef eu sofreralterações tenha jogo de cintura.

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

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

cada quadrado de 3x3.
.

DI:VIRTA-SE
Cana de graça
o bnbado está levando a

maior dura do delegado:
DIIPI dizer que o senhor

1'�;liIVoi envolvido na briga
rll�:;'.r:S pilantras?
illll'llJ? Eu? De. hic .. jeito

111'llillllll. dotó deleqado. Eu
. .uu II,! hie P;'IZI

i Iii !I! p(llqllt: (IS pouciais
lillll'I'I.IIIIO SI'llllill pia cá?

! II' IIIIIIXI:I,IIII 11Ie:

!,Itt '1111:11 Ijlll: 1jiliS VIL.

�j III 1'1 iii:!\( Ii I

1.11,,1 ,! 111;11111 IIiC briga
III il,111 AI 1:111:1)'·;1(111 (I

,11111'1111;111 111l: (, 11111

jlllIll:I,IIJlllllIl luc. "E cana

pl,llllilo 111I1IH!OI" AI eu falei:
"It I d(:lllllIl"

�OlUÇÃO
6 8[� 3 415 7

�2I 513 7 .:' - " 6 _1.
", 417 9 116 3 <3 5-

, [21.1 13 5!3 I' 9 i 7
I I

41 J ,'6-71 I 15 2 " i:

�. 31,:.
' ,

I 7 .1 � 5 i:

�
t

�t r 8 51:,1 � I � �i, I

3 c ., t', r;, 9
c 1611 .j ::: 7 8 2 '?,

Gêmeos (21/5 a 20/6)
. Àpenas das energias estarem agitadas no céu fi isso se agravar na prática por servéspera de feriado, o geminiano
dele seguir levemente. O importante hoje é você cpnseguir sair e curtiros momentos agradáveis que pintarem sem ..

se irritar se a orcemoos aco.ntecimentos mudar, de acordo com o programado.

Câncer (21/6 a 21/7)
o cancenano já é de luamesmo, então não precisa ficar demau humor se surgirem alguns contratempo.s que
mudarem seus plqn�s. A Lua fora de curso geralmente atrapalha no andar dos acontecimentos, mas passa logo. e aí
você poderá concluir alguma tarefa que está emperrada.

Leâo (2m 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 umamúsica que O. inspire e mexa com suas emoções. MedRar é possível 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 virginiano que gosta de seguir sua rotina. Procure relaxar hoje e o

mais impàrtante, não gaste dinheiro desnecessariamente. Você pode vir a se arrepender depois.

Libra (23/9 a 22/10)
A Lua perrnanece 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 te levar". Se quiser
forçar a barra para agilizaracontecimentos, 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 que lhe for possível e amanhã resobera seus assuntos.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Você deve serflexível hoje, pois alguns compromssos, principalmente com amigos, podem ser a�erado 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.

'

Capricorniano, se você-investir energia no bom ernpenho para seguir sua carreira, certamente terá o resotado
esperado, mas não espere nada muito fluente hoje. Mantenha sua perseverança e disciplina porque'i::omacl:tia fbra' ,

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

.. :' ..

Aquário (21/1 a 18/2)
Estressar hoje pra que? Vai querer entrar na energia do inconsciente colenvo? Nada disso, comece a pensar no

feriado de amanhã e se puder já arrume suas coisas, só não pegue a estrada hoje achando 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 quepode fazer de melhor para estar em sintonia com o cosmos é tirar o

rnáximo 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.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
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O CORREIO DO POVO

TRAGÉDIA
JORGE HAJOASZ

Acidente deixou 27 mortos e 90 feridos na BR-280, em Descansei

MotoIista alega ter
perdido os freios
Pessoas que estavam
no local não ouviram
barulhos de freadas

MARAVILHA
Omotorista Rosinei Ferrari,

28 anos, disse, em depoimento,
que teria faltado freio em sua

. carreta e que essa seria a

principal causa do segundo"
.

acidente ocorrido na última

terça-feira, no oeste de Santa
Catarina. Vinte e sete pessoas
morreram e 90 ficaram feridas
no duplo acidente na BR-282.

Ele conversou com o

delegado da cidade de

Maravilha, Rodrigo César

Barbosa, que o prendeu em

flagrante após a tragédia.
"Repito que isso não significa
que ele seja o culpado", disse.
"Ele alegou que a carreta

perdeu os freios e ao tentar

jogá-la: no barranco, fez um 'L'.
Mas os peritos estão analisando
detalhes e até a próxima
semana devem enviar os laudos
a Descanso, onde correrá o

processo".
Testemunhas que estavam

no local do acidente relataram
não ter ouvido barulhos de
freadas. Segundo o fotógrafo
José Aderno, que estava com

um grupo de bombeiros e

profissionais de imprensa,

quando ouviram um estrondo,
a carreta já atingia carros e

pessoas. "Não ouvimos 'nada e

a carreta já estava sobre nós",
disse ele.
A esposa de Rosinei,

-Luciane Ferrari, concedeu
entrevista a'o jornal Zero Hora
e chorando, pediu que as

pessoas entendam a situação
vivida pelo marido. Na

profissão desde 2002, ele
mantinha uma rotina de

viagens semanais entre Rio
Brilhante (MT), onde car

regava 'o caminhão com

açúcar, e a região da serra do
Rio Grande do Sul, na qual
entregava o produto e

aguardava uma nova carga

para voltar a viajar. No dia do
acidente, ele havia saído de
Cascavel (PR) às 11h30min e

passado por São Miguel do
Oeste às 20h.

Segundo Luciene, omarido
é religioso e responsável e o que
aconteceu foi uma fatalidade.
"Ele dirige bem, é muito

.
_.

prudente, não costuma passar
dos 80 km/h. É diácono da

Igreja Pentecostal, e estámuito
abalado com o que aconteceu.

'

Lamentamos muito pelas
famílias que perderam seus

parentes, mas ele não fez isto
de propósito, preferia morrer a
matar alguém", desabafou.

_ � _. _, -' � .. �" -í J _,

PAULO ALCEU
IlPdágio

"O resultado do leilão revelou que o modelo anterior estava
focado em outros interesses, enquanto que o atual preserva o

usuário," evidenciou a senadora ldeli Salvatti defendendo a

cobrança de pedágio nas BRs 101 e 116 onde o custo será bem
inferior aos aplicados atualmente. Destacou que a taxa de
lucratividade das empresas não passa dos 9%, enquanto que o

lucro em São Paulo oscila entre 17% e 24%. Lembrou também

que o Tribunal de Contas da União, depois de onze anos, resolver
rever as concessões feitas no passado devido ao alto benefício
às concessionárias em detrimento do usuário.

Valor
A senadora também expressou sua contrariedade com a

indenização que deverá ser paga à Engepasa pelas obras de

duplicação na SC-401 em Florianópolis. "Sempre defendi o
direito da Engepasa de receber indenização, mas não R$
600 milhões, Isso não existe. É o valor da negociação com o

Besc incluindo os títulos do lpesc.E nós que iremos pagar,"
e�ressou a líder petista.

Opinião
Muitos leitores criticaram, alguns de forma veemente, a nota

"Ciúme?" que indagava sobre a influência que as fotos da ex

amante do senador Renan Calheiros causou à líder do governo
Ideli Salvatti. Por telefone a senadora revelou à coluna o

seguinte: "Morri de inveja," e virou a página. Não foi um

desrespeito e nem a tentativa de comparações inexistentes

apenas um comentário sobre apoiar e não apoiar Calheiros.

Reforço
o comando do PSDB vai brigar pelo mandato de Gervásio

Silva. Pelo menos foi o que afirmou o presidente Dalírio Beber.
Considera muito forte o argumento de que o parlamentar
permaneceu na coligação Todos por Santa Catarina. Mas a

questão visa a fidelidade partidária. a deputado deixou uma
sigla por outra. Se foi dentro ou fora da mesma coligação é

outra situação. O troca-troca foi efetuado e a fidelidade

quebrada. É aguardar a interpretação dos magistrados, já que.
o OEM garantiu que haverá recurso.

Derrota.
A ação crime movida pela WG contra o ex-governador
Esperidião Amin Que considerou Que havia. uma "relação
"promiácua entre a�agêríCia 'de. publicidade e o gov�rno do ..
Estado," foi desqualificada por falta de consistência pela
Justiça. Na fase de instrução Amin teve a defesa do advogado
Marcelo Peregrino Ferreira.

Expectativa
.Na escolha da lista de quatro desembargadores onde serão

nomeados, pelo presidente Lula, dois para assumirem no

Superior Tribunal. de Justiça o catarinense Jorge Mussi
liderou a votação em dois momentos. Além disto é o único

representante do Sul do país. Os outros três são do Pará,
São Paulo e Distrito Federal.

, ..
,

" • � J

Indicação
Atualmente o STJ conta corn

um representante de Santa
Catarina, Paulo GaIotti. A
expectativa é de que desta vez

o desembargador Jorge Mussi
seja um dos indicados pelo
presidente da República, até

porque vem liderando a escolha
entre os integrantes do ST],
Foram praticamentemais de 160
inscritos para uma lista de
quatro com o catarinense de 55
anos sendo o mais votado.

Imperdível
Pelo menos sobram elogios ao

filmeTropade Elite.Mas também
pipocam críticas. Ou seja, é

polêmico. Ouvi de quem assistiu

no Rio de Janeiro que é o retrato

fiel do submundo do crime em

nosso país. Desabafou: "O Iraque,
Minmar, tudo isso é aqui no
quintal do prédio ondemoro. E a

gente faz que não vê ou se

surpreende."

Importante
Merece méritos o governo

Lula no que se refere à re

dução da desigualdade social.
Já está em 5%, que parece
pouco, mas no contexto geral
é muito representativo até no

significado de cidadania. De

repente caminha até na

contramão mundial onde as

riquezas cada vez Se concen

trammais em pequenos guetos,
Claro q_ue ainda há um logo
percurso pela frente, mas pelo
menos inverteu o quadro pouco
alentador de aumento da

miséria.

Radares·
O trágico acidente no Oeste

do Estado provocou as mais'
.

variadas reações, o que é CQ'

mum nestes momentos. O

governador Luiz Henrique,
consternado com o que pre
senciou, defendeu, inclusive, a .

volta dos radares, que foram
retirados das rodovias do

Estado por um projeto do hoje
aliado deputado Paulo· Bor
nhausen.
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DE SAíDA

Renan analisaproposta para
se licenciar da presidência

Muçulmanos defendem diálogo com

cristãos em certa enviada ao papa
ROMA

Uma carta assinada pormais

de 130 clérigos muçulmanos foi
enviada ontem, ao papa Bento

XVI e a outros líderes cristãos.

Os representantes do Islã
defendem um entendimento

maior entre as diferentes re

ligiões. A mensagem diz que a

paz mundial depende de um

avanço nas relações entre

muçulmanos e cristãos. Para

mostrar que os dois grupos

podem se entender, a carta lista

semelhanças entre as religiões.
A mensagem dos clérigos

muçulmanos foi divulgada em

meio aos preparativos para o

feriado islâmico do Eid al-Fitr,
quemarca o fim do mês sagrado
doRamadã. Além do papaBento

XVI, receberam a mensagem os.
líderes das Igrejas Anglicana,
Luterana, Metodista e Batista,
e também os patriarcas da Igreja
Ortodoxa. Intitulada "Apalavra
em comum entre nós e vocês", a
carta fala no amor e na paz entre

os vizinhos pelomundo.

Comparando passagens da

Bíblia e do Corão, a mensagem
lembra que tanto muçulmanos
como cristãos aceitam um só

Deus. As escrituras de ambos

os lados, afirma a mensagem,

falam sempre em amar o

próximo. Segundo o texto, a

relação entre as duas cornu
nidades religiosas, que reúnem
mais da metade da população
mundial, é "o mais importante
fator para a construção de uma

paz significativa ao redor do
mundo".

"Comomuçulmanos, dizemos
aos cristãos que não somos contra

eles, e que o Islã não é contra

eles - desde que eles não levem

a guerra aos muçulmanos por
causa de religião", escrevem os

clérigos. "A todos aqueles que

ainda assim querem o conflito e

a destruição, dizemos que nossas

almas também estão em jogo se

fracassarmos na tentativa de

fazer a paz." A carta é assinada

por líderes, políticos e acadê

micosmuçulmanos.

Manobra seria uma

tentativa clara para

preservar o mandato

BRASíLIA
O presidente do Senado, Re

nanCalheiros (PMDB-AL), pas
sou a manhã de ontem, em sua

residência oficial, localizada no

Lago Sul de Brasília, reunido com
assessores. Ele recebeu a visita de

dois aliados. o senadorWellington
Salgado (pMDB-MG) e o gover
nadordeAlagoas,TeotônioVilella
(PSDB).Renan estaria analisando
uma proposta para se licenciar da

presidência do Senado.
Pela proposta em estudo, Re-

nan se afastaria do comando do Previsão é de que Renan se afaste por cerca de 120 dias da presidência

Senado, pelo menos, até a con-

clusão da votação da PEC Um outro grupo de aliados, até 20 de dezembro.Nesses cinco

(Proposta de Emenda Constitu- entretanto, avalia que o melhor meses de crise, Renan sempre

, cional) que prorroga a cobrança' paraRenan é se licenciardo cargo negou a possibilidade de se afastar
da CPMF (Contribuição Provi- para preservar o mandato. Esse docomandodaCasa.Pordiversas

sória sobreMovimentação Finan- grupo analisa que a insistência do vezes ele disse ficariá na presidên-
ceira) até20ll. Em troca.recebe- peemedebista errrficar no cargo cia e que provaria sua inocência.

riaa'ajudadabaSegovemistapara< pode se virar"contra Renan -que A licença do cargo de presi
serabsolvido nos três processosque' pode servítimadeumjulgamento dente.. prevista pelo regimento
tramitam contra ele no Conselho ' mais "duro" noplenáriodoSenado - interno do Senado, é permitida
de Ética do Senado. . seoConselhoâeÉtiCaretomendar:. =pelo.prazo 'máximo de-UQ elias..

Para os aliados de Renan, que sua cassação. Nessa situação, Renan seria subs-

aindadefendem sua permanência Pela primeira \:ez, ,6:senador. � tituído 'pelei vice-presidente da

nocomandodoSenado,apropaita teriasinalizadoainterlocutoresque". Casa, Tião Viana (PT�AC), �n�'
tem de ser analisada com cautela.. poderia deixar-a presidência do"," quanto, durar seu afastamento.

Elesentendemqueaúnicaforma Senado até. a conclusão da- Com a lícença, Renanse aíastaría.
de Renan não ficar isolado é se votação daCPMF -que, segundo, ",'somente dapresidência do Sena
hlantendonapresidênciadaCasa. ': cálculosdo governo.deve ocorrer do, mas manteria o seumandate.

Revista em aeroporto terá
novo scanner paFa- corpo
ESTAIJDS UNIDOS rado, para que ela não seja re-

As autoridades.dosEstados
'

conhecida. Além disso, a ima
Unidos começam a testar on- ', gem não poderá ser vista por

"tem, um novomecanismo para outros funcionários ou pas-
, -revistar passageiros nos aero-. ' sageiros no, aeroporto, pois a

portos- O aparelho, um sea- ' tela' está instalada em urna

nner do corpo inteiro, será tes- área isolada. Os testes só serão"

tado no aeroporto interna- realizados nos passageiros que
cionalSky Harbor ern Phoe_�, tiverem sido, identificados pe-. '

._"i:lix,.,no Àt-izÓ&a:.:A1:eçnologi� ,:;', ,l�s__autoridades corno possíveis
,

. deverá identificararmas e ex- suspeitos.' A TSA explicou
o laudo, a empresa diz ter encon- 'plosivos escondidos nos pas- que a nova tecnologia não uti-
trado "uma instabilidade aero- sageiros e pretende substituir- liza radiação, mas sim ondas

elástica tipo "flutter" [vibrações os atuais detectores de metais eletromagnéticas.
na estrutura]" e, com isso, pas- no futuro, de acordo com a Grupos como a União de

sou a sugerir modificações ria Administração para a Segu- Liberdades Civis dos EUA cri-
.

.

estrutura das aeronaves para au- rança no Transporte (TSA, na ticaram o novo sistema de se-

mentar a rigidez do material. sigla em inglês). gurança, argumentando que o

Herbert Vianna não quis se Com a nova tecnologia, os aparelho é um instrumento pa-

pronunciarsobreolaudo.Oadvo- passageiros serão submetidos a ra a invasão de privacidade.

gadódomúsico, RonaldoCramer, um exame visual completo do "Se você quer ver um corpo nu,

dissequevaiadicionaraoprocesso corpo. Para proteger a priva- ali estará um corpo nu", disse o

um recall que teria sido feito pela cidade dos freqüentadores dos diretor do grupo, Barry Stei-

w.n Flugzeugleichtbau a aero- aeroportos, o rosto da pessoa nhardt, em entrevista à agência
naves idênticas à de Herbert. "escaneada" aparecerá bor- de notícias Associated Press.

.laudo:apnntll pl'oblema em.ultrall'w de: Herbe rt Vianna
SÃO PAULO Pereira, da 2� Vara Cível da Barra

Laudo judicial .aponta a ' daTijuca (zonaoestedoRíoj.que
existência de "fortes indícios" de ' investíga o caso.A tese da perícia
falta de resistência da aeronave- _. é que o material da fuselagem na

a temperaturas altas como razão . cauda da aeronave não era

d
-

a queda do ultraleve que resistenteatemperaturasacirnade
deixou omúsicoHerbertVianna 4Cf-C e, por isso, apresentou falhas

'

paraplégico e provocou a morte que teriamprovocado a queda do
de sua mulher; Lucy Needham ultraleve.

Vianna, em 2001. A suspeita dosperitos veio da
O estudo pericial havia sido análise de um documento que a

sohcitadO'pelaJustiçahá três anos empresa alemã wn Flugzeu-
e�oidivuIgadonaquarta_feirapelo gleichtbau, fabricante da aero

JUIZ Carlos Fernando Potyguara nave, enviou
à justiça. Segundo
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FIDELIDADE PARTIDÁRIA

TSE adia para terça decisão
sobre fidelidade partidária
Tribunal julgará se

regra vale para Poder
Executivo e senadores

BRASíLIA
O presidente do TSE (Tribunal

SuperiorEleitoral),MarcoAurélio
Mello, informou ontem que so'

mente na próxima terça-feira, 16,
a corte deverá decidir se estenderá
a prefeitos, senadores, governa,
dores e aopresídentedaRepública
as restrições ao troca-troca par,
tidário.

Na semana passada, o STF
(Supremo Tribunal Federal) deci
diu que osmandatos conquístados
em eleições proporcionais (ve
readores, deputados estaduais e

federais) pertencemaos partidos e
não aos eleitos. Definiu que os rého decidiu adiar o julgamento.
"infiéis" que mudaram de legenda "Como se trata de uma

após 27 de março estão sujeitos à consulta da maior repercusSão, o
. perdademandaro.Eanistiouquem

<' ideal é que se toque corn os

fez a troca antes dessa data. titulares. Véspera de feriado é
A sessão plenária do TSE que sempre complicado. Vamosdeixar

decidiria se a .determínação deve para terça-feira", disse oministro.
ser aplicada a "infiéis" eleitos pelo OpresidentedoTSEsinaIIzou,.
sistemamajoritárioestavamarcada mais uma vez, que deverá'votar
paraontem.O tribunaldeveria jul- para que a fidelidade seja válida
gar uma consulta sobre fidelidade não só para as eleições proporcío
partidária neste caso. Mas, como 'nais. "[á sustentei que o sistema é
dóis dos sete ministros não pode, uno e que a fidelidade é Unem:
riam participar da sessão (Caputo Não ternos, nas eleiçõesmajoritá
BastoseCezarPeluso),MarcoAu, rias, candidaturaavulsa. Sehouver

Presidente do TSE, Marco Aurélio, quer todos os titulares presentes na sessão

dois pesos e duas medidas, o sis,
tema fica capenga, sem unííor
midade. Desta fonna seria muito -

mdhor concorrer aos cargos ma,
joritários", declarou.

Ele.admite, no entanto, que a

discussão deverá ser acirrada. "O
tribunal terá que examinar o pró,
prio sistema: se � uno, alcançando
eleições majoritárias, ou se só se

faz presente a fidelidade quanto
às eleições proporcionais, estando
os detentores de cargos majori
tários livres para o troca-troca",
complementou. (Gl)

Governo pretende. criar cadastro nacional de. adoção.
8RASÍUA
o governo federal pretende

criar até 2009 um cadastro na,

clonal de adoção de crianças e

adolescentes.O objetivo é que as

£nníliaspossamadotar criançasde
outros estados, o que vai coibir a
adoção internacional, previstapela
legislação somente depois de es

gotadas as possibilidades locais.
Essa medida faz parte do projeto
Caminho pra Casa, que integra o
ProgramaSocialdeEnfienramento
da Violência contra Crianças e

Adolescentes, que foi lançado

ontem.

Outra medida do projeto é o

repasse emergencialdeR$ 1,5mil
para famílias pobres prepararemo

.

ambiente parao retomode crian
çase adolescentesque fOrammorar
em abrigos. SegundooMinistério
do Desenvolvimento Social
(2006), aestimativaé de que exis
tem 120 mil crianças em abrigos,
sendo 24% pormotivo de pobreza
(Ipea, 2004), apesar de o Estatuto
da Criança e do Adolescente
estabelecer que uma criança não
pode ser tiradado convívio familiar

por ser pobre. Essa medida emer
gencial será aplicadaentre 2008 e
2010.

OprojetoCaminho paraCasa
tambémprevê repassesdogovemo
federal para 445 municípios pro'
moverem o reordenamento dos
abrigos, com recursos de R$ 70
milhões.

Outros R$ 14milhões irão para
378municípios que desenvolvem
projetos de Famílias Acolhedoras
[apadrinhamento afetivo para
crianças moradoras de abrigos.
(AgênciaBrasil)

.

ECONOMIA

AGol prorrogou até o dia 31 de outubro a promoção que oferece
passagens para os 50 destinos nacionais operados pela companhia
por uma tarifa de apenas R$ 10,00. O valor será integralmente
repassado para a Associação de Assistência à Criança Deficiente
(AACD).A empresa informou que a promoção já ultrapassou 100
mil passagens vendidas, o que representa a transferência de mas
deR$ 1 milhão para aAACD.Apromoção é válida para as compras
realizadas pelo site wwwvoegol.com.bt

Eco lógico
OGoverno de SantaCatarina, através de iniciativa da Secretaria

de Desenvolvimento em Jaraguá do Sul, 'está investindo na

conscíentização ecológica dos alunos da rede pública de ensino.
Além disso, representantes da SDR tem se reunido com líderes
empresariais para falar sobre a necessidade de acordar para os

benefícios econômicos das matrizes limpas de energia.

Eco nõmico
Umadestasmatrizespode serabanana.Jáestáemavançadoproceso

o estudo para a fabricação de bioálcool a partir do fruto, que abunda
em nossa região: Além disso, outras matrizes energéticas
eoologícamenre corretas, como casca de arroz, estão sendo analisadas.

.

A região precisa atentarparaomercado de créditos de carbono, que
está em amplo crescimento em todoomundo e pelo Brasil.

"dágio1
Alegria do consumidor brasileiro dura pouco, mesmo. Todos

felizes com os preços apresentados pelas empresas que arremataram
os trechos das rodovias federais, que foram leiloados esta semana,
não fazem idéia que, quando o pedágio realmente entrar em

funcionamento, já terá sido reajustado.
.

"dágio2
Segundo a ANTI, o primeiro reajuste será aplicado seis meses

após a assinaturados contratos,quando as concessionárias passarão
a fazer a cobrança da tarifa. Depois, os pedágios sofrerão aumentOS
anuais.O valor do pedágio será reajustado pelo IPcA; índíce oficial
de inflação, que é medidomensalmente pelo Instituto Brasileira '

de Geografia e Estatística (IBGE). A projeção do Banco Central é
que Q IPCA de 2007 fique em 4,0 1% e o de 2008, em -4, 100m.

_atas
Exemplo de criação que superou o criador, a São Paulo

Alpargatas anunciou nesta semana a aquisição da Alpargatas
Argentina. Fundada em 1885, a empresa argentina abriu a filial
brasileira em 1907. Em 1983, se separaram. Em 2001, sufocada
pela crise econômica e com dívida de mais de 800 milhões de

pesos, a companhia pediu concordata. Hoje, com4mil empregados,
tem sete fábricas de calçados e quatro de têxteis. O valor do
negócio é de US$ 51,7 milhões.
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EM CASA: JOGOS .NO �ÁBAbo

jutsal feminino busca a vaga para tlnal do estadual
Os jogos do time da casa acon

tecem amanhã. Às 11h elas en-
'

frentam Itajaíe às 17ho confronto
é comCriciúma, noGinásioArthur

,

Muller. Para o Estadual, o técnico
JULiMAR PIVATTO Maurício Berti tem o reforço de

JARAGUÁ DO SUL duas alas que vieram de Campo
Buscando o bicampeonato Grande (MS), as gêmeas Carol e

estadual na categoria sub-17, 'as Amanda. "Temos urna equipe boa,
meninas da Malwee/Rautnak/" mas que tem urngrande problema
FME entram em quadra amanhã

.

na hora de finalizar. Perdemos o

pelo returno da primeira fase da jogo paraCriciúma (lxOno turno).
competição.Vice-líderes dogrupo assim. Pressionamos o jogo inteiro
cant três pontos, elas precisam de e sofremosogolno últimominuto",
uma vitória para se garantir no ' 'disse o treinador.

quadrangular final. A intenção é A base de Jaraguá do Sul é a

fazer uma campanha melhor do equipe campeã da Olesc deste

que Criciúma para trazer um dos ano. Mas as duas adversárias de,
turnos para Jaraguá do Sul. Para amanhã se reforçaram também.

isso, é preciso vencer' as duas "Itajaí contratou cinco meninas,
partidas e ainda inaré�mais góIs de Balrieário Camboriú e

que o time do SUl.
.

Criciúma já,vêm com um time

Hoje, às zneo no Pa;que que ma�ca muito bem", co-
Malwee, jogam Itajaí x Críciúma. . mentou Berti.

'

'

,

Meninas do sub-17 pntram

em quadra amanhã no

Ginásio Arthur MuUpr

',I Ju(i'mar PivattÜ '. ,

1.PspôrtP@ocorrpiodOp�Yo.com.br
1 .' - -"::

Enq�ànto iss�, .no:Aberto de FutsaL. ..
Ú�ma rodada do carpeonato na qu.artHeira à noite, Restaurante Tio
Patinhas e Racing se enfrentam para ficar com o segundo lugar da Chave F.
Isso mesmo, Eles querem brigar para não terminar na liderança, No fim do '

jogo, o Racing vencia por 8x7 e queria sofrer o empate para chegar:ao
'

objetivo, O time do, Tio.Patnhas tocava a bola na defesa, sem deixar que o

adversário tvéssea 'posse de bola, Fa�ándo poucos segundos para terminar,
o jogador'do Racing: Buda, pegou a bola e chutou contra o próprio go!: Pronto,
8x8 e o Tio Patihhãs caiú no dno ""grupo da morte" na segunda fase.

.

Massaranduba
A partir de hoje, os motores A equipe Malwee/FME quer esque-
roncam na sa Etapa do Campeonato cer a má campanha nos Joguinhos
Catarinense de Motovelocidade Abertos, Por isso, está em Timbó,
em MassarandLiba.'A coirpeíição- _' onde estréia no quadrangular final do
segue at� domlngE) e tem - . ' .. ", Estadual sub-20. Com 24 vtónas em

ul}J� grande I']Qyiqade. A orono- ,

24 pandas. QS jaraçuaenses ,

metragenl'Será elefrônica. Cada .' enfrentam, além' dos donos da casa,
mo:o receberáum chip: Isso trará

-

Sâo Miguel doOeste e Tubarão. O
mais preéisão na tornada de" .,' ,

. "returno será dias 26 e·27 de outubro
'

tempo: '.' ." ,.',
' nO.Parque Malwee.,

, Sub-20

Na briga.' -.... /,.
o jaraguaense Luciano "Boca"
de' Oliveira (Tim/Águia Negra
Tr�nsportes/Mader) segue na
bnga pelo título da Força Livre
Especial. Ele está apenas
quatro pontos atrás de Denísio
do, Nascimento, de Brusque.
Ale,m desta briga, a categoria
tera outro atrativo, A
p�rticipação do renomado
Milton "Chumbinho" Becker,

Campeã estadual e,do.s" ,)
Joguinhos Abertos;',á éQuh�e
Faculdade Jangada/FME teve

seis jogadores convocadas

para a Seleção Catarinense,
que disputará o Brasileiro no

fim do mês em Brusque. Loira,
Juliana, Camila, Marcella,
Roberta e Andressa serão
treinadas pelo também

jaraguaense Júlio Patrício.

PIERO RAGAZZI

Equipe súb-17 feminina tern como base-o time que foi campeão da Olesc, neste ano" em Rio do Sul

Centro Associado FACINTER
FATEC INTERNACIONAL

0800 702 0500
www.vestibularnacional.com.br
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Presidente lula recebe o craque
Falcão às vésperas do amistoso

esporte@ocorreiodopovo.com.br

TÉRMINO: MÉDIA ALTA DE GOLS

Definidos os 16 times para
a segunda fase do Aberto
Chavl's l'stão dl'finidas l'

compl'tição dl'vl' rl'iniciar
na próxima quarta-fl'ira

JARAGUÃ DO SU l
Estão definidas as 16 equipes

que disputarão a segunda fase do

CampeonatoAberto de Futsal de
Jaraguá do Sul. As três últimas

partidas aconteceram na última
quarta-feira, no Ginásio Arthur
Mullet E nas três se repetiu o que
vem ocorrendo em toda a

competição - média alta de gols.
Nos 48 jogos disputados, as redes
balançaram 331 vezes, média de

6,89.Apróxima fase deve começar
na próxima quarta-feira.

As 16 classificadas estão Smurfs Lanches (azul) é um dos classificados para a segunda fase
divididas em quatro chaves de

quatro times cada. Passam para
as oitavas-de-final os dois pri
meiros que, a partir de então,
disputam vagas em sistema de

eliminatória simples.
<'

NaChave I ficaramOlhoFatal,
Magic World Turismo, Kiferro e

BWMUsinagem.Na] estãoNoite
a Fora, Restaurante Tio Patinhas,
Kíbel/New Car e Vitória Futsal/
Belmec.Na K tern Baumann, JJ

Bordados, Sociedade/Cavalete
Transportes e Racing. E na Lestão
Smurfs Lanches, Ex-Astros/
Belmec, Los Humildes e Bazar do
Rau/Caneri Massas.

Os últimos jogos tiveram os

seguintes resultados - Vitória 7xo
Mecânica Diesel 2000, Restau
rante Tio Patinhas 8x8 Racing e

JJ Bordados l lxzConsistem/Disk
Cerveja.A tabela com as partidas

da segunda fase deve ser

divulgada na segunda-feira. A
premiação será de troféus e

medalhas do 1 º ao 3º lugares, e
troféu para o 4º. Além disso, os
quatro primeiros recebem,
respectivamente, 70, 60, 50 e 40

quilos de .carne suína. Rece
berão premiação também a

equipe disciplina, o artilheiro e

a defesa menos vazada.

�EJrb participar
.-

egJoo

Crie um, estilo úni
da maior;'J

BRASíLIA estarei vendo", confessou Lula
O ala Falcão, da Seleçã-o Para Falcão o momento'

Brasileira de Futsal, recebeu na históricoemsuacarreira. "Ters\\)
manhã desta quinta-feira um recebido pelo Presidente da Re.
convite especial. Às 7h30 o as- pública foi algo para lá de especial
sessor da Presidência da Repú- Vou guardar as fotografias desre
blica, Márcio Rabello, entrou em momentoernostraraosmemgj
contato com o jogador para que e netos", garantiu. "O Lula f�
ele e o presidente Lula pu?essem muito simpático, fiquei fã da sua
se encontrar. simplicidade e a forma com qut

Falcão está na.capital federal fui tratado. Foram apenas 1�
concentrado com aSeleção Brasi- minutos,mas emque ele foimuiro
leira de Futsal para dois amistosos atencioso o que tirou o caráterde
contra aArgentina, hoje, às 18h30, uma visita protocolar para o

e amanhã, às lOh. Lula e a pri- encontro descontraído e muito
meira dama, Marisa Letícia, cum- legal para todos".
primentaram o ala e mostraram.' . Ao final do enconrro.Lulas

. admiração pelo jogador. "Você é um pedido especial para o ala
um fenômeno, queria muito te

c .

Falcão. "Espero que você faça um

conhecer, pois sou um fã do seu - gol contra a Argentina neste

futsal", declarou o presidente. sábado", disparou o presidem
"Sempre que a Seleção Brasileira O jogador disse que vai faierde
de Futsal está em quadra procuro tudo para atender ao pedido do
assistir pela TV Quando você governante. "Espero poderma
estiveremquadra, pode ter certeza car este gol aqui em Brasília e

que, se eu tiver oportunidade, dedicar ao Lula".

DIVUlGA1ill
-,",

Robinho diz que não

t�m vaga garantida

e experiente, mas não tenho
lugar garantidomesmo depoisda
Copaknérica. Preciso trabalhar
e procurar meu espaço", de'
clarou à SporTV

O jogador do RealMadridsó
começou a treinar ontem, po�
está sentindo dores nó tornozelo
esquerdo. Apesar disso, garantiu
que não terá problemas parajogal
no domingo. "Estou trei-nando
forte. Sentidoresmuito fortes, mas

já estou melhor. Volto aos treinOS
com os outros jogadores na seJ{(Jl'

"

feira e poderei jogar.no domingo I

afirmou, referindo-se .à estréia
contra a Colômbia, domingo eIJ1

Bogotá.às 19h (de Brasília).

TERESQpOllS (RJ)
O atacante Robinho, mesmo

depois de uma excelente atuação
na Copa América, afirmou que

.

não tem vaga assegurada no time
.

de Dunga para as Eliminatórias

para a Copa do Mundo de 2010.
A Seleção Brasileira treina em

'Ieresópolis para os dois primeiros
jogos seletiva, contra Colômbia e

Equador, -

.

"Cada convocação é um

aprendizado. Estoumaismaduro
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