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Mutirão pretende
agilizar licenças
ambientais no Vale
.PÁGINA 4

Instituto Cassuli

lança obra hoje
durante palestra
.PÁGINA 4

Troca de tiro termina com

morte de ladrão de carros
Durante perseguição, a Polícia Militar prendeu dois assaltantes e matou "um, na noite· dedomingo • PÁGINA 5

SCHOTZENFEST: FESTA TRADICIONAL SE DESPEDE
PIERO RAGAZZI

- �.
.�

Com público aproximado de 70 mil pessoas, a Schützenfest terminou cumprindo a meta de resgatar a cultura germânica e fortalecer o tiro • PÁGINA 7

MENINAS DO BASQUETE
COMEMORAM CONQUISTA
DO OURO NO ESTADUAL

A equipe do Jangada/FME conquistou um título inédito
neste'üm-de-semana em Jilraguá do Sul. Depois de seis
anos batendo na trave; as meninas comandadas por Júlio
Patricio, ficaram com.9 tr�f"éu qe caf!lpeãs do Campeo
nato Catarinense Infanto,.Juvenii (até'16 anos). Foram 15

jogos na competição, com 15 vitórias .

• PÃGINA 15

DIVULGAÇÃO
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• EDITORIAL

Diálogo se -EUA
','Importante agenda foi ..

cumprida pelo governador Luiz
Henrique em Brasília na semana

passada. Ele esteve naresidência
oficial do embaixador dos EUA,
Clifford Sobel, para discutir novas
perspectivas de investimentos
norte-americanos no Estado.Na

.

ocasião, encontrou-se com o

secretário deComércio dósEUA,
Carlos Gutierrez, e o conselheiro
especial de George W. Bush, AI
Hubbard. "Santa Catarina

ganhou destaque pelo que já
temos a oferecer, especialmente
na área de tecnologia", avaliou
Luiz Henrique. O secretário
executivo da Articulação Inter- .

nacional, Vinicius Lummertz,
acompanhou as discussões e disse.
que os Estados, Unidos 'consi
deram pequenos os valores �o

Dl'ntro dl' nosso tl'rritório,
aplicamos a dl'scl'ntralização.
Fora dl'll', buscamos a

intl'(nacionali�ção"
comércio com o Brasil. Por ano,
são US$ 46,6 bilhões em

negócios, em urna balança fa
vorável ao Brasil. As expor

tações somam. US$ 26 bilhões e

são R$ 19 bilhõesimportados.
Lummertz explicou ainda que

a troca de.tecnologías está entre
os propósitos dos americanos.

.

"Eles avaliam .que uma das
carências do Brasil. está rela
cionada.à inÉra-éstnitura. Têm

. •

,"_l'-

uma'visão diferenciada a propor
em forma' de 'cooperação",

destacou. Além disso, propu
seram aSanta Catarina a parceria
para que instituições financeiras.
possam oferecer investimentos na
área de capital de risco.

O governador Luiz Henrique
definiu as propostas de governo
em Santa Catarina com duas
vertentes. "Dentro de nosso ter

ritório, aplicamos a descentra

lização; Fora dele, estamos bus
cando a internacionalização",
sintetizou.

Na seqüência das negocia
ções, no retomo da missão que, .

empreende apartirdo dia 21 para
a Rússia e o ]apão - onde tem na

pa�l o comércio da carne cata

rinense, entre outras discussões
'

-, Luiz Henrique e comitiva

passam dóis dias nos Estados
Unidos. ""

• PONTO DE VISTA
<'

Uma bela e Santa Catarina
Num país com dimensões

continentais, alguns estados
comemoram em fevereiro ou

março, ou�ros comemoram

em junho. Santa Catarina,
com seu Circuito de festas

típicas, tem maior cons

ciência de sua diversidade
étnica nas Festas de Ou
tubro. As principais festas
são: Oktoberfest (Blume
nau), Oktoberfest (Itapiran
ga), S�hützenfest (jaraguá
do Sul), Kegelfest (Rio do

Sul), Marejada {Itajaí), Fe
narreco (Brusque), .Musik
fest (São Bento do SuO, Fes
ta do Imigrante (Timbó) ,

Tirolerfest (Treze Tílias),
Oberlandfest (Rio Negri
nho) e Fenaostra (Floria
nópolis).

Devemos lembrar que as

festas sempre existiram, em
maior ou menor grau de

abrangência. Resgatam e ou

mantêm vivas as tradições

dos imigrantes, onde cada.
cidade investe em suas tra

dições mais autênticas para
manter viva a cultura de seus

antepassados.
.

'Sobre a nossa festa local,
?" Schützenfest, trago in-

'formações do site da Santur,
de modo que. todos pos-'
sarnas conhecér ou nos lem
brar sobre as raízes desta
linda festa. Instituições das
mais antigas na Europa os

"schützenvereine", como

eram chamadas na Alema
nha as sociedades de,

.'

atiradores,' deram ,:orige� à

Schützenfest, �u Festa -dos
Atiradores. A prática do tiro
como esporte é a essência da
festa e até hoje esta arte é
cultivada nas dezenas de
clubes de caça e tiro do

município.
A festa dos Atiradores é

o principal instrumento de

resgate das tradições ger-

.I. ,.-

- Randal Gomes,
Coordenador de
Relações

.

Institucionais e do
curso de Comércio

. Exterior da Fatej

,

E preciso criar
"campinhos"

Quando avaliamos o cenário Estes ambientes devem abran.
do mundo 'do futebol, ve- ger o máximo possível todosOl
rificamos o quanto o Brasil locais do município, sem
contribui para a geração -de distinção ou classe social, P;lli
craques. Se remetermos esta o pensamento lógico, POI
avaliação para as comunidade� exemplo, não é privilégio de
geradoras de craques, observa- uma' classe ou outra. Os cam.

se que na maioria das vezes pinhos podem ser os projetosde
existe úwa' condição que inserção digital dos governe
favorece a geração dos mesmos. municipais, o olheiro pode sera

·

Dos' campinhos aos grande's instrutor queministra os cursos,
cÍubes dó mundo, vários são os a metodologia para iden.
fatores que contribuem para a tificação dos futuros' craque
destoberta e a formação de um deve passar igualmente pelo
craque. No mundo tecnológico, feeling do olheiro e de meto,

notadamente na área de dologias estatísticas ej por fim,
software, vemos que o Brasil é

;-'

cabe à iniciativa privada (o�
um produtor de destaque no clubes) absorver está fonte de
cenário mundial. Então, será inteligência e contribuir para a

que a experiência do futebol na formação destes futuros craques.
descoberta e formação .de : .

O setor tecnológico cresce

craques pode servir para am- no Brasil 2,5 vezes acima da
· ptiarap�rtj.cip(_l.çãodopaíscomo· média mundial, porém ..re:
um,gra�d� "player"mundial do presenta apenas 5,5% do v�lor
setortecnológico? agregado da indústria Bra,

Sim, é possível! Com o sileira e este número nos paíss
·

futebol é 'geralmente nos desenvolvidos é de 27,5% do

campinhos onde tudo começa. valor agregado da indústria.
Lá onde o garoto. joga seus Criar campinhos' é criai
primeiros campeonatos. É o oportunidades para a' geração
ambiente onde os olheiros dos de emprego, tenda e riqueza.
clubes descobrem os futuros Mai� do que isso, os campinhos

. -fenôrnenos. Os clubes, então, . podem ser os catalisadores
investem na formação dos ·�para inserção do municípiQnç
jogadores que posteriormente setor tecnológi2�6\� 6u2s�j�:
podem se tomar um craque do ,;:"Q:uin setor da economia dees

·

futebol. A descoberta segue"
;,

��la mundial e, gerador de
·

alguns critérios que vão do sustentabilidade ..

feeling do olhe'iro' a metodo-
logias estatísticas.

O título deste artigo afirma - Márcio Manoel da Silveirà,
Secretário de Desenvólvmento

que é preciso criar campinhos.· Econômico de Jaraguá do Sul,"É necessário criar ambientes. presidente ücencladc da APEVI, .

favoráveis para a descoberta de: Vice-presidente licenciado.da ACIJS
craques do setor tecnológico. .

e conselheiro do ProAaraguá

mânicas de Jaraguá do Sul e
Vale doTtapocu. Três pa
vilhões decorados com guir
landas.de flpfes, bandeirolas
coloridas emotivos alusivos
à festa ficàm lotados corn

pessoas de todas as partes
que não cansam de elogiar a'
organizàção do evento, a

beleza dacidade, os pratos
típicos servidos, a animação
das bandas alemãs, os desfiles
alegóricos' e o clima de

segurança e alegria que reina

entre os participantes.
'Mesmo na Alemanha,

muitas' q;a9 tradições aqui
cultivadas, ��o existem mais.

Assim, este pedaço do
mundo, torna-se um dos

poucos .que lembra uma

outra época do mundo, mais
simples e que nos é resgatada
a cada outubro, mediante a

arte e o ernpreendedorismo
de diversas pessoas da

.

comunidade regional.

Os te�os para esta coena deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times. New Romé,lQ 1,2 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta rio endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 2'46, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório infomi�r nome
cómpleto, profissão, *CPFll *'telefone (* não serão publicados).
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POLITICA

Rest!tados
Reportagens semanais

sobre os bairros de Jaraguá
dosuiestão servindocomo

subsídio para a Coorde

nadoria de Pesquisa e Pla

nejamentodaSecretaria de

Urbanismo no que toca a

carências e deficiências.

Aliás, esse é o propósito.

Sciários
Enrte os prefeitos que ga

nham mais que o governa

dor Luiz Henrique (R$ 10

mil) está o de Jaraguá do

Sul, Moacir Bertoldi

(PMDB): R$ 15,9 mil, du
zentinhos amaisqueMarco

Tebaldi (PSDB) de Join-
, viIle,comR$15,7mil.Esó
abaixo do deChapecóJoão
Rodrigues (OEM), comR$'
19,9 mil. João Paulo Klei

nübing (DEM) de Blume-

nau leva R$ 13, 1 mil.

Caos
DelegadoMarcosHassad,

carioca recém-nomeado pa
ra, pediu li-cença do cargo.
A delegada Cristine... está

.

em férias. Exceção da
delegada regional Jurema
Wulff, sobrou para o dele
gado Uriel Ribeiro, agora o
único para fazer tudo.

líPiJ e certo
'

Enquanto as forçaserga
nizadas da sociedade jara
guaense não se manífes
tarem de forma pública e

contundente, seremos sem
pre tratados corno indigen
tes. Recentemente, já nos

passaram a perna: das 32
clrneras de vigilância ele
trônicaprometidas, só20�E .

sabe láquanqo.Quem sabe
agora; com o prefeito no

PMDB,o EÚado mude o
,

tratamento.

PIERD RAGAZZI

Danem-se
Há três semanas, abrigos antigos para passageiros de

ônibus (foto) ,na Barra do Rio Cerro foram retirados.

Pam colocar novos, conforme prevê o projeto Trans

jaraguá. Até ontem, nada. O usuário, que paga tudo,
.

inclusive o abrigo, está à mercê da chuva e do sol. E,

pelo visto, nãohá força naTerra e nemDivina que faça
.

o.projeto sair do papel. Que a encrenca tem compo

nentes políticos está mais que na cara, desde o início.

Quem sabe um par de algemas surtiria efeito prático.

Ba� coração 1
A proposta de emenda constitucional 333/04, .que

define o número de vereadores a partir de 2009 de

acordo com a população de cada município, continua
encalhada naCâmaradosDeputados. Partidos Políticos
pressionam. Têm pressa para calcular o total de

legendas necessárias à composição de suas bancadas.

Batt! coração 2
Enquanto isso, a fidelidade partidária para presidente ..

da República, governador, senador e prefeito será julgada
hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a presença de

todos osministros.

Salvos
Nenhumdosmunicípios que integramoValedo Itapocu

terão redução nos valores a ser repassados em 2008 pela
União através doFundodeParticipação dosMunicípios.A

garantia estánocensodo IBGE,mostrando que em todos a

população cresceu.

Acreditem
Por unanimidade, a Terceira Câmara de Direito Público

do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve o

afastamento de cinco funcionários daAssociação de Pais e

AmigosdosExcepcionaisde São Francisco doSul.Motivo:
maus tratos comprovados. Merecem cadeia-.

Celso Machado
Il!d�c�o@ocomíodopovo.com.br
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Cadeia neles!
,Para provar crime de ex

torsão por parte de policiais
rodoviários federais de Barra

Velha em agosto de 2006,
cidadão mareou notas de

R$ 50 e R$ 10 com caneta

pretahidrográfica.Com um

ponto no focinho daonça e

nobicodaarara.Envolvidos

serão interrogados hoje em
Joinville.

Parceiros
DogovernadorLuizHen

rique: "os maçons estive

rampresentes nosmomen-

. tosmaisímportanresdahis
tória do país, como a In

confidência Mineira, a In

dependência e a Procla

mação da República". A.
maçona� 290 anos no

Brasil, é vista por LHS co

moberço gerador de exce
lência e líderes capazes de

promoveredesenvolvimen

to do Estado e do país.

Tudo OK
Organizaçãoda 19ª5chüt

zenfest informa que não

houveproblemascomoEca
de quanto a direitos auto

rais de músicas executa

das nos pavilhões. Então,
muito bem. Assim é que

tem deser.

Apoiado
Câmara dos Deputados

analisa projetododeputado
Neilton Mulim (PR-RJ),
que obriga o condenado ou
preso provisório por crimes
de tráfico de drogas; parti
cipação em quadrilhas e

crimes contra a adminis

tração pública ou sistema
,

financeiro a' ressarcir o

Estado, mensalmente, pela
quantia gasta pelo poder
púbkcoparamantê-lopreso.

RETRANCA,
Olha só!
AComissão de Trabalho, deAdministração e Serviço

Público daCâmara dos Deputados aprovou projeto do

deputado Tadeu Filippelli (PMDB-DF), que autoriza

a transferência do contrato de permissão de serviço

público aos herdeiros no caso demorte, declaração de
ausênciaou interdiçãodo licenciadooriginal. Semnova

licitação.

Armas, e venenos
A expressão "material bélico'.' deixa de existir.

Agora, todo tipo de armamento passa a se chamar

"produtos de defesa". O que não muda nada -.Há

cerca de duas décadas, os agrotóxicos passaram a

se rotulados como defensivos agrícolas. Mudou o

veneno?

Vadiagem
A depender do deputadopetista Marco.Maia, do.

Rio Grande do Sul, trabalhador grevista teFá direito
a férias integrais, mesmo que paralisado pormais de
um mês. Hoje, pela CLT, o cálculo de férias é

proporcional aosdias trabalhados. Diz tratar-se de

questão de saúde laboral. Não seria eleitoral?

PIERD RAGAZZI

Falta projeto das obras; editais baseados em dados

desatualizados; hão ocorreu audiência pública; os
contratosnão prevêem aconstruçãodevias alternativas

.

e nem critérios rígidos para' controle do reajuste de

tarifas. São argumentos de ação civil pública da .

Procuradoria da: República do Paraná, para anular o

leilão de pedágios em rodovias federais do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mutirão vai agilizar licenças
ambientais no município
Cerca de 100 processos
aguardam liberação na

Fatma de Joinville

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Representantes da SDR

(Secretaria de Desenvolvi
mento Regional), Prefeitura e

Fatma (Fundação doMeio Am
biente) participaram ontem à

tarde de reunião para discutir
a demora da Fatma em liberar
licenciamentos ambientais para
omunicípio. Uma das propostas
para agilizar a liberação é a mu

nicipalização do serviço, fi
cando a Fujama responsável
pelo licenciamento de todas as

atividades ambientais realiza
das no município. Na próxima
quinta-feira, representantes da
Acijs, Fatma � Fujama far�o
um mutirão na sede da Fatma,
em Joinville, para analisar os

processos do município que

aguardam liberação no órgão.
O presidente da Fatma, enge
nheiro Carlos Leomar Kreutz,
calculou que cerca de 100 pro
cessos de licenças ambientais
de Jaraguá do Sul estejam na

Fatma em [oínville. Ele apontou
a falta de técnicos na área de
licenciamento ambiental como
a principal causa da demora. ''A
estrutura é pequena diante do
trabalho existente", comentou.
O gerente regional da Fatma,
Júlio Serpa, reforça a afirmação
destacando que o órgão em

Joinville tem cerca de 700

CÉSAR JUNKES

Representantes discutiram sobre liberação, que será feita somente pela Fujama

processos de 13municípios para
serem analisados, mas somente
oito técnicos para trabalhar.

O secretário estadual do
Desenvolvimento Econômico

Sustentável, deputado Jean
Kuhlmann, afirmou que alguns
processos estão parados há dois
anos no órgão e que um dos
motivos é a falta de documen

tação adequada. Garantiu que,
no próximo ano, haverá contra-

'É PRECISO AGILIZAR OUTRASIIC�NÇAS'
O secretário de Desen

volvimento Econômico,Már
cio Manoel da Silveira, sa

lientou que é preciso agilizar
também as licenças de
abertura de empresas, e não

apenas o licenciamento
ambiental. "O acesso tem

que ser facilitado. em todos
os sentidos", afirmou. A nova

política de desenvolvimento
.

econômico do município
defende o investimento na área

detecnologia, que exige menos
agregação de mão-de-obra e

cresce 2,5 vezes mais. que' a
média mundial. "Não podemos
ficar dependentes da matriz

econômica domunicípio, que é

a indústria têxtil", destacou.

tação de técnicos para a Fatma

regional, mas reforçou que a

transferência dos processos am

bientais do município para a

Fujama vai "reduzir a demanda re
primida de processos na Fatma".
Kuhlmann explicou também que
o valor da' arrecadação com taxas

de licenciamento ficará no mu

nicípio e que, em troca, a Pre
feitura investirá na contratação"
de técnicos ambientais ..

IMPACTO - As ativida
des de grande impacto.am
biental englobam a constru

ção de usinas e instalações in
dustriais. Já as de pequeno e

médio impactoenglobam corte
0

de vegetação, definição de re
serva ambiental, licencia
rn�nt� de,,?-�e.rr9.,'e,�ap�9y�ç�9 _.

�

de loteamento, entre outros.

O CORREIO DO PO�
..

Instituto Cassuli completa três
anos com lançamento de livro
JARAGUÁ DO SUL

Os advogados tributaristas
Célia Gascho Cassuli e Dimas
TarcísioVanin, do InstitutoCas
suli, lançam hoje, às 19 horas o
livro "Comentários aoCódigo de
Direitos e Deveres do Contri
buinte de Santa Catarina", no
Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). O lançamento
faz parte da programação de
aniversário do Instituto Cassuli,
que completou. três anos no dia
1º de setembro.
A obra é uma interpretação

dos autores sobre a Lei Com

plementar nº 313, de 22 de de
zembro de 2005. O objetivo é
dar visibilidade à lei e despertar
a análise e a reflexão sobre o

código. Por meio de linguagem
simples, a obra possibilitamaior
acessibilidade e entendimento
do assunto pelo cidadão, que
nem sempre consegue interpre
tar facilmente a lei. ''A idéia foi
traduzir a lei por meio de uma

explicação prática, comentando
o que ela tem de bom e o que

precisa melhorar", comentou

Dimas Tarcísio Vanin.
Os autores trabalharam m I

fundamentação da obra p�
cerca de dois anos. A advoga�
Célia Cassuli destaca que!
coleta de informações começou
da necessidade pessoal em

interpretar a lei, mas evoluiu
com a percepção de que muitm
pessoas sequer sabiam dI
existência do Código. "Vim�
que valia à pena fazer e n�

sentimos entusiasmados",
comentou.

O público-alvo do livro são

pessoas que trabalham dire·
tamente com tributos, co�o
contadores e empresários. A
obra é dividida em sete capítulOi
e traz também decisões de cas�

jurídicos reais para facilitar o

entendimento prático sobre alci
e pode ser usada como matera
de apoio aos acadêmicos de
Direito. No próximo ano, o

.Institu to Cassuli pretende
lançar obra contendo artigol
publicados pelos associados e

vencedores do Concurso de

''Artigos Científicos". (DZ)

Célia Cassuli e Dinas Vanin são os autores do livro que será lançado hoje

SERViÇO
O QUÊ: Lançamento da obra "Comentários ao Código de Direitos e deveres do
Contribuinte de Santa Catarina"
QUANDO: Hoje, às 19 horas
ONDE: Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul), RU,a Octaviano Lombardi. 1�O.
EVENTO: Palestra "As Relações entre o Contribuinte e o Estado", por Glauco Jose
Corte - Vice-Presidente da FIESC e Presidente da Câmara de Assuntos Tributários e

Legislativos da FIESC. e Romano José Enzweiler - Magistrado e Assessor Especial
da Presidência do TJSC
INGRESSO: R$ 15,00 (com direito ao livro), nos seguintes locas: Sindicont (com
Nelma e Crtstiana - fone: 3371-8920); Apevi (com Carmen -:- Fone; 3275-7004);
Gumz Contabilidade (com Gisela - Fone: 3371-4747); Instituto Cassuli (corn
Simone - Fone: 3371-7522)
INFORMAÇÕES: 3371-7522 (com Simone)
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CRIME

Ladrões são pegos pela PM
durante tentativa de furto

� Troca de tiros com

a polícia acaba na

morte de um bandido

KELLY ERDMANN
I JARAGUÁ DO SUL

Uma tentativa de furto de

veículo acabou frustrada para

três assaltantes. Na noite de

domingo, 14, a quadrilha de

Joinville abandonou um

Monza, com placas de Jaraguá
do Sul, na Rua Hugo Braun,
lateral da Marechal Floriano

Peixoto, no Centro. A Polícia

Militar foi avisada e a equipe
daAgência de Inteligência da
corporação ficou escondida

nas proximidades.
Porvoltadas 21h, doishomens

i t uma mulher pararam o

automóvelGolf, de Joinville, no
estacionamento do posto de
combustíveis ao lado da Ponte

Abdon Batista. Eles saíram e

rondaram o carro furtado,
enquanto amulher permaneceu
à distância. A PM deu voz de

prisão, mas ambos fugiram em

direção ao Rio Itapocu,
respondendo com tiros. Os

policiais revidaram.
De acordo com o tenente

coronel César Nedochetko, os

ladrões continuaram correndo
até que um deles caiu no chão.
Ferido no abdômen, Odair José
Correia não resistiu e morreu.

Os bombeiros ainda tentaram

socorre-lo, porém não tiveram

sucesso. Ele tinha 33 anos de
idade. Os outros dois, de 24 e

31 anos, foram presos em

flagrante e encaminhados ao

presídio. Os nomes completos
não foram divulgados. Todos já
tinham passagem policial.
No automóvel dos bandidos,

a PM encontrou um revólver
calibre 32 com três munições
deflagradas e outras três intactas.
Junto à arma, também havia
ferramentas e chaves próprias
Para aabertura ilegalde veículos.

ConfonneNedochetko, este

Tenente-coronel diz que apesar do efetivo pequeno, PM faz bom trabalho

é o segundo caso recente em que

aMilitar conseguiu deter pessoas
especializadas nesse tipo de

crime. Na opinião dele, mesmo
com efetivo abaixo do necessário,
a polícia tem conseguidomanter
os índices de criminalidade

estacionados. ''Apenas varnos ter
aumento significativo de furtos a
residências", explicou. Para
minimizar" o número de

ocorrências, o tenente-coronel

diz que é preciso a mobilização
da comunidade através de

denúncias e participação em

Conselhos de Segurança.

NÚMEROS .

Acidente em cruzamento

deixa duas pessoas feridas
JARAGUÁ DO SUL

Duas pessoas ficaram feridas

em um acidente na Barra do Rio

Cerro, ontem.Acolisãoaconteceu

quando o motorista da Saveiro

MBC-3892, de Pomerode, tentou
cruzar a Rua Walter Marquardt.
Ele vinha da Feliciano Bortolini e

não deu a preferência obrigatória
ao caminhão, com placas LXO-
9867 de [araguádoSul, conduzido

por Gervásio Jaeger no sentido

Centro - Bairro.

Abatida ocorreu por volta do
meio-dia e deixouo trânsito lento

no local por mais de 30 minutos.

Isso porque, a passageira do
automóvel ficou presa entre as

ferragens.Osbombeiros tiveramde

cerrar a parte superior do veículo

para retirá-la. Segundo infor

mações da corporação, os dois

ocupantes da Saveiro, que não

tiveram os nomesdivulgados atéo
fechamento desta edição, foram

levados aoHospital são José para
atendimento. Eles não correm

risco demorte.
Para Rafael da Silva, que

trabalhaemuma revendade carros

instaladana frente ao cruzamento,
a falta de sinalização prejudica o

trânsito naquele local. Ele se diz

indignado com a pouca atenção
porpartedaadministraçãopública
municipal. ''A culpa édaPrefeitura
que confunde tudo para os

motoristas. Precisamos de um

sinaleiro nesse ponto", enfatizou.
MAIS OCORRÊNCIAS -

Na tarde de domingo, 14, uma
viatura do Corpo de Bombeiros

teve de ser guinchada após colidir
com um Fiesta na Rua Bertha

Weege, também na Barra do Rio

Cerro. O veículo de passeio parou
atrás do abrigo de passageiros de
ônibus com a lateral esquerda
completamente amassada. Não

houve feridos. (KE)
PIERO RAGAZZI

Feriado teve menos

mortes no Estado

REGIÃO
O final de semana estendido

deumenos trabalho para a Polícia

Rodoviária Federal de Santa

Catarina em comparação ao ano

passado. Durante a Operação
Nossa Senhora Aparecida,
iniciada na madrugada de

quinta-feira passada, aconte
ceram 193 acidentes nas estradas

da União dentro do Estado. Eles

deixaram 157 feridos e quatro
mortos. Em2006, houve quase5%
mais de colisões, totalizando 227

batidas.O númerode pessoas com

lesões e de vítimas fatais também

diminuiu em 2007. No mesmo

período do ano anterior, a PRF

registrou 161 feridos e nove

mortos.

ConformeSergioLuizdaSilva,
da delegacia de Joinville,
responsávelpelo trechoNorte das
BR's 101, 280e470, obalanço final
na região é positivo. Neste ano,

ocorreram apenas 36 acidentes até

a noite de domingo, quando foi
encerrada a operação. Uma

pessoa perdeua vida na BR-4}O,
entre as cidades de Navegantes
e Blumenau.

Alémdisso,apolíciaemitiu 1.075
multas nos. quatro dias de

fiscalização. A corporação ainda

apreendeu 36 CNH's (Carteira
Nacional de Habilitação), 92
veículos e 47-pessoas. (KE)

Furtos'de veículos
2005 - 112 ocorrências

2006 -1 08 ocorrências

2007 - 84 ocorrências

(até início de outubro)

Furtos a estabelecimentos.
comerciais

. 2006 - 21 O ocorrências

2007 - 146 ocorrências

(até iníciode outubro)

Furtos a residências
2006 - 271 ocorrências
2007 - 290 ocorrências

(até início de ouíubro)
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Oktobermarkt
No ritmo das festas de outubro, a cidademais alemã organizou

no final de semana mais' uma edição da tradicional feira.
"Oktobermarkt" (feira de outubro). A feira aconteceu na Praça
Jorge Lacerda, no Centro .de. Pomerode. Peças de artesanato

típico, -objetos decorativos, doces, conservas e alimentos
embutidos foram comercializados. O evento é organizado pela.
SecretariaMunicipal de Turismo em parceria com a Associação'
dos Artistas e Artesãos de Pomerode,

EDUCANDOS MARISTAS SE
DIVERTEM COMA DOAÇÃO

DE BRINQUEDOS
Ser Solidário; esta foi a proposta do Setor de Pastoral do

Coléqío Marista São Luís, quando desenvolveu mais uma

Ação Solidária - a Campanha de Brinquedos. Esta ação
iniciou em 24 de Setembro e se estendeu até dia 11 de
Outubro. Na 2a feira - 8 de Outubro , realizamos a primeira
entrega de brinquedos ao Centro Municipal de Educação
Infantil Almida Bertoli, em Nereu Ramos. Na próxima semana
iremosrealizar a entrega no Lar de Menores em Guaramirim.

No Centro de Educação Infantil Almida Bertoli não foi apenas
uma entrega de brinquedos e sim um momento especial e de
muita integração, pois era notável a alegria e satisfação das

crianças em receberem e se divertirem com os brinquedos e
dos alunos maristas em brincar e ser solidário com àquelas
crianças.

Agradecemos a todos da Comunidade Educativa Marista

(pais, alunos, professores, funcionários), aos participantes da
Pastoral Juvenil Marista (PJM), pela dedicação e pela solida
riedade em contribuir para a alegria de muitas crianças.

.:::::. C O L É G I O

.71JffEf. �ARIST�
V€VtJ'33 S A O L U I S

.

Aulas para a vida. Valores para sempre.

ocorreio.com@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

.. .

.

Cerca de 1OO'criânças pá�tidpar�m do. Passeio Cíclístíco .- '

no' dias 12 de outubro ern Corúpá. O evento foi U"Wao.
parceria de Prefeitura Municipal d€;! Coíupá, a empr�sa
Lunelli Têxtil e a Rádio 195,3. O passeio iniciou às 13h30,
com saída na praça Arthur Müller e contou ainda. com o

sorteio de duas bicicletas.

ZOOM CREATIVE E BREITHAUPT
SÃO OURO NA PROPAGANDA

A Zoom Creative Comunicação está festejando a
conquista, pela segunda vez, Ouro no Prêmio Central de
Outdoor 2007, Seccional Santa Catarina. Desta vez, na
categoria Outdoor Padrão, com a Campanha Dia dos
Pais Breithaupt. A conquista é prova de que quando
agência e cliente agem de forma sistemática e

harmoniosa, o êxito é quase que previsível. A dinâmica
entre a Zoom Creative Comunicação e a equipe de

Marketing do Breithaupt faz no dia-a-dia parecerem
formar um só time ,em que a sintonia é regra base.

FAlECIMENTO�
Faleceu às 3h30h do dia 12/10 o
senhorWaldemiro Gorges co�
idade de 58 anos. O velóJiofoi
realizado na Capela Mortuártao!
Vila Lenzi e o sepultamento no
cemitérioMun!cipal da Vila LeroJ,

.
.

Faleceu às 5h do dia 12/10, a
senhora DarciVorpagel com id�
de 47 anos.O velóriofoi realizaoo
na CapelaMortuária ela Vila LelUi
e o sepultamento no cernitérto
Municipal da Vila Lenzi..

DETALHE
Seminário·
o 8a Seminário Estadual de
Negócios Intemacionais
acontece dia 18, em Joinville,
vai debater os problemas .

enfrentados pelas empresas
catarinenses para se inserirem
no mercado global. Durànte o

evento, os participantes
também conhecerão exemplos
de sucesso na conquista de
novos mercados no exterior. O
evento é coordenado pelo
Núcleo de Comércio Exterior dô

Acij (Associação Empresarialo!
Joinville) e será realizado na

sede da associação, a partir das
8 horas. Uma das atrações é
Roberto Adami Tranjan,
escritor, educador, consultor e

conferencista.

SCHNELL BRASIL S/A INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
C.N.P.J. nO 05.405.307/0001-96

,DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LíQUIDO
EXERCíCIO FINDO EM 31/12/2006

VALORES EM REAIS (R$ -

CAPITAL SOCIAL RESERVAS LUCROS
DESCRICÃO REALIZADO DE LUCROS ACUMULADOS TOTAL _

Saldo em 31/12/2005 1.283.708,98 6.344,93 592.109,61 ·1.882.163,5�
Aumento de Capital 800.000,00 23.577,81 -23.577,81 800.000,00�
Capital Social a Realizar (300.748,25) 0,00 0,00 (300.748,25.1
Lucro Líquido do Exercício 0,00 0,00 849.366,00 849.366,OQ_
Saldo em 31/12/2006 1.782.960,73 29.922,74 1.417.897,80 3.230.781,t;!_

A agência jaraguaense, com 7 anos no mercado, já conta
com outros dois prêmios Central de Outdoor, Ouro
Estadual e Prata nacional, conquistados em 2004 em

Campanha da Academia Impulso. Com uma equipe
[overn, preparada e dinâmica, a Zoom Creative vem

provando que Jaraguá do Sul já é também referência
catarinense em publicidade. A cidade conta mídia
eletrônica, impressa e externa perfeitamente compatveis
com o potencial e a grandeza econômica region,al.

r
- .. , - . __ _ , .

I
I
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Ana Botafogo se apresenta
19a Schützenfest encerracom na Scar sesta quinta-feira

JARAGUÁ DO SUL

um público de 70mil pessoas

TIRO AUMENTOU 5%

Objetivos�de preservar
a tradição ger,lRânica e

o tiro for,am aícançados
""i::

,GE�IELLl8�ODRI9.U�S,. ,

:jARÂG�Jt 0.9:SUl;;:,;: O' ;',
., eefêâ"de 7Ehrul pessoas pas

saram.pelo Parqye Muriiéi�al de
Eve�toSdê [araguá CiaSuldurante
os- d�z:dias da i9�, Schützenfest.
No ano passado o evento atraiu

em tOÍiio'de 81 mil pessoas e a ex
pectativa para este ária era repetir
aquantidade de pessoas. Segundo
o presidente da CCQ (Comissão
Central Organizadora) , Ivan

Torres, o número só não foimaior

por causa de eventos simultâneos
a Schützen, pelo feriado e pela
chuva durante o feriadão. Torres
informa que, os números oficiais
serão divulgados amanhã.

Segundo ele, todos os objetivos
propostos foram alcançados.
"Foram cumpridas as metas de
manter a tradição germânica e do
tiro", considera. Torres destaca
que o número de tiros aumentou
5% em relação ao ano passado e

gastronomia também teve uma

acréscimo nas vendas.Aanimação
das bandas e os desfiles também
foram positivos. "As bandas
animaram com musicas típicas e

os desfiles tiveram uma boa
quantidade de pessoas", avalia
Torres. O presidente afirma que
tem a sensação de missão

rpdacao@ocorrpiodopovo.com.br

Público só não foi maior devido a eventos simultâneos, chuva e o feriadão
,

" ' . ,

Bailes atraíram milhares de pessoas e podem serfortalecidos na próxima edição

cumprida e que "os adeptos da
cultura germânica gostaram do
evento".

Segundo Torres, ano que vem
aACS1VI (AssociaçãodosClubes
e Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu) pretende tornar a festa

mais turística. "O que sabemos é

que para 2008 a divulgação será

feita comurnaantecedênciamaior

para que a festa tenha um foque
mais turístico", prevê.No entanto
o formatodapróximaSchützenfest
será decidido pela CCO a ser

escolhida até o final deste ano.

Bananenfest atrai 50 mil pessoas no feriadão
CORUPÁ
A 6ª Bananenfest atraiu mais

de 50mil pessoas nos quatro dias
de evento no Seminário Sagrado
�ração de Jesus em Corupá. A
informação é do o presidente da
CCQ (ComissãoCentralOrgani
zadora), Luiz Carlos Tamanini.
Segundo ele, esta é a quantidadê
de pessoas que o lugar comporta e
o evento sónão foimelhor devido
a chuva. "Se não tivesse chovido
teríamos com ce�ez� 30% a rnaJ;

de público. De qualquer forma' O
local ajudou, pois oSeminárioabri
ga em tomo de 10mil pessoas em

lugar coberto", avalia Tarnanini.
Os dados oficiais devem ser

divulgados- dentro de 15 dias. O.

presidente antecipa que foram
consumidos 60mil copos de chope
e refrigerantes. Integrantes do

Rotary de' Corupá fizeram uma

sondagem com o público para
saber o que acharam da festa. De
acordo com ele, o resultado foi

positivo. "Valeu a: pena todo o

investimento, a conseqüência é a

satisfação de quem participa do
evento", declara.

Para Tamanini todos os objeti
vos foram alcançados e hoje a

Bananenfestpode ser considerada
a festa de Corupá. O lucro do
evento será repassado para a

FundaçãoBeneficente Pró-Saúde,
,

oCorpo de BombeirosVoluntários
de Corupá eo Seminário Sagrado
Coração dejesus,

Com patrocínio da Weg,
JaraguádoSul recebe o espetáculo
'Ana Botafogo In Concert - Três
momentos do amor", no dia 18 de
outubro, às 20h3Omrn, no grande
teatro doCentroCultural da Scar.
O espetáculo reúne �Ó�ica e

dança para falar dQ":.iinagiriárió
amoroso, compeças deVilla:�L.obos,
CláudioSantoro,Chopin.Cartola,
Chico Buarque e Tom Jobim.

Ao longo dos séculos e em

todas as civilizações, o 'iWlot - no

seu despertar, na' fogo clã pãixão,
na plenitude, na separação -:- tem

sido tema privilegiado
,. da

manifestação artística. E sãó. os
encontros e desencontros' do
coração que inspiram e tecem o

espetáculo "Ana Botafogo in

Concert", criado pela pianista
Lilian Barretto e pela bailarina
AnaBotafogo, assistidoemBrasília,
São Paulo e Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Recife e Natal.

f\s canções e peças de

compositores da música clássica e
,da música popular ganharam
novos arranjos e transcrições para
a performance de Lilian à frente
'do grupo de instrumentistas '

(violino, viola, clarineta e

percussão); e foram convidados
três coreógrafos paradar formaaos
passos de Ana Botafogo e:-f&o
bailarino Joseny CoutinhosA
seleção das peças percorre vá,hos
tipos de abordagem: os átI!:�res
viscerais, napaixão e na separação,
o amor romântico, os amores que
se sucedem e se complementam e

o amor à natureza.

SERViÇO
O QUÊ: "Ana Botafogo In Concert -

Três momentos do amor"
QUANDO: quinta-feira, dia 18
Onde: Scar
QUANTO: H$ 50 e R$ 25 para
estudantes e maiores de 60 anos

INFORMAÇÕES: (47) 3275-2477

IITropa de- Elitell deveria ser

obrigatório em todas escolas
DA REDAÇÃO

O filme "Tropa de Elite", já em
cartaz no shopping Breithaupt,
deveria ser obrigatório nas escolas.
Mais do que a envolvente
denúncia da banalização do mal
no Brasil, na qual policiais e

bandidos se transformam em

animais e criminosos, o filme

provoca uma reflexão sobre a

responsabilidade individual.
O inocente consumidor de

maconha, sentindo-se conectado
com a natureza ou com a leveza

espiritual, ou o alto executivo que
consomecocaína são apresentados
também como sócios do tráfico -e

com razão.

É fácil apenas culparogoverno,
apolícia, os traficantes, e assimpor
diante. Mais difícil é nos

culparmos -e, aí, está, um dos

problemas brasileiros. A culpa é

sempre dos outros.Vejamos:Muito
mais do que as drogas, o que mais
mata no Brasil é o álcool, uma das
causas das lOa mortes diárias e

mais de 100mil feridos poranono

trânsito.Nem ospublicitários nem
os veículos de comunicação que
exibem os anúncios de cerveja,
com sedutores apelos, se sentem

minimamente responsáveispor essa
tragédia.A culpa? Só do governo.

Um motoboy morre por dia

apenas nas ruas da cidade de São
Paulo (e mais 25 por dia ficam

feridos). Isso porque contratam-se
empresas irresponsáveisde entrega.
Mesmo sabendo que já existe um
selo de qualidade paramoto frete. ,

A culpa? Só do governo.
As pessoas emporcalham as

ruas com lixo apenas porque não

têmpaciência de jogá-lo emalgum
Iugarapropriado.Madames não se

incomodam que seus cachorros

façam das calçadas banheiros. A
culpa? Só do governo que não

limpa as ruas.

É um bom debate para que
saiamos dessa adolescência da

cidadania, com muitos direitos e
I.

poucos deveres.Então, fica a dica,
vale a pena ver o filme. (Gilberto
Dimenstein)
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com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de sua viSitil'"
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Por Moa Gonçalves
(moagoflcalves@netuniJ,com.br)

o timé -feminino Olympya, será que ernplaca
esmo? O técnico LuiZ Vieira; o Polenta,', está
perinvocado com a sua eauite e acha que sim,

inda mais depois de golear o Póraht; de Pomerode,

omingo, no Estádio João Marcatto por 5 x 3.

artida valendo pelo Campeonato Catarinense. Eu

as meninas realmente

.'."�

mperdível' PerÍna�ece
a internet (iG�Band
ews) o ..vídeo em que
ônica Veloso se retira
a 'en trevis ta "com
oberto Cabrini.: do
orna] da Noite, 'na
and. "Não, Cabrini,
o c

ê tá batendo
esado", -foram as

iltimas palavras da capa
"PI b ," "

a ay oy .que esta

asbancas.
'

,

DIZEMPORAL.
Que o meu a'h-r.igo /ader
Bon ri a , 'o ,P opu l a r
Bonilha,' está 'fazendo'
curso de pintura. Hum...

O Clodovil começou
assim!!!

"

NOESCURO,

Semáforos b�tizados de
"Black-ol1ts", 'criados
por pesquisadóres' da
USP, já' funcionam em

Guarulhos e São Paulo.!

joup.am energia. e

unclOnam até"'90

ciinutos depois da falta
e luz, com baterias
acopladas. Boa' idéia,
que tal o Secretárió de
PI .

'

p.aneJamento' Afonsolazera patentear?

,Ás emissoras de'TV estão livres do IPI, na compra de

equipamentos para transmissâo e recepção do sinal da TV

Brasil nun��. perdeu 'íp''Oil DAIDE? ,I digital. E'Oconsumidortambémtemalgonafaixa?Duvido!
'

e m est r e"l a' , d e t nit, IV, "
'

i
,**

eliminatórias. Contra a I '

, I Recebi convite para curtir hoje o aniversário do amigo

Colômbia já se foram i L 1
""

'

U' d' "II Eduardo Lens, na suá paradíaca chácarà em Santa Luzia,

�q_u�t�o jogos, co:m duas I,
U a vi�j�u para ag� �ga, capita I Estaremos lá!

'

vitorias (2 a O e 2 a 1) e I da Burkma Fasso, naAfnca. '

'! '*-*
. ,

dois empates er;n. O a 0, i Já ouviu fàlat? Nem eu.
,

'

i Na quinta-feira (18), a �triz e bailarina Ana Botafogo, se

sempre como visitante, I' "

, " i apresentanoGrande Teatro da Scar,
como acontecera neste "

- , **

Domingo.
' ,'-":',/\' Iioje,' às 19 horas, no A�ditÓrió 'Iggon JQãÇl da Silva,

CElAS, o Instítutó C��suli' promove a Pai�stfa- "A,s
relaçõesentre oContri.buinte e o:Estado."

'

**
'

AUMENTOU O PIS' f
GUARÁ'

Parada Gay reuniu um

milhão em Copacabana,
no Rio deJaneiro. jdraguá
contribui com ,;100, no

mtmmo. Mas perdeu de

goleada para Guaramirim,'
d u z e n tas, p e s so a 5
embarcaram

-

numa,
caravana.

"FRASE DO DIA',
"A arte de escut�r é co�o um� uz

que dissipa a escuridão da,
'

. ," "

ignorancia. ,

.

� DalaiLama

II nu:,A DF T,ERGA,',iJij-'i.�tfi'.1 -s �._ li' z i�"§

, 'Curtir' às "n��idades d�� re;bert�ra 'do
CONFRONTO 'Kantan.,

No próximo dia 10 de ,novembro, acontecerá em

Massaranduba a 2ª Stammtísch, festa de rua que movimenta
toda a região norte do Estado de SantaCatarina.
**

No próximo dia 27 de outubro, a partir das 11 horas da

manhã, na ComBat, tem o 1Q Carreteiro do Atleta, com á

pàrtícipação dos grupos de pagode,Ki Beleza, Nov�
Tendência eGrupoEntre Elas, de Floripa, Já à noite, tem a:

Festa da Tequila, corn 'parti,cipação dos Djs Igor Lima,
OverseasProject éMacDave. . '"

***

Comessa, fui!

3

• .J :
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JARAGUÁ DO SUL

• 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/?áb/Dom/Qua)

"

Ratatouille
(16h30 -: Sex/Sáb/Dom/Qua) ,

Rogue o assassino ;

(.1'8h50, 21 h - Sex/Sáb/Dom/Qua)
(16h40, 18h50, 21 h - Seg/Ter/Qui)

.·"Cine sh'ópping-3 '.

Tropa de Elite
: (14h20, 16h40, 19h, 21h20
.'

- Sex/Sáb/üom/Oua)
.

' (16h40, 19h, 21 h20 - Seg/Ter/Qui)

, JOINVILLE

., Cine Cidade 1
Resident Évil 3: A Extinção (Dub) ,

(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30 -

Todos os dias)

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

Os mensageiros
(17h20, 19h10, 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, !5h40, 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) -

8LUMENAU

• 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
- Dom/Seg/Ter/Qua/Qui)

• 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, 21h40 - 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@ocorreiodopovo,com.br

Festa do Tiro a partir de 1988
o Correio do Povo, edição de 10 a 16 de outubro de 1987,
'informava que o então prefeito Durval Vasel anunciava o

desejo de criar uma festa típica, a partir do ano de 1988, que
ocorreria paralela a Oktoberfest, de Blumenau, para se

constituir de opção ao turista que vinha prestigiar a festa da
cerveja no município vizinho. Tratava-se da Festa.do Tim ,

para reviver a tradição germânica. A matéria da época
opinava que os homens que comandavam Jaraguá do SUI

começaram. a despertar para uma realidade, pois que, em
termos de promoções de vulto típico perdíamos de dez a
zero para cidades como Pomerode, Brusque e Sao Bento do

Sul.Naquela época a cidade promovia a cada dois anos a

Mostra Agropecuária; e a partir daquele ano a Feira da
Malha ocupou um espaço importante, divulgan<�o a cidade e

promovendo o setor.
.

O DIA DE HOJE··
SANTO
Santa Edwiges

.

São Geraldo Magia
Santa Ma'rgarida

EFEMÉRIDES
Dia da Ciência e da Tecnologia
Dia Mundial da Alimentação
Dia do Anestesiologista
(anestesista)

1609
A coroa portuguesa proíbe a

fundação de novos conventos no

Brasil, sem autorização expressa
do rei.

1793
Acusada de traição, Maria
Antonieta, mulher de Luís XVI, é
executada na guilhotina.

1952
Criada a Conferência Nacional cos

Bispos do Brasil (CNBB),

1964
China explode sua primeira bomba
atômica, na região de Xinjiang,

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo chuvoso em Jaraguá do Sul
Tempo instável com chuva e

trovoada a qualquer momento do
dia em todas as regiões
catarinenses. Temperatura
estável. Ventos de sudoeste a

sudeste, fracos a moderados
.

com rajadas forte.

� Jaragllá do Sul e Região

. (O CUC DO LEITOR Mande. sua foto para o Extra:

extr.a@0corr..ei?doPovo.com:br

A pequena Challita adora serfotografada. Depois de brincar
um pouco ela foi clicada pela leitora Gisele Ramos.

UTILIDADE PÚBLICA
FEIJOADA
Os Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul promovem no dia 20 de outubro
uma Feijoada, no quartel central (Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 90),
a partir das 11 horas.

CONGRESSO

Confirmações para participardamissão .

à 3a Feira e Congresso Catarinense da

Beleza, que acontece dia 19 de
novembro em Joinville, serão aceitas
até 5 de novembro no fone 3275-7012.

15/10
Analisa D. Wortmeyer
Celi G. K. Franzner
César Müller
Claudinei Cleiton Vieira
Davi Meurer
Davi MeUrer Jr.
Emilia Terezinha da Silva
Flavio Ricardo de Souza ....
Gertrudes Borchardt ."

Juarez Tadeu Xavier
Kethley Natali
Luis Carlos Falensld
Mareio Lennert
Marcos Schewer
Sueli M. 8amos
Vanessa Raquel Wo!adas.czyt
Wilson José Gerent "

.

1610 _ .

AlandOldenburg"
AlrQ[1q Bartel
Amarild.a K. Zoz
Brenda .KQvalski Dereíf
Carina Fríedemann
Carlos Antonio Salai
Cirila Lehn
Claudernlr Gonçalves
Elton Salai
Fabiano Baumann
Geraldo J. Esperança
Gilberto Krazewsky
lara R. Emmendoerfer
Killian Ricardo Siewerdt
Lorena Eggert
Marcos Enke
Nerci Krueger
Scheila 1. Cunha
Sonia E. Tomio
Wilson Alegri

ENCONTRO
O Instituto Cassuli promove hoje, às
19 horas, encontro com o tema "As

relações entre o contribuinte e o Estado
O evento acontece no auditório Eggon
João da Silva, no Centro Empresarial,

Ô
.. CHAPECO
MíN:.f?·/MÀX: 254

/A. n� ,,:L..

..

". 6'.

.

--

�.......r"� .... '.
,

�
.

�.: .i,
�t.:AGES. �.. MIN: 169Ulli: 23�

.

""

"oc ..... "

.,�

CHEIA

O 26/1Ó

\
)

HOJE dMiN: 18° G
MÁX: 28° G "" ,

Sol com pancadas
de chuva

• Fases da lua

QUARTA d QUINTA

Mi�: 19° G MiN: 17" C�
MAX: 27" C ",,', MAX: 25°G�
Sol com pancadas Nublado
de chuva

SEXTA dMiN: 19°C
MÁX: 25° C "" "

Sol com pancadas
de chuva

NOVA CRESCENTE

� 19/10

MINGUANTE

� 3110 11/10 (1lãI0[djIQI'"Enso!moo P;:réia�ment� 1
Nublado Instável Chuvoso' -novandO!

ml!)!aJjo

t
FLORIANÓPOI
MiN: 19°1 MAX:21
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[lerna Magia
.

Nina insiste em acusar Pe�e� e pede
ue Conrado a tire da clínlca, Eva

q .•

garante a Pérola que conseguira

Conrado de volta. Doutor Rodrigo
confirma para Carol que ela está

grávida. Peter enJra com um e�ferm�iro
e imobiliza Nina. O enfermeiro aplica
uma injeção em Nina. Medéia coloca

o anel e pede que seu poder salve

Rafael. Nicol.au se
.

oferece para

trabalhar com Conrado. Peter coloca
Zildana sala de elT)ergênciá do' hospital
esai para distrair o imito médico. Zilda

não consegue. desligar -os aparelhos
ligados á'Rafael.

'

Sete pécàdoS
Adnano avisa a Custódia que nunca lhe'
mostrará sua tatuagem. Beatriz descobre .

que Aávio procurou um advogado e pede,
desculpas. Beatriz pede a Reginaldo uma
liminar para tirar a guarda dos filhos de

Glance. Otília teme que a família de Juju
descubra a farsa do exame de DNA.
Danilo avisa Teobaldo que Adriano vai

novamente ao laboratório. Otília decide
lrocar as etiquetas do exame: Isabel e
Laerte ouvem Sérgio contar a Clarice
sobre a liminar de Dante. Rebeca revela
a Flávio que Clarice é ex-mulher de
Dante. Fátima desconfia que Laerte e

Isabel fugiram de. casa.

Duas Caras
J�lia diz que não vai embora até Evilásio
perdoá-Ia. Heliberta. faz declarações aos
jornalistas em nome da Universidade.
Juvenal comenta com Guigui que teme
que Dália tenha uma recaída. Bárbara
diz estar estranhando por Ferraço não
tertomado atitude alguma contra Débora.
Ferraço manda Ezequiel não fazer mais
nada para Débora, Waterloo alerta
Ferraço que Juvenal vai tentar invadir o
seu terreno. Alzira pede a Setembrina
que Socorra Célia. Ferraço se lembra de
sua conversa com Hidalgo combinando
uma vasectomia.

luz do Sol
Laura diz para Leonardo que está multo
triste por causa de Rick. Paulo pergunta
para Leonardo se ele acha que foi Van
que usava as pranchas para traficar
drogas. Laura diz que tem gente grande
por trás disto. Lee diz que era melhor
eles ouvirem Valadares. Valadares se
apresenta para a polícia e diz que só é
SOCia, mas não tem nada a ver com a

exportação. Valadares diz que o

responsável é Van. Valadares sai da
delegacia e dá de cara com Leonardo

;aura e Paulo. Ele diz que veio presta�
ohdanedade aos meninos.

Caminhos do CoraçãoJanete tem uma visão de Regina sendo
atacada pelos mesmos bandidos que
mataram seu pal. Toni liga para Regina,mas quem atende é Célia. Marcelo diz
a Pedreira que acha que Maria é
mesmo filha de Sócrates. Pedreira
acha que M '. .

ana o esta usando e diz
qUeTa .

velra está levantando suspeitassabre a Cumplicidade de Marcelo nos
cnmes· '

diz qu.e Mana cometeu. Pedreira
que val encaminhar as acusaçõesContra Marcelo. Gudi mostra à Mariaa pesqui

s'
sa que fez sobre a família de

e�crates. Taveira diz a Ernesto quea preocupado com a fuga de Maria.

EXTRA
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

SOZINHA
a romance de íris Stefanelli
com o grego Stravos Stjlianos

.

chegou ao fim. Quem
·

jnfonnou o ténnino da relação
foi ela mesma na seu blog.
"Queria esclarecer que no
atual momento, infelizmente,

'

ando sozinha novamente. Por
falta de tempo, hoje sou
apenas amiga do Stravos.
'Deyido ao meu trabalho e as
· viagllns que ele vem fazendo,

. a trabalho, ficou imiiáVeI um .

·

relacionamento qJe nem
.

sequer chegou a se
cçmcretizar" .

PREPA�ÇÃO,
Regiane Alves está escalada
para atuar em Beleza Pura,
próxima trama das 19 noras,
\da Globo.Na novela, a atriz
interpretprá Joana, amocinha
dá hi�tória, qué terá lim. .

romance com o personagem
a de·Edson.celulari. Segundo a'

�mpresáná da atriz, para esse'
. pa�.el,. Regiane deve passâr,,;"

PQrl:Jrnª rri�dançªno visúáhA
....... :., imªção,qu�iªinda�ãg'·,".

'fi elada, aOimteperá nos.
'pr6XlmoS'dias d�açôrõa COIn;

.

�'o siteOl1:DdcO'.'
'

. .', 't

, OFICIAL
Depois que a notícia de sua

gravidez foi noticiada pela
imprensa, Fernanda Lima fez
questão de confinnar a história
no seu blog na sexta-feira, 12.
"Pos é; estou grávida de
gêmeos", escreveu a atriz que
está com quase três meses de
gestação. Fernanda disse que
está aliviada pela notícta ter se
tomado pública, poisagora não
precisa mais disfarçar.
Fernanda contou aindaque

'. Rodrigo Hilbert já está um
. verdadeiro pai babão. "Ele está
todo bobo, tá feliz da vida".

SUDOKU

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

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

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE·
Melhor presente
as amiguinhos conversam sobre qual seria o melhor presente do mundo
para cada um deles. a Juquinha começa:
- Pra mim seria um carrinho elétrico. Daqueles que a gente entra e vaj pra
qualquer lugar sem pedalar e nem fazer força!
O Chiqujnho emenda:
- Pra rnrn seria ter uma quadra de futebol de salão no fundo do quintal. Eu
jogaria futebol o dia inteiro!
O Zezinho vem em seguida:
- Ah, eu prefeririaum vídeo-game de úftima geração!
A Mariazinha, que ficou só prestando atenção é a@ima a dar sua opinião:
- a melhor presente do mundo pra mim seria uma caixa de O.B.!
- a.B.? - Estranham osmeninos - O que é isso?
- Não sei... - responde a garota - Mas eu vi numa propaganda que com o

a.B. você pode praticar esportes, ir à praia e à piscina, e tudo mais que
você quiser!

SOLUÇÃO
AMIGOS
DO PESO

CHEGOUI PARTICIPEI

8 5 6. 7 1 4 2 3 9

3 9 4 6 2 5 1 a .7-
7 2,) 9 8 3 6 5 4
2 6' 5' 8 .1J' 7 3 9 1:
4 .73 '1. 5 9 'g' 6' 2

$i 1 8 3 6 'a .p} 4 5

83249?:t5''Z118
,�.�� 9 2.10/ 6 �:' 1 3

147.538926

R. Exp.Anl.Carlos Ferreira 197 \ PBF
quintas. 16h e 19h

LIGUE 9935-9361
www.amigosdopeso.com.br
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Deve diminuir'a graça do :'Zorra
Total", exibido aos sábados na
GIQbo; Isso porque, segunda
nota do colunista Daniel Castro,
da "Folha de S. Paulo", Maria
Clara Gueiros deixará o

prpgrama. Emcompen�açãq, a
humorista já tem destino'cert0:
a próxima novela das sete,

'.

",BelezaPura"; "Sér'
'

,.,pouquíssimo sobre a' .,.,.

personagem,mas estou" ,

animadfssima. Sô' sefque e

se� uma perua, uma ,'r

comédia", adiantou ela áô jornal

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)

,

Você pode criarfudo, basta acreditar e manter sua mente em conexão com seu desejo, pelo menos
é o que indica os aspectos planetários de hoje. Acredite e siga em frente parasuperar a si mesmo.

Touro (21/4 a 20/5)
Se você está em crise hoje, não encane, é apenas o universo lhe pedíndo para reagir aos

• ,estimulas externo. A Lua com Plutão instiga sua mudança e hoje não é absolutamente o dia
de ficar fincado no velho.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Para que brigar com quem se ama? Você preclsarnanter a estabilidade e aprender a lidar
com seu lado emocional se quiser se relacionar melhor de verdade. Não adianta ser bacana
na vida social e depois ficar com implicãncias.

Câncer (21/6 a 21/7)
Está na hora de lidar melhor com o desapego. Por que não aproveitar que hoje a Lua s

encontra junto a Plutão na sua área do cotidiano e trabalhar isso em questões práticas.
Perceba como será um bom exercício.

leão (22/7 a 22/8)
Leonino, você está num pique apaixonado e os aspectos celestes de hoje aumentam sua

energia nesse sentido. Curta o que puder, mas não entre em crise se os romances não
estiverem como idealizou para hoje.

Virgem (23/8 a 22/9)
o planeta Plutão está junto com a Lua hoje e isso causa no virgin.iano uma forte tensão no

que diz respeito à sua casa e familia. Então seja prudente ao tratar de assuntos e evite
discutirse o clima estiver difícil.

'

libra (23/9 a 22/1 O) l
Você pode sofrer a pressão que for, mas sempre tentará contornar as dificuldades com I
diplomacia. É isso que deve fazer especialmente neste dia, quando Plutão tenta desestabilizar.
Use seu poder de retórica.

-

Escorpião (23/10 a 21/11)
Seu regente, Plutão, em conjunção com a Lua hoje alerta para que você não faça nada eu

possa prejudicar suas finanças. Evíte gastar dinheiro, caso seja necessário saiba negociar
para não se sair mal.

Sagitário (22/11 a 21/1-2)
Vocé está vivendo seu último tempo de Plutão em seu signo, e hoje ele atua em sua vida com
força total. Sabendo disso, mude alo em sua pessoa para crescer e conseguir evoluir em
todos os níveis. Você tem sorte para isso.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
A intuição toma conta deste ser terreno e lhe aponta novos caminhos que possam Jibertá-Io
de tudo que é necessário. Aproveite a presença de Plutão ativando seu lado espiritual,

Aquário (21/1 a 18/2)
Pode ser que você se indisponha com alguma pessoa amiga, Plutão e Lua mexem com seu

emocíonal e o deixam mais vulnerável à irritação e explosões súbitas. Relaxe, o melhor é
manter seu jeito fraterno de agir.

Peixes (19/2 a 19/3)
Num dia em que seu signo sofre algumas tensões dos planetas; você precisa preservar sua
imagem e não ficar muito em evidência. Algumas coísas que não estão certas no trabalho
podem aparecer na sua frente.
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GENTE Daniele Santos (interina)
publicidade@ocorreiodopovo.com.br

Parabéns a Gislaine Pelris que completou idade nova dia 13.
Recebe o carinho de toda família

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
•

s�r enviadas até sexta-feira pela manhã,
E obrigatório o envio em alta resoluÇão,

Na nova idade do Sr. Justino, a família rodeada de sorrisos desejam muitas felicidades
(Neide, Neusa, Lucas, Justina (pai), Teresinha, Edegart e Adolar

�
Completa idade
nova dia 18,
Rejane Wulf.
Felicidades é o
que deseja a

mãe Úrsula

Coreógrafo Paulo A1muas, bailarino Junior Gonçalves e a

Ora. Jaslyn Demarchi, no Teatro Sesc Santana em São
Paulo, após Estréia de Junior no Espetáculo "a" da

Companhia Danças de São Paulo

Parabéns ao

casalletfcia e

Airton Tironi,
que no último
dia 6 trocaram

alianças.
Felicidades de
Bruna, Sidnei
e João Vitor Parabéns a Ema Vogel Bartel que

completa 85 anos no próximo dia 17,
e recebe filhos, netos, bisnetos,
familiares e amigos na S.E.R

Vlerense para festejar a idade nova

o esposo,
filhos,

genro,nora e

netinho Victor
Daniel deixam
registrados
os votos
de muitas

felicidades para
Meraci Muller
Strelow que
aniversariou

dia 11

Parabéns a Aline H. Zerbin que
completou idade novª dia 12 e

com�morou çom os:.,aroigos em .

kW"

sua residência 0

Completou idade nova dia 15,
Ivan Toffol. Quem de§eja os parabéns
é'a sua noiva

.

e e tQda sua,
familia

o casal Hemerson Hanemann e Antoniana
"

casou-se no último sábado dia ·13 à� 11 h ,

na Capela do Juvenato ,Marista e seus
convidados foram recepcionados com festa
na SER Mariso!. Desejam toda a felicidade
ao jovem casal seus amigos e familiares

Parabéns e muitas felicidades para
Regina Gascho que no dia 13

completou 81 anos de vida,
Felicidades de seus familiares

Parabéns a André Diego Todl que
completou idade nova dia 11. A

esposa Dayane homenageia e deiXa

registrado o seu amor

Fernanda Zen (RH) e Camila Chaves (Marketing) da empresa
JCanedo. "Estamos nos esforçando e dando o máximo de
nossos cOl1hecimentos para o, crescimento dae01presa e da
marca parcffàZermos a diferença no mercado C<ltarinense e

principalmente noS futuros projetos'

o casal
Adriana
Volze
Fabrício
Bonecher
completou
5.anos de

'namoro dia
12e1ano

,

de noivado
, -

no dia 14.
Felicidades!
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TRAGÉDIA

PAULO ALCEU redacao@ocorreiodopovo.com.br

PRF quermudança
no local do acidente

Pouco foi feito
Quando aconteceu aOperação

Moeda Verde a expectativa era

de que ações fossem empre

endidas e medidas concretas e

saneadoras produzidas tanto pelo
Legislative como peloExecutivo

. visando a cidade, sua população,
e, preservação. Pelo menos esse

foio recado embutidono trabalho

dos agentes federais. Mas

infelizmente pouco de prático se

viu nesse sentido. A Polícia

Federalcumpriu comseu trabalho

agora encaminhado à Justiça
Federal e ao Ministério Público

Federal. Mas as autoridades

responsáveis pelo bem-estar da

cidade ainda estão devendo

explicações emedidas definitiv�
que garantam um futuro pro

missor a essa riqueza natural que
nos foi ofertada.

Justiça com o povo
De repente estamos diante de decisões judiciais que

deveriam ser de iniciativa legislativa. Será que a Justiça
está interferindo em outro Poder? Não. De repente a Justiça

está, na maioria das vezes, sintonizada com a ansiedade

popular. Foi assim quando impôs a fidelidade partidária. O

interessante é que os insatisfeitos foram aqueles que se

esforçam em barrar uma reforma política, necessária e

urgente. No âmbito mais local um magistrado chamou a

atenção de vereadores que priorizaram um acordo em

detrimento da lei e com isso impediram a investigação do

prefeito Oário Berger, que não significa pré-julgamento, mas
o direito de esclarecer fatos duvidosos e que deveriam ser

muito mais de interesse de quem está sendo considerado

réu. Mas ...A Justiça passou a ocupar um espaço que o

Legislativo omitiu por interesses no mínimo ocultos, e que
deveriam ser de sua responsabilidade. Passou a olhar apenas

para o umbigo. Pelo menos há justiça ...

tambémchamadosde tachões, são

pequenos "tijolos" amarelos que

separam uma faixa da outra. Eles

são refletivos e podem ser vistos à

noite.De acordo comFiamoncini,
o objetivo dos separadores é

reforçar, para o motorista, que

. naquele local nãopodem ser feitas

ultrapassagens,
A terceira faixa, que pode ter

a largura aumentada, é usada

para a subida de veículos lentos,
geralmente caminhões. Já a

mureta, neste caso, teria a função
de indicar ao motorista que

aquele é um trecho perigoso.
.

Ontem, testemunhas que

presenciaram a seqüência de
acidentes começaram a prestar

depoimento. Nesta semana,

deverá ser divulgado também o

laudo do tacógrafo retirado do

caminhão dirigido par Rosinei

Ferrari.O resultadovaiapontarse

a carreta estava acima da
velocidade.

Polícia vai propor ao
Dnit alargamento de

faixa e nova mureta

.

FLORIANÓPOLIS
A Polícia Rodoviária Federal

(pRF) pretende propor alterações
no trecho daBR282 onde houve

uma seqüência de acidentes que
resultou em 27mortos, na semana

passada.O pedido poderá ser feito
pela 8ª Delegacia da PRF em

Chapecó aoórgão responsávelpor
autorizar obras, o Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de

Transportes (Dnit}, segundo
informou a assessoria de imprensa
da polícia em Santa Catarina.

Segundo 6 inspetor Adriano
Fiamoncini, são três asmudanças
propostas: a implantação de

separadores entre as pistas,
aumento da largura da terceira

faixa do trecho, e a construção de
uma mureta.Os separadores,

Faz parte
o senador Raimundo Colombo quando deputado federal

votou favorável a CPMF. Agora é contra. A senadora Ideli

Salvatti quando deputada estadual pronunciou-se contrária
a CPMF. Agora é a favor de sua prorrogação. O que mudou

neles? Nada, continuam os mesmos, só que um no governo

e outro fora. Inverteu.

Investigação
Foi favorável a decisão do juiz

Domígos Paludo pela conti

nuidade das investigações
sobre o envolvimento do pre
feitoDário Berger na elabora

ção suspeita da Lei da Hote

laria. Cabe recurso, mas en

quanto isso a Comissão Pro

cessante tem argumentos le

gais para prosseguir com seu

trabalho.

_Convencido
Para aprovar a prorrogação da CPMF o governo Lula

precisará de 49 votos. Segundo o senador Raimundo

Colombo "apesar dos três senadores cooptados, o governo
só conta com 44 votos." Ele acredita que não passará pelo
Senado a prorrogação do imposto do cheque. O tema, dos
comerciais de 30 segundos dos Democratas, será a CPMF.

Domingo à meia-noite, eles

chegaram ao Brasil. A pedido do
genrodoempresário-que havia
retornado antes -, o taxista

DenilcioMartins Fernandes, de35

anos, saiu deCriciúrnaparabuscar
o casalnoAeroporto Internacional
Salgado Filho, em Porto Alegre,
capital gaúcha. Durante a viagem
de retomo, três quilômetros antes
de chegar ao posto policial da
Polícia Rodoviária Federal (pRF),
emAraranguá, o táxi, umveículo

Astra com placas de Criciúma,
colidiu contra um caminhão Ford

Cargo, de Criciúma.
- De acordo com ospatrulheiros

da PRF, chovia no momento do
acidente e há indícios na pista de

que omotorista do carto invadiu

o sentido contrário da rodovia. O
taxistaOenilcioMartins Fernan

des e a passageira Maria do Car
mo perderam a vida no local do
acidente. O empresário morreu

a caminho do Hospital Regional
de Araranguá. E o motorista do

caminhão, Edson Teixeira de

Jesus, 33 anos, nada sofreu.

Casal morre em

viagem de táxi
CRICIÚMA

Um acidente no início dama
nhã de ontem, provocou amorte

de umempresáriodeCriciúma, no
sul de SC, e a mulher, que viaja
vamde táxi, de PortoAlegre (RS)
a Criciúma, após realizar o sonho
de conhecer aEuropa.CélioGríjó,
de 76 anos, e sua mulher Maria.
doCarmaGrijó,de 71, retornavam
para casa, quando colidiram de

frente contra um caminhão, às

5hl5rnin,noIO.1420),trechonão
duplicado da BR-lOI, em Ara,

ranguá, sul do Estado.
.

O casal viajou à Europa para

realizarumsonho. Acompanhada;
de um grupo de amigos, do genro
e da filha, Grijó e a mulher per
maneceram em viagem por mais

tempo.O empresário desejava co
nhecer a cidade de Grijó, em
Portugal, eMariadoCarmovisitar
a basílica de Santiago de Com

postela, naEspanha.

Vetos Enquadrou
"É no mínimo estranho que

um órgão legislativo não seja
conhecedor da hierarquia das

leis e. validade destas, e acre

ditar que através de ato interno

pode criar procedimentos di

versos do previsto em Lei

Federal," expôs em sua sentença
o juiz Paludo. Ou seja, en

quadrou a mesa daCâmara que

passou a darmaior importância
.para um dito acordo do que as

leis vigentes.

Hoje o plenário da Assembléia receberá quatro vetos do

Executivo para serem apreciados. São dois projetos do deputado
César Souza Júnior (foto) que trata de um Programa Público
de Vacinação contra o HPV e de Orientação à Gravidez

Precoce.O outro é do deputadoOnofreAgostini que propõe o
plantio de uma árvore para a cada criança nascida em

lllatemidade pública: Meritórios, mas o governo considerou
COlllo gerador de despesa e dois deles com vício de origem.

Outro
Na pauta dos vetos também se encontra uma emenda do

projeto de Diretrizes Orçamentárias. que garante o repasse
de recursos para custear a aposentadoria de servidores do

legislativo. De um lado o governador vetando do outro o

presidente da Assembléia apoiando a emenda.

E a Vida Segue
Será que o esforço para

sepultar a CPI da Casan
acabou levantandomais

suspeitas?

Coincidência
Todos os quatro vetos que estarão em pauta hoje na

Assembléia são referentes a projetos ou emendas de

parlamentares do Democratas, aliado do governo Luiz

Henrique.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PESQUISA DE OPINIÃO

Desempenho pessoal de lnla
cai para 61,2%, diz pesquisa
Majoria dos entrevistados

preferem tucanos para
presidência em 2010

BRASíLIA
A avaliação positiva do de

sempenho pessoal do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva ficou
em 61,2% nomês de outubro, de
acordo coma 90ª PesquisaCNT/

. Sensus divulgada ontem. A
. avaliação negativa ficou em

32,5%..

Em relação à última pesquisa
do Instituto, realizada em junho,

.

o desempenho pessoal. do
presidente caiu (a aprovação era

.

de 64% e a desaprovação, de

29,8%), mas segundo avaliação
dos pesquisadores, o resultado
demonstra estabilidade por causa

. da margem de erro, que é de 3%.
A avaliação positiva do

governo ficou em 46,5% e a ne

gativaem 16,5%emoutubro. Em
comparação com a pesquisa de
junho a aprovação também caiu,
mas é considerada estável a

partir da margem de erro da
pesquisa. Em junho, a avaliação
positiva era de 47,5% e a ne-·

gativa era de 14,4%.
ElEIçóES 2010-Apesquisa

indicou a preferência da po
pulaçãobrasileira para presidente
da República em 2010, em uma

lista com 21 candidatos. Três

tucanos lideram a preferência do
eleitorado segundo o Instituto. O
governador de São Paulo, José
Serra (PSDB), lidera a pesquisa
com 12,8% das intenções. O ex

governadorde São PauloGeraldo
Alckmin tem 11,6% e o gover
nador de Minas Gerais, Aécio
Neves, tem 9,8% das intenções.
A presidente do PSol,' Heloisa
Helena, tem 6,1% das intenções
e a ministra do 'Iiirismo, Marra
Suplicy, é apontada com 2,2% da

preferência.
.

.

.

A 90ª Pesquisa CNTtSensus
�Tevistou 2mil pessoas, entre ás'
dias 8 e 11 de outubro, em 136

municípios, nas cinco regiões do'
País. (Último Segundo)

Na África, lula critica estruturas -da, ONU e da OMe
<'

BURKINA FASO
O presidente Luiz Inácio Lula

da. Silva criticou, ontem, as es

truturasdoConselhodeSegurança
daONU e daOrganizaçãoMun
dial do Comércio (OMC). Em
visita a Burkina Faso, na África,
Lula disse que as estruturas dos
doisórgãos precisamsercorrigidas
urgentemente. Segundo o pre
sidenté, 130 dos 192 integrantes
da ONU são países da África. da
América Latina e da Ásia, mas
essas.nações não estão adequada
mente representadas noConselho
deSegurança. Sobre aOMC, Lula
disse que oG-20 (grupo de países
,em desenvolvimento) precisa
continuar trabalhando paraque os
agricultores das nações pobres
possam ser competitivos no mer

cado internacional.

Acompanhado do presidente
de BurkinaFaso, BlaiseCampaoré,
Lula assinou acordos de coopera
ção entre a Embrapa e o governo
de Burkina Faso para melhoria e

.

modernização do setor de produ
ção de algodão. O país africano é

o maior produtor de algodão do
continente. Lula assinou também
acordo para implantação de pro
jeto de produção de biocombus-

RiCARDO ST1JCKERT/PR

Blaise Compaoré, presidente de Burquina Paso, recebeu o presidente Lula, naÁflica

tível. O governo brasileiro espera
que a visita à Burkina Faso e a

aberturadeumaEmbaixadano país
possam incentivar intercâmbios
entre os empresários dos dois países.

Acompanhado de empresários

dos setores de energia, construção,
indústria aeronáutica e finanças,
Lula visitará até dia 18, os países
africanos: BurkinaFaso, República
doCongo,África doSul eAngola.
(AgênciaEstado)

ECONOMIA ! Cartos Brandão
I

redacao@ocorreiodopovo,com,k

BiD
Brasileiros colocam' fé no futuro do biocombustíveL Pesqu�

CNT/Sensus divulgada ontem mostra que 51,4% dOl
entrevistados acreditam que o Brasil vai se tomar o líder mundiaJ
na produção dos biocombustíveis, enquanto 28,8% disseramij
contrário. Não souberam responder 19,8% dos entrevistados,A'
pesquisa também questionou se os entrevistados acreditam qUt
a utilização de áreas agrícolas rio País para produção dt
biocombustíveis pode afetar a produção de alimentos no Brasa
Do total, 49,4% disseram que não e 35,8% acreditam que sim.
Não souberam responder 14,8%.

. ,

Outras ; ..

.

Em apenas dez anos, as companhias aéreas estrangeira
inv�rteram se� peso no transporte de passageiros entre o Brasiltl
o exterior, No ano passado, elas conquistaram a hegemonia neSle

segmento, com 67% de participação. São 20 pontos porcentuasi
maisem relação aomercado que tinham em 1997, segundo dad�

.

da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Um plano do

governo brasileiro, capitaneado peloMinistério do Turismo, quer
-oferecer freqüências extras para companhias norte-americana!
estimularem o turismo entre os EstadosUnidos e, principalmente,

.

a Região Nordeste. American Airlines, United e Delta já foram
. avisadas e mostraram interesse.

Emprego
o aumento de 2,2% no-emprego industrial emagostoem relação

a igualmês.de 2006 foiomaior na comparação commesmo períooo
de ano anterior registrado pelo IBGE desde abril de 2005 (3,2%)
e completou uma seqüência de 14 taxas positivas. No indicador
acumulado no ano até agosto, houve expansão no emprego de,

1;6,% e no período acumulado emp mesesde l,2%� Aindano
confronto comagosto do ano passado, o número de trabalhadores
cresceu. em 12 dos 1� segmentos e em nove dos 14 loca�

pesquisados. Setorialmenre, os maiores impactos positivos, na

média nacional, vieran; d� alimento�e bebidas (4,2%), meiosdeltransporte (9,6%) e maqumas e equipamentos (8,8%) ..

IlI\fstimento· .

IAGol TransportesAéreos concluiu um empréstimo no valor de
US$ 310milhõespara financiar os adiantamentos referentes às 21

aeronaves Boeing 737 -800Next Generation que serão entregues
à companhia entre 2008 e 2009� Ofinanciamento, diz a empresal
em nota, foi realizado por meio de um clube composto por oitolbancos e líderadopelas instituiçõesCalyon eCitigroup.A emp:e5iI,
receberá a primeira aeronave financiada com esse empréstiJUO
-em julho de 2008, seguida por mais cinco até, o final de 2008 e

outras 15 aeronaves em 2009.
\
I

Inovação
,

Umapesquisa inéditamostra que apenasumaemcada trêsemrres3SI:brasileiras são inovadoras. Os números revelam que as indústrias sâ�
o motor da geração de novas idéias e que as mulheres têm força 3,

frente desse processo. Para a pesquisa, foi ouvida quase uma cente!13.
de presidentes, diretores, superintendentes e gerentes de empres�
industriais, comerciais e prestadoras de serviço. nível de inovaçáoe
maior na indústria, em torno de 40%. Esse índice cai para 30% entre

as empresas do comércio e entre as prestadoras de serviços.
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IN[OITO: PRIMEIRA VEZ NA CATEGORIA
�---""

esporte@ocorreiodopovo,com,br

Meninas comemoraram em Casa o título estadual da categoria infanto-juvenil com volta olímpica

Basqoote feminino é, campeão .: '.

., .J

invicto do�dual infanto" '"

ram Equipe Jangada/FME
'

perdeu apenas um jogo
na temporada 2007

JUliMAR PIVATIO

JARAGUÁ DO ,Su l
A equipe do Jangada/FME

conquistou um título inédito
neste fuD.-de-semana em Jaraguá
do Sul. Depois de seis anos

'

Drel batendo na trave as meninas
,._

,

comandadas por Júlio Patrício
" ,H c', .

venceram as três partidas nó

quadraÍl�Iar final e 'ficaram com
o troféu de campeãs d� Cam-

'

peonato Catarinense Infanto-

Juvenil (até lóanos). Foram 15;
jogos na competição, .com 15:
vitórias. Nos três torneios que:

disputou em 2007, perdeu.apenas �,

um jogo, justamente a fu�l da '

Olesc, para São José, ernjulho.
,

"Foi um resultado para con-
r

solidar que temos o rrielhor time .'

do Estado nesta categoria", disse \

Patrício. Estas atletas já 'haviam
conquistado o título catarinense
na categoria' infantil.A cam-

'

panha neste ano foi extrema-,
mente superior, Foram' I.Ó88 ;

'pontos marcados contra 617 ;

sofridos, média de nx41 'por ,:

partida. A armadora Mayara
'

Futsal de base
,:A rapaziada do futsal de base continua fazendo bonito, ,No rnascutno, duas ,

equípêsentraram em qu�ifra pelo quadrangular semifinal,do Estadual. A

categoria sub-20, da Malwee/FME, venceu as três partidas em Timbó e está

bem perto da vaga para a decisão, E ainda joga em casa o segundo quadrangular,
Já os garotos da sub-15, com a equipe Malwee/CEJ/FME, venceu duas e

perdeu uma, mas também lidera o quadrangular, E também jogará a fase

decisiva em casa, Ambas têm totais condições de conqustaro t�uio, '

.
LINHA D�E FUNDO

Basquete,
A equipe infantil masculina da
Unimed/FME flcou com o vice-

.

campeonato estadual neste fim-de
semana. Os jaraguaenses
perderam a decisão para
Concórdia, na casa do adversário,
por 61x49, Mesmo assim, a

-

campanha foi favorável - 1.015
'

pontos marcados e 659 sofridos,
média de 67x44. E teve Rafael
como cestinha da competição.

, .

Guaramlrim
Resultados do Varzeano de
Guaramirim - Cataratas Ox6 Real

Player/Rota 100, Beira Rio 7)<0' "

levou o troféu de' cesti�ha da' Seleto, Cruzeiro 5xO Beko's,

competição,com263pontos. Couve-Flor 1x8 Vila Amizade, CRB

A intenção do treinador agora
Ox14 União e Avaí 4x1 Unidos da

émanterestasm�ninas,'o;, "thnJaraguá _

" Vila. No próximo sábado, apartr
- das 13h45, acontece a quinta'

doSul e começara e�tfutura:i- um rodada nos campos do Seleto: do
trabalho de formação para um Amizade e do Barro Branco.

time adulto. "Temos de montar

um projeto e apresentar para a

iniciativa privada. Queremos
.

mostrar que o basquete é um

bomproduto. Nossos resultados
vêmmostrando isso" .comentou
Patrício. "Com isso, consegui
mos manter essas meninas

jogando com a gente, pois terão
um incentivomaior para conti- '

nuar", emendou.'

Olympya/Juventus é líder isolado do Catàrinense
JARAGUÁ DO SU l

>
,

A equipe fer�linina do
OI ','
ympya/Juventus driblou as

dificuldade�, for�' do campo e

Conquistou. unia' importante
Vlt'

" ",;' ",'

Ofla neste domingo no Es-

I
� tádio. João Marcatt�. Elas

;enceram oMóveis Porath, de
omerode, por 6x3, chegando

aos sete pontos e à liderança
Isolad d'a a competição. O

�egundo lugar é' do Atlético
ena omero.dense que ficou no 3x3
(Sal �omoVilaNova, de São Bento
r

e' o Sul O ,.

lo.
tn'

. ptoxuno compro-
[tre

d
ISsO das meninas é neste

10m'
M

tngo, 21, também no João
arcatto, Contra o VilaNova. Atletas do OIympya/Juventus comemoram a vitória e a liderança isolada
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E o Brasil?
Estréia com futebol burocrático,
sem empolgação e sonolento.

Dunga confirmou que queria
'

mesmo empatar o jogo ao tirar, '

Vagner Lave e colocar o votante
Josué. Com todo o respeito ao

adversário, mas o Brasil não pode
pensar em jogar'pelo empate
contra a Colômbia. Mesmo na'

altitude e com chuva.

Campeã
A atleta Djeniffer Vasquez, de

,

Guaramirim, foi campeão
brasileira de hóquei sobre a

grama, neste fim-de-semana: Ela '

defende o Desterro Hóquei 'Clube,
de Florianópolis, e disputou a

competição no Rio de Janeiro,
rnesmo local onde aconteceu.o

Pari, D:e quebra, ela levou o:trQféu >.

"

,

dOe melhor jogãdora. Mais
. -, " '

detalhes na edição de am�nh�·.,

DIVULGAÇÃO

Equipe laraquaense.Ipreto) venceu Crtclúma por 2x1 no sábado
. "'-:-;

,

'Futsal feminino
vence e é finalista
JARAGUÃ DO SUL

A equipe Malwee/Raumak/
FME conquistou, neste fim-

'

de-semana em Jaraguá do Sul,
a classificação para a final do

Campeonato Catarinense de

Futsal Sub-17 Feminino. Com
os resultados, as meninas fi
caram com o segundo lugar do

Grupo B com nove pontos,

juntas CQm Criciúma, .mas
perdendo ,�iLider'ilnça 'no
critéri� de d�;empat� (três
gols �ofridos contra d�is do
time do Sul).

As duas vitórias que deram

a classificação foram - 6xO em

Itajaí e 2xl em Criciúma: As
.

meninas agora aguardam a

divulgação da tabela para

conhecer os adversários e o

local das finais.
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Definidos os uasslflrados
à semifmal da Segundona
Tupy e JJ Bordados
confirmaram a vaga
na última rodada

JUUMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL
A rodada do fim-de-semana

definiu os times classíficados para
o quadrangular semifinal do
CampeonatoNão-Profissional da
SegundaDivisão, promovido pela
Liga Jaraguaerise. O Tupy, que
venceu o Rio Cerro por 3xl na
sexta-feira e a Galvanização
Batisti!JB por 8xO no domingo,
terminou em primeiro lugar com
18 pontos, seguido de Kiferro/
RanchoBomcom 17, Ponte Preta
com 15 eJJ Bordadoscom 13. de-semana. As equipes se

Nos as.pirantes, destaque para enfrentam em turno e returno e as

a Galvanização BatistilIB, que duas melhores decidem o título.
fechou a primeira fase com o PRIMEIRADIVISÃO - Na

primeiro lugar com 17, pontos, Primeirona, dois times ainda,
seguida de Rio Cerro e Kiferro, 'brigam por uma vaga nas quartas
com 16, e Vila Rau com 15.Ü'

00 de-final, já que dos nove parti
quadrangular semifinal das duas o

cipantes, apenas um (que será

categorias começanopróximofim- '

o o

rebaixado) não estará napróxima

JJ Bordados venceu o Rio Cerro por 4x1 e se g�rantiu na semifinal da Segundona

fase. Vitória e Noite a Fora têm
o

quatro pontos e dividem a

lanterna, com vantagem para o

o time do Rio da Luz no confronto
direto. O Vitória enfrenta o João

o Pessoa em casaprecisando vencer.
Já oNoite a Fora precisa vencer o
Caxias, em Santa Luzia, e torcer
para o auriverde não vencer.

I·OBoticário' você pode ser o que quiser
!

,

l__ o .. __c o o o o o_o o __ 0 ,, 0_0__ 0 '_0_0 ' , 0 0_0. '_.. __0 ' .. 0 :

Muita lama na etapa do estadual de motovplocidade
MASSARAN o U BA

Os pilotos que participaram da
5ª Etapa do Campeonato,
Catarinense de Motovelocidade
em Massaranduba, tiveram mais

um grande adversário. A chuva o

deixou a pista com muita larna e

barro, dificultando ainda mais a

corrida. Denísio do Nascimento o

(força livre especial), João Paulo
o

Feltz (125cc especial), Leandro
Matos Lemos (força livre nacional
e nacional 250cc), Maicon
Kraemer (nacional 180cc),
VanderleiSpezia (master especial),
Tomaz daRochaRaulino (master
nacional) e Eduardo Ewald

(street) venceram nas respectivas
o

categorias.
Um dos destaques do dia foi

LeandroMatos Lemos que venceu
duas das trêsbaterias quedisputou.
"Foi um grande final de semana

paramim, embora essa tenha sido
sem dúvida alguma, a pior prova
que já disputei devido ao estado

,
.

da pista. No balanço geral os re
sultados forammuito bons, afinal
consegui mànter a liderança das
classes força livre e nacional25Occ.
Infelizmente na 125cc especial
consegui apenas o terceiro lugar o .

que deu ao Maicorr (Kraemer)
mais dois pontos de vantagem", la
mentouLemosque tem trêspontos
a menos que o líder da 125cc.

PIERa RAGAZZI

Pilotos tiveram de enfrentar a lama
etapa do estadual em Massaranduba
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BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO "".:, >
II

o

Sport OxO Figueir�nse
Cruzeiro 2x2 Náutico
Juventude OxO Atlélico·PR

ii;tli:fMíl·iil;[tíLililiíi'l Corinthians 01 xl Internacional
9 Paraná Oxl Flamengo
\(}ftt'; Fluminense lxl São Paulo
3 Améríca-RN Oxl Atlético,MG

??Ii;;t;.�g.Mtig!!êiL; .. ifl.§iji;i\\j Santos 1 xl Palmeiras
Grêmio 2xl Goiás-

�J\:;lli�I.Ílliltrr;�!l;!i;;il[\�ifjt¥!tt&:illiíiiií%ltlí Vasco 2xl Botafogo
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