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Multidão renova os votos de fé
-

A missa em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida reuniu milhares de fiéis ontem, na Ilha da Figueira
PIERD RAGAZZI

A celebração emocionante em homenagem a padroeira do Brasil foi conduzida pelo pároco Felício Girelli e pelo padre Nelson Tachini • PAGINA 5

PORQUE CAMINHÃO tEM QUE DAR LUCRO NÃO DESPESA.
4 ANOS DE GARANTIA SEM LIMITE" DE QUilOMETRAGEM.
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• EDITORIAL

'Ordem na' casa
Importante decisão foi

tomada pelo Plenário do Su

premo TribunaLFederal (STF),
que por maioria decidiu que a

Polícia Federal não tem com

petência para indiciar, sem

autorização do STF ou pedido
do procurador-geral da Re

pública, os detentores da

prerrogativa de foro privi
legiado.
A decisão se deu nó jul

gamento da questão de ordem
levantada pelo miÍlistro Gilmar
Mendes' no Inquérito que'
investt"ga a'participação de

parlamentares na fraude das
ambulâncias, a chamada Ope
ração Sanguessuga. O ministro

questionou a. validade do.
indiciamento do senadorMagno
Malta (PR-ES) por iniciativa da
Polícia Federal, sem autorização

A iniciativa da investigação
deve ser confiada ao MPF
contando com a supervisão
do do STF"

do STF.O voto-vista doministro
Gilmar Mendes foi acom

panhado, pelamaioria (6 a 4) do
Plenário.

Na sessão de quarta-feira,
Gilmar Mendes afirmou que a

investigação pode ser deflagrada
por outros órgãos, mas a abertura
deve sersupervisionadapelo relator
do STP que' autoriza ou não o

indiciamento dos suspeitos. Para o
ministro, "háde se fazer a devida

distinção entre os inquéritos
originários, de competência desta
Corte, e aqueles outros denatureza

• PONTO DE VISTA f;

tipicamente policial, os quais se

regulam inteiramente pela
legislação processual penal
brasileira". Esta é a juris-prudência
que pre-valece no Supremo,
declarou o relator.

Oministro citou o parecer do

procurador-geral da República,
que afirmou: ''A iniciativa do

procedimento investigatório
deve ser confiada ao MPF
contando com a supervisão do
ministro-relator do STE Nesse

contexto, a Polícia Federal não
estaria autorizada a abrir, de
ofício, inquérito policial para
apurar a conduta de parlamen
tares federais ou do próprio Pre

si_nte da República". Ou seja,
foi colocada ordem na casa: Não
se impede a investigação, mas
evita-se o pré-julgamento através
do vazamento de informações.

Aos mestres, com carinho
O dia 15 de outubro,

dedicado a homenagem ao

professor, é sempre uma data
oportuna para refletir sobre
o papel destes profissionais
que se dedicam à formação
da cidadania; Por mais difícil

que seja essa missão, muitas
vezes nem sempre reconhe
cida com o devido valor que .

se deveria atribuir a ela, um
educador sempre obterá a

gratidão daqueles aos quais
em algum momento compar

tilhou seus conhecimentos.
Não há como alguém não

r�conhecer a importância de
um professor em sua vida,
talvez em menor ou maior

dimensão, mas sempre
haverá alguma palavra de

carinho, definições positivas
sobre o trabalho do mestre e

o agradecimento de quem
teve a oportunidade de ter

um professor ao seu lado.
Se considerarmos que o

professor faz parte da vida de
.

uma pessoa durante muito

tempo da sua caminhada,
desde o ensino fundamental
ao superior, e depois nas

especializações, temos uma

idéia da sua importância.
Como um irmão, pai ou mãe,
um educador às vezes cumpre
o papel daquele familiar em

quem mais se pode confiar.
Muitas vezes é o sustentáculo
de alguém que no seu próprio
seio familiar não encontra

apoio e compreensão, é a

fortaleza na qual se busca

proteção.
O professor não ensina

apenas a pessoa a se preparar

para enxergar o lado exato da
vida, feito de números e

re sul tados, para ser um

vitorioso nas ciências, na
tecnologia, para se ganhar
.dinheiro ou se realizar

profissionalmen te. Muito
mais do que isso, além de

• Carla Schreiner,
Reitora do Centro
Universitário de

Jaraguá do Sul- UNERJ

repassar o conhecimento que

datá a base da formação do
caráter ou de uma profissão,
também estimula os senti

mentos, tonta o indivíduo
mais preparado quanto ao

seu papel como ser humano
e para ser um ativo membro
de uma sociedade, ou seja,
um cidadão pleno. É de
Albert Einstein uma afir

mação interessante: "Não
basta ensinar ao homem unia

especialidade, porque se

tornará assim uma máquina
utilizável e não uma per
sonalidade. É necessário que

adquira um sentimento, um
senso prático daquilo que
vale a pena ser empreendido,
daquilo que é belo, do que é

moralmente correto".
A todos os professores,

mestres da vida, parabéns por
acreditar e insistir neste

maravilhoso sacerdócio ao

qual se habilitaram exercer.

• DO LEITOR

Schützenfest -

Járaguá do Sul - se
A Schützenfest,' nesta XIX

edição, volta as suas origens pata
ser uma festa que revive as

tradições da cultura do tiro ao

alvo, a primeira modalidade

esportiva de caráter cultural na
.

região do Vale do Itapocu.
.

Todos os anos, a cidade
Jaraguá do Sul, no mês de
outubro, que possui .elevado

'

riúmero de sociedade e clubes de
tiro ao alvo, reúne os associados
destas agremiações, para realizar
por meio da Associação dos
Clubes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu (ACSTVI), com
apoio institucional da Fundação
Cultural, a tradicional festa dos
atiradores.
A festa ao longo dos anos

havia perdido o propósito da

finalidade, sofreu desgaste
cultural, quando foi organizado
noites de rock e contratações de
bandas musicais de repertórios.
que não afirmavam as artes
musicais germânicas. Isto

. desvirtuouo propósito da festa, o
que gerou um descontentamento

generalizado.
Em 2007, a Comissão Orga

nizadora, mais atenta e ouvinte,
assumiu o desafio de incre

mentar a festa, partindo do

princípio de retornar à origem
do ano de 1989, quando o Sr
Ademar Frederico Duwe e um

grupo de atiradores fincaram a

primeira bandeira para orga

nização de uma festa regional
voltada à valorização da cultura
esportiva do tiro ao alvo.

Agora, a meta foi recon
quistar a .legião de admirado
res e os esportistas da tradição

do tiro ao alvo, como també�
as famílias afugentadas pel�
"vândalos", que nos últim
anos contribuíam para que I

festa perdesse a direção e

caráter cultural.
Colocando os pontos n�

"is", a Comissão Organizado
está atenta, para que
qualidade musical e folclória
sejam a melhor. possível
valorizando os músicol
musicistas, instrumentísu
locais e do Mercosul.

E o desfile? Foi o momen
muito significative, cujos clu�
e sociedades mostraram a for�

.

da tradição do tiro ao alvo. É IX!
meio do desfile que são pontuada!
e discutidas com ACSTVI �

desafios, visando mudança
graduais.

As sociedades estão mail

motivadas, pois os seus dirigent�
passaram a contar com maTh

respaldo para organização �

participação na Schützenfest. Al
mudanças ganharam resultadr
significativos, pois hoje temos um

público mais confiante de que a

Schützenfest é uma testa que tem

suas próprias raízes.
Portanto, aplausos a todO$

que são defensores do nosso

patrimôniocultural, destafonna
contribuem para preservar ese

valores autênticos e tão ne

cessários para o cidadão com'

preender a evolução culturalda
população européia remanes'

cente no Sul do Brasil.

• Ademir Pfiffer, Encontro de
MúsiCos da Cultura Alemã -

Botafogo Futebol Clube
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ENTREVISTA
Dionei Walter da Silva
Dosminguados 3.326 votos obtidos em 1996, na primeira

disputa pela prefeitura, o advogado e professor Dionei

Walter da Silva (PT) conquistou a segunda maior votação
em 2004, em chapamajoritária com o PMDB, PSB e PC do

B. Perdeu para o eleito Moacir Bertoldi, então no PR, por

pouco mais de três mil votos, diferença próxima aos votos

que tinha recebido oito
anos antes em sua primeira tentativa

de sentar na cadeira de prefeito.

o Correio do Povo- Pela quarta vez o senhor é

candidato a prefeito. É obstinação pelo cargo?
Dionei Walter da Silva- Minha família e eu sempre

participamos de movimentos comunitários. Fui da

juventude católica, da juventude rural. Sempre tivemos

consciência de que as coisas do céu não caem. Tenho um

nome consrruído pelo partido a partir de 1995. E, claro,
particularmente o desejo de ser prefeito, não só pelo cargo,

mas por idéiasnovas, viáveis, longe de promessas eleitoreiras.

OCP- O PT perdeu os dois vereadores eleitos em 2004

e outras lideranças, essas hoje atreladas ao prefeito
Bertoldi, Até que ponto isso pode afetar sua campanha?
Dionei- Quem saiu exerceu o legítimo direito de opção

partidária. Não vamos ficar lamentando isso. Mas acho que
os dois vereadores (Iurandir Michels e Jaime Negherbon)
deveriam ter deixado os mandatos com o partido, que em

2004 fez oito mil votos de legenda para a Câmara.Os dois,
somados, não chegaram a três mil. Os demais se obrigam a

mostrar para o prefeito que mereceram a acolhida.

OCP- Em 2004, PT e PMDB formaram a chapa
majoritária apoiados pelo PSB e PC do B, os três últimos
hoje lia base aliada do prefeito Bertoldi. Com quem o

PT pensa coligar em 2008?
.

Dionei- O partido já decidiu que não haverá conversas

com o PSDB e DEM. Pessoalmente, defendo que também
não conversaremos com os partidos da base aliada do
prefeito: Mas isso será decidido pela executiva.

OCP- Uma aliança com o PP é viável?
Dionei- Informalmente já conversamos sobre isso. Mas

são ideologias diferentes. Nós (o PT) estamos já em fase de

elaboração de propostas. E vamos apresentá-las aos partidos
que se interessarem por elas. Se possível, formalizar um
pacto por [araguá do Sul. Se o entendimento for esse ...

OCP- O que mudou de 2004 para cá que possa
favorecer a sua candidatura no que toca a propostas?
Dionei- Perdemos em 2004 por erro de estratégia.

Inventaram uma mentira de que eu tinha renunciado para
apoiar o prefeito Bertoldi contra o candidato do PSDB. E,
sabemos, pôr issomuitos votaram nele. Então, ele (Bertoldi)
começou com aquela mentira e mente até hoje:
Transjaraguá, corte de 50% dos comissionados, saúde
pública estruturada, plano de cargos e salários dos
servidores... Nada disso ele fez e a população percebe isso.

P.OLÍTICA

Quem assume�
Estamos no dia 13 de outubro, faltam dois meses e

meio para terminar o ano. E nada das obras do

Transjaraguá, que deveriam estar concluídas aomenos

no que toca ao novo terminal central urbano. Depois
de tantadiscussão, bate-bocae acusações, aquemcabe

à culpa? À prefeitura, Câmara de Vereadores ou à

empresa'Canarinho? O usuário, enganado com a

promessa de reviralização do transporte e de passagem
única, tein o legítimo direito de saber. Porque é quem

paga tudo, inclusive o salário de quem prometeu o

beneficiosemmajoraçãodaspassagens, que, depois disso,
já foramreajustadas duas vezes semque um tijolo sequer
da obra tenha sido colocado.

No ritmo
Só 80 dos 349 quilômetros da BR-101 em duplicação

a partir de Florianópolis vão estar prontos até dezembro.
Como a informação é do próprio Dnit, dá para

acreditar. Bem ao estilo de obras tocadas pelo governo.
A conta cresce, mas a estrada não·aparece. Do jeito
que vai, Lula não inaugura.

Só esperar
Aliás, se já acusaram o presidente de usar a

máquina pública, inaugurando obras e viajando' às
custas do. contribuinte em plena campanha inau

gural, não é difícil imaginar o que fará em 2010 para

ajudar o candidato à sua própria sucessão.
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RETRANCA
CaLote?
Na contramão de lideranças nacionais, petistas

do baixo clero. voltam a empunhar a bandeira do
. .

calote das dívidas externa e interna. Querem o

dinheiro sendo usado em projetos populares. Não
querem a reforma da Previdência Social e pregam
a reestatização de empresas produtoras de energia
elétrica. Traduzindo, querem o cabide de volta.

MaraviLha
Salário de procurador-geral da Assembléia

Legislativa, sem concurso público, é de R$ 22 mil e

equivale a atual aposentadoria de ex-governadores
de Se. Foi aprovado essa semana pela própria
Assembléia. com apenas quatro vozes discordantes

dos 40 deputados: Odete de Jesus (PRB), Dirceu
Dresch, Décio Góes e Jailson Lima, todos do PT.

Corrupto 1
Deputado federal Paulo Renato Souza (PSDB-SP)

mandou artigo para a "Folha de S. Paulo", desancando
a incorporação do Besc pelo Banco do Brasil.

Esqueceu de apagar mensagem anexa ao presidente
do Bradesco, MárcioCypriano: "Em anexo, vaioartigo
revisto. Por favor, veja se está correto e se você

concorda, ou tem alguma observação".

Corrupto 2
Como se sabe, o Bradesco vai acionar o negócio

judicialmente, pois já havia comprado a conta

salário do Besc em leilão realizado pelo governo do
Estado. O parlamentar é 'passível de cassação
sumária por falta de decoro parlamentar. Ou alguém
acha que ele tomou as dores do Bradesco de graça?

Sem choro
Escritório Central de Direitos Autorais, o Ecad,

moveu duas ações cobrando direitos autorais sobre
músicas executadas durante aOktoberfest (foto).
A desernbargadora Marli Mosimann Vargas, da
Câmara Cível e Especial do Tribunal de Justiça
do Estado mandou pagar R$ 126,7 mil. E aqui na
Schützenfest, hein?
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HEGIAO

PROGRAMAÇÃO BANANENFEST

O CORREIO DO PO�

ALEGRIA

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Festas germânicas garantem
divertimento paraas rríanças

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUUCORUPÁ
O dia foi de festa para as

crianças na Schützenfest e na

Bananenfest, na tarde de on

tem. Em [araguá do Sul, a di
versão contou com parquinho
para pais e filhos. Do lado de
fora do Pavilhão C do Parque
Municipal de Eventos teve

barco viking, montanha russa,'

lop, tobogã, piscina de bolinhas
e roleta. Dentro do pavilhão,
além de outros brinquedos, tevê
pipoca de graça para a crian

çada.
A .dona-de-casa Ivonete

Pereira, 51 anos, e a neta
Nic011e Colaço Pereira, 4, foram de bolinhas e nos cavalinhos",

.

seio ciclístico, com saída da-

pela primeira vez numa alegrou-se [onata. Praça ArthurMüller.em dire-
montanha russa. "Eu fiquei com Na Bananenfes t, em Co - ção ao Seminário. A ernpre _

AMANHÃ' .

" ; 9hao'-, Desfile comemorativo pela Av: Getúlio Vargas até o Seminário.Sagrado Coraçãodi
um pouco de medo, mas ela' rupá,. a criançada curtiu es- gada domésricaAngelina Lui, Jesus, caracterizandoa história da banana pela ASBANCO (Associação dos Banan icuttores�
(Nicolle) não", comentou-a vó. corregador, pulá-pula, piscina 30, acompanhou as brincadei- CorupáT:-Dtlrante o desfile haverá distribuição de chopp coma Bananenwagene omascote
A auxiliar de: produção [ucélia de bolinhas, karaokê, brrn � , ras da filha Maria Cristina-Bor- ". 10h.:-Benção aosparticipantes no 'portal do Seminári6 Sagrado Coração de Jesus.

� Maia, 28, trouxe o filhQ.Jqpata cádeiras com palhaço, pintura' chardt, 5. "\1iemôs em toda's "

_

10h20 VrS�çãoas:eXpos�gões; l?rodutOsde b��a, Artesanatos, G�Ch?S de' "

,
- '

. ': .•
" '.

,

... .

." .' ,banana,EqUipamentos agncolas,�Tr:atores;'CamlRhoes, Motos, automovels, Plantas'
.Maia; 7, para se "diverti�' na facial, competição de cabo- as edições e vamos continuar. bmamentàis, InSufnosagrtcàlas; Defensivós, Adubos, Combústíveis, êtc. _c _

I.,
•

"Tarde .das Crianças" pela de-guerra e outras atividades vindo sempre que as brinca- 10h30 -GelebraçãoEGurnênica. . r

primeira vez. "Acliei tudomuito, re cre ativas. A "Festa 'das deiras foram ofer�ddas" co- 11 às 1311 � Som ambiente.
'

. .,'
A ·1"···' 12h· - Almoço com pratos típicos à base de banana e chumlsco. '."

-< ; legal.já fui no pula-pula.píscína crianças . �?i aberta com pas-. mentous nge ma.
. 12 às 16h _ aaile animado com a Banda Murilque� durante a Baile conarso- .

"Comedor de Bananas".
. '.

14h - Café com pratos típicos de banana.
16 às 18h - Show Banda V0x3-. _-

... "..

'

� , II
. 18 as 22h '- Show Banda In Natura - durante o Soiree çoncurso:'Col'l1edor de �ananas .

Programação incluiu

passeio ciclístico e

diversas atividades

FOTOS PIERO RAGAZZI

.

Montanha-russa foi uma das atrações da "Tarde das Grianças", na Schützenfest

O deputado federal
Galdino do Valle Filho teve �
idéia de criar o dia das crianças
em 1920.Odia 12 de outubro
foi oficializado como "Dia da

Criança" pelo presidente
ArthurBemardes, pormeiodo
decreto nº 4867, de 5 de
novembro de 1924. Mas
somente em 1960, quando a

Fábrica de Brinquedos Estrela
fez uma promoção conjunta ,

com aJohnson&Johnsonpara
lançar a "Semana do Bebê
Robusto" e aumentar as vendas
é que a data passou a ser

comemorada.

Logo depois, outras empresas
decidiram criar a Semana da

Criança, para aumentar as vendas.
No ano seguinte, os fabricantes de
brinquedosdecidiramescolher um
único dia para a promoção e

fizeram ressurgir o antigo decreto.
A partir daí, o dia 12 de outubro
se tomou uma data importante
para o setor de brinquedos.

Muitospafsescomerrioramodia
dasCrianças em 10 de novembro,
já que a ONU (Organização das

Nações Unidas) reconhece esse

dia como o dia Universal das

Crianças, pois nessa data também
é comemorada a aprovação da

Declaração dos Direitos das
. Crianças. Entre outras coisas,
estaDeclaração estabelece que
toda criança deve ter proteção

'

e cuidados especiais antes e

depois do nascímento.
No entanto, alguns países

comemoram oDia daCriança
em datas diferentes. Na Índia,
por exemplo, a data é co

memorada em 15 de no- ,

�embro. Em Portugal e

h1oçambique,acornernoração
acontece no dia 1 º de junho.
Em 5 de maio" é a vez das

crianças da China e do Japão
comemorarem.

PROGRAMAÇÃO SCHÜlZENFEST
HOJE
10h - Busca de Reis e Rainhas do Tiro no centro da cidade, do Terminal Urbano
até a Praça Ângelo Piazeral Distribuição de chope pelas principais ruas da cidade/
Abertura dos portões do Parque Municipál de Eventos
11 h - Almoço típico no Pavilhão "/{'
14h - Início das competições de tiro Visitantes
17h - Início das competições de Tiro Sociedades e Visitantes - Estandes Oficiais
18h - Jantar típico com música ao vivo no Pavilhão ''/'I'
19h -Início do baile no Pavilhão "C"
21 h - Início do baile no Pavilhão ''/'I'
21h - Premiação das Competições de Tiro no Pavilhão "C"/
Coroação dos Reis e Rainhas da 19a Schützenfest no Pavilhão "e"
23h - Apresentações folclóricas no Pavilhão "C"
OOh - Início do baile no Pavilhão "B"

AMANHÃ '

10h -Desfile dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do ltapocu ao longo da Rua W�
Marquardt, com distribuição de chope/ Abertura dos portões do Parque Municipal de Eventm
11 h - Almoço típico com música ao vivo no Pavilhão ''/'I' /

.

Apresentações folclóricas no Pavilhão "e"
11 h30 - Início da tarde dançante no Pavilhão "C"
14h -Início das competições de tiro
15 h - Apresentações folclóricas no Pavilhão "e"
18h - Início do baile no Pavilhão ''/'I'
22h- Encerramento da 19a Schützenfest

HOJE
8 às 22h - Abertura oficial das exposições: Produtos de banana, Artesanatos,
Cachos de banana, Equipamentos agricolas, Tratores, Caminhões, Motos; automóveis,
Plantas Ornamentais, Insumos agricolas, Defensivos, Adubos, Combustíveis, etc.
10h - Gasíronorria com comida típica
10h30 - Almoço para terceira idade
11 h - Benção proferida pelos Pe. do Seminário
11 h30 - Almoço típico (Restaurante Malwee - R$1 0,00 por pessoa não
incluso bebidas), Churrasco (R$12,OO por pessoa - acompanha pão e salada) .

13 às 17h - Soirée com aBandà "Os sonatas"
13 às 18h - Banda "Os. sonatas" ,

.

18 às_23h - Banda G1 O
23h - Baile animado com a Banda JM - durante o Baile concurso "Comedor de Bananas"

"

,

Na Bananenfest, competição de cabo-de-guerra atraiu a criançada
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MILHARES AGRADECEM GRAÇAS ALCANÇADAS
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REGIAO
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Missa reascende devoção a
Nossa Senhora Aparecida

PIERO RAGAZZI

Fipis mantêm tradição
e celebram data com

carreata e fogos

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
.

A tradicional missa campal
em comemoração ao Dia de

Nossa Senhora Aparecida
emocionou milhares de fiéis na

manhã de ontem.Por volta das

9 horas, a imagem da santa foi

levada em carreata da Igreja
MatrizSãoSebastião, noCentro,
até a Igreja Nossa Senhora

Aparecida, na Ilha da Figueira.
A celebração foi conduzida pelo
pároco da Paróquia São

Francisco deAssis (Ioão Pessoa),
Felício Girelli, e pelo padre Alvina (E) diz que santa salvou sua vida quando sofreu acidente de barco

NelsonTachini.
Caminhoneiro há 15 anos,

Isaías deCastro, 53, ajudou pela
primeira vez a colocar a imagem
de NossaSenhoraAparecidano
caminhão dos bombeiros. "Para

mim, é uma honra levar nossa

mãezinha para passear", disse,
afirmando ter escapado de um

acidente por intercessão da
santa. Há cerca de dois meses,

CastrovoltavadoRioGrande do
Sul quando dormiu ao volante
e invadiu a pista contrária. Ao
acordar, estava ele frente com

outro caminhão, mas conseguiu
evitar a batida. "Todos os dias

peço a proteção de Nossa Se

nhora Aparecida e de São Cris

tóvão (protetor dos caminho

neiros) para enfrentar a estrada",
disse.

Da mesma forma, Alvina

Schug, 72, e Leoni França, 50,
mãe e filha, foram à missa para

pedir proteção divina e agra

decer as graças alcançadas. Há
20 anos, Alvina sofreu um

acidente de barco quando saía

de Aparecida, em São Paulo,
com destino à Ilha de Paquetá,
no Rio de Janeiro. Ela lembra

que caiu no mar e já estava

A história de Nossa

Senhora Áparecida começa
em 1717,quandoos pescadores
D0mingos Garcia, Felipe Pe-

, droso e João Alves resgataram
a imagem da santa nas águas
do Rio Paraíba, que nasce em

São Paulo e deságua no litoral
flUminense. Encarregados de
garantir o almoço do conde de
Assumar, então governadorda
província de São Paulo, que
visitava a Vila de Guaratin

guetá, os pescadores subiam o

rio e lançavam as redes sem

muito sucesso próximo aó porto
de Itaguaçu, até que recolheram
o corpo da imagem. Na segunda
tentativa, trouxeram a cabeça
e, a partir desse momento, os

peixes pareciam brotar ao redor

do barco.
Durante 15 anos, Pedroso ficou

com a imagem em sua casa, onde

recebia várias pessoas para rezas e

novenas. Mais tarde, a família

construiu um 'oratório para a

imagem, até que em 1735, o

sendo puxada pelas hélices do
barco quando conseguiu ser

retirada com a ajuda dos

passageiros. "Pedi para que

Nossa Senhora me salvasse e

ela me atendeu", relembrou
emocionada.

Na visão do padre Nelson

Tachini, o grande número de

fiéis presentes na missa mostra

que "as pessoas estão em busca

de Deus, por meio da devoção
-::-\ Nossa Senhora Aparecida".
''A materialidade é temporária,
mas a espiritualidade é uma

busca constante", ensinou.

vigário de Guaratinguet cons
truiu uma capela no alto do

MorrodosCoqueiros.Como o
número de fiéis era cada vez

maior, teve início em 1834 a

construção da chamada

Basílica Velha.
,

O ano de 1928 mareou a

passagem do povoado nascido
-

ao redordoMorrodosCoquei
. ros amunicípio e, um ano de

pois, opapaPioXI proclamava
a santa comoRainhadoBrasil

e sua padroeira oficial.
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Detran muda sistema de renovação
�a carteira nacional de habilitação

efetuar o pagamento. Já os do

Banco do Brasil, Bradesco e Itaú,
continuam tendoque gerara taxa

on line antes de desembolsar o
valor total.
A delegada também lembra

que a novidade dá continuidade

ao processo iniciado em 2006,
quando houve modificação na

plataforma virtual de'veículos.
"Com amudança nasCNH � s, os

procedimentos de informática

ficam mais rápidos", diz. Além
disso, a atualização permitirá a

consultaeoacompanhamentodos
dados de pontuação resultantes de

infrações de trânsito.
Conforme as estatísticas do

Detrancatarinense, poucomais de

nove mil pessoas utilizaram o

serviço de renovação de exames

emJaraguá do Sul, só de janeiro a
outubro de 2007. Nesse mesmo

período, foram emitidas 3.116

novás habilitações. (KE)

Motoristas devem procurar agência local para abrir processo-de renovação

secretária Niura Demarchi e o

deputado federal Mauro Mariani
já confirmaram presença na

.

reunião que acontecerá as 19h30

.

nó salãoda IgrejaSagradaFamília,
na Figueirinha. Maria Inês Cor

rêaFernandes, secretária deEdu-
-

cação, afirmou que a Prefeitura

já havia disponibilizado verba

para a concretização da nova

escola, mas como a pedreira não
repassou o terreno, a adminis

tração não pôde investir.
OBRA - A construção co

meçou no final de 2006 com

previsão de entrega para o inicio
do segundo semestre de 2007.
De acordo comMarla Isidoro, da
associação de moradores, faz

quatro meses que a obra está

parada. (OA)

JARAGUÁ DO SUL
Quem decidir renovar a

CarteiraNacional de Habilitação
a partir de hoje, deve ficar atento.
É que a adoção de um novo

sistema por parte do Detran

(Departamento Estadual de
Trânsito do Estado de Santa

-

Catarina) mudou o formato. da

operação.
. De agora em diante, os usuá
rios não devem mais acessar a

página daSecretaria de Estado da
Fazenda para imprimir os boletos
referentesaoexamemédicoeemis

são daCNH. Segundo a delegada
Claudia Bernarde da Silva, de

Florianópolis, todos passam a ser

obrigados a procurar o órgão
regional e abrir um processo.

Depois disso, as guias são

liberadas no site do Detran Net,
possibilitandooacertobancário.Os
usuários do Besc só precisam
informar o número do CPF e

Pedreira ainda não

desmembrou terreno·

GUARAMIRIM
AempresaPedreiraRioBranco

que deveria ter desmembrado o

terreno onde será a nova escola

do bairro Figueirinha e repassado
aPrefeitura deGuaramirirn, ainda
nemencaminhou adocurnentação
de transferência.

A associação demoradores da
localidade faráassembléiageralna
segunda-feira, dia 15 de outubro

para pleitear junto às autoridades
-

àconcretizaçãodaobrae também

asfalto para o bairro. Segundo
MariadoNascimento, presídente
da associação de moradores, a
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Resgate artístico da memória de se
-

A exposição "Marcas humanas", da artistaAstrid Lindroth, está aberta
à visitação até o dia 26 de outubro na Biblioteca Padre Elernar Scheid,
naUnerj.Amostra apresenta o olhar da artista sobre a história pormeio
de desenhos, onde reproduz construções que fazem parte da arquitetura
tradicional de municípios de Santa Catarina. Nas obras Astrid utiliza a

técnica bico de pena e pontilhismo. "A exposição lembra, relembra e

vivenciamomentos que com certeza transformam, em presente e futuro,
um relato da história, de pessoas e de suas marcas", assinala Astrid,
natural de Rio Negrinho (SC). Aberta à comunidade acadêmica e ao

público em geral, com entrada gratuita, a exposição pode ser visitada de
segunda a sexta-feira das 9 às 22 horas e aos sábados das 8 às 13 horas.
Informações pelo telefone.(47) 3275:8225.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

PHEFIIlURA DE
JABAGUÁ DO SOl EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 124/2007
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO: menor preço por item
OBJETO: O presente Edital consiste na aqulsção de 14.050(quatorze mil e clnqüenta)

Kits de materiais escolares, destinados aos alunos do ensino Fundamental da Rede Municipal,
conforme especificações descritas no Item l-Objeto .do Edital. REGIMENTO: Lei Federal
1 0.520/2Q02, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de
2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 26
de outubro de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO
e abertura dos envelopes serão às 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da
Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$
49.175,00(quarenta e nove mil cento e setenta e cinco reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do
Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 11 de outubro de 2007.
.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Pagamento em dia
Com o objetivo de reconhecer os acadêmicos que

mantém suas mensalidades sem atrasos, a Unerj criou
a campanha 'Incentivo pague em dia'. As premiações
são válidas no segundo semestre de 2007, e incluem
oito bônus individuais no valor de R$ 200 que dão
direito aos participantes concorrer a um notebook,
no mês de dezembro. Desde que a campanha foi
lançada, em agosto desse ano, já receberam bônus e

concorrem ao sorteio final quatro acadêmicos.
Segundo a instituição, no final do semestre estarão

aptos à premiação principal os sel�cionados entre

todos os estudantes que tiverem: quitado suas
mensalidades até o vencimento nos meses de agosto,
setembro, outubro e novembro,

. .

Acesso o Internet Irnpressúc COLOR

Lon Gomes Impressoo P&8

Diqitclizcçôo Fotocopie
Gravação de CO Serviço de Fox

NO SHOPPING CENTER BREITHAUPT, 2' PISO, LOJA 244 I CONTATO, 32762263
DE SEGUNDA" SÁBADO DAS 9H ÁS 23H I DOMINGOS E FERIADOS DAS I QH ÁS 22H

Contrata-se
Operadora de Caixa e

Vendedor (a)
Requisitos: dinâmico (a) e ter facilidade de

trabalhar com público em geral.
Enviar curriculum para e-mail:

urbanman.Jaragua@hotmaiLcom ou na URBAN MAN

Shopping Breithaupt Loja 118/119 - Fone 3055-0807

<'".> COLÉGIO

:llJfifh. MARISTA
VG\\7 S Â o L U i s C;OliVITE

,�(94Ostra de trabalhosda robo't,
.

ICa

o Colégio Marista São Luís, juntamente com a APP - Associação de Pais e
Professores convidam para "Manhã de Lazer e Convivência" que
acontecerá no dia 27 de outubro- Sábado - a partir das 8h30',
Neste mesmo dia, será realizado o "Carreteiro", para confraternização da
Família Marista. � ,tIALev\tos C017Jta ,..

.

. . aS shoW (Ae
h: . pç�o de��<\ú.t1 - 'Ocade\r �. P: lStOl'léilSr (l y ar\ 'poeq

�� £1'£IROCÃ��as 11h30mim
a partir

-;:'Ràdiologia Odontológica,�
e!i).:WeIiing.ton .M 9Jataf/ía,

Especialista em Radiologia e Endodontia
MeSlrando em Periodontia

Prof. Colab, das Disciplinas de Radiologia
e Atividades Clínicas, da Faculdade

de Odontologia: Univille, desde 200Q,

Atêndemos Convêniôs
Entregamos Exames em seu ConsuHório

R. Ângelo Schiochet, 77-Sala:03-Centro
Jaraguá do Sul-SC (Em frente da Mauro Veículos)

TeVFax.;47·3371·2991
E·mail:wbatalha@uol.com.br

Inscrições
As inscrições para o Exame
de Classificação dos cursos
técnicos gratuitos do Cefet,
em Jaraguá do Sul, estão
abertas até dia 19 de
outubro, e podem serfeitas
na sede da instituição ou

pelo site www.cefetsc.
edu.bt O Cefet oferece
cursos técnícos de
Eletrotécnca.Mecãníca
Industrial, TêXtil (Malharia e

Confecção) e Moda e

Estilismo. Outras
informações pelo fone.
3275-0911.

MULTllJUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA E

INFORMÁTICA
Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portâo eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

Gravaçâo digital no computador
Instalações telefônicas
Cabeamento de rede

Reparos elétricos

473273-7226 I 9171-1023
Rua José Narloch, 1456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo.com.br
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PIERD RAGAZZI

CAPITÃO MÁRCIO LUll ALVES

QUEMÉ:
Márcio Luiz Alves, 42 anos, é policial militar e

diretor da Defesa Civil de Santa Catarina. É
formado no Curso de Formação de Oficiais pela
Academia de Polícia Militar de Santa Catarina,

pós-graduado em Gestão em Segurança Pública,
também pela Academia de Polícia Militar, e

mestrando do curso de EngenhariaCivil-Infra
Estrutura e Gerência Viária pela UFSC. Participou
de várias missões internacionais, integrando a

- força internacional de ajuda humanitária na
Nicarágua. É casado e tem dois

filhos, de 13 e 9 anos.

'Não há desenvolvimento
sem redução dos riscos"

Diretor Estadual da Dp�sa Civil fala sobl'P as causas

dos desastn1S naturais quP atingpm o Estado

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

o diretor da Defesa Civil de Santa Catarina, capitão Márcio
Luiz Alves, defende a conscientizaçâó sobre a preservação
ambiental por meio da percepção de risco. Na visão dele, é
preciso incutir na cultura da sociedade a percepção de risco,

para que as pessoas se sintam mais responsáveis pela natureza.
Para que a conscientização sobre a preservação ambiental seja
difun�ida, o Fórum Nacional da Defesa Civil, realizado nessa

semana nomunicípio, deu dois passos fundamentais: o
lançamento do Atlas de Desastres Naturais, que relata as

principais ocorrências dos últimos 23 anos no Estado, e a
assinatura de convênio com a UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina), para levar o tema "Defesa Civil" às escolas.
Para falar sobre estes e outros assuntos, Alves concedeu ao

O Correio do Povo a seguinte entrevista.

Correio doPovo �Durante
a abertura do Fórum foi Ian

çado oAtlas deDesastresNa
turais, que contém as princi-«
pais ocorrências dos últimos
23 anos. Qual a importância
desse documento?
Márcio Luiz Alves - Ele é

importante por ser umhistórico
dosdesastres naturais queawn
teceram no Estado e é funda
mental para o planejamento
futuro das cidades. Os 293
municípioscatarinensespoderão
phmejar a ocupação de solo e o
plano diretor levando em

.

consíderação os-desastres que
aconteceram.

no bairro vizinho. Temos que
incutir na cultura do povo a

percepção de risco, para que ele
entenda. que desastres naturais

podem acontecer.

prevenção dos desastres. Para
cada R$ 1 investido em preven

ção, economiza-se R$ 7 na re

construção. Paraconstruir eman
ter umaempresacom seismilem

pregos, por exemplo, gasta-se
bilhões em infra-estrutura. Com
o furacãoCatarina - ocorrido em
2004 -, o Estado perdeu 6,5 mil
empregos e teve um prejuízo de

R$ 868milhões.Empresas grandes
reduziram o quadro de funcioná
rios e outras 242 fecharam.

comobras.do aquecimento global, do
resfriamento ou da mudança das
correntes marinhas. O que nos

interessa é trabalhar a percepção
de riscoda comunidade.As pessoas

.

estão sendo mais afetadas pelos
desastres e, por isso, devem ser

CP - Santa Catarina está
. preparada ,para enfrentar as

mudanças climátícasprevistas .

em recente relatório daONU

(Organização das Nações
Unidas)?

.

Alves - Santa Catarina tem
uma dasmelhoresestruturas de
Defesa Civil do país, mas não
está preparada. Ninguém está

preparado, porque o desastre
não avisa quando e aonde vai
acontecer. Os Estados Unidos'
também não estava preparado

, para responder ao Furacão
.

Katrina, em 2005.

CP - De que forma aDefesa
Civil está disseminando a

percepção de risco em relação
aos desastres naturais?

Alves - Ontem (segunda
feira), assinamos convênio com a

UFSC (Universidade Federal de
SantaCatarina) "para levaro tema
"DefesaCivil" para a êscola.Que
remos que a escola trate o tema,

"desastre"comoalgodocotidiano.
Não devemos ter medo de falar

.,de'desastres, que perdemos vidas,
pois não há desenvolvimento sus
tentávelnomundosema redução
dosriscos.:

.

mais responsáveis com a

preservação domeio ambiente.

CP � Quais os principais de
sastres que estão aumentandono
Estado?

Alves - O aumento dos ven-
.

davais, tornados, estiagens e chu
vas de granizo. Nos últimos seis

anos, tivemos quatro anos de en
xurradas e estiagem severas. Ano

passado, aestiagem caÚsouprejuízo
de R$ 87 milhões na agricultura.

CP � A estiagem é um dos

principais problemas noEstado.
A tendência é esse problema
continuar?

.
Alves - A estiagem tem sido

umproblemaparaSantaCatarina
.

nos últimos cinco anos, e enten

demos que continuará sendo.
Ano passado, o governo federal
liberou R$ 10milhões para ações
de recuperação' nos municípios
mais atingidos pela estiagem.
Nesse ano, liberou mais R$ 9,7
milhões para realização de obras
estruturais emvirtude das enxur
radas. Só que a solução para esses

problemas depende de cada um
de nós, e, enquanto não houver

mudança cultural, continua
remos gastando muito dinheiro

CP � A ocorrência de de",
sastres naturaisnoEstado está
CI'=""-do? í). .n.:� •••

·�u • �� os pnllC1pats
motivos?

Alves -OAtlasmostraque
os desastres naturais tiveram
urnaumentei significativo. Hoje
háOCorrênciascommaíorinten
sidade, diversidade e freqüên
cia, que provocam danos mais

.

significativos. Oprincipal rnoti
voPara o aumentodos desastres
naturais no Estado são as mu

danças climáticas. Para aDefesa
Civilnão importa se é por causa

.

CP � EmJaraguá do Sul, o
quadro da Defesa.Civil conta

n com vários voluntários. Isso
também acontece nos outros

municípios?
Alves - Não. Mas, se omu- 4

nicípio quiser, ele têm muitos
voluntários. A comunidade se

mobiliza e quer ajudar,mas falta.
um indutor que é o município,
no sentido de incentivar. essa

prática. Tem prefeitos que
acham que a DefesaCivil serve
apenas para justificar o re

cebimento de recursos.

CP � A ação do homem in

fluência na ocorrência de fe-
nômenos como ciclones?De que I'CP - ADefesaCivil sempre
fonna? foi vista como um órgãp de

Alves - O homem influencia auxílio aos desastres, e não de
na vulnerabilidade do meio e au- -,,�prevenção. Isso estámudando?
menta o resultado dos desastres Alves - Historicamente, a

quando ocupa áreas· de riscos,
.

Defesa Civil era vista como órgão
encostas e leitos'de rios.As pessoas assistenci�l�ta, que servia para
constroem no leito dos rios achan- distribuir cestas básicas e distribuir
do que o rionão vai subir. Por causa
da baixa percepção do risco, ele
acha que o desastre só acontece

lonas. Isso também é trabalho da
DefesaCivil, mas o principal é ter
toda a atenção voltada: para a
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J
Nova temporada de IIMalhaçãoll

Com o firme propósito de alavancar os índices de audiência,
a Globo decidiu incrementar o folhetim

Na próxima segunda-feira,
dia 15 de outubro, estréia
em "Malhação" a história

de um amor impossível que ressaltá as

diferenças entre os jovens brasileiros,
questionando seus valores diante do
novo. A trama é escrita por Patrícia
Moretzsohn e Jaqueline Vargas, com
direção de núcleo de Ricardo
Waddington, direção geral de Mário

I, .. .

. {'OBoticário�
I, ...;

. .-_;..,_::...........--......
. I· você ppde sê«(f'q�e�uisef
,"-' , ,. , '

Marcio Bandarra e direção de Carlo
Milani e Leonardo Nogueira.
"Malhação" vai contar a história de'
Angelina (Sophie Charlotte) e

Gustavo (Rafael Almeida), dois
adolescentes que pertencem a

universos opostos. O casal terá que
superar a distância que separa seus

mundos eprovarpara todos inclusive
para eles próprios que, apesar das
diferenças, os dois se-completam. E o

desafio de enfrentar as diferenças não
será sópara o casal.

Diante da fusão do tradicional
colégio Ernesto Ribeiro e do mo

derno Múltipla Escolha, os alunos
terão que aprender à conviver com os

hábitos dos novos colegas. A
pluralidade dos jovens levantará
questões importantes sobre as

, diferenças entre indivíduos, culturas,
pontos de vista e .expectativas que
marcarão ;:;_ vida elos alunos nesta

nova fase de "Malhação" .

,

Angelina, jovem pobre' e bata
lhadora, e Gustavo, rico e talentoso,
se conhecem no hotel onde
acontecerá o luxuoso casamento de
Felix.Rios {Licurgo Espinola), amigo

da família de Gustavo. Para ajudar
nas finanças da família, Angelina
'consegue um emprego temporário,
durante suas férias, como funcionária
do hotel. Após um acidente,
Angelina socorre Gustavo, que fica
intrigado com a jovem que o salvou
sem se identificar. Numa festa na vila
próxima ao hotel, os dois se

encontram, dançam e se apaixonam,
porém, um imprevisto faz com que
Angelina tenha que ir embora,
deixando poucaspistas paraGustavo
reenc�ntrála.Odestino acaba dando
urna ajuda e coloca os jovens frente a

frente no primeiro dia de aula do
Múltipla Escolha, mas com medo do
preconceito dos amigos, Gustavo
decide ignorar o que sente pela
bolsista do colégio.

Quando o casal, unido pela paixão
comum por música 1�;arte, parece' 7
pronto a passar pO�:�� cima das

"

,

diferenças e se aproxi�--�, o destino
entra em ação novaili�'i1te para
separar os dois. A 'maior rival de
Angelina será a mímàda'�It2él:>ora
(Nathalia Dill), filhà de .Féit'siRios
'que também é apaixonada '�t:
Gustavo�·-·: -�_��;:/' ':'.�.��;;.�

....:�_..... '��!.:�

�
en

'"
rn

Venha saborear um gostoso café espresso
com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de sua v_isit(

Simplesmente gostoso!

Há 46 anos criando ações que
.

.'" . .1;
--,-�

mudam' a vida das pessoas
" .

+ (te .2,5 mil novos

emprego�,s� neste ano.

+ de 30 milhões na antecipação
de lucros aos colaboradores em L007,

.

+ de 27 mil participações �m
OOfSOs'dlfêâpacrtação"prb'fiS'slonal,

+ tranqOiHdade através do plano de

previdência prlvada aos colaboradores,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Thalyta Cristina Vieira foi coroada
na noite de quinta-feira na festa

2- I SABAQO. 13 dr outubro dr 2007 .

••

SCHUTZEN

COROAÇÃO: RAINHA DO TIRO VISITANTE

FOTOS OSNI ALVES

Coroação dos visitantes contou com a participação da comissão organizadora e demais autoridades

Adolescente atirou

pela prime_ira vez e
.

foi a recordista

19º Schützenfest. Arriscou e

acertou o alvo vindo a ser

escolhida a rainha visitante dos
atiradores da festa. "Foi em uma

segunda-feira de sorte",
.

afirmou Thalyta que participou
da Festa dos Atiradores pela
segunda vez.

"Fui atirar só-para ver como
era a sensação, não tinha a

menor idéia que poderia
acertar ou sex a campeã na

modalidade", disse Thalyta.
O rei dos atiradores visi

tantes foi Mario Kraich que
também foi coroado junta
mente com Thalyta na noite

de quinta-feira em cerimônia

realizada no pavilhão C da
Schützenfest.

JARAGUÂ DO SUL

A adolescente Thalyta
Cristina Vieira, 15, nunca
havia dado um único tiro se

- quer, mas resolvei arriscar na

;,

..SCHÜTZENFEST ZEITUNG
Redação: Osni Alves

- Fotos: César Junkes e Osni Alves

Produção; O CORREIO DO POVO
Telefones: 473371-1919/3055-0019
Email: comercial@ocorreiodopovo.com.br

jl,L
.

Jaraguá do Sul - (47) 3370-1900 .

Rua Reu1ofdo R.;U1, 4í4. C�ntro

SCH ÜTZENFEST EM IMAGENS
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CONCURSO: PREMIAÇÃO DA COL

Três melhores lojas foram escolhidas

e receberam premiação em dinheiro'
correr a prêmios.

O primeiro lugar foi para a

loja Safári casa e pesca e o

representante da empresa
recebeu das mãos de João
Vieira, presidente da COL

(Câmara de Dirigentes Lo

jistas) a quantia de R$ 5 mil
para gastarem em, anúncios
comerciais.

O segundo lugar ficou com

as Lojas [ornar que embolsaram
o valor de R$ 3 mil também
para gastarem em mídia de

divulgação. Ivan Torres Pilon,
presidente da CCO (Comissão

Central Organizadora) da 19º
Schützenfest foi quem en

tregou a premiação.
Em terceiro lugar, a loja

campeã foi Joalheria e Ótica
Avenida que ganhou a quantia
de R$ 2 mil para gastarem com

anúncios comercrais. A'
administradora Dalma Salai,
também da CDL foi quem
entregou o prêmio.

Todos os participantes
selecionados ganharam troféu
de participação, além' de
entradas para a festa, tickets de
chope e camarotes. III

Valor será dl'stinado à

campanhas publicitárias
para os coml'rciantl's

JARAGUÁ DO SUL
Foi realizado na noite de

quJnta-feira, 11 de outubro,
no pavilhão C do parque de
exposições, a premiação do
concurso de vitrines da Festa
dos Atiradores. Foram 16

lojas participantes que ti

nham como meta realizar a

melhor' a melhor decoração
na vitrine das lojas para con-

Rep�esentante da Safari Casa e Pesca recebe das mãos de João Vieira (COL) o troféu e o prêmio

Jaraguá do Strl « (47) 3370·1900
RI,lt'1 RI;:i1loltio R-íltJ. 414 - Cent! (}

SCHÜTZENFEST EM IMAGENS
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MÚSfCAl: MONJA1fARI É cSHOW
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SCHUTZEI

Strasb,our
www,Btr-uboUfQ.QOm,l\r

)<,,'�g"iI (h, ;:;111. (Hl 1}70.I<>OO
1� •• \t RI'l.!.;1!lj) RUI. if i� Ce.tIIF>=J

---- -- - -- -- -� -_--- - --

.:Conjunto se apresentou pa
de aproximadamente seis

Schützenfest é sucesso
total de opções cultúr�is

próprios entre cd's e Ip's,
onde passa, desde vaner�

anos 70 e 80, mas o forte
alemã e cantada. ,

.

De acordo com Car1�
,'que tocamos na Festad�
decepcionar, Estávamos

principalmente porque!
melhores festas de outu

Os Montanari se apr
Mato Grosso e.São Paul
latina. A banda maO

www.montanari.com-ê
contratar possam conhec
a história do conjunto,

QSN'IALVES
JARAGUÁ DO SUL

.

"

o musical OsMontanari, de Blumenau, se, apresentaram na
. madrugada de sexta-feira, 12 de outubro, P9r volta da 1 hora

. damanhã. O conjunto, que é formado per 12 integrantes, tocou
para-público estimado em seis mil pe-ssoas. A atração foi mais
uma: opção cultu��l proporcionàdo pelos organizadores da 19�

. êchv,tzenfestA banda tem 49 anos de estrada, está na segunda
"geraçãQ'de músicos e conta, com 2é edi�ões, de lançamentos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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essoas

, f-ostuma tocar de tudo por
ao, sertaneja, sucessos dos

instrumentalorquestrada
41, "esta e" d�' �

a oitava e içao
se ° p'bl'.

u. leo não costuma
r voltar a )araguá do Sul,
fest co .'

. sturna ser uma das
uCarios.
bém .

nos três estados do sul,
�ralll. shows pela América
SIte n'

.

a internet que é
S fãs .

,

.

ou tnteressados em

alSom .

1
'

USlca , o repertório e

�

� y -
� �

h��t�S{I� (11.'".. �uf , (41, ])'It}. J f,lfJ{t
�,; �<!<f/'k,( ;;"1 ��"_. -�t}t�
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PERFil: 2° ·PRINCESA DA FESTA DOS ATIRADORES

Michelle Dumke da Sociedade
Alvorada na 190 Scbiitzenfest

FOTOS OSNI ALVES

� ..

Michelle Dumke: um dos sorrisos mais bonitos e espontâneos da 19° Festa dos Atiradores de Jaraguá do Sul

Princpsa qupr
conhpcpr a

Alpmanha

JARAGUÁ DO SUL
A 2º Princesa da Festa dos

Atiradores é Michelle Dumke,
21, que representa a sociedade
Alvorada. Os pais deMichelle,
que mora no Rio Cerro II, tem
oitos filhos, dos quais seis

mulheres e dois homens. A
segunda princesa ainda não se

decidiu quanto ao futuro, mas
uma coisa ela tem bem defi
nida, quer conhecer a Ale
manha algum dia. Também há
em Michelle o desejo de ser

cantora, sentimento este que
vem de berço já que o pai da
princesa era trompetista

durante muitos anos.

Michelle desfila pelo ter

ceiro ano consecutivo e já
conheceu o nordeste brasileiro
em viajem. A mãe da princesa
chegou a ser atiradora nas

sociedades de Jaraguá do Sul e
em função disto, Michelle
passou a freqüentar desde cedo
os clubes, festas e exposição de

produtos típicos e coloniais.
"Eu acredito que estes

movimentos que as sociedades
tradicionais do município
promovem são mais do que
festa, pois eu nasci neste meio

e acredito piamente na

mensagem transmitida, no

convívio familiar que temos um
. com o outro e penso que isto

deve ser levado adiante", disse
a segunda princesa.

Michelle afirma também que
está muito honrada com as res

ponsabilidades inerentes a fun

ção que é ser uma das repre
sentantes da Schützenfest. "Faz
parte da nossa vida as tradições,
o idioma e a culinária típica,
portanto devemos preservar".A
segunda princesa fala alemão em
casa com os pais e avós.

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

SCHÜTZENFEST EM IMAGENS
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QUEM É A PERSON�lIDADE QUE SE VESTE DE WllFRIED?

Edinei ,WldreIbage anima os

visitantes' vestido 'de mascote
\

Jovpm participa há

quasp dpz anos dp

socipdadps 'culturais

pado no rosto das crianças que
param oWilfried para bater foto
e dar abraço já compensa todo
o cansaço da rotina dos desfiles
e do calor da fantasia", afirmou.

Edineimora no bairro Rio da
Luz e freqüenta o salão Barg há

.

pouco mais de oito anos, onde

participa de encontros toda a

sexta-feira à noite. Fala alemão
em casa com os pais e avós e

pretende cursar, futuramente, a
faculdade de veterinária

Ao ser questionado sobre

lugares.que gostaria de co

nhecer, Edinei foi enfático ao

afirmar que a Alemanha é

roteiro obrigatório para todos
os . descendentes de coloni
zadores e posteriorrnente a

Amazônia em função da

JARAGUÁ DO SUL
A personalidade que costu

ma animar as noites da Festa

dos Atiradores vestido de Wil

fried, o mascote da Schützen

fest, é Edinei Wackerhàge de

apenas 18 anos. O técnico agro

pecuário Edinei levanta cedo e

toma o café da manhã na

empresa onde trabalha. No ano

de 2000 ganhou o troféu como

melhor atirador juvenil. Em
2002 foi o segundo melhor ati
rador e participa pela primeira
vez da festa vestido de Wilfried.

"Só de ver o sorriso estam-

natureza e vida selvagem.
"Gostada de continuar

como Wilfried até não poder
mais, pois é muito bom ter a

oportunidade de transmitir

alegria para as pessoas e tam

bém representar a Schüt
zenfest" ressaltou Edinei.

<rJiI

S�!���?c�rg
"'� �<�

'"

� �S:"'.\ 5 ç,><':��:$r;& % 10 « "ti'"� '�:
�., J�raguá do Sul· (47) 3370',1,900 •.•-,
-

-

_
Rua Remoldo Rau, 414· Centro -·fi _'o

;;��L "r)"<,,,��;;,y "�th �it1;;"x �b ;:,t ;;;,,::<Jl����.,

FOTOS OSNI ALVES

dinei se formou na escola agrícola de Araquari e fará veterinária no futuro. No detalhe caracterizado

Musical Estrela faz a aleqrla dos participantes no pavilhão C

Conjunto de Jaraguá do Sul
se apresentou no pavilhão C

O musical estrela de Ou

ro, de Jaraguá do Sul, se apre
sentou na noite de quinta
feira, 11 de outubro, no pa
vilhão C do parque de ex

posições do município. O

conjunto costuma tocar em

festas pelo estado e ptinci
palmente bailes de socie

dades. Participaram pela dé
cima vez de uma edição da
Schützenfest e tem pouco
mais de 29 anos de esttada.
Gravaram o primeiro cd re

centemente e costumam

tocar música alemã, italiana
e bailão, além de composições
próprias.

De acordo com Gerson
Marcos- Ersching, 39, "das
festas tradicionais, a Schüt
zenfest é a mais sensacional

que costumamos nos apre
sentar, porque tudo contribui
positivamente para o bom

desempenho do show. O pú
blico é excelente, a orga

nizáção é alinhada e, a es

trutura, é muito boa", afirmou
Gerson..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Paula Spezia representa
-

a sociedade centenário

SCHÜTZENFEST ZEITUN�

PERFIL: 1° PRINCESA EM DESTAQUE

Franciele Sell tern 1�80rn de
rnarme, beleza e bom humor

Franciele diz estar muito contente em participar da 19a Festa dos Atiradores

Representante da
sociedade Aliança'
de Rio Cerro I

que ajudam a projetar, ainda
mais, a Schützenfest. Talvez
ser veterinária, talvez ser

profissional de marketing.
Nada é certo PQr enquanto.
Aprimeira princesa sempre

acompanhou os pais nos even
tos promovidos pela sociedade
a . qual freqüenta. Nada mais

natural que depois de anos par
ticipando da sociedade, Fran
ciele tenha a oportunidade de
desfilarpela Festa dosAtiradores
e ajude a construir mais uma

edição da mesma.
Ao ser argüida sobre as

atividades ligadas ao posto de
primeira princesa, Franciele
declara que "a experiência é

muito válida, pois apesar do

cansaço é um momento

único, até porque a festa
ocorre uma vez por ano, pot -

, isto nos esforçamos para fazer
o melhor".

O pai de Franciele, já
falecido, era agricultor e

costumava 'expor produtos
coloniais nas festas e feiras

promovidas pelo interior da
cidade. Em função disto, a

primeira princesa sempre o

acompanhou e declarou ter

grande admiração pelo estilo
de vida dos colonizadores e

dos colonos. "Faz parte de
nossa história, .tem que ser

perpetuado", disse.' Paula é a mais extrovertida do grupo e não pára de agitar

JARAGUÁ DO SUL
Quem observa distraída

mente não acredita que aque
la mulher de 1,8 metros de
altura tenha apenas 16 anos.

Corpo de modelo, sorriso de
menina. Assim é Franciele
Sell, a representante da so�

ciedade Aliança e primeira
princesa da 19º Schützenfest.
Pretensões? Nenhuma, ou
quase. Franciele quer apenas.

aproveitar a excelente fase da
vida como uma das meninas

Amiss simpatia da 19º Festa
dos Atiradores tem 20 anos,

Paula Spezia é técnica emmoda
e estilismo e trabalha em uma

das empresas mais conceituadas
do norte catarinense, aMalwee..
Participa atuante na vida da
sociedade a qual freqüenta pelo
tempo de 1 ano. Mora na Barta
do RioMolha e afirma que quer
ser profissional liberal 'ou

, professora de matemática,
Paula diz estar aprendendo

•

a atirar para poder competir
futuramente e ressalta ter um .

desejo muito grande por'
conhecer a Alemanha.

"Eu queria muito ser miss

simpatia, mais do que prin-

cesa ou rainha porque aeOn
que este é o meu perfil e�
escolha é feita entre a orga,
nização e as concorrentes, n

que torna o título ainda mais

importante para mim", disse
Paula.

[aragua do Sul- (47) 3370.1900
Ra� y -dlddú �/a't!. 4í�"", c.��::'t"o
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GESTÃO NOTA DEZ

A SOCIAL

A diretoria da Casa de Apoio Padre Aloísio Boeing
tem se destacado pela multiplicidade de ações quej
result(lm em doações significativas para a entidade.

A boa divulgação institucional e o crédito que

desfruta perante todos, pelo excelente método de

recuperação dos internos culmina num momento

ímpar. Veja só: na última sexta-feira receberam, na

Noite Alemã, um veículo zerado do Lions Clube del

Jaragud. No sábado passado, já estavam em

Joinville no Centreventos Cau Hansen para buscar

alimentos não perecíveis, cerca de 3 mil quilos. Ah!
Dias antes receberam 20 colchões novos da Zanotti

Elásticos. Eles são um case de sucesso e de exemplo
para outras entidades do gênero.

DIA DAS CRIANÇAS EM COMBAT
BC

o promoter amigo,
O Espaço Deck, em Chico Piermann leva
Balneário Camboriú, todo o alto astral de
comemora o dia das suas festas até a capital
crianças em grande
estilo. Almoco com

Argentina, Buenos

diversão. É a 'festa . do Aires. MINT, um club

Dia das Criancas. Uma com capacidade para
deliciosa feijoada será 3.000 pessoas será
servida aos clientes no palco de mais um Tour
sábado (13). Enquanto ComBat, na próxima:
os pais aproveitam a

feijoada ao som da segunda-feira (15)..
banda Resgate do
Sa�ba, no Deck, as BALADADOFERIADÃO I "FRASE DO DI·A·

,

Crtancas curtem o

flipera�a, ..pulá-pula e

''Normalmente os homens p!eocupam-

pebolim. E pra quem não vai até a se mais com aquilo que não podemver

terrinha dos hermanos,! do que com aquilo que podem.",

pode dar uma esticada até
- Júlio César, Imperador Romano

o litoral catarinense e

curtir

.

o Bali' Hai dJ
Piçarras ou Porto Belo. �
casa àbrirá suas portas no

sábado, dia 13.

f.

CAMPEONATO
BRASILEIRODE VÔLEI

Cinco jara;guaenses foram
c a n voe a tI 'o s " p a r a

representar Santa

fata:rin� no campeonato
rasdelro de va lei bo 1

, �asculino infanto: Entre

Aks, está o ponteiro Carlos

s' Lazzari Sievers. Boa
artemeninos!

PEDÁGIO

Já está confirmada a cobrança de pedágio em sete

pontos de SantaCatarina. Três na BR 116 e quatro
no trecho norte da BR 101, entre Araquari e

Tijucas. O Dim-Dim, a princípio, será de R$ 2,54
a cada passagem pela 116 e R$ 1,028 pela 101. Pra
mim isso aindavai subir. Quemviver, pagarál.

SÁBADO, 13 de outubro de 2007 I 09

Por Mot! Gonçalves
(moagoncalves@netuno.com,br)

li TI= C10NTEU_ ,\!li ifi1 li.

Neste sábado, o meu amigo
Amarildo traz para a Bierbude, a
Banda SuperDjamp, com muito

Pop�ock.
.

**

Até amanhã rola a Bananenfest, em
Corupá. A expectativa é de que mais
de 70 mil, pessoas prestigiem o

evento este ano.
**

A Grafipel está inovando' seu

CvberCafé e promete uma

deliciosa surpresa pará o verão.

Aguarde!
**

Omercado imobiliário de Jaraguá do
Sul está aquecido. São vários

lançamentos, .corn ótima aceitação
do público e uma concorrência sadia
entre as construtoras. Bom pra todo

mundo,melhorpro consumidor. ,

**

A. loja Discotheque, da amiga
Lene, fechará as portas de 21 a 23
de outubro para reforma. No dia

24; às 19 horas, o espaço abre

repaginado com cara de verão.

Quem viver verá!
**

No dia 13, ainda rola a festa de
reabertura oficial do Banana Joe. Os
OJs que vão esquentar a noite são

Júnior SKaruzi, Alex Silva, Caverna
e -Angel. O Grupo P@gode.com
também dará o ar da graça. Vale a

pena conferir.
**

Com essa, fui!

II DICA DE SÁBADO
Assitir ao programaMoa.Gonçalves, às
13 horas, na Rede Tv.

• DICA DE DOMINGO
Curtir o finzinho daSchützen.

HOJE�:

Pizzas &Lanches

3273-01_02.
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• Cine Shopping 1
A Família do Futuro

· (14h - 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, 2,1 h - Sex/Sáb/Dom/Qua)
(16h40, 18�50, 21 h - Seg/T�r/Qui)

1

• éine 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 Evil 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
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Putz, a coisa tá feia (Dub)

.

(13h45, 15h40, 17h30 - 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 Neumarkt 1
Tropa de Elite
(14h20;16h40,19h10,21h30
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
Resident Evil 3: A Extinção
(14h, 16h, 18h, 20h - Sex/Sáb)

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

Resident Evil 3: A Extinção
(14h, 16h, 18h,20h,22h
- DomJSeg/T.er/Qua/Quj(
• Cine Neumarkt 3
Hairspray - Em busca da fama

.

(16h50, 21 h45 - Todos os dias)

· Ligeiramente grávidas
(14h10, 19h20 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Instinto Secreto
(19h15, 21 h40 - Todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 5
O vigarista do ano

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

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

ocorreiodopovo@ocorrejodopovo,com,br

O' DIA DE HOJE
SANTO
Santa Celidônia
São Venâncio

EFEMÉRIDES
Dia do Fisioterapeuta .

. Dia do Terapeuta Ocupacional

1969
Governo regulamenta lei de 1968 que
proíbe a exportação de livros antigos e

conjuntos bibliográficos.

1976
.

Cientistas da Universidade de Michigan
descobrem múmia da avó do faraó
Tutankhamen, que teria vivido de 1397
a 1360 a.C.

1997
Brasil e EUA assinam um tratado de
cooperação nuclear que amplia aàrea
de atuação conjunta cos dois países e

prevê a troca de informações e

tecnologia para fins médicos e de
produção de alimentos,

'2004
Tony Blair não se desculpa porter ido à
guerra com os EUA e declara que não
deturpou informações dos serviços
secretos sobre suposto arsenal de
Saddam Hussein.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo instável em Santa Catarina
Nebulosidade variável pela manhã e

condições de chuva somente para o

Litoral Norte, A partir da tarde, áreas de
instabilidade provocam pancadas
isoladas de chuva com trovoadas em

todas as regiões. Temperatura em

pequena elevação.

� Jaraguá do Sul e Região

Granizo causa muitos prejuízos
o Correio do Povo, edição de 10 a 16 de outubro de 1987,
noticiava que uma tempestade de granizo de grande
intensidade havia atingido o município de Jaraguá do Sul
na tarde de terça-feira, do dia 6 de outubro de 1987. O
fenômeno deixou. um rastro de destruição e prejuízos,
como vidros e coberturas de residências quebradas, além
do medo pela violência dos ventos e o tamanho das
"pedras de gelo". Segundo a matéria, havia sido pouco
mais de cinco minutos de tempestade, mas o suficiente

para causar estragos de milhões de cruzados.
A matéria daquela edição relatava que o que havia .

surpreendido foi a rapidez da tempestade e por ser incomum

tempestade- de granizo com essa intensidade, essa época do
ano, o que não acontecia nos últimos 40 anos.

O CliC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo,com,br

AEscola Municipal Ribeirão Cavalo organizou evento para mobilizar pais
e alunos em prol da paz. Com o ônibus "O Sonhador" servindo de palco,
várias crianças fizeram apresentações e foi oficializado o Protocolo de
Paz, acordo para promover a paz na escola e fora dela, com ações de
paz que os próprios alunos sugeriram.'

UTIliDADE PÚBLICA
TREINAMENTO
Acontece do dia 22 a 25 de outubro o

treinamento Qualidade no atendimento
telefônico. O curso serádas 19 às 22
horas no Centro Empresarial.
Inscriçõ�s pelo fone 3275-7024.

HOJE
r">.

DOMINGO

MIN: 20·C �
MiN: 18' C<>

MAx:25·C U" '" MAX: 22·C�
.Chuvoso Chuvoso

� Fases da lua

SEGUNDA . TERÇA �
MiN: 18· C <> MiN: 19" C C,__,)MAX: 22' C� MAx: 25· C
Chuvoso Sol com nuvens

� Legendas

-�-Tb-I!010-'-o1.-Ensolarado I Parcialmente �Ilblado 1 Instavti! Chuvoso I Trovoada
l1utlade' !

NOVAMINGUANTE

"'\) 3/10 11/10

CRESCENTE

�19/10
CHEIA.

026/10 -

13/10
Ado�oA. Todt
Adriano Buettgen
Alexandre FemandoWopsch
Anderson Boeing
Antonio Marcos Shlepha
Bruno Kitzberger
Clasira Pereira
Débora Cristine Zimmermann
Elia Doge Roeder
Femando L. Putkamer
Gilson Cagnini
LuziaAp. Cardoso.
Maike Mateus
Mateus Jantz Loghini

. Michael Bemardi
Paulino Duarte
Raquel A. Voelz
Sidinei Maske
UdoKuester

14/10
Ani Nienow
Artur Zanella
Bruno Lewerenz
Carine alas kamke
Cristian da Cruz
Domesto Kopp
Elenor Urban
Emerson José Voelz
Gláucia Garghetti
Gracielle Meldau
Hildetraudt Franz
lolanda Perin
Isabel Marquardt
Isabela V.N. Paglia
Josiane R.G. Garcia
Juliana Fernandes
Lisandra Enke
Lorenz Borchardt
Lucas O'Avila
Luis Mario Conrado
Márcia K.Lennert
Olívio Langer
Orlando Letiholdt
,Rosangela Gnewich
Simone Schunke
Simone Weinfuster
Tainá Francisca Rosa Machado
Thais C. Danas
VanderGermano Guetz
VanderGumz
Vaneide Mueller

o
� FLORIANÓPOll�

MrN 19°; MÁX: 21'
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terna Magia
eter diz que a culpa é de Nina e lhe

liea outrainjeção. Conrado é impedido

� ver Nina. Loreta proíbe Zilda de se

.

ar de Rafael e ela a ameaça.

inha diz a Matilde que não, quer

queelase aproxime de Bru�o. Peter diz'
que Conrado não pode ver Nina, Conrado

e exalta, çonfessa que ama Nina e

que vai vê·la. Peter mente para Max

que Nina pediu que ele a ajudasse a se

'ingar deEva, Carol conta para Loreta

que talvez esteja �fávida, Flávio. conta
Elisa que foi enviado para reconduzir

ina para o bem.

ete Pecados
Beatriz e Ágathadiscutem e o médico

não permite que elas visitem Flávio.
Clarice tonta para Flávio que seu ex

marido está querendO a guarda dos

filhos e ele garaRte a Cíarice que vai

'.Ia. Beatriz vê Clarice saindo do
,

ai· e perçunta o que ela .está

fazendo ali, mas a doceira se recusa a

responder. Custódia convida Adriano
para assistir à luta de Régis, mas ele

diz que vai com Danlela. Otília manda
Teobaldo impedir que Adriano pegue a

segunda via do exame -.

Duas Caras
Célia Mara acaricia João Pedro. Um

jovem fotografa a- cena. Júlia emra na
favela atrás de Evilásio. João Pedro
morre. O jovem vende as fotos de João
Pedro e Célia Mara para um jornal.
Renato faz perguntas sobre o pai e Maria
Paula conta que ele a abandou antes

.

dele nascer. Ferraço manda Bárbara fingir
que não lhe contou nada sobre a

gravidez de Débora. Juvenal expulsa
Ronildo da Portelinha. Júlia pede
desculpas a Evilásio. Barretão suspira
aliviado ao encontrar Júlla, Narciso
promete que vai interceder por ela.

Van perde muito sangue. Eliana não se

conforma com a fuga de Agenor. Agenor
entra na caçamba de um caminhão, sem
ser visto pelo motorista. Van é
resgatado. Verônica diz a Tom que não
se conforma como um homem, que se

fingiu de morto e abandonouo filho, não
pode ser preso. Rick avisa Marcelo que
Van tomou um tiro. Lorena diz para
Valadares que precisa se vingar dos
"Alcântara Diniz". Ele diz para Lorena fugir
enquanto é tempo. Verônica dá de cara
com Gregório e o chama para uma
conversa particular.

Caminhos do CoraçãoMana Conta para Ana e Pepe que fugiuda cad'ela. Marcelo discute com Taveira
ao telefone. Taveira acha que Marcelo
aludou asp' .tesas a fugirem. Carvalho diz

�araMana que ela não deveria ter fugido.ana Conta para Ana e Pepe que Taveiraachaque I .

e es sao seus cúmplices. Pepequer enco t ..

M.
n rar novo esconderijo paraana A p I'

,

, .' o ICla chega no circo, Juanrra
ImPlica c '

,

F
Om Noe e Grazi reclama,

emando
ela d'

se declara para Graziela, .rnas

!Ta
11 que gosta de GÚdí. Eric e Ramon

mann o seqüestro de Regina,

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

DECISÃO
CHATEADABalança é uma palavra que se

encaixa bem na nova vida de
Dira Paes. Primeiro porque a

atriz está grávida e começa a
-

ganhar quilinhos nas próximas
semanas, E, também, pelofato
de Dira estar colocando na

balança a hipótese de
. abandonar o elenco de
"Beleza Pura", próxima
novela das sete da Globo.
Com o bebê a bordo, vai ser
difícil viver nas telinhas uma

mulher que se veste de
homem. As informações são
do site Glamurama.

A ex-BBB Fani escreveu em

seu blog que ficou chateada
com uma declaração de íris
Stefanelli e quer esclarecer
tudo quando tiver
oportunidade. "Eunão briguei
com a Siri, só me chateei
com uma declaração que ela
deu", afirma Fani. Porém, ela
não cita qual foi a declaração
de íris que não gostou.
Segundo site Terra, há

- algumas semánas: íris. disse
que Diego Alemão teria
ficado corn FarlHora da casa.

'SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e vlciante. 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.

DIVIRTA-SE

O pórtuguês jogador
Manoel explica um lance daquele joguinho
de futebol para o amigo:
- Tinhas que ver, Joaquim .. , Na hora de
cobrar o pênalti o goleiro me dizia: "Se
chutar na esquerda eu pego, se chutar na
direita eu pego, se chutar no meio eu

pego".
.

- E você fez o quê, Manoel?
- Enganei ele, ora pois!
- Enganou como?
- Oras ... Eu chutei para fora!

Crítica literária
No hospício o louco estava lendo uma lista
telefônica.
Um médico, que ia passando, perguntou só

para sacanear:
- E aí, é bom esse romance?
- Muito monótono! Tem pouco enredo e

muito personagem!

ENTÃO TÁ'
TAMBÉM?Segundo a coluna

Zapping, do jomal
Agora, não é verdade

que Sílvio Santos
convidou a ex-BBB íris
para o Teleton, no SBT,
que vai ao ar na

próxima sexta-feira, 19.
Ainda de acordo com a

coluna; alguém ligado a

apresentadora telefonou
para a produção do
programa oferecendo a

loira para participar: Até
agora, a presença dela

.

não foi confinnada.

E não param de aparecer
futuras mamães no mundo das
celebridades. O nome da vez é
de Femanda Lima, que
segundo o eolunstaAncelrilq
Gois, do jomal O Globo, está
grávida do atorRodrigoHlberf.
Se o rumor for confinnadQ,
será o primeiro filho do casal,
que reatou o namoro em abril

passado. Atualmente, ª atriz e
apresentadora cobre a

,

Iicença-lTlaternidade �é-;\
Angélica, no quadro Vítlêo
Game, do Vídeo Show.,:

y .. �>

Libra (23/9 a 22/10)
O dia hoje é muito positivo para o equilibrado libriano, A Lua na sua área de valores por mais um dia o

ajuda a avaliar bem seu próprio valor e suas chances de escolhas. Hoje você tem uma grande
oportunidade de dar o tiro certo e de saber se posicionar melhor.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4) ..' .

Às vezes a raiva nos apresenta em forma de choro e isso pode estar lhe acontecendo 'hoje. Os'
trânsitos planetários atingem seu lado emocional deixando-o mais sensível, Observe qúe ãtravés
de acontecimentos ligados aos relacionamentos, você conseguirá dar uma guinada fundamental
em sua vida.

Touro (21/4 a 20/5)
(ij �ua vida afetiva passa por dias de reformulação com a Lua estimulando esta área de seu rnspa

Procur.e dar a máxima atenção possível quando tiver que tomar decisões. É importante você também
saber observar mais que numa relação, os dois devem participar igualmente.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Geminiano, que tal aproveitar a energia do dia e reorganizar seu cotidiano? Aproveite estes dias de

folga e se empenhar em fazer com dedicação, o que é necessário. Verá que terá um resuâado mais
efetivo, Cuide também da sua saúde.

Câncer (21/6 a 21m
Quando a Lua está no signo de Escorpião, os cancerianos têm dias ótimos para os romances. Hoje
ainda está murro bom para isso, então, dê uma produzida no seu visual, e saia para curtir esse dia.

Seja criativo para atrair atenções,

Leão (22fl a 22/8)
O leonino tem mais um dia de Lua na sua área da familia, e hoje você pode aprovetar essa energia e

agradecer os acontecimentos positivos neste sentido. Que tal decorar seu quarto, à sua maneira,
com aquele charme e aconchego que você sabe bem dar?

Virgem (23/8 a 22/9)
Sua expressividade se encontra estimulada pelos astros e você está mais poético. Tudo isso o ajuda

.
a curtir um dia feliz, envolvido em conversar e bate-papos com amigos. Esse contato vai permitir que
você consiga manifestar seu encanto ao falar.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Escorpiniano, já que a Lua ainda se encontra em seu signo, dê uma olhada mais cuidadosa no seu

visual. O dia é muito bom para você se arrumar, ir ao cabeleireiro, enfim, usar de tudo que você

disponha para valorizar mais sua beleza,

Sagitário (22111 a 21/12)
Você vive mas-um dia para se ligar à espiritualidade e sonho. Aproveite o momento e fique mais na

sua. Escolha uma lerrura que lhe ajude a entrar no mundo da fantasia e curta suas horas de descanso
se desligando dessa realidade estressante.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Uma boa opção para o capricomiano viver bem seu dia hoje, é fazer alguma atividade em grupo, com
os amigos ou mesmo no ambiente de trabalho, uma vez que a Lua ainda se encontra ativando este

assunto. É necessário que você aprenda a dividir as opiniões,

Aquário (21/1 a 18/2)
Se hoje você for mais assediado, não se assuste. O dia está murro bom para você, e as pessoas
estão encantadas com seus talentos e sua diplomacia ao tratar certos assuntos. Aproverre o astral e
se mostre mais, vá a eventos sociais para ser reconhecido.

Peixes (19/2 a 19/3)
Pisciano, sua determinação hoje pode ser um excelente caminho para que você consiga encontrar

forças para ir em busca de suas metas. Evrre Que a necessidade de justiça acabe atrapalhando sua

tarefa, Siga sua intuição pois assim fica mais fácil acertar.
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Parabéns papai e mamãe pelo
seus 5 anos de casamento

dia 12. Amo vocês!

Parabéns para Bruno Matheus
Venera que completou 4 aninhos dia
8. Felicidades é o que deseja os pais

Luciane e Deontino

A gatinha Graziele RopelaHo
completou 8 anos dia 12.

A mamãe Irene e {l padrasto
Vadenir desejam muitas

felicidades!

PÁGINA DA CRIANÇA

Par Daniele Sant<lS �
recepcao@ocorreiodopov�m.pr � ...J

Feliz dia das as para a gatinha
Carolina B. Gorges. "Queremos sua
felicidade hoje e sempre!" Beijos da
vovó Carmen, papai Alex e dindos

Mara e Adilson

Neste domingo a gatinha Pamela
completa 8 aninhos. "Seja sempre

assim, querida e feliz". Homenagem cos
pais Claudemir e Veronice e dos irmãos

o fofinho Cleyton, orgulho
dos seus tios Júlio e Neusa

e de toda familia

Extra O CORREIO DO POI

"PROMOçAO"DIA"DAs'cRiANçA's"�
.1t4.]td�rnl.

,

"PINTE E GANHE DESCONTO DE 10%" i
Pinte as logos iguais as originais,. recorte,
vá até a Loja N-icolodelli e ganhe esse

presente no mês das crianças

��i �r�fr/J1BI�'lUUUU�l��.li o��, c=-.,� _ .. =

L @ V E W E A R

Essa é a Bárbara que acaba de
completar 40 dias de vida. Que
mandabeijinhos são seus

padrinhos Celésio e Marlise

Completou
2 aninhos no

último dia 2
nosso amado
Ricardo.

Felicidades é o

que desejam
seus pais

Papai Adilson e mamãe Josi
mandam um beijo especial para -

gatinha Ana laura Kekes pelo Dia
das Crianças

Eu sou O

Christian,
completo
2 aninhos

hoje. Papai e
mamãe vão
fazer a festa!

- Essa coisinha mais
fofa do mundo é a
Sabrina Tecilla que
chegou para encantar
a vida do papai e da
mamãe Alexandre e

Marilu. Mil beijinhos e

que Deus te abençoe
hoje e sempre!

Esta bonequinha é a Aninha. Seus
pais Mareio e Neusete mandam

muitos b�eijos'pelo Dia das Crianças

PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3371-11.47

t.� J'.f' ....,U.".tut..••••�, .. •·
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PAULO ALCEU

...ó painel que a Fiesc colocou
destacando os deputados federais
que votaram favoráveis à pror

rogação da CPMF também

revelou aos eleitores outra

detalhe nomínimo interessante.

Alguns destes parlamentares em
suas bases afirmaram que vo

tariam contra a prorrogação. Ga
rantiram aos seus seguidores. Ou
seja,mentiram.Agora caiu amás

PRF cara provocando indignação de

São:muitas as críticas que o g�vem9 Lulà.¥¢mrecebendo-por . I1f,�i:a g��te. Para este� are;

parte.de parlamentarespelademoraou omissãona-reestníturaçâó- : ...��le:Çll() Val. custar be�ffial.S_caro,
dáPolíCiaRodoviária Federal, tanto que -()seú�tár'ib!de-Ke�ursos'· -' :ter�o.que .gastar mais,

Humanos do-Ministério do Planejam�nt�marcou para o próximo
,

,

.

dia 18 uma-reunião para receber as reivindicaçõesdo segmento." Comparação
Segundo uma avaliação preliminarhá 'condições para fazer essa

. A redução.90 abismo da desí-

reestruturaçãoem curto prazo.
'

-

gualdade s�iàl que' duranteo
'

- período Lula alcançou, até agora;
,5% representa, segundo frisou a'
senadoraldeljSalvatti, o�c:i{iiva
lente a população de Santa Ca

tarina como se estivesse saído do
nível de miséria. Destaca que
líder do governo que esses re

sultadosvêmsendo evidenciados

pela imprensamundial, enquanto
que aqui a mídia se detém em

outros focos. '

,

Diária na prisão
Está tramitando na Câmara um projeto de lei obrigando o

condenado a pena restritiva de liberdade por crimes de tráfico

de drogas, participação em organização criminosa e crimes contra

a administração pública a ressarcir o Estado, mensalmente, pela

quantia gasta pelo poder público para mantê-lo preso. Segundo
o autor aqueles que cometem "crimes do colarinho branco"

quando saem utilizam o dinheiro que roubaram dos cofres

públicos. Presume-se que o preso, nesses casos, tem condições
financeiraspara arcar com a sua estada na prisão. Merece

atenção,mas em relação aos crimes do colarinho branco primeiro

temque prender os criminosos, mantendo-os na prisão.

Indignado
o ex-deputado Jorge Gonçalves da Silva pergunta se o livro do

presidentedo PTB,AntonioCarlos Sontag, vai constar as dívidas
de campanha, segundo Silva, que não foram quitadas até hoje.
Cita a confecção e publicação de um jornal. Ele é um que espera

serpago.

Diabptico
Está tramitando naCâmara, e já foi aprovado naComissão de Seguridade
Social o projeto ,de lei que obriga hotéis e similares a oferecer opção de

, cardápio completo'-para diabéticos. O argumento é de quê atende a um

contingente populacional de mais de 10 milhões de brasileiros. Há

previsão de multa:,Os infratores estarão sujeitos a pagar de R$ 2 mil a

R$ 10 mil correndo o rsco até de interdição do estabelecimento.

� Visando as eleiçõesmajoritárias de 2008 o vereadorJoãoBatista
Nunes destaca o crescimento do PR, seu atual.partido, naGrande
Florianópolis. "Na Capital montamos uma nominata de 42 pré
candidatos à Câmara. São José e Palhoça também tiveram um

número expressivo," evidenciou o vereadorflorianopolitano.

Medida
p
o secretário daAdministração,AntonioGavazzoni, assinou uma
ortaria visando evitar que os servidores acabem sendo

�rejudicados por empréstimos consignados. Determinou que os

!ur�s mensais não poderão ultrapassar 2,7%. Atualmente são 24

lllstituições financeiras autorizadas pelo governo do Estado.

Valendo
Não procedem ás denúncias de que motos até 150 cilindradas

co
.

.

ntinuam pagando IPVA.O projeto de lei do governo já está em
vlgOrep I

.
assou a va er este ano, confirmou oDetran. Quem tivero

unposto em atraso, daí sim, terá que efetuar o pagamento.
'

, redacao@ocorreiodopovo.com.br

redacao@ocomiodopovo.com.br

Social
A iniciativa partiu do Instituto

de Visão Assad Rayes de Flo

rianópolis. Baseado em pesquisas
onde constatou que dos 40 mi:
lhões de brasileiros que possuíam
planode saúde hoje não sãomais
de 35 milhões, pois não têm con

dições de pagar, o doutor Assad

decidiu criar um programa de

responsabilidade social forne

cendo um atendimento a preço
abaixo das consultas normais e

para aqueles que não tem acesso

a planos. Um universo no Brasil

que chega a 140 milhões de

brasileiros.

Pois é

E a Vida Segue
É costume afirmar que

político para ter sucesso pre
cisa' de uma boa memória.

Muitos possuem desse dom.
Mas segundo Mark Twain,
"Quem diz a verdad€ não

precisa de boa memória."

TRAGÉDIA

Acidente duplo deixou 27 mortos e mais de 90 feridos na BR-280

Parecer deve- sair

nos próximos dias
que o motorista estava em alta

velocidade e que os policiais
sinalizaram para ele parar, ;nas ele
nãoparou.Alguns aindadisseram
que ele saiu, em alta velocidade,

MARAVILHA da fila do congestionamento", afir-
Dosmais de 90 feridos nos aci- mouo delegado, que fezo flagrante.

dentes ocorridos na terça-feira, 9, Ferrari foi indiciado por ho-

na BR-282, no oeste catarinense, mícídio doloso (com intenção),
pelo menos 30 continuam nos mas continua internado no Hos-

hospitais da região. Segundo o pital São José, em Maravilha.

Titular da Delegacia de Polícia de Quando tiver alta será levado

Maravilha,RodrigoCésarBarbosa, para a cadeia de-Descanso, onde

todo.o material referente ao aci- permanecerá preso .durante o

dente já foienviado para análise e desenvolvimentodo inquérito,
- o.resultado, concluindo as causas '

.

. OS AGIDENTES - G pri-
,

e os culpados do acidente, deve .meiro acidente aconteceu por.
,

serdivulgadonapróxirnasemana. volta das 19h30 de terça-feira, 9.
D inquérito será elaborado pela ,�Um caminhão bitrem.Icom dois

Delegacia de Descanso. semi-reboques) tentou-umaultra- .

,

. Segundo Barbosa, para en- passagem em uma curva na BR�, _

tendercomoaconteceuosegundo 282 ebateude frente comum.ôni- .• '

., acidente, a Polícia Civil ouviu' busfretadoque transportavacerca ,��

-

'policiais rodoviários que atuavam - de40 pessoas e iadeChapecôpara ,"

no local emotoristas queestavam' São José do Cedro. O acidente

parados na pista. ,deixou sete mortos, entre eles o '

De acordo com os depoi- motoristado caminhão.

mentos, Rosinei Ferrari, 28 anos, Porvolta das 21 horas, enquan-
que dirigia o caminhão que pro- to as equipes ainda trabalhavam

vocou o segundo acidente, teria no resgate das vítimas, o caminhão

passado em alta velocidade pelos carregado comaçúcar, dirigidopor
carros parados na fila. Ferrari Ferrari, colidiu comos veículos que

alegou que o freio não funcionou prestavam socorro às vítimas e

quando eleviu apista interditada., atropelou as pessoas que estavam

"Essas provas serviram para no local. No total27 pessoasmor-

prendê-lo.Ouvimos testemunhas, reram. (Com informações da

vimos fotografias.Muitos disseram AgênciaFolha, Terra eClicRBS)

Trinta feridos ainda
estão internados em

hospitais da região

. �'., .

O CORREIO ERROU
'

Ao contrário do publicado na �diÇãO d�qJ;nta�fei;ã, 11 'de.':.tr,·
outubro, do jornal O Correio do Póvo-o nome dOrTlotorista do,;,é"
caminhão que causou ô primeiró- a acidente não fOi dlvuígado.!'t;

- "o " .',' .••�." _,"", � !.,.�." ._",'''_ .... ···c.· ...�.�.IDfl
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HORARIO DE VERÃO

Economtade·energia começa
amanhã em quase todo país
Relógios devem ser

adiantados em uma

hora até 16 de fevereiro

FLORIANÓPOLIS
A edição do horário de verão

2007 - 2008 começa à zero hora de
amanhã e termina às 24 horas de
16 de fevereiro de 2008. Os
relógios deverão ser adiantados
em uma hora. nas regiões Sul,
Sudeste eCentro-oeste. Alémdo
Distrito Federal, a medida
abrange Santa Catarina, Rio .

Grande do Sul, Paraná, São
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Minas Gerais, Goiás,
Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, que são QS Estados em que
é possível aproveitamento mais

eficiente da luz solar nessa

época do ano.

O Operador Nacional do
Sistema prevê que haja, nesta
edição, redução entre 4% e 5%
na demanda no horário de pico,
o que representa cerca de 2 mil
MW Na região Sul, a redução
esperada é de 522 MW, equi
valente ao triplo da carga' de
ponta de Florianópolis. Nas
regiões Sudeste e Centro

oeste, a previsão é de redução
na demanda da ordem de 1.745
MW, aproximadamente o dobro
da carga no horário de ponta
em Brasília.

O aumento de consumo

de energia elétrica nessa época
é resultado, sobretudo, do
incremento da produção

industrial, em virtude da

proximidade das festas de final
de ano, e do aumento da

temperatura com a chegada do
verão.

ECONOMIA EM 2006 -

Na última edição do horário de
verão, a redução no consumo

chegou a 34 GWh em Santa
Catarina, o que representa
metade do consumo mensal de
Florianópolis, com 188 mil
consumidores de energia.

Como efeito, a redução de

aproximadamente 5% na

�anda diminuiu a sobrecarga
do sistema nas subestações
[oinville, Jorge Lacerda, Ilhota,
Palhoça, Blumenau e Itajaí e
contribuiu para a reduzir os cortes
de carga. (Fonte Celesc)

Começou uma nova era nO'Senado, diz Tião Viana
BRASíLIA
o senador Tião Viana (PT

AC), que vai assumir a presi
dência do Senado após o pedido
de afastamento de Renan Ca
lheiros (PMDB-AL), disse que
vai começar uma nova era no

Senado. Na quinta-feira, 11,
Renan se licenciou do cargo por
45 dias.

"Isso é uma outra etapa da
vida do Senado Federal e que
tem que ser tratada com impar
cialidade, com firmeza, com

ética e com responsabilidade
política", disse o presidente do
Senado em exercício, Tião
Viana. O afastamento de Renan
Calheiros da presidência do
Senado traz alívio ao Congresso
e ao governo. Foram 140 dias de
paralisia no Senado desde que
as denúncias contra o senador

começaram a surgir.
A oposição garante que as

investigações das denúncias
contra o senador Renan Calhei
ros não podem ser postas de lado
e que os processos terão continui
dade. Bastante abatido, Renan
anunciou a decisão depois de

JOSE CRUZ/ABR

_'(-.:' ..
'

Renan se licencia do Senado após enfrentar cinco meses de denúncias

perder o apoio dos aliados

governistas.
LICENÇA - Renan Calhei

ros comunicou o pedido de

licença de 45 dias em um pro
nunciamento exibido pela TV
Senado pouco'depois das 19
horas de quinta-feira, 11.

"Com este meu gesto, que é

unilateral, preservo a harmonia
do Senado, deixo claro o meu

.respeito pelos interesses do país
e homenageio, sem dúvida, as

altas responsabilidades das

funções que exerço", anunciou
Renan Calheiros (PMDB-AL).
(Com informações do G 1 e

Agência Folha)

l\SIL o CORREIO DO POI

ECONOMIA Cartos Brandão
redaCilo@ocorrpiOdopoyo,COIl.l

-Delivery
Agora, a cerveja vem direto da fábrica para a mesa4

consumidor.Fabricante das cervejas Kaiser e Bavaria, a Felli\:
Cerveja Brasil, subsidiária do grupo mexicano Femsa, estré�
ainda em outubro no setor de venda direta ao consumidor,!
empresa lançará até o fim do mês a primeira loja de uma re&
de entrega de chopp em càsa, oChopp Sol Delivery Pelo projet�
a Femsa contará com uma série' de concessionários paroí
espalhados pelo Brasil.

, Na Europa
O álcool brasileiro vai abastecer a Europa. A Petroln

informou nesta semana- que concluiu negociação pari
exportar nove milhões de litros de álcool ao mercaà
europeu, para embarque em novembro. O combustívelsa
embarcado a partir do porto de Suape, no litor�
pernambucano. Esta é a primeira operação de exportaçi
de etanol pela Petrobras partindo de Suape. Para 2001,'
estatal contava com a possibilidade de exportar um total or
850 milhões de litros de álcool, mas com Venezuela.
Nigéria, frustraram a expectativa da empresa.

Acordo
A novaVarig (VRG) firmou acordos de interline com seis�mpreSl

aéreas internacionais. A partir deste mês, os passageiros daVarigem
viagens noBrasile no exteriorpoderão comprar passagens para tOOl
os destinos operados pelas companhias Hahn Air, da Ale_
Malev, da Hungria; EI Al, de Israel; Air One, da Itália; Mexícaa
do México; e Qatar Airways, de Qatar. Recentemente, a Varii
também fechou acordo de interline com a Gol, ambas controlah
pela famíliaConstantino.

Il1\fstimento
O grupo Telefôruca vai investir R$ 15 bilhões no Brasil até 20W

com aplicações nos setores de telefonia fixa, televisão por assinaM
internet, serviços de call center e telefoniamóvel, por meio da Viv�

sociedade em partes iguais mantida com o grupo Portugal Telecom
A informação é da Telefônica, fazendo referência à operação di

empréstimo de R$ 2 bilhões anunciada nesta semana pelo BanCD
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),

TV do povo
E vem aí a TV pública. O Poder Executivo está

oficialmente autorizado a criar a Empresa Brasil de

Comunicação {EBC) que terá como um de seus objetivaI
produzir e difundir programação informativa, educativa,

. cultural, científica e de recreação à população. A Medida
Provisória 398 (MP 398), que autoriza a criação da EBC
conhecida como TV Brasil, foi publicada na última quinta'
feira no Diário Oficial da União.

Melhor idalf
o Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IP�'3i) registrou variação de 1,03% no terceiro trimestre de zOO I

segundo a Fundação Getúlio Vargas, puxado pela alta dOl

derivados de leite. No mesmo período, o IPC geral subiu mene»
e apresentou taxa de 0,93%. No ano e nos últimos 12 meses,o
IPC-3i também superou o índice geral de inflação.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCORREIO DO POVO O CORREIOESPORTIVO SABADO, 13 de outubro de 20U7 115
esporte@ocorreiodopovo.com.br

ASCENSÃO; TRÊS ANOS DE HISTÓRIA

À espera da construção do

tão sonhado estádio próprio

TIME CONUUISTOU O 1° TíTULO NO ANO DE FUNDAÇÃO
!J _};

Atlético Estrada Nova

vem usando campo

no Bairro Rio da Luz

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

Formar um clube amador nos

dias de hoje requer muita

coragem e persistência. Prin

cipalmente tendo de conviver,
desd� a fundação, com r=>.
messas da construção de um

estádio próprio. Em 10 de

setembro de 2004, amigos do
Bairro Estrada Nova resolveu

montarum clube. Dissidentes do

jáexistenteAtlético, resolveram
montar um novo time e usaram

o mesmo nome, acrescentando

apenas o Estrada Nova Esporte
Clube. Hoje, ele é conhecido
comoAtléticoEnec.

.

Presidente desde a fundação
do clube, Ernani Bittencourt
disse que já vem ouvindo pro
messas há muito tempo. "O
prefeito (Moacir BertoÍdi) pro
meteu um estádio antes mesmo

de se eleger. Tínhamos até um

lugar para construir, mas até

Mesmo com uma história
curta, o time já vem fazendo
bonito nas competições que
diSputa. No primeiro de

fundação, conquistouum título
em Corupá. Já em 2005,
resolveu jogar a Segunda
Divisão da Liga Jaraguaense e

foi campeão, subindo para a

PrimeiraDivisão. Como caçula
da competição, em 2006, já
aprOntou em cima dos grandes
e quase chegou na decisão.
Perdeu para o Vitória nos

pê1ialtis na semifinal.
Este ano, comoelenco80%

renovado, o time já se garantiu
entre os classificados para a

próxirna fase da Primeirona.
Mas sabe das dificuldades que

FOTOS ARQUIVO/OCP

ser reformulada e tem na base jogadores novos

agora, com o mandato termi- Corupá e, neste ano, tem corno

nando, não saiu da promessa", .. sua casa o campo do Guarany,
disse o dirigente. ''Agora que a no Bairro Rio da Luz. "Não temos

eleição está próxima, as pro- nem como ganhar dinheiro
messas voltaram de todos os durante o campeonato. Po-

lugares, mas a gente nem deríamos ter algum lucro com o

acredita mais", emendou. bar, mas nem isso. Não temos

Por este motivo, o Atlético como fazer umá promoção
vemmandando os jogos fora do porque não temos sede",
bairro.No ano passado, atuou em lamentou Bittencourt.

JuLimar Pivatto
esporte@ocorreiodopoyo.com.br

Sem campo, Atlético manda os jogos da Primeirona no.Estádio do Guarany

vaienfrentu: "Iimescomooi.axías
e o João Pessoa investiram muito

este ano.Nossos jogadores recebem
apenas uma ajuda de custo e

entram em campo por amor à

camisa mesmo. Mas, quem sabe,
podemos chegar longe de novo",
disse o presidente.

Bittencourt também disse
.

que as desavenças que fi

zeram as pessoas deixarem o

Atléticomais antigo dobairro

já foram superadas. "Hoje
todo mundo torce pelos dois
times. Não existe rivalidade",
comentou.

LINHA DE FUNDO
Segundona
A última rodada da Segundona promete pegar fogo neste fim-de

semana. Hoje tem duas partidas. A já classificada Kiferro enfrenta em

casa a Vila Rau, que precisa vencer e torcer contra JJ Bordados e

Garibaldi para se classificar. No campo do Flamengo tem JJ Bordados

e Rio Cerro. O primeiro precisa de uma vitória, mas o Rio Cerro

depende de uma combinação de resultados para se classificar. No

domingo a eliminada Galvanização Batisti enfrenta ti Tupy, que depende
apenas de si para classificar, e Garibaldi x Rio Molha.

Aspirantes
A situação na categoria é
mais equilibrada. Vila Rau
lidera com 15 pontos, seguida
de perto por Batisti/JB (14),
Rio Cerro e Kiferro/Rancho
Bom (13) e JJ Bordados (12).
O Tupy.: com dez, também'
está na briga. A emoção
p-romete ser grande nos

campos do interior da cidade.

Seleção
Neste domingo tem Brasil
estreando contra a Colômbia,
fora de casa, pelas
Eliminatórias da Copa de 2010.

Dunga entra na competição
com bom retrospecto, depois
de renovar boa parte do
elenco. As estrelas devem
mesmo começar como
titulares. Mas e o camisa 9? O
Brasil está carente depois
deste centroavante.

Feminino
,

O técnico Maurício Berti, da

. equipe feminina de futsal,
tem planos para montar um

time adulto ano que vem. Se
tiver apoio, quer montar uma

base com jogadoras da

categoria sub-20, com pelo
menos duas atletas mais

experientes. Se der certo,
quem sabe Jaraguá do Sul.
terá uma representante na

Liga Feminina de Futsal.

Crise
O São Paulo empacou? Não.
Normal para uma equipe ter essa

queda de rendimento. Vinha
mantendo uma boa regularidade.
Sofreu poucos gols. Sabia a hora
certa de finalizar. As três
derrotas não significam que eles

desaprenderam. É apenas' um
mau momento, Logo ele se

recupera.

ASSEMBLÉIAGERAL ORDINÁRIA AEAJS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da AEAJS - Associação dos Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do Sul, no uso de sua atribuição e

conforme o Artº 52 do seu Estatuto, convoca todos os Sócios

aptos a votar, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser
realizada no dia 27 de Novembro de 2007, às 19:00 horas em
1 ª chamada, ou às 19:30 horas em 2ª chamada corn qualquer
número de sócios presentes, na sede da AEAJS, prédio do

CPL- Centro dos Profissionais Liberais de Jaraguá do Sul, na
Rua Donaldo Gehring, 175 Centro, para deliberarem sobre _D,s
seguintes assuntos:

.

,

- Eleição da Diretoria Gestão 2008
- Aprovação Contas Gestão 2006-2007

lntorrnarnos que de acordo com os Estatutos desta

Associação, as chapas deverão ser cadastradas, completas,'
assinadas por todos os candidatos e com as suas propostas
de trabalho, até às 17:00 do dia 19 de novembro de 2007, junto
à secretaria da AEAJS, em duas vias de igual teor e conteúdo.

Jaraguá do Sul, 11 de Outubro de 2007

Eng. Gilmar de Souza
Presidente da AEAJS
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LIXO ACUMULADO
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Pista abandonada afugenta
os skatlstas no bairro Avaí
Secretário afirma que
em 2008 promoverá
todas as inelhorias

OSNIAlVES

GUARAMIRIM
Os alunos que freqüentam

a escolinha de skate no bairro
Avaí estão pedindo reformas

urgentes na pista em função da

depredação. O grupo é com,
posto pormeninos emeninas de
sete a 18 anos que freqüentam
o local de segunda a sexta-feira.
Os skatistas têm que utilizar: o
banheiro da escola ao lado da .

.

pista para trocar de roupa e o

bebedor da estola para tomar
água ocasionando transtorno ao

andamento das atividades tanto
na quadra quanto no colégio ao

':; .

lado. O professor de Educação
Física, Alfi Bittencourt, disse

que no local são atendidas 60

crianças que vem de diversos
bairros domunicípio.

.

A Associação dos Skatistas
do Vale do Itapocu está plei
teando melhorias junto a Pre
feitura para reformas urgentes
no local, pois devido ao excesso

-; de lixo e falta de estrutura, mui
tos estão desistindo do esporte.
O refletor da quadra costuma

ficar ligado dia e noite, prova
do descaso-das autoridades com
o local. Em volta da pista há
entulhos e a quadra contém ra

chaduras que podem ocasionar

o travamento das rodinhas e a

queda dos atletas.
O banheiro da quadra que

de�eria estar lacrado pela
vigilância sanitária está aber
to e o' lacre jogado ao chão.
Os alunos afirmam que como

a .quadra é .aberta, à noite

muitos adolescentes e adultos
.

vão para o local para beber e

andar de skate, sem ao menos

. pertencerem aos grupos de
estudantes..

O secretário de Esportes,
Nelson Boera, afirmou ao O

Correio do Povo que existe

projeto para reforma e am

pliação do, espaço físico da

pista: ·de skate ..Nó primeiro
's�estre de 2008 deverá ser:

feito a licitação para contra-·
tação de empresa. O valor

aproximado do projeto está na
casa dos R$ 56 mil.

.,"�"""

Secretário diz que refonna acontece no próximo ano, valor da obra é de R$ 56 III
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