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'16°1200
MíNIMA MÁXIMA

PRB ganha força
e quer participação
da juventude local
o advogado e presídente do
PRB do município, Altevir

'

Antônio Fogaça Júnior diz que à
participação da juventude é um dos
diferenciais que fortalece a sigla .

• PÁGINA 4

3371-2890

MULT.(]()M
SEGURAnçA ELETRôniCA

ALARME
PORTÃO ELETRôniCO

CAmElA (CFTU) DIGITAL
InTERFonE

'1.8. a Aaslstincla Técnica

-.

Aberta temporada de novas

vagas no comércio da região
Para quem quer mudar de emprego ou entrar no rnercado, a proximidade do Natal pode abrir portas. ,- PÁGINA'5

SOLIDARIEDADE: VOLUNTÁRIAS ATENDEM FAMíliAS CARENTES
,

CÉSAR JUNKES

Terezinha e a filha, que tem dificuldade para andar, foram a Paróquia Matriz ontem onde receberam roupas e calçados para toda família _ PÁGINA 7

DNULGAÇÁü

DJENIFFER VASQUES É
A MELHOR JOGADORA
DE HÓQUEI DO BRASil

Depois de um ano de treinamento intenso, Djeniffer
comemora as duas maiores conquístas da carreira. A

primeira foi a convocação para o Pan-Ameriçano do Rio
-

de Janeiro. A mais recente foi neste fim-de-semana, na
mesma quadra do Pan. Ela foi campeã brasileira, com a

equipe do Desterro Hóquei Clube, e, de quebra, levou o

título demelhor jogadora da competição.

.PÃGINA 16
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• EDITORIAL • DO LEITOR

Valorize seu dinheiro ...
Diga NÃO a piratariaSigilo do Copom

não a'taxa Selic.
"Ficamos sem saber em que

pressupostos se basearam para a

adoção desta ou daquela provi
dência. Pressupostos que, de
vidamente evidenciados e jus
tificados poderão até mesmo

mostrar que, como quase sempre
ocorre, as decisões não têm sido

unânimes", argumenta.
Para o deputado, não se

justifica a cónfidencialidade com
que são tratadas as reuniões,

.

"notadamente quando está em

jogo o destino de uma das
economiasmais fortes domundo,
que ainda é a nossa".

�Íúja lembra que as reuniões
do Capam norte-americano são

gravadas. Aqui também isso

poderia ser feito, com um prazo
.

para a divulgação do conteúdo.

A pirataria envolve os mais
diversos tipos de produtos, desde
roupas, utensílios domésticos
remédios, livros e qualqueroutr�
tipo de produto que possa ser

copiado.
.

Segundo pesquisas realizadas
por órgão responsável, a cada de,
CDs legítimos, cinco são pirata
e outros tantos são copiados pela
internet. Cerca de 42% da po

pulação utiliza algum tipo de
produto pirateado. Segundo
pesquisas, os produtos mais I

pirateados são CDs, DVDs,
óculos, relógios.·

.

Os cinco países campeões em

pirataria:Vietnã (90%); Zimbáque
(90%); Indonésia (87%); China
(86%); Paquistão (86%).

Tramita na Câmara o Projeto
de Lei Complémentar 41/07, do
deputado catarinense Fernando
Coruja (PPS), que quebra o sigilo
das votações do Comitê de
Política Monetária (Capam). A
proposta determina que os votos

acerca da variação da taxa de

juros, proferidos somente pelos
diretores do Banco Central,
tenham de ser fundamentados e

tornadospúblicos.
'

Atualmente, o Capam di

vulga apenas uma ata da qual
consta unicamente a decisão. O
parla-mentar considera a política
de juros praticada pelos governos
Fernando Henrique Cardoso e

Luís Inácio Lula da Silva per
niciosa para a economia bra
sileira. Ele observa que as mais .

diversas correntes de econo-

No Brasil a pirataria fere a

licença de copyright e contra ela
existe a Lei Anti-pirataria
(10.695 de 01/07/2003 doCódigo
de Processo Penal), que pune os

responsáveis e dependendo dos
casos, a pena pode chegar a

quatro anos de reclusão de pena,
emulta. Apesar disso, a pirataria
é muito praticada no Brasil
sendo responsável pela geração
de 'um grande número de

empregos informais ..
A pirataria se refere a: cópia,

.
venda ou distribuição dematerial.
sem o pagamento dos direitos
autorais. Portanto, apropriação
de forma anterior ou com o plágio
ou cópia de uma obra anterior,

.

com infração deliberada á

legislação que protege a pro

priedadeartística ou intelectu�l.

É fundaml'ntal qUl' Sl'
conhl'çam as opiniõl's qUl'
ll'varam o Copom a votar em
um ou outro sl'ntido"

mistas apontam a possibilidade
de altos ganhos no mercado
financeiro como uma das causas
da falta de investimento no setor
produtivo e do baixo crescimento
do PIB nacional. Por isso, afirma
o parlamentar, é de importância
fundamental que se conheçam
e debat�m as -opiniões que
levaram os integrantes do

Capam a votar em um ou outro

sentido. Sem essa divulgação,
analisa, não é possível saber em
que se basearam para alterar ou • Beatriz Negherbon; estúél�ht�' c"�

Os textos para estacoena deverão ternomáximo 25linhas, FonteTimes New,Roman 12.e,podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo:com.br. ou por carta no endereço Coronffi
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigàtório informar,nome
completo, profissão, *CPF e * telefone (.* não serão publicados).

• PO�TO DE VISTA
-<'

Cr-éditos de PIS e COFINS para
aquisições de empresas do
simples naclonal

• DOS BLOGS• João Batista Schemer, Integrante
do Departamento de Planejamento
Tributário da Cassuli Advógados

�� ..
'

'-:��;.:;-;,} _'��·�i;�· -'�
�

SPU OPUS é nesse Dpu,s't dizpm
:muçulma�os a c'rls_fâo:g' ...

blog .est.d.o.com.bI/bloglguterm.n iMARCOS GUTERMAN

, .,

Corri, a edição da Lei enquadrados terem prejuízos jurídicas sujeitas ao regime de
Complementar nº. '1'23, de' ' com'� iminente desvantagem aput�ção �ão-cumulativo
14.12.2006,_ que instituiu o perante as empresas não destas contribuições poderão,
"Simples Nacional", várias optantes que davam direito .descontar os créditos calcu- um grupo de 138 muçulmanos de destaque tomou a iniciativa histórica �e

d d d A 1· dor
.

I'
... ,

..

escrever uma cartaaberta a líderanças cristãs, entre as quais o'papa Bento
pessoas j urí icas não ao cré ito, através o , to. a. os emre ação às aquisições

/

. XVI, na qual mostra que é Possível, dialqgar/Uma Palavra em Comum Entre
optantes do regime Declaratório Interpretativo de bens e serviços de pessoa' Nós e Vocês" visa, segundo seus organizadores, a provarque a essênciado
entenderam não ser mais. RFB 15/2007, da Receita } juddi,ç_a .opeante Simples. cristianismo e do islamismo é a mesma, motivo pelo qúal nãofaz,sentido
possível o aproveitamento de· Federal do Brasi l.. .teve Nacional," haver hostilidade entre as duas-réligiõês:�A carta e tooo.o trabalho PDrtráS
créditos de PIS/COFINS na -ínterpretaçâo no sentido, de", As, dúvidas acerca .da : dela, além da óbvia importância histórica, são evldênclas de que é possível
aquisição de hens e serviços· possibilitar o desconto de possibilidadede creditamento atingir urnconsenso deritro do mundo islâmico sobre questões espinhosas,

como a relação com os cristãos. Na carta, os muçulmanos dizem que nãode sociedade enquadrada. créditos do PIS eda: COFINS- das Contribuições .pelos sao'contrá os cristãos, "desoe que não deflagrem guerra córitrabs'..
.O entendimento acima . quanto da aquisição de bens - 'compradores restaram: assim muçulmanos por causa de sua r.eligião, não os oprimam e não os expulsem.

decorre do fato de o-texto da ou serviços de pessoas . sanadas.' .' I, , de Suas casas". Foi uma óbvia referência à ação dos EUA no Oriente Médio.
Lei ter prescrito no artigo 23; .' jurídicas - optantes pe lo Desta farina as empresas : Mas o presldente americano, George W. Bush, garante,que não há esse: ...

que "as microempresas e as Simples Naciorial.: optantes pelo regime da LC _ risco. Emlongaentrevista à rede de TVárabe AI Arabyia,'Bush_afjrr;no�;-"Eu
empresas de pequeno porte Oportunamente, citamos 123/2006 _ que se acredita acredito que haja um D.eus universal. Eu acredito que o Deus para o qual os

optantes pelo Simples o entendimento de Reinaldo não teve o condão de de- mUl�ulmanos rezam seja o mesmo Deus pqra o qual eu rezo":
Nacional não farão jus à Luiz Lunelli': sestimular as atividades de
apropriação nem transferirão "Assim, respeitadas as ve- micro e pequenos ernpre
créditos relativos a impostos dações e restrições contidas sários >, voltam a competir
ou contribuições abrangidos nas Leis 10.833/2003 e diretamente com as demais
pelo Simples Nacional." 10.637/2002, que tratam res- empresas, quanto à vendas
A norma, que inclusive pectivamente do PIS e da realizadas para pessoas

gerou a possibílidade de os COFINS no regime não- jurídicas que se aproveitam
fornecedores de mercadorias cumulativo, as pessoas destes créditos.
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Ma�umal
Ministério Público move

mais uma ação civilpública
contra o prefeito Moacir

Bertoldi (PMDB) , que já
tem contra si pelo menos

uma meia dúzia. Dessa vez

pelo rompimento de convê
niocamaCelesc logonopri
meiro ano de governo, que
fazia o serviço demanuten

ção da iluminação pública.

Ma�uma2
Semfundamentação con

vincente, segundoo promo
torAristeuXenofontes Len

ri, resultando em multa de

R$ 35 mil em favor da es

tatal. E; pior, o município
contratou a empresaSerra
na, numprimeiromomento,
sem licitação.O que foi feito

posteriormente, vencida

pelamesma empresa.

ImgrufIJ
Com o prefeito Bertoldi, -

três secretários foram para
oPMOB: deObras,Samae
eProcuradoriaGeral. Tam
bémsecogítaaex-vereadora
peloPMDB Lorita Karsten
para a Secretaria de De

senvolvimento Social e Fa
mília, desocupada pela
mulherdoprefeitoparconta
daleiantinepotismo.

RPação
Entrevista à coluna do

pré-candidato a prefeito
Dionei Walter da Silva
(PT), provocou reação do
ex-petista Jurandir Michels
(PV). Chamou Silva de-

.

- ingrato,porque, segundoele,
a votação recebida em 2004
deve-se também -

a ele e a

Jaime Neg�bon, hoje no

PMDB.Opetistasugeriu que
.

osdoisdeveriam ter deixado
-

osmandatoscomoPT.

,_o
- •

__ ••
•••• " •

Roubos a'i'esidên§ias 'praticadôs pela,bandidagem
.que, parece,�resçe igtialaf�ento de pã�, tem levado

-.

.rnaita ,-ie�lté': a "'Piotégei 'prçpriédàdes com 'cercai;
-

elétricas; Porém,- às yezef sem critérios, Q. que pode
vitimar pessoas inocentes.OvereadorRonaldoRaulino

_ (PDT) protocolou proJetqpara regúlamentaraprática.
A proposta vai desde a licença do órgão municipal

-

responsável à assinatura de tetmo'der�poÍ1sabilidade
de danos deSQrre.ntes'clo �mpregode equipamentos e

materiais iriclevidos;'ê:dâ)ns_ralação e manut:-enç:ão
incorre�.A�t:1.ladqratâtnhé"rndêveráter�egiStrono
Co�elh8 Rt!�ot)<ílª�I���riliariJ"e Af(ltitet�lJl" �

Agropecuário
Advogado Sávio Mutilo de Azevedo, que defende os

interesses da Salvita, vai à Câmara de Vereadores dia 25

para explicar em que pé está a pendenga judicial com a

prefeitura envolvendo o parque agropecuário, palco da
Schützenfest. A Justiçamandou desocupar o imóvel.

Transparentf .

Câmara de Vereadores deGuaramirim aprovou projeto
de resolução pondo fim ao sistema de votação secreta.

Agora, passa a vigorar o voto nominal e aberto.

Resumindo, postura de respeito para com o eleitor.

Parceria
Por falta de estrutura, a Fatmapretende fortalecer as

fundações municipais do meio ambiente, delegando
poder para assumirem parte dos licenciamentos· e

fiscalizações ambientais. Em Jaraguá do Sul, p.ara
empreendimentos de pequeno e médio portes. A
legislação brasileira é amais completa domundo. Mas
os órgãos ambientais vivem se esbarràndo.

Moradia
- Déficit habitacional é

como fila de pacientes que
dependem do SUS. Não

acaba nunca. Em Jaraguá
do Sul são cerca de quatro
mil casas para atender

demanda imediata. Dados

são do diretor de Habitação,
Jair Pedri, em palestra na

Câmara de Vereadores.

Concurso
AUnerj não se interessou

por não ter estrutura ade

quadae, por isso, o concurso
público da secretaria da

Saúde será aplicado pela
Associesc, de [oinville.Que
cobrará pelo número de

alunos inscritos.

Resolve?'
Por aqui já temos uma lei

estadual.nunca cumprida.
Agora ogoverno federalen
tranaguerracontraavenda

de bebidas alcoólicas às

margens de rodovias fede
-rais, Ameaçando commul

tas e cancelamento de al

varás. Porém, a medida
restritiva atinge apenas
estabelecimentos localiza

dos até 50metros das estra
das.Ummetro amais, pode?

Para. re1tetir
Com 100 anos de idade

completados no último dia

12 de outubro, a cidadãAn
gelina LaOO Junkes foi ho
menageadapelaCâmarade
Vereadores de Jaraguá do

Sul. Agricultora natural de
SãoPedro deAlcântara, re

gião da Grande Florianó

polis, émãede 11 filhos, que
lhe deram 49 netos, 94 biS
netos e oito trinetos. O
marido João José [unckes,
primeiroeúnico namorado,
morreu há 34 anos. ,

QUARTA·FEIRA, 17 de outubro de 2007 I 3

RETRANCA
Aposentadoria
Mulheres com 35 anos de trabalho e homens com 40.

A proposta é do governo, avalizadapelo presidente Lula.
Diz que se não for assim, a Previdência quebra. É fato.

O que também quebra são os milhares-de aposentados
precoces, inclusive ele, aos quarenta e poucos anos de

idade, alegando ter sido vítima da ditadura. Sem falar

na aposentadoria vitalícia como ex-presidente.

Improbidade
Projeto do deputadoOsmar Serraglio (PMDB-PR),

propõe a aplicação cumulativa das sanções decorrentes
da prática de ato de improbidade administrativa. Hoje
com a suspensão dos direitos políticos, a perda da -

função pública, a indisponibilidade dos bens e o

ressarcimento ao erário. Ou seja, penas individuais e

nãoumasó.

Cadeia privada
A terceirização de serviços em estabelecimentos

penais, incluindo os que se destinam à custódia de
.

menores infratores.está sendo discutida pela Câmara
dos Deputados. A intenção é discutir experiências
de terceirização que já vêm ocorrendo em estados

como Ceará e Paraná e apontar alternativas de

mudanças para o sistema prisional brasileiro.

Em Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal

fiscaliza 2.304 quilômetros de rodovias federais,

apenas 3,3 % dos 69milquilômetros do país. Extensão
inferior à malha viária de estados como o líder em

acidentes de trânsito no Brasil, Minas Gerais, que
possui 5,9 mil quilômetros. Mesmo assim, dados de
2006 colocam as estradas cataririenses na segunda
posição entre as mais violentas, Dos lOBmil acidentes

ocorridos nopaís, 12ó1.aconteceram aqui: resultando
em 8.417 feridos e 546mortos. Dados divulgados em
audiência pública (foto) naAssembléia Legislatíva.
,lO· ..
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PRB vai lançar candidatos
para eleições municipais
Partido defende a

renovação política
através da juventude

. DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Renovação. Essa é palavra

que define o objetivo do PRB de

Jaraguá do Sul. Fundada no

município no dia 11 de agosto, a
.

sigla pretende ser um canal aberto
com a população e incentivar a

comunidade a participar mais
ativamente da política.O partido
também quer lançar, no próximo
ano, candidato a prefeito, vice
prefeito e vereadores, provavel
mente por meio de coligação. A
nível nacional, o PRB exist� há
dois anos.

O presidente do PRB ,90
município,AltevirAntônioFogaça
Júnior; ressaltou que o partido está
sendo bem aceito pelo público
jovem.Um dos objetivos é formar
um núcleo, incentivando a

participação da juventude na

política. "Queremos dar opor
tunidade para a juventude, pois a

política precisa de renovação",
ressaltou. Defendeu também que
os governos municipais devem
formar conselhos políticos para
saber quais as principais neces

sidades dapopulação. "O conselho

CESAR JUNKES

Fogaça está na política desde jovem e incentiva decisões democráticas

deve ter a participação de pessoas
de toda sociedade, lideranças
comunitárias e representantes de
entidades de classes", comentou.

Em relação às eleições do
próximo ano, Fogaça comentou

que o nome dele está à disposição
do partido para a candidatura a

prefeito, mas que o PRB vai
escolher os candidatos democra
ticamente. Acrescentou também
que a idoneidade dos dirigentes
do PRB é um dos diferenciais do
partido. "O grande problema da
política é que, quando os bans não

entram, os maus tomam conta. É
preciso que a população saiba
escolher o candidato e votar com

consciência", pontuou.
Defensor da fidelidade

partidária, o presidente da sigla
comentou sobre a conduta de

alguns candidatos, que defendem
determinada idéia ao se elegerem
e outra ao mudarem de partido.
"O político deve ser fiel ao partido
ao qual se elegeu, pois usou dos
recursos do partido, do horário
eleitoral e das pessoas que
trabalharam para ele", ressaltou.

PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS MOVIMENmS SOCIAIS
O presidente do PRB de

Jaraguá do Sul, AltevirAntô
nio FogaçaJúnior, é advogado
nas áreas cível, criminal e da
família e trabalha na área há
31 anos. Natural de Irati, no
Paraná, é formado pela

UFPR (Universidade Federal do
Paraná) e mora em Jaraguá do
Sul há 30 anos.

Desde jovem, Fogaça parti
cipa demovimentos estudantis e
sociais. Aos 17 anos, assumiu a

presidência do diretório jovem do

MDB (hojePMDB). Em 1988,
foi candidato a prefeito no

município pelo PFL (hoje
OEM), e em 1992 foi candi
dato a vereador pelo mesmo e

partido. É casado e tem dois
filhos, de 27 e 25 anos.

Estudantes expõem trabalhos
de arte no prédio da prefeitura
JARAGUÁ DO SUL

Estudantes, com idade entre

8e 18anos, utilizaramsuaspróprias
faces como moldes das 65 peças
que compõem a Exposição de
Máscaras montada desde segun
da-feira, na ante-sala do gabinete
do prefeito Moacir Bertoldi. A
mostra é resultado da Oficina de
Artes Plásticas ministrada pela
professoraGraciane Macedo a 72

integrantes do Programa Viva

Jovem, desenvolvido no Bairro
TuaMartins.
A coordenadora do programa,

Meika Tereza Neves, explica que
a criação das obras obedeceu aos

seguintes passos: cada aluno
modelou seu rosto com atadura

gessada; depois aplicou ma��
corrida e lixou a peça, preparanlh
apara receber o desenho, a pinhn1
e os adornos finais. De acordocan
ela, a exposição permanece m

prefeitura por pelo menos d ..

semanas e ainda não há previlà;
para onde será transferidJ
"Estamos vendo algumas altel
nativas, mas a instituição que tiv
interesse - desde que disponha&
local adequado - pode entrar err

contato conosco pelo telefam
3276-0424", acrescenta. Vincula&
à Secretaria de Desenvolvimenwi
Social e Família, o Programa Vil1

Jovem da Tua, Martins também

dispõe de oficinas de DanIa
Xadrez e Violão.

DIVULGAÇAW I,"

" '

"

Mais de 60 peças feitas em oficinas do Viva Jovem estão expostas

Márcio SiLveira·
visita ministérios
JARAGUÁ DO SUL

Os programas federais "Rede
de Tecnologia Social"e "Centro
Vocacional de Tecnologia" estão
sendo estudados pelo secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Márcio Silveira, para futura

elaboração de projeto � aplicação
na cidade de Jaraguá do Sul. O
secretário está em Brasília
apresentando a mudança de

matriz econômica municipal e

pesquisando sobre programas que

possam ser incorporados ao

processo de transformação da

cidade em pólo de tecnologia.
Até quinta-feira Márcio

Silveira estará em Brasília, onde
visita o Ministério de Ciência e

Tecnologia, Ministério da

Indústria e Comércio Exterior, e

Ministério de Telecomunicaçóe5·
Os projetos visados tratam de

inclusão digital e fomento da

sustentabilidade através de

centros profissionalizantes.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 62
Jaraguá do Sul - se

3371-9135
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TRABALHO

Comércio abre vagas com

a proximidade do Natal
[Stado dpye oferecpr

5% do total dp novos

pmpregos do país

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL

empresas costumam solicitar a

indicaçãodo órgão em novembro
e dezembro. Em cada um desses
meses são oferecidas de 50 a 80
vagas. li, ainda há quem contrate

através de agências privadas ou

por COnta própria, o que soma a

maior parcela dos estabele
cimentos comerciaiS.
Segundo o lojista Sandro

Moretti, a meta é incrementar o

EXEMPLO
A jovem Camila Mar

ques foi surpreendida com

os resultados obtidos após
dois' finais de ano de tra

balho temporário. Dois me
ses depois do término desse
tempo, o empregador a

PIERO RAGAZZI

quadro de funcionários em 20%

para atender o número elevado de

clientes no final do ano. Desse

total, ele lembra que um ou dois
.

temporários acabam sendo

efetivados. "Tudo depende da

oportunidade e do candidato. Se

ele é esforçado, não vamos querer
perder para o mercado, vamos

contratar", confessa.

De acordo com estatísticas

divulgadas pela Asserttem, a

médiade temporários noBrasilgira
em tomo dos 654mil. Pressupõe
se que 30% dessas pessoas sejam
registrados ao final da experiência.
O Estado com mais demanda de

vagas é São Paulo (32%), seguido
do Rio de Janeiro (15%) e do Rio
Grande do Sul (11%).
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Confirmada á contratação de mais

um delegado para Jaraguá do Sul
Presidente daAMYALI, Prefeito
de Schroeder Felipe Voigt, do
Secretário de Segurança Pública
Ronaldo Benedet e o Delegado
GeralMauricio Skudlark. "Gra

ças ao empenho destas lideran

ças foi possível esta conquista".
Para a secretária, as lideranças

da região estão empenhadas na

busca de soluções para o setor de
segurança. Niura destacou a

recente formação de um comitê,
dentro doConselho de Desenvol

vimento Regional, que deverá

contribuir com novas propostas e

alternativas para este setor.

Microônibus de estudante bate

em carreta na rua 28 de Agosto
croônibus se perdeu e acabou

batendo na traseira do cami

nhão. Havia sete estudantes e

mais o motorista dentro do mi

croônibus, dos quais dois foram

encaminhados aoHospitalSanto
Antônio, emGuaramirim, e dois
ao hospital São José, em Jaraguá
do Sul. Ninguém se feriu gra
vemente.

CÉSAR JUNKES

Imprudência deixou, no mínimo, oito alunos sem aula na terça-feira pelamanhã

chamou de volta, mas em outra

condição: a de funcionária

efetiva. "Na época, eu não

esperava que isso pudesse
acontecer", comenta.

Para quem pretende tentar
a mesma façanha, a dica da.

auxiliar de escritório é uma
.

só. Ela acredita ser impres
cindívelo máximo de esfor

ço possível no trabalho a ser

desenvolvido. "Sempre pode
ser uma oportunidade",
complementa.

Mudar de emprego ou

ingressar no mercado. Depen
dendo da área almejada, esta fase
doanoé amaispropíciaparaquem

planeja uma dessas duas alter

nativas. Isso porque, começa a

temporada na qual as vagas são

abertas emnúmeros superiores ao
restante dos meses, principal
menteno comércio.

A Asserttem (Associação
Brasileira dasEmpresas deServiços
Terceirizáveis e de Trabalho

Temporário) considera que o

período natalino de 2007 seja
responsável por inserir cerca de
100mil pessoas em novos postos
de trabalho. O Estado de Santa

Catarina deve representar 5%

desse filão. Para a região de

Jaraguá doSul não há estimativas
concretas, porém, os profissionais
interessados já devem se preparar

para a disputa.
Conforme Errol Kretzer,

coordenador do Sine (Sistema
Nacional de Empregos) local, as Camila Marques foi efetivada depois de trabalhar duas vezes como temporária

JARAGUÁ DO SUL
A Secretária Regional de

[araguá do Sul, Niura Sandra

Demarchi dos Santos confirmou

ontem, a contratação demais um

delegado para atuar no Vale do

Itapocu. O delegado recém

formado, Guilherme Rangel de
Mello Alberto, que estagiou nas

delegacias de Jaraguá e Gua

ramirim, aceitou o convite para

atuar na região, e deverá assumir
nos próximos dias. Depois do

anuncio a secretária destacou o

empenho da SDR, da Delegada
Regional Jurema Wulf, do

GUARAMIRIM
Ontem pela manhã, um mi

croônibus da Canarinho bateu

numa carreta de Schroeder. O

microônibus estava buscando

acadêmicos da Furb (Fundação
Universidade Regional de Blu

menau) na rua 28 deAgosto, em
Guaramirim, e ia em direção a

Blumenau.O motorista do mi-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Curso
A tese de que 'mulher no volante, perigo constante' já faz parte do

passado hámuito tempo. As estatísticas indicam que elas são mais
cuidadosas no trânsito, com menos ocorrência de acidentes. A

atenção no volante é acompanhada do cuidado com amanutenção .

do veículo, pois cada vez mais aumenta o interesse por cursos de
mecânica básica. Para atender a esse público, o Núcleo de

{.\o _

AutomecânicasdaAcijs eApevi realiza de hoje a amanhã o programa
de capacitação para funcionárias da Moretti Automóveis. A
atividade acontece das 7h30 às lOh30, com aulas práticas e teóricas
envolvendo noções gerais sobre mecânica básica, ministradas pelos
próprios integrantes do núcleo.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, OIiciala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público
pelo presente edital, que NÉRI DE CARVALHO, CI RG nO
832.974-S SESP-SC, CPF n2 398.333.S69.1S, empresário e

1!Ua esposa RENfLDA RÕPKE DE CARVALHO; ct RG·n2 .

1.S43.323.4-SESP-SC, CPF nO 493.387.149-34, do lar,
brasileiros, casados pelo Regime da Comunhão Parcial de
Bens, na vigência da Lei nO 6.S1Sn7, residentes e domiciliados
na Rua Max Nicolau Wilhelm Schmidt nO 290, nesta cidade,
requereram com base no art 18 da Lei nO 6.766n9, o REGISTRO DO LOTEAMENTO,
denominado NEW LIFE, situado na Rua OS-Prefeito José Bauer, Bairro Rau, perímetro
urbano de Jaraguá do SUUSC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul/SC, coníórrne Decreto n2 6.106/2007, expedido em 2S.06.2007,
assinando como responsável técnica, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA n2

63864-S, ART nO 247890S-0. O loteamento é de caráter residencial, possui a área total
de 6.916,SOm2, sendo constituído de 12 (doze) lotes comercializáveis, área verde e

sistema viário. O prazo de impugnação por terceiros é de lS (quinze)' dias, contados da
data, da última publicação do presente editar, e deverá ser apresentada por escrito

. perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 2007.
AOFICIALA

ocorreio.com@ocorreiodopovo.com.br

.". 8.,.•�
ESTADO DE SANTA CATARINA

., Prefeitura Municipal de Jarciguá dO Sul
.,.
PIIIUIIII.

, JlUCuADI SUl EDITAL DE LEILÃOPÚBLlCO N° 123/2007
. RETIFICAÇÃO

O MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), toma público, para conhecimento dos interessados
, que fará realizar LEILÃO PUBLICO, para ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVíVEIS PARA A

ADMINISmAQÃO que pr9inoveu Retificação nolote 16,
.

LOTEN"16
'

.
.

DEScRIÇÃO
SlDm QUANTlDADE;Aproxiniadamente 05 toneladas
V�ORMíNIMO R$: 200,00 (duzentoneais) a 1:oNELAQ'A .

'

. Sendoasslm, conforme orientação juridica, emvirtude de darmaior ampfrtudee concorr6ncia .

no certame, e porforça,d9'§4° do art2l�aleiEedérath.ci 6.666/93, tendo em vista a retiflC�o
alletafa fonn!llaçãodasproj)ÓsIlis,��aoPública êomunica.aos interessados, que ProrTQOa
á �ala de entrega e 3berwra dos Eilvelopés o.i! 01- PropOsta Comercial e 02 - Documentos de
Habifl!açãO e.a datapara�, a saber: DArA.LOCALEHORÁIIO: O Leilão reaDzar-se-á nb dia 05

. de riovembro de 2007, às to:OOhoras, para todOs 0$ lotes, nas aépendências daSecreiaria de Obras
Púbicas e Habitação da Prefeitura Muni�pal de Jaraguá do Sul, localizada na RuaÃngelo Rubini;no
600, Bairro Barra do filO Cemo-'-JaraguádoSúVSC. VIStoRIA: Os bens, obieto deste Leilão, pOderão
servistoriados no endereço acima descrito; Ilosqi�s 1.5 de outúbro a 31 de outubro de 2007, no
hôrá�o das 8:00 às 11 :00 horas e das 13:30 ás 16:30 horas. OBTENÇÃO Do EDITAL - O edital

completo (Versão lI)poderá ser retirado na Coordenadoria de Licitaçõese Contratos da Prefeitura,
mediante o pagamentode uma taxa de R$ 5,00 (cinco reais), solicitado naCoordenadoria de Protocolo.
O mesmo também estará disponivelmtsite da Prefeitura: jaraguadosul.sc.gov.br e poderáser baixado
sem qualquer custo.INFORMAÇÕes- Esclarecimentos e informações adicionais serão fomecidas
aos interessados na sededa PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL; no endereço acima;
pelotelefoneOxx(47)3372-8085 e :1372-8171; pelo FaxOxx(47)3370-7253, ou ainda pelos e-mail:
contratos@jaraguadosul.com.br .

Jaraguá do Sul (SC), 16 de outubro de 2007.

MOAtlR ANTONIO BERTOLDI
Prefeito Municipal

�'-''''''''''--'-'--.-.... - .. 'll
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Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuV
.. ····.if

ISA MARTA MOHR ZI:;ANN, Oficiala do Registro ��-I
..

de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna
'

Ipúblico pelo presente edital, que EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS MARCATTO LTDA, CNPJ sob n2
82.902.S86/0001-44, estabelecida à Avenida Marechal '/Deodoro da Fonseca, n2 1,188, nesta cidade, requer

Icom base no art. 18 da Lei n2 .6.766n9, o REGISTRO
DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 300- I
Expedicionário Oswaldo Kanzler, Bairro Jaraguá

.. , _ _ .. _.�-,.

Esquerdo, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão n2 204/2007, expedida em 20.06.2007, assinando como responsável técnico,
a arquiteta e urbanista Carine Eliza Picolli Marcatto, CREA n2 Sg.182-6. ART n2 2608029-
"2. O desmembramento é de caráterresidenclal, possui a área total'de 40.428,96m2,'
sendo constituído de 1 (uma) parcela, sistema viário e remanescente. Q prazo de

.

impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data, da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve
este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro,
Jaraguá do Sul/SC,

Jaraguá do Sul, 16 de outubro de Z007.
AOFICIALA

EDITAL

Faleceu às 2h do dia 16/1 O, o
senhorTarcisio Macedo com
idade.de 47'anos. O velórioloi
realizado naCapela Sagrado
Ooraçãe dltfl/laria e o' .

. sepultamento no cemitério de
GUaràniifim.

Faleceu às 8hOS do dia 1,6/10,a
joyemLeiIf'BeaIrizMoh!' com
i¢âde de 26 anos, O velório 1�
�donaJgreja Lutheraha

. Cds{ó e os�ltamento ho
cemitério Municipal de '

Schroeder.

Faleceu às 9h50 do dia 16/10,a
, senhoraSivana Aparecidade
Amorin com idade de36 anos,
O velório foí realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o
sepultamento'no ce.mttério
Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 7h30 do dia 15/10, a
senhoraHelga FridaTankJhan
com idade de 75 anos. O velóno
foi realizado na Igreja Evangélica
Lutherana de Bruderthal e o
sepultamento no cem�ério de
Guaramírim.

Faleceu às 9h30 do día 15/10, o
senhorEslanislau RoSniak com
idade de 62 anos, O velório foi
realizado em sua residência e o

sepultamento no cem�ério de
Guaramírim.

Materiais de

�Q••U·OOAA,,,"o__
" � ANÁLISES Ci.lNICASLTOA

Jbr. Waldemiro Mazurechen, 61

Centro • Jaraguá do Sul

�l:(�7) 3371.08'8�

construcão
.,

Convida Para:

Inauguração de sua

Canchade Bocha

'Dia 13 e 14 de Outubro
Local: ltopava-Açu - Na Chácara
A partir das 10:00 Hrs da Manhã

Venha Comer um Churrasco Conosco

A.maior preocupação dos pais é o futuro dos filhos. E o melhor para o futuro
é uma excelente formação com sólidos valores morais e éticos. Invista no seu

filho(a) matriculando-o no Colégio Evangélico Jaraguá.
�.l;;1l! ". � "' � � y

� .." � •

=rf
,.

B055 B022 - \vww.colegiojaraglla.colu.br ' ,HÁ UM'SÉCUl� EnsinAnDo E APREnDEno�
�}. • jJ �.,

� -' '"
-
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.JARAGUA, DO,,$UL '_

; Pekúnenós\t:lmavezporinês, a
cabeI�irêífâ{tVt�iIà'He1e:na da

t,

Curiha,::5L�49�"CÓtt�:2�g�10 de
graçâ para pessoas carentes no

salão da- Fatóqtiia'iMatriz São
Sebastião: :'EFa' é 'úm'a das
�ôl�ntáÍias dãApher (Àssociação
das,��0�Qç6e§,;Hutpari�s das
EntidadesReligiosasCristãs), que
realiza'trabalhõs voluntários no

». '.'

"

Quem quiser ajudar �m
doações pode deixar roup�s e

alimentos diretamente na

secretaria da Paróquia São
Sebastião, das 7h30 às 11h30, e
das 13h30 às 18 horas. Inte;es-

voluntários devem procurar as

voluntárias da Apher nas terças
feiras, das 14 às 17 horas, no salão
dá paróquia.

'

Famílias carentes que desejam
receber doações devem procurar
as voluntárias nomesmo horário e

local para preencher cadastro.
Os documentos necessários

sâo: carteira de identidade (do
casal e dos filhos), CPF, folha
de pagamento, talão de luz ou

água, recibo de aluguel e cer
tidão de nascimento dos filhos.

,f -,.,,-',
,. 'f'
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Grupo folclórico da Alel]1�"h,� se ,

apresentihna Sociedad2�ALiâDça:
.

�•.�_!; ;'"�:1t.::. .�.r; }!;:, �'.:." ",.\,_._ �.'
.

_ -: "':�..
.

J

JARA,GUÁ OOSUt' " ,..' �(lntadQ:\cqm!a,cidade e.com o

,,0 Gruppe.,':Landju'g�n_H'!.u<"" povo.jap<l::gya(fH,se, ,"F?mos
b�rll;" da r�gL�.o ide ,H:�sse.r, na :Jpuiçq P,�E\;E�Ç�bi49S;, ÇJ povo
Alemanha, ..está.desde ontem" é �imJ?�FicD,; e 4.�?l,h,@dor",
e� Jaraguá 99 SuL Especiali- _

.. <:;orn���q�. ,�le ���se.ainda que
zando ({,11l ,d�I}ç� e no folcl,Qr�,' olug;;tF'9t;� �ai� g9star(�m de

local, 'eles se apresentam hoje,
.

visitar fo�o: ParqueMalwee. "A
às Í9h30, na' Súlci�dadé:AliaIl�

-

g�'�te- só. conhece floresta e
, ",C, "", .. ,'

"

. ,,�'.,,'>"";"'''.''�'�_.--�'

ça, noBairro Rl� C�rro 2., Esta" rn��:as,'pehté1�vi�ão. �é:hamos
é a quarta ddà3e"'d; país que. 'ffi)lità('bôr;ít,o"J;comentou.
eles �isitamjâ' passaram pôr

-

Sobre à A�ênà Mrà&,uá, ele
Curitiba,' :Ilh'� "do Mie[ (PR),' .disse qJe já' ,çonhece espaços
Blumetlau e eficerram � turnê

i

parecidos' ,na l\1em�n��. "Na
no Rio 'de [anéiro. Ontem eles'

"

nossa 'ód�de, temosuma para

aproJdtaram.p;ara 'con�ecer 1.5 mil' í�'gare's,Mato qü� mais

Jaraguá do Sul e passaram, gostamos foi de acompanhar o
entre outros lugares, no Parque treino", disse Hartmann, se

Malwee e na Arena Jaraguá. referindo à Seleção Paraguaia
O coordenador do -grupo, que se prepara para o Grand

Stefan Hartmann, ficou en- Prix de Futsal. (JP)
'.'

M'estre ,em Geografia fala sobre
, meio ambiente para prntesseres

municípió. 'N,�� 'terçás�f�iras à
'

�Iube de mães realiza projeto.para gestantes contecclonarern enxovais

tarde, cerca de 30,mulheres
distribuem às pessoas pobres,

�> l.5-'a�os e ga��nte que ã s��isfação mesmas,
roupas e alimentos doados pela em ajudar o próximo é imensa. Um� 'd�$-famílias beneficiadas
comunidade. "Ser voluntário é algo que com o projeto da 'Apher é ada
A ação ac�n't:ece nosalão da preenche a vida, pois a gente dá ,dona-de-casa Inês Terezinha

igreja há nove anos e atende em de si pelo outro", comentou, com Zacomowski, 34. Morado�a do
tomo de 20 famílias por semana. os olhos marejados. As doações .Bairro Boa Vista, Inês dedica "Devemos estar preparados
"Sintopazsaberquepossofazero- vêm da comunidade e por meio atençãointegralàcaçula,quetem para mudanças drásticas no

bem para os outros", comentou do lucro das vendas do Clube de dificuldade de locomoção ern ambiente". Foi essa perspectiva
Maria Helena. Da mesmaforma, Mães Promoção Humana, que virtudedeuinproblemanacoluna que o mestre em Geografia
adona-de-casaMaria de Lourdes também funciona no salão às 'e depende da pensão do ex- Juarês Aumond tentou repassar
Bayer, 52, diz que 1a,maiS pensou terças-feiras.Aassociaçãorambérn marido para criar os filhos. "Sou _ a_��Jça. de 50 fu�çio.nários gas
emabandonar a rotina, apesardas' realiza o projeto "Mamãe muito grata a elas (voluntárias), redes municipal, estadual e

dificuldades. Coordenadora do Gestante", que beneficiagestantes pois graças ao projeto consigo dar particular de ensino de Jaraguá
projeto e mãe de quatro filhos, :- de classe social mais baixa com aos meus filhos as roupas que eles do SuL A palestra realizada na

Lourdes é voluntária naApher há ., enxovais confeccionados por elas precisam", comentou, manhã de ontem, no auditório
ry;\' ,

da Unerj, teve como objetivo
homenagear os profissionais da
educação pela passagem do Dia
do Professor, comemorado na

segunda-feira passada.
Segundo Aumond, o planeta

passa por processos de modi

ficação sem tempo determinado
com alternância de períodos

, mais secos e frios e outros de
extremo calor e umidade, Para

glacial que o mundo se sub

meteu, no intervalo entre 100 e

10 mil anos atrás. "O mar

recuo'u SO metros", citou.
Resquícios dessa etapa podem
ser vi§,�S��, tambéma J;l,�,tir de
refúgios de florestas não co
muns ao restante de deter
minada localidade,

Ele lembrou ainda que é

preciso ficar atento àsmudanças.
'Evitar áreas considerada� de
risco e preservar as margens de
rios é de extrema importância,
de acordo com omestre emGeo

grafia pela Ufsc (Universidade
Federal, de Santa Catarina).
Conforme Lucy Lagedo, da

Fujama (Fundação do Meio

Ambiente),' o bate-papo teve

enfoque nos professores pelo fato
de eles serem parceiros na

'·�du�ação';mbiental. (l<E)
"

,
'"

TO'DA LINH4 DE RACKS, ESTANTES, DORMITÓRIOS
E COZINHAS PLANEJADAS 100% MDF

sc'ruz�elfjtromoveis@yahoo.com.br (47) 3371-1577'

.............1..: ....
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com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

.Aguardamos o sabor de sua vlsit(

QUARTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2007
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s CIAL Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@)netuno.com br)

ALONSO SCHUMACHER
li TE CONTEI!
Na próxima quinta-feira (18), as grifes de
moda infantil Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre
desfilarão na XVII edição do Crystal
Fashion, emCuritiba/Pk.Surpreendido pela performance do companheiro de

equipe Lewis Hamilton, líder desde o início do

ampeonato, Fernando Alonso 'quer voltar para a

enault dando uma de Michael Schumacher. Exige ser

primeiro piloto, decidir sua estratégia de corrida, não

ispanibilizar os detalhes de ajuste, ter garantias de que

115 novidades técnicas serão incorporadas primeiro no

eu carro, um carro rese�va em todo Gp, interferir na
colha do segundo piloto da equiPe e, por último, se o

companheiro de escuderia estiver na sua frente em.
trlguma corrida, que o deixe passar na frente. Assim fica
,ácil, né, jacaré? Ah, um Senna, Prost ou Piquet na

**

Hoje no Kantan tem a Quarta '� Luz de
Velas"com double Chopp, das 19h às 21h.
**

Sábado, a partir-das 9h, na Rua Ferdinanda

Pradi, em frente ao bar do Sérgio Urlich,
acontece a 3ª edição da Strassenfest. A

presença musical ficará por conta do grupo
de pagode Nova Tendência, Gege e sua

partner, a cantora Rochele e participação
dos DjsMarcelo Luis, NenêWolf e Paulico.
**

Uma dica: quem quiser pedir uma pizza
deliciosa feita no forno à lenha, dá uma

ligadinha no 8412-8917. Eu experimentei
e adorei. O Tutty sabe o que faz. Bola
branca.
**

No dia 20, no Parque Municipal de Eventos
tem o Festival Alternative. Serão 24 bandas
mostrando todo o talento de nossa região.
Vale conferir, o babado começa às 17h. A

promoção é da Escola BichoGrillo.
**

.PLANTAS
O colunista social da Revista Nossa e

promoter Valmir Beduschi não faz mais

parte do quadro de organizadores de
eventos do Primo Piatto de Balneário de
Camboriú.

'No Parque de Exposições
á tantas faixas e cartazes

ue é difícil identificar
qual evento está
ocorrendo em

determinada data."
Arsanjo PaulColaço.

Durante a semana passada
coloquei uma notinha na

coluna cornentzmdo que em

plena luz do dia, meliantes

paravamocarroemfrenteao "FRASE DO DIA
Colégio Bom Jesus e

roubavam plantas do jardim
e chegavam até a encher
sacolas ,de plástico. Mas há

IOlha, o trecho percorrido controvérsias. Segundo a

diariamente é pequeno, cerca assessoria de imprensa da
de 500 metros, mas é o que
bastou para, que Norberto escola, isso jamais aconteceu

.

uhnen, o popular Beta e nunca foi registrado em

lscal,despertasse a libido' de . nenhum momento o sumiço I .

,., .

tentos olhos feminino; que o de qualquer flor. Como não l
DIZEMPORAI TAMBEM...

seguem sempre quando ele se . h
'. .

.

desldça para almoçar: E os
posso ��Ta�tir �u:e a min a I

.

, ... ".

comentários sempre são os fonte e. fzdedrgna,
.

tai a., ·Que até o fim do ano a nova lista dos "Dezmais chatos
mesmos: "Olha que porte retificação. I

de Jaraguá", deve começar a circular peJa. cidade. ! '

ekgante, altivez, magnetismo I
V.

. II I
e sensualidade exala esse I . lXXX, O pau Val. pegar.. �

cdra'\ .' dizem elas, que
trabalham nas lojas em queBeto ,faz o trajeto. Ei,
menInas!! Meninas??
Cuidado! Ele é casado! E
mUlto bem casado, porsinal.

A�EZZO

**

o meu abraço de hoje cheio de energias
positivas, vai para o tabelião Sérgio Jacoby,
do Cartório Jacoby de .Schroeder, um

gentleman de primeira.
**"Umavaga noção de tudo, é um conhecimento de nada."

� Charles Dickens O amigoWigando Meyer Filho inaugurou
mais uma loja da Yamaha naRuaReinoldo
Rau. Sucesso!GALÃDA GETÚLIO
**

� fllt'foA ("''if: O,IIf\ R'T:\!.J�y UI- %.;;ii;';,...tl • ,Í';

Assistir ao filme "Tropa de Elite" no Cine 3

Breithaupt .

do Shopping.
Com essa, fui.

FOFOCÓDROMO

riai.aterizar no Shopping
kelthauPt, breve, breve a

d
ezZO. Uma das marcas

e sapatos e bolsas mais
Con' 'd.. co_rn as do Brasil.

Dizem por aí que o Lelâo,
Nego Cezar, -No c a ,

Gariba, Cacaz inho e

Falcão pretendem ,.
obter

provas da veracidade de

que Marcelo Müller é

mesmo Q novo "meu 1{

g a r o to" d e C a c á
-

Pàvanello. Desconfiam dé
"marmelada" na eleicão e

de que o vencedo; do
título seja um deles. Se
comprovada a fraude, vão
co b ra r na justiça
retratacão deste colunista
e vacância do cargo.,·
'Pode???

Rua Relnoldo Rau,
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JARAGUÁ DO SUL'
'

.>, •

.. � �,

• Cine ShQPpingJ
A Farnlíla co Futuro
(14h -' Sex/Sáb/Dom/Quã) ,

'
_

'-
,

"

. '} ,-�-

_--!-

Resipeot EVi] 3: li, ç1<ti�Ç,ãQ (Qub)
(16h, 11h5tl, 19h40; 21h30' ":

_ todos os dillS) � _-.
_ "'; "_'_:

• éfn� S�Oppi�g? '. {
-;
f \

_�'
A Turma da Mõnica'� Uma aventura no

,

tempo' "'(1'4h3Q,� :SeX;Sáb/D.om/Qua)
Ratato:udiit :;::', , ,;

(16h30 -, SexlSábJDoCÍlf.a�àF

R�g-u:e o é!�s�§sj'n'6 .,:" ';.

(18h50,' 2lh _ Sex/Sáb/Dom/Qua)
(16h40, 18h50; 21 h _ Seg!TerjQui)

""_�,cme,,sh.oPl!iIl!l3.. _" ,- "" " -c ';, "

Tropa de Elite
(+4h20, 16h40, 19h, 21h20 -

_ Sex/Sáb/Dom/Qua)
(16h40, 19h, 21h20 -,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
04h30,17h,19h3�21h50
.; Todos os dias)
• Cine Mueller 2
Putz, a coisa tá feia (Dub)
(13h45, i 5h40, 17h30 _ Todos os dias)

Licença para casar

(19h40, 21 h30 _ Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Resident Evil 3: A Extnçâo
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h
_ Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Tropa de Élite
(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, 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)

ocoiieíodopovo@ocbrreiàdopovo.com,br

!
(!���.� �

Marisol receb�\d' Mérito;&ojist,L ' , I

O Correia tiCFf:iovcfédiçaó de 10 a 16 cte:ôofub.rode 1987'," ;':';,

i:iíotíCi�và que 'a rviarisol SA Indústria:dh \te�tiJario h�vià sido'/
um� dáS �sêÔI:hidas, daquele ano; pata receb�r;O'Méritb' ',""

'

� LOjlstà, ,arêÔ)ro'o:fereç,lqó'anualmente pelá�ónT�defà'ção ,.': :,':'
Nabiônal'8éri; 'Dirétore� Lojistas (CNOl). Préí1l'ia:d� peta" :l' ,

pririieírfr�ezc iM�riSOI 'destacol:J:�é'np 'segmentOmó'Cfa;' ,.__ '\ '

'cGàt��ori�'có�fecç�o �fÇl.ntil, umã cdnseqiÍênda dó esforço
, ,::

íri'dDstrial téC'hito:em'e'rcadológidti"desenVólitW6:'pela" ,',S\\1
'

empresá.!:à'i'Vféritb Lojistà foi instituídO''eTh 1983,' para " :�,.,
:

dfStinguir os fbrn,ecê�6r�,s de produtos"equlp'afT1�'nf�s� e ,.:. ';.<,
servlços'com méíhcroésempemo junto aos lojstas. '�.' =;
escdlha erateita pelos próprios associadosda cemeceraçao;
e os vários 'COLS'existentes no país, àtravés de questionários
onde avallamseus fornecedores: '

�A�IY�R�Ap'Qifi;.
"'i7í1(rc,'�""'�"""

.,":'.' .,,,-,,,.;.�
Alcir Ribeiro Junlbr':l,:::
-.'

...' ,,:'� �-�<': ��.;.'� '_:L. ','"_ ,,,,._ r.'"

.Ana Paula Zwolinski. i é�

Ângela t1i�ne,:M, Krae�er
'ÀntQni Má1�e0s,iÓd'i;:�':, .

'Eésar Mabá" ; :
'

,':,

.�bani'e I\íàle.hti n'j:�";,, ',': . ';',

.cEmma; Bartet "

··.Gâ,brielã·,M�der)ós{,Sã:nlÔl
Guilherme AF.· Mayer' ,,:;'
Lucas Ortiz,'- ';:.': :"

.

-Marcos D, Silvana """" jMargarida Gretfér:' :;', .

'Ma�l�he, UÚTÍb:�§Gh_t . "'�,
Simone Willeo"; ':' ;

"'0 -DIA DE HOJE
; Q cue DO LEITOR

; '1

Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorrelqqoPov"o,c,om,br
. " �

SANTO
.

'

... )". "::,..�' ....
' �., ','

�. ,.' .;.

UTIUDAO E, �t}BtIC�
EXPOSIÇÃO' .

. A exposição "Marcas humªnas',
da artista Astrid Lindroth, está
aberta à visitação até o dia 26 de
outubro na Biblioteca PadreElemill
Scheid, na Unerj

INSCRiÇÕES
As inscrições para o Exame de

Classificação dos cursos técnicos ,

gratuitos do Cefet, em Jaraguá do '

Sul, estão abertas até 19 de

outubro, e podem serfeitas na

sede da instituição ou pelo site
www.cefetsc.edu.br:

CURSO
O curso "Vender mais e melhor"
será oferecido no Centro

,

Empresarial no dia 27 de outubro,
das 8h30 às 17h30, Inscrições pew
fone 3275-7017,

Santo Inácio de Antioquia ,

São Serafino "

.São Notelma

EFEMÉRIDES
Dia do Eletricista

.
Dia do Maquinista
Dia do Profissional da Propaganda
Dia da Apicultura ,

1849
Morre, em Paris, Frédéric Chopin,
músico polonês que abriu novas

harizontes para o piano,
1955
Um inquérito. palicial-militar conclui
que é falsa a carta Brandi,
dacumento que camprometia o

vice-presidente eleito, João Goulart.
1979
O prêmio Nobel da Paz é concedido
a madre Teresa de Calcutá,
1997
Os restos de Ernesto "Che'' Guevara
e de outros guerrilheiros mortas
cam ele na Bolívia, em 1967, são
sepultadas em Santa Clara, Cuba.
2003
A FAB resgata brasileiros residentes
em La Paz, devido aos conflitos que
mataram dezenas de pessoas,

"Brincando no quintal o fofinho Barney foi clic�. o
:'pela dona,eleitora Veronice de tlma,

g.-/
. ;� FLciRIANÓPO�
\

MiN: 17'1 M�Xll

···Sd
MIN: ',! MAx: 22"

. PREVISÃO DO TEM PO

,Tempo fechado em Santa Catarina
Presença de sol entre nuvens em

todas as regiões catarinenses.
Temperatura amena, Ventos de'
sudoeste e nordeste, fracos a

moderados com rajadas forte
do Planalto ao Litoral.

\
,�.�
,; CHAPECÓ.

� JaraguÍI do Sul e Região
"

--, '_

1"
""

:'
, , "

SEXTA SEXTA dMiN:13'C� MiN: 16'C
MAX: 24' C� MÁX: 26' C "u ,

Nublado Sol com pancadas
de chuva

HOJE QUINTA

QMiN: 16"C� MiN: 16'C "" r r ,

MAX:20'C� MÁX:20'C ",; '"

Nublado Chuvoso

� Fases da lua

NOVA
.

CRESCENTE

11/10 � 19/10

CHEIA

O 26/�0
MINGUANTE

"'V 3/10
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ftPmaMagia
Conrado diz que viu Nina amarrada.

Max garante que confia em Peter,

expulsa Conrado e tem um mal-estar

Med�a usa o poder do anel e sufoca

lida. Nina pede que Berta' afrouxeas

correias. Nina se solta II se esconde

delJaiX!} da cama, 'quantlo Peter, E,va e
Pérolà. entram. no quarto; Peter a

encontra. Nina revela qu� se lembrou

Q� Zilda e responsável pela n�orte de
sua mãe. Conrado pede élajUda de. '

Màrques para tirar Nina do sanatório.
,. Conrado entra no quarto de Nina, lhe

, 'dáum.lJeijo e promete tirá-Ia de lá.
,

Stir Pecados
Clarice descobre um bilhete de

despedida de Isabel e Laerte. Agripina
,

e Fátima a aconselham a procurá-los
Ina vizinhança antes de chamar a

pOOcia. Benta revela a Clarice que seus
fflhos estão bern: Laerte e Isabel pedem
a ajuda de Régis para se esconder na
academia. Gabriel concorda em

esconder Isabel e Laerte no sebo. Dante
recebe a guarda provisória de Laerte e

Isabel. Oblia consegue trocaros frascos
dos exames. Eliete conta a Gabriel que
está grávida de Ariel. Régis leva Elvira
até Laerte e Isabel. Flávio pede Clarice
em casamento.

OuasCaras
Setembnna diz para Célia não perder a
confiança nas pessoas. Luciana
comenta que Maria Paula deveria ter se
casado com Claudius e insiste que ela
deve recomeçar sua vida. Débora se
sente mal, más Ferraço diz que ela vai
ter que provar o jantar. Júlia solicita
autorização para filmar e pede que
Juvenal dê um depoimento para o

documentário. Setembrina avisa Cétia
sobre o enterro de João Pedro. Evilásio
reclama por Guigui manter a relação
delesem segredo.

'

DESTINO
'A vilã Ágatha (Cláudia Raia) vai
morrer por engano após a
explosão de uma bomba em Sete
Pecados. Quando Flávio (Paulo
Betti) e Clarice (Giovanna
Antonellt} anunciam o

casamento,Ágata planeja acabar
.

com a noiva no dia da cerimônia.
Poreml algo,dáerrado, e a vilã
é¢aba com urna tomba nas'
;maos: Acena deve ir ao ar no dia,
5denovembro. Segundo os�e

,

TerFa, Cláudia jásabiada morte- "

da perSonagem há um bom
'.,

.

tempo, mas o diretore o autor déi
novela pediram segredo.

'

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

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

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

, Laur� niz paraPaulejazer lim le- "... , _c:��.�����a���_e����:" , �c"_- _. ,__ � ,

vantamento dos nomes dos bàrcos que"
'

estavam no dia da festa que mica
sumiu. ROdrigo Otávio toma as dores
d� !om e Verônica e briga com Gre
gono. Pnscila diz para Danilo que vai
matar Gregório para ajudar Verônica.
Valadares dá- uma bolsa de presente

iara Maria Eugêniéi. Ela diz que Drica e
sabela encontraram uma amiga queela não via há anos. Valadares fica
Su�reso: Lorena chora e suplica paraa mae não morra. .

Caminhos daCoraçãQ
�atão vê Eric e consegue fugir de carro.e fica apavorado ao ver que caiu

�uma�rmadilha. Um tiro atinge o braçoe Platão. Toni avisa Janete e Cassandra
1ue Re�ina foi mesmo seqüestrada.
e�ete ve Platão sendo perseguido. EricCOIParelha com carro de Platão. Marisa
oca uma peruca em Maria para

��mpor um disfarce. Ana Luz discute

s m, Taveira que a acusa de ter
equestrado Maria bebê. Taveira
pergunta sabre Noé e Pepe fica semsaber a q d·
da

ue zer Maria, disfarçada, saicasa de Marisa.

SUDOKU

o sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, quando chega um

brigão, arranca o copo de sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto
no chão:
- Fala alguma coisa, agora! Fala Ioga antes que eu te arrebente!
O sujeito responde triste:
- Hoje é o meu dia de azar, mesmo. Logo de manhã eu perdi a hora

porque acabou a energia e tive que descer 20 andares de escada.
Fui sair da garagem, o p-neu estava furado. Perdi meia hora pra trocar o

pneu, saí com muita pressa e acabei batendo o carro.

Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com
meu chefe e fui mandado embora.
Por causa disso, cheguei bem mais cedo em

casa e peguei minha mulher na cama com o

amante.
Aí eu já perdi logo a paciência, fui bater no cara

e acabei apanhando feio. E pra acabar de vez

com o meu dia, eu tô aqui, na minha, me
preparando pra me suicidar, me chega um idiota
feito você e ainda toma todo o meu copo com

veneno! Assim não dá!

DIVIRTA-SE

Um dia difícil

SOlUÇÃO
18:67'3945

6 '3 ,9' 4. 5 ,2 1 8 7
7'549182·63
-107528'9634
8965�47l2
3, 4 2 1. 6 7 5 9 .8
967 845 3 2 �
423791.8'5'6
5 B' t 3. 2 6 4 7 9

DESMENTIU
,

Natália Guimarães
afirmou ao jornal Diário de
S.Paulo, que não quer
mais se encontrar com o

govemaãor de Minas
Gerais, Aécio Neves.
"Não quero mais me
encontrar com ele. ACho
que eu�caria
superconstrangida e

.,

envergonhada", afirmou.a
miss Brasil. Natália negou
o suposto relaciçmamento
amorosocomAécio

.

Neves edisse que ficou
surpresa com as noUcias.

Virg.em (23/8 a 2219)
Este pode ser um ótimo dia para o virginiano, principalmente se. tiver tempo para curtir com

prazer, tudo que fízer, As energias favorecem o lazer, os namoros, o relacionamento com

filhos e ainda toda forma de diversão. Dê-se então esse espaço.

H'ORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4}
Que às vezes excesso de responsabilidade cansa, isso é, verdade, mas isso hoje pode. ser
muito positivo para você principalmente na sua área profissional. Pode ser que você receba

elogios muito estimulantes para continuar desenvolvendo seu trabalho à sua maneira.

�,Touro (21/4 a 20/5)
A energia do dia o ajuda a se sentir mais confiante e nâo desanimar mesmo_ que suas

tarefas estejam lhe dando trabalho. Se esse sentimento. começar a pintar em você, faça um

exercícío mental para colocar novas metas à sua frente, assím terá mais fé.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Odla ho.je pode ser muito proveitoso para o geminiano, principalmente se você estiver
realmente disposto a sair um pouco da superficialidade e se aprofundar em questões que
podem modificar sua vida. Evite apenas se expressar de modo agressivo.

Câncer (21/6 a 21/7)
Algumas novidades na sua área de relacionamentos podem pintar hoje para o canceriano
romântico. É muito írnportantevocê ter um distanciamento emocional para poder avaliar, de
forma prática, o que é melhor para você na vida a dois.

Leão (22n a 22/8)
o leonino pode ficar alegre pois seu dia tem tudo para ser muito bom hoje, principalmente
se você conseguir usar seu senso prático para realizar suas funções, É importante ser mais

objetiva para dar conta de sua açenda.
- .

Libra (23/9 a 2211 Q) "_; .'. ;.... "_" _,. . _". " _ , _

Aproveite o dia de hoje e curta mais os ��mentos qu� puder passar'em casa e" �m -êõ�t�to ";, �-"

com sua família, Procure organizar algumas coisas que estão solicitando sua própria
energia, ao invés de querer que os outros também colaborem com você,

Escorpião (23/10 a 21/11)
o nativo de Escorpião tem sua área das amizades estimulada pela Lua e deve aproveitar as

enerçlasdeste dia para se encontrar com velhos amigos, ou parentes mais próximos, com
quem possa conversar e compreender assuntos obscuros.

Sagitário (22/11 a 21/12)
o sagitariano hoje deve aproveitar a harmonia dos astros e procurar ter um bom momento
financeiro. Vo.cê tem a oportunidade de saber seu valor e as qualidades reais que possui
para serem desenvolvidas sem os costumeiros exageros.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Esteja atento hoje capricomiano pois seu regente, Saturno em harmonia com Vênus e Lua
mostra um bom momento para avaliar seu próprio valor. É desta maneira que encontrará

argumentos para ser coerente nas suas colocações 'na hora certa.

Aquário (21/1 a 18/2)
Apesar dos feriados já terem passado, que tal hoje dar uma pausa para uma reflexão sobre
o eu você pretende do seu futuro? Fique quietinho no seu canto, lendo um livro, ouvindo
música e através de um relaxamento, comece a colocar suas idéias no lugar.

Peixes (19/2 a 19/3)
HOje o dia está calmo e isso é favorável para encontrar seus amigos. Junto com quem você
se identifica, poderá avaliar que tipo de relação você tem tido com eles ultimamente. Não
crie fantasias, nem ilusões, o dia pede que tenha os pés no chão.
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O CORREIO DO POV�

IMPOSTOS

Governo quer
isentar diesel
Sl'tor rl'spondl' a 22%

. da arrl'cadação total
dl' Santa Catarina

FLORIANÓPOLIS
Empresários do transporte

público foram recebidos no irúcio
da semanapelos secretários Sérgio
Alves, da Fazenda, e Antônio
Gavazzoni, daAdministração, para
tratar do pedido de isenção de
ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de
Serviços) sobre o diesel combus
tível para os ônibus do transporte
público. Sérgio Alves concordou
em apresentar o pleito' ao
governador Luiz Henrique, mas
deixou claro que omomento não
é propíciopara a isenção. "Opleito
tem méritos e é justo, porém, o
setor de combustíveis responde por
quase 22% da nossa arrecadação.(.-

Além do impacto imediato no

caixa do Estado, tememos pelo
efeito cascata que pode gerar em
outros segmentos", ponderou o

secretário.
De acordo com Alves, a

isenção significaria uma renúncia
de R$ 1,2 bilhão ao mês - cerca

de R$ 14,4 milhões ao ano.

"Estamos em pleno processo de
revisão de tributos, tanto em

âmbito estadual, com o Comben
(Comitê de Análise de Benefícios
Fiscais) , quanto em escala federal,
com a reforma tributária. Embora

o pedido seja justo, o momento é

delicado", disse .

O empresário Moacir Bogo
reconheceu que o setor está
fazendo um "lobby sadio", e

lembrou que atualmente o diesel
representa 20% do custo da tarifa
do transporte urbano, o que
reflete em preços mais altos das
passagens e diminuição do
número de passageiros. Ele propôs
que o benefício começasse a valer
na virada do ano. Para o

presidente do Setuf (Sindicato
das Empresas de Transporte
Urbano de passageiros da Grande
Florianópolis),Waldir Gomes da
Silva, embora o reflexo no custo

da passagemseja pequeno, seria
mais um passo importante para
a redução gradativa da tarifa.
"Em 2005 conseguimos em

Florianópolis a isenção do ISS.
Ainda assim, na Capital, de
uma passagem custa R$ 2,36,
as empresas recebem R$ 1,88",
disse.

O secretárioGavazzonipropôs
um estudo para que se encontre

uma solução compensatória para
apossível isenção. ''Alémdo ICMS,
via Estado, se pode buscar isenção
do ISS (Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza) juntos aos

municípios e redução das tarifas
federais", disse, lembrando que o

transporte público, mesmo que
indiretamente, é um indutor da
arrecadação.

Perito confirma
. falha nos freios
FLORIANÓPOLIS

O perito Luiz Almir Maran,
responsávelpelo trabalho oficialde
investigação das causas da
tragédia na BR-282, ocorrido na

semana passada no oeste de Santa
Catarina, apontou problemas no
sistema de freio da carreta

envolvida no segundo acidente.
Segundo Maran, as lonas de

freio do primeiro eixo do veículo

estavam em más condições. Ele
não quis adiantarmais detalhes da
perícia realizada nesta segunda
feira.

O acidente duplo envolvendo
um ônibus, uma carreta e um

caminhão provocou amorte de 27
pessoas. O número de feridos

chegou a 91, de acordocom aPRE

Iniciahnente, números extra

oficiais daPRF (políciaRodoviária
Federal) de Santa Catarina
indicavam que poderia haver até
30 mortos; depois, de que seriam
28 vítimas fatais.

PAULO ALCEU
Mais do que justo

A iniciativa partiu do Ministério da Justiça que deve
encaminhar embreve aoCongresso um conjunto de leis propondo
que o governo tome posse de bens produzidos pela corrupção,
lavagem de dinheiro e do tráfico de drogas. Ou seja, propõe a

extinção de domínio sobre os bens que os criminosos mantêm
atualmente até que a sentença se torne transitado em julgado.
Seria criada uma espécie de fundo especial onde o governo faria
caixa, além disto ampliaria acordos de cooperação internacional
para permitir a repatriação de cerca de R$ 300milhões localizados
no exterior em nome de brasileiros.

Você sabia?
Segundo o Ministério da Educação apenas 15% da

população de zero a três anos têm acesso à educação. Os
85% restantes são justamente crianças de famílias mais

pobres. O MEC entende que o direito à educação começa
aos quatro meses, após o término da licença-maternidade.
Detalhe: Há um esforço grande no Congresso para incluir a
�infância (de zero a três anos) no Fundeb.

Direto
"Estão procurando chifre em cabeça de cavalo," resumiu o

secretário Michel Curi referindo-se as investigações sobre a

Lei da Hotelaria. "Já prestei depoimento na Polícia. Federal e
reafirmo que a lei é boa para a cidade," não dandomuita atenção
à Comissão Processante da CâmaraMunicipal de Florianópolis.

Avanço
De repente seria uma solução. Pelo menos no Espírito

Santos o governador Paulo Hartung (foto) resolveu terceirizar
os presídios do Estado. Um já está em operação e outros dois
em licitação. Na Câmara dos Deputados entrou em debate
um projeto propondo a privatização dos presídios no país.
Aqui o problema é a superlotação.

Cobrança
Com a chegada de R$ 50 milhões para a Secretaria de
Segurança a Aprasc, que representa os praças da PM, espera
que as promessas de reajuste sejam enfim atendidas. Até
porque agora há recursos em caixa.

Desabafo
"O fator desagregador do PMDB de Florianópolis se

chama Ada de Luca (foto)," declarou o presidente do
partido Edison Andrino. "Ela é de Laguna e resolveu
complicar por aqui exigindo indicações. Rachou o partido,"
frisou Andrino enquanto garantia que não apresentará
chapa para o dia 28.

E agora?
Os deputados da bancada do PMDB com votos em

Florianópolis foram convidados para a reunião hoje do
diretório municipal. O estranho é que Andrino, que ainda
preside o partido, afirmou que não haverá mais reuniões
até a eleição no final do mês.

Confirmado
"Minha viagem está con.

firmada. Vou ficar no mesmo
quarto com o deputado Jailson
(Lima), até porque oposição não
se mistura," brincou o líder do
Pp, Kennedy Nunes que faz
parte da comitivado governador
Luiz Henrique que irá a Tóquio
e a Moscou.

Redução
Em audiência ontem em

Brasília os senadores, em sua

maioria, solicitaram ao sistema
bancário que adote medidas
imediatas visando reduzir o

custo das tarifas bancárias.
Argumentam que a esta

bilidade econômica e a queda
da taxa Selic não justíficam o

número excessivo de tarifas e

os preços exorbitantes que
estão sendo cobrados. Ficou
claro que caso os bancos não

tomem a iniciativa será pro
duzido um projeto de lei nessa

direção.

Agendado
Vai ser no sábado dia 27 que os

conselheiros daOAB escolherão
os seis advogados para integrar a
listaque será enviada aoTribunal
de Justiça onde serão escolhidos
três representantes e o governador
Luiz Henrique elegerá o novo

desembargador

Reação
oministro da Saúde expres'

sou sua preocupação com o

número de mortes causadas
pela dengue. Somente este ano

foram 481 mil casos em todo o

país, com mais de mil de

dengue hemorrágica, a mais

grave. Até agoramorreram 121

pessoas. "É uma epidemia que
é preocupante por vários moti
vos, principalmente, pelo grau
de adaptação do mosquito,

"

inclusive, em áreas serranas,

expressou o ministro, até por'
que aumentou em 50% os casOS

deste ano em relação ao ano

passado. Começa a exigir ações
urgentes e preventivas aqui no
Estado.
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IMPOSTO

Lula critica quem exige
adistribuição da CPMF
Presidente diz qUE.' é

impossível abrir mão

�e cerca de R$ 40 hi

BRASíLIA
o presidente Luiz Inácio Lula

daSilva criticou ontem, a posição
dos políticos que exigem a

distribuição da receita gerada pela
CPMF (Contribuição Provisória
sobreMovimentação Financeira)
para govemos estaduais e muni

cipais em troca do apoio à pror

rogação do imposto noCongresso.
Durante uma entrevista co

letiva concedida à imprensa bra
sileira durante sua vista aoCongo,
Lula disse que a postura desses

políticos não é compatível com o

discurso de quemquer acabar com
aCPMF.

Segundo o presidente, se a

receita for dividida com os gover
nos dos Estados e municípios,
"pohticamente nunca vai ser pos
sível acabar com a CPMF" =em
urna possível referência ao caráter
supostamenteprovisórioda receita.

"Sairá caro se (a CPMF) não

DIVULGAÇÃO

�.
Lula falou sobre a CPMF durante a visita ao Congo e criticou a oposição

I'

for aprovada. Quero ver quem, no
planeta, teria condições de

governar prescindindo de uma

receita de R$ 40 bilhões", disse o
presidente, em referência ao

montante arrecadadopelogoverno
com a CPMF.

"Todos os senadores, com
raríssimas exceções, já votaram a

CPMF pelo menos uma vez e

deveriam reler os discursos que
fizeramháquatroouoito anos para
ver a justificativa que deram na

época para o seu voto a favor da
medida". "Espero que quando um
senador votar contra diga de onde
tirar os R$ 40 bilhões".

O presidente acredita que
assim como a prorrogação foi

aprovada na Câmara dos

Deputados, onde também era

considerada complicada, ele

espera que passe no Senado
também. "Mas os senadores

decidirão, e o que for decidido
será respeitado".

Operação combate fraudes de importação
SÃO PAULO
A Receita Federal e a Polícia

Federal realizaram namadrugada
desta terça-feira uma operação

� para desarticular um esquema de
fraudes no comércio exterior A
ação, chamada de Persona, conto�
também com a participação do
MinistérioPúblico Federal. Cerca
de 650 federais estão trabalhando

, na operação nos Estados de São
Paulo,Rio e Bahia.Ao todo, foram
e:pedidos pelaJustiça Federal deSao Paulo 93 mandados judiciaisde busca e apreensão e 44 ordens
clepOs'a-ot ' .

emporana.
O esquema de fraudes foi

criado por empresários brasileiros
Para beneficiar uma multi
nacional americana líder
md'

.

un ial no segmento de serviços
e
equipamentos de alta

tecnologia para redes corpo

rativas, para internet e para tele

comunicações. Há uma "nova

orientação, vinda de Brasília,
para preservar aomáximo" o alvo
das investigações.
Aoperação é resultado de dois

anos de investigações, conforme a
Receita, que indicaram fraudes
em importações, ocultação de

patrimônio, descaminho,
sonegação fiscal, falsidade

ideológica, uso de documento
falso, evasão de divisas e corrupção
ativa e passiva.

Nos últimoscinco anos, ogrupo
teria importado de maneira

fraudulenta aproximadamente
US$ 500 milhões em valores
declarados de produtos para a

multinacional americana e um

volumemensal de 50 toneladas de

mercadorias, o que pode gerar

lançamentos tributários no

montante de R$ 1,5 bilhão.
O esquema previa a ocultação

do real importador, do solicitante
e dos reais beneficiários, segundo
a Receita. Por meio de off-shores
sediadas em paraísos fiscais e com

quadro societário composto por

laranjas. Desta forma a organização
conseguia reduzir tributos,

� quebrar a cadeia de IPI, burlar aos
controles da Aduana brasileira.
A fraude também incluía

operações 'comerciais simuladas,
em notas fiscais falsas ou

inexistentes, subfaturamento das

importações que levavam a

situações de importações a custo

zero e concessão de descontos que
atingiam até 100% do valor das
mercadorias.

Redução de impostos poderá
diminuir preço do transporte
SÃO PAULO

Caso o Projeto de Lei 957/07,
do deputado [ilmar Tatto (PT
SP), seja aprovado, as alíquotas
de contribuição à seguridade
social e à aposentadoria especial
pagas pelas operadoras dos ser

viços de transporte público co

letivo de passageiros poderão ser

reduzidas.Com isso, o valor da
tarifa será reduzida em 5% na

média nacional.
De acordo com a proposta, as

alíquotas incidentes sobre o valor
da receita bruta proveniente da

exploração do serviço passarão de
20% para 2,5% para a seguridade
social e de 1%, 2% ou 3% para
0,1% para a aposentadoria
especial.

Cabe lembrar que essa apo
sentadoria é destinada ao segu
rado que tiver trabalhado sujeito
a condições especiais que preju
diquem. sua saúde ou integridade
física, durante 15, 20 ou 25 anos.

As alíquotas variam conforme a

gravidade das condições a que
está sujeito o trabalhador.

De acordo com o autor do PL,
ogoverno federal tem estudos que
demonstram que cerca de 37
milhões de brasileiros das classes
D eEnão têm acesso ao transporte
público de maneira regular por
não poderem pagar a tarifa.

Neste sentido, uma das formas
de baratear as tarifas é desone
rando os serviços. "AConstituição

Alíquota pode cair de 20% para
2,5%, segundo proposta

estabelece, no artigo 195, que as

contribuições sociais poderão ter
alíquotas ou bases de cálculo
diferenciadas, em razão da
atividade econômica ou da

utilização intensiva de mão de

obra", diz o deputado.
Para ele, o transporte público,

além de ser um serviço essencial,
"é um dosmaiores empregadores '

do País, responsávelporaproxima
damente 1 milhão de empregos
diretos e mais de 15 milhões na
cadeia produtiva da atividade".
A proposta será analisada

pelas comissões de Viação e

Transportes; Seguridade Social e
Familia; Finanças e Tributação e

Constituição e Justiça e de Cida
dania, sem ter de passar pelo
Plenário.

Nascidos no mês 2

podem sacar o PIS
BRASíLIA
o governo liberou hoje o

pagamento do Abono Salarial e
dos Rendimentos do PIS

(Programa de Integração Social)
para o trabalhador que nasceu

no mês de fevereiro.A previsão
da Caixa Econômica Federal é
liberar para esse grupo de 670mil
trabalhadores R$ 248 milhões,
segundo informações da

Agência BrasiL O recebimento

pode ser feito até o dia 30 de

junho de 2008.
Mais de 7 milhões de

trabalhadores já receberam o

abono, ou seja, 62% do total

previsto para o exercício 2007-
2008. O saque do abono - no

valor de um saláriomínimo (R$
380) - pode ser feito com o

Cartão do Cidadão nas má

quinas de auto-atendimento,
casas lotéricas e Caixa Aqui.

Pode sacar o abono o tra
balhador cadastrado no PIS ou

Pasep até 2002, que tenha
trabalhado pelo menos 30 dias -

consecutivos ou não - no ano de
2006 com carteira assinada por
empregador contribuinte do PIS/
PASEP e que recebeu, em

média, até dois saláriosmínimos
mensais.
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INFRA-ESTRUTURA
Carlos Brandão
rpdacao@ocorréiodopovo.com.�1

. Transporte do Brasil é 20°

pior entre os países ricos
Invpstimpntos em

rodovias não seguiu
pvolução econômica

BRASíLIA
Os longos anos de descaso do

poder público deram ao Brasil o
título de .pior infra-estrutura de
transporte entre as 20 maiores
economias domundo. Isso porque
a oferta de rodovias, ferrovias e

hidrovias .não acompanhou a

evolução da atividade econômica,
o aumento da população e,muito '

menos, a expansão da frota de
veículos automotores.

EstudoelaboradopelaAssocia
ção Nacional de Transporte de
Carga e Logística (NTC), com os

20 maiores Produtos Internos
Brutos (PIBs) do mundo, mostra
-que o País fica em 20º e último
lugar ,quando ponderados o

tamanho da malha de transporte
com o território nacional e a

população, no chamado Índice de
Mortara.

De.acordo com a comparação
dessas variáveis, amalha nacional
é, proporcionalmente e relati
vamente, dez vezes menor que a

dos Estados Unidos; três vezes

menor que a da Rússia; e uma vez
menor que a da China. Um dos

principais itens que jogam o Brasil

para a base do ranking é o baixo
índice de pavimentação das
estradas.

CESAR JUNKES

Segundo pesquisa País detém apenas 196 mil Km de estradas asfaltadas

Apesar de ter a quarta maior

extensão (1,6 milhão de quilô
metro) entreoconjunro de econo
mias estudadas, o País só detém
196mil quilômetros asfaltados. O
que significá 12,2% da malha
rodoviária.Muito pouco para uma
frota de 31 milhões de veículos e

população de 184 milhões de

pessoas.
"O resultado vai na contramão

da fama de País rodoviarista, que
priorizou os 1nvegimentos em

estradase esqueceu ou trosmodais.
Os númerosmostramque o poder
público esqueceu de tudo", avalia
o presidente da NTC, Geraldo
Vianna. Na avaliação dele, sair
dessa situação agora não é tarefa

fácil.

Segundo o estudo, ter uma
malha de transporte com várias'
alternativas barateia o custo

logístico e aumenta a competi
tivídade do produtonacionaL Em
longas distâncias e cargas com

valor agregado menor, o mais

indicado seria usar as ferrovias e

hidrovias. Já em curtas distâncias
o transporte rodoviário se toma

mais eficiente. Mas hoje isso não

ocorre na proporção ideal. De
acordo com o estudo da Cm, as
ferrovias, cuja particípação vem

.

crescendo nos' últimos anos,
respondem por 25% do transporte
nacional; as hidrovias, 13%; e as

rodovias, 58%. (AgênciaEstado)

'Governo não tem plano 8 para CPMF', diz, M-ares Guia
RIO DE JANEIRO

Oministro das Relações Insti
tucionais, _ Walfrido dos Mares
Guia, disse ontem, que o governo
"não tem plano B" para o caso de
não aprovação daCPMF, e espera
que o Congresso aprove' a conti
nuidade da cobrança da alíquota.
"Vamos trabalhar 24 horas por dia
até o finaldo ano. Nosso calendário
é aprovar (a CPMF) até 18 ou 19
de dezembro, mas se aprovarmos
11.0 dia 22 de dezembro, está bem"

disse.
Mares Guia afirmou que as

negociações.para a aprovação da
CPMF estão indobem;e a assun

ção do senador TiãoViana (PT
AC) "ajuda a descontrair o am

biente, e portanto o Senado volta
a funcionar com plenitude e tran

qüilidade", favorecendo a aprova

ção da CPMF. Segundo ele, o
governo não está tendo nenhuma
dificuldade para provar que a

CPMF é fundamental para a

.

continuidade dos investimentos.
Ele disse também que a PEC

da CPMF abre espaço para
criação futura de um projeto de
lei que permitiria a redução
gradual da alíquota da CPMF
ainda no atual governo. De
acordo com Mares Guia, essa

redução poderia ter início a
.

partir de 2009, "na medida em

que a sustentabilidade macro

econômica semantiver". (Agên
cia Estado)

O CORREIO DO PO��

Novo Focus
Mesmo sem previsão de lançamento no Brasil, é interessante

conheceronovoFocus, versão 2008. Omodeloganhou novo desenha
A empresa continuará fabricando o carro nas versões sedan e cou�
A�ord colocou nanava Focus funçõesque ela chamou de "níve�de
conectividade sem precedentes". A maior novidade é um sistem�
batizado de Sync, que permite o passageiro sincronizar funções de
seu celular, como agenda, com o programa instalado no CalTO,

VaLorizada
Não parece, mas a moeda brasileira foi a campeã de valorinçs

entre sete países da América Latina e da zona do euro (13 paísel
que compartilham a moeda). Desde o início do governo Lula, em

2003, até sexta-feira passada (dia 12), o real acumulou ganhode
97 ,24% ante o dólar, mais que o dobro do peso chileno e do pew
colombiano, que avançaram 45,99%nomesmo período, conforme
levantamenro feito pela empresa de informações financeira!
Economática. Para atingir valorização de 100%, a moeda nacion�
precisa chegar à cotação de R$ 1,766 por US$ 1. Na semana passada
estavaemR$1,806.

MySpace
O internauta brasileiro terá novidades a partir de novembc O

MySpace,maior serviço de rede social domundo, planeja lançarsua
operação brasileira no mês que vem. Emerson Calegaretti, que foio

primeiro funcionário brasileiro do Google, ocupa desde setembroo
posto de diretor-geral para o País. A chegada do MySpace, que

pertence à News Corp., é uma ameaça aoconcorrente Orkut, do

Google. Criado e� agosto de 2003, o MySpace foi comprado pela
NewsCorp., por US$ 580milhões em julho de 2005. '

Gigdnt!
Os primeiros brasileiros a voar no novo super avião da Airbus, o

A380, serão os passageiros da Lufthansa e Aerolíneas Argentinas.
A companhia alemã chegou a marcar um vôo teste com o novO

avião da Airbus, em novembro do ano passado, no Aeroporto
InternacionalAntônioCarlosJobim (Galeão,no Rio), mas tevede

. adiar a estréia por causa de atrasos no projeto ,e na entrega, Já �
empresa argentina vai receber dois A380 a partir de 2010 e pode�
usá-los na rota São Paulo-BuenosAires-Madri.

Investimento
Ouro é sempre ouro. Investimento garantido e agora, mais

rentável. O preço da onça (31,1035 gramas) de ouro chegou a usl
767,09 ontem no London BullionMarket, preço recorde desdeos
anos 80.A fragilidade da moeda americana, que evolui ainda pertO
de suas mínimas históricas, aumenta o poder de compra dos

investidores fora da zona dólar, estimula a demanda e eleva 3S

cotações.
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ESPORTEcmhistória
Atletas p trpinadores que pscrpveram com letra

de ouro seus Domps na história do esporte local

Equipe campeã do JASC em 1997, em Concórdia: Romeu Heber, Walter Janssen Neto, CilianeBihr e Carl Heinz Janssen

(cima); Roland Janssen, José Amaro da Silva', Samuel Lopes, Jorge Bihr, Roland Walter Janssen e Márcio Koch

TIRO OLíMPICO: DE WilLY.
.

"

BARTEL Ell E
,

Acornperíçãorle tiro remonta
'

ao advento d� pólvora, criação
chinesa durante a idade média, e
levadapara aEuropa, pelo viajante
itali�oMarcoPólo.

Em nossa região a partir d�
1906, surgiram mumeras

sociedades de atiradores, cuja
cultura veio doVelhoContinente,
trazida pelos imigrantes alemães.
A pioneira .foi a Sociedade

Atiradore,s Jaraguá, criada em
,

1'XXí, pelos sócios fundadoresWilly
Banel" Francisco ' Fischer,'
ReinoldoRau e Edgar Piazera.No
período,pós�guerra, este Clube
fundiu-se ao Baependi, .sendo o
seupatrimônio incorporado a este

clube, Seus principais atiradores ';)":',;:�411_',-
passaram a competir pelo novo Janssen e de 1988 até suá êxtinção
clube: túthar Sonnenhohl,Willy em 2001,Roland]anssen. ,

&lnnénhohl;DietrkhBUffenuslé;:"; ,Muitos atirádores dós Clube�
Murillo Barreto deAzevedo e de Tifo' fo�ám campeões, alguns
AmadeusMahtud. ' ': ' 'integbrrarn á 'seleção d� [araguá

,

Em1959,foiCriadoociúb�de;: 'do "isur ém 'disputas éi�

�aça,Tiro,e Pes�a Mai�chal 'CampéonatàsEsta?uais�J�gos
Mondon.Funda�ores-A1:llideli�' ,Ab�:t9� �e Santa �a�,aTl�a,
�hfud, Munllo 'Barreto de' Campeonatos Brasileiros" €

vedo,GetúlioBarreto daSilva competições internacionais. A
e Roland Janssen. Além de Sociedade Vitórià-de R10'da Luz
Parti '

Clparem das Festas .de Rei
esta "

r, '. ,
'

,

SOciedade tinha por objetivo

6:ncipal a prática do Tiro
!únpICO (carabina) : três posições
ed'
A

eltado, revólver e pistola.

Cl�deus Mahfud presidiu o

EU noperiodode 1959 a 1986. Luz, no Salão Barg. O mais

1111987 o presidente era Eno laureado é Jorge Biehr, com doze

Equipe nos JASC de 1969 em Joinville: Amadeus Mahtud, Adolfo Saade,
Leopoldo Enke, Hans Cristopher e Dietrich Huffenüsler

'

.... i.

participaçôes em Jogos .Abertos e

doze medalhas conquistadas.
Norbeft6GuiloW; Norberto Barg

-

e Guido Aloi$i completaram o ;

time. O Baependi dê úietrich
Huffenüsler. O Marechal Ron

don, seinp're:foi,� lx�se°d�"Seleção
- Amadeus ·M�h.fud, .Adolpho
Mahfud, Adólfo ()sw81do Sáade,
ÍeopodQ Es��t�p�'E��; JUç�do
Barsch,'SamuelLopes 'e a�astia
[anssen. Roland Janssen; Walter
Janssen Neto, Roland WCllt{�r
Janssen, Karl Hans Janssen e

LeopoldoJanssen.Namodalidade
revólver, onosso time era formado
por Antônio Gadotti, Nilton
Nazatto,CláudioKienen,Roland
Walter Janssen e Iva Hass.

, formou Ciliane Raquel B�ehr, que
conquistou sete medalhas em

Jogos 'Abertos e o. título do

Campeonato Sul Brasileiro, e

Clayton Biehr. Outro celeiro de
atiradores' é a Sociedade Rio da
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MODALIDADE É REFERÊNCIA
NOS JOGOS ABERTOS

"

A primeira participação do
Tiro jaraguaense em Jogos
Abertos, aconteceuem 1965, na
cidade de Brusque. Compu
nham o timeAmadeusMahfud,
Oswaldo Saade, Leopoldo
Enke, Dietrich Hufenüsler e

Hans Cristopher Hufenüsler.
Para os Jogos Abertos deste

ano, a equipe jaraguaense
fará tudo para vencer. Nosso

time: carabina deitado e

carabina de ar comprimido -

Samuel Lopes, Cláudio Thi

sen, Thiago Nocolodelli,

Jachson Borchardt e Clésio

Cunha. Carabina apoiado .:

Marcos Siewerdt, Wilson

Borchardt, Cirilo Weiss,
Rafael Siewerdt, Rudhardt
Borchardt e Ricardo Rosa.

Carabina seta - Cláudio

Schmidt, Inaurea Schmidt,
Sidnei Kreutzfeld se José
Carlos Taschek.

Em Jogos Abertos, nossa

cidade já conquistou três

títulos de Campeãs e inúme
ras medalhas de ouro, prata e

bronze, individuais.

,- PERFIL

Homenageando todos QS atiradores, que ao longo dos anos representaram e

representam nosso município, com garra e competência, destacamoso perfil de
dois geniais, /

ROLAND L. G. JANSSEN - É o
pai do Tiro Olímpiço em nossa

Jaraguá. Roland dedicou grande parte
de sua vida a ensinar a arte de atirar

'

com precisão. Fez' curso de

aperfeiçoamento na Alemanha e .

trouxe da velha Europa não apenas
ensinamentos técnicos, mas,

sobretudo, a preparação psicolóqca
para suportar o grande desgaste
mental a que é submetido um atirador

em competições de a�o nível. É o

responsável direto, pela evolução ao
Tiro Olímpico entre' nós, Grandes
atiradores tiveram aorientação segura
do velho guerreiro para atingirem
grandes cnnqnstas.Pariata da dinastia da família de.atiradores Janssen, de
tantas cmqustas. Ele ainda nos presenteou com a preparação inicial'do maior
atirador jaraguaense de fodos os tempos, Samuel Leandro Lopes. Em 28 de

setembro de 2001 , '0 saudoso Roland, foi condecoradô com aMedalha doMerito

Municipalde Jaraguá do Sul, pela Câmara de Vereadores,
SAMUEL LEANDRO LOPES - Jaraguaense de 15/03/1979, formado em

Comunicação Social, começou-a 'atirar aos dez anos; com o paL Os dois ' ..

costumavam sair para caçar, quando &'prática ainda era permitida. Mais tarde?',
,

sob atJrientação do niestré'Rolahd, bptou pela modalidade de carabina aeitadO,,;j,
cuja arma é calibre 22 LR, a distância do tiro é de 50 metros e o diâmetro do alvo
é de 1O,4mm. O atiradortem 1 h30,para efetuar 60 tiros, Além de excelen1:B pontaria). � �

é indispensá�elj aharmoniaenreo corpo e o espírito. O tiro: concentração absoluta,
O silêncio é cheio de palavras, entre o atiradore a arma. Agora um é o complemento

,

do outro. Visualizam as quatro crnensões do universo: comprmemo, largura, ,

altura é lempó: Porque toda sabedoria consiste em escutar a própria alma. Aponta
.

a arma pàra o alvo eacíona o gatilho. O projétil toma a direção do centro do avo,'
vai célere para o seu destino. O átirador vai:jurito, comó a mostrar o caminho.

-

Sutilmente o projétil perfura o centro o alvo. O atirador respira fundo, Tem um

minuto para efetuar novo disparo. Esta é a rotina do campeão. Tem conquistado
títulos dentro e fora do país, representando, Jaraguá do Sul, Santa Catarina e o

Brasil. São tantas as conquistas, que precisaramoa de uma edição inteira do

jornal para enumerá-Ias.
Siga em frente Samuel, faça o sol e a sombra de tuas fulgurações, desfila

pelos quatro cantos deste planeta o teu tiro certeiro, a recitar parodiandO o poeta
Drummond - "Tenho dois braços, a cara6ina e o sentimento do mundo"!
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TíTULO: AGORA O PAN-AMERICANO

Djeniffer Vasques é a melhor

jogadora de hóquei do país
Aberto de Futsal
Seis jogos abrem, hoje à noite, a segunda fase do Campeonato Aberto de
Futsal. A partir das 19h15, na Arena Jaraguá, jogam Olho Fatal x Kiferro
Noite a Fora x Vitória/Belmec e JJ Bordados x Racing. Com início no

'

mesmo horário, no Arthur Muller, jogam Magic World x BWM, Restaurante
Tio Patinhas x Kibei/New Car e Baumann x Sociedade/Cavalete
Transportes. A competição segue com jogos na quinta, sexta e sábado. O
artilheiro até o momento é Jaison, da JJ Bordados, com oito gols.

DIVULGAÇÃO
Atleta de Guaramirim
foi campeã brasileira no

fim-de-semana no RJ JEBs
o colégio Abdon Batista também
terá representantes nos Jogos
Escolares Brasileiros, que

'

acontecem em novembro, em João
Pessoa (PB). Quatro alunos
competirão pelo atletismo e a equiiJe
de futsal feminino também disputará
a competição pela escola. Os a1lela�
garantiram a vaga pelo bom
desempenho 'na Olesc ..

Na Seleção
Cinco atletas da Marisol/FME estão
na Seleção Catarinense que
disputará a Divisão Especial do
Brasileiro - Marcelo (meio),
Alemão (oposto), Jairo (Ievantador/
ponteiro), Carlos (ponteiro) e Júnior
(Iíbero). O técnico Kadylac
comandará a equipe e o

coordenador Benhur Sperotto
também chefiará a delegação.

JUlIMAR PIVATTO

GUARAMIRIM
Ex-carateca e ex-jogadora de

futsal, Ojeniffer Vasques não sabia
que 2007 iria. ser o ano das

mudanças para ela. No ano

passado, foi "descoberta" 'nas
quadras da UFSC e convidada a

jogar hóquei sobre agrama. Depois
.

de um ano de treinamento, ela·
comemora as duas maiores

conquistas da carreira.Aprimeira
foi a convocação para o Pan
Americano do Rio de Janeiro. A
mais recente foi neste fim-de
semana, namesmaquadrado Pan.
Ela foí campeã brasileira,

-

com a

equipe doDesterroHóqueiClube,
e, de quebra, levou o título' de
melhor jogadora da competição.

"Eu aindanãoacredito. Estava
na fila para receber a premiação
quando anunciaram meu nome.

Até perguntei se não tinha outra

Djeniffer no campeonato",
lembrou. ''A..cho que é uma forma
de reconhecer o nosso trabalho.
Treinamos o ano inteiro e a

conquista foi natural", disse a

Estréia
A equipe Faculdade JangadalFME
estréia hoje no Campeonato Estadual
Adu�o Feminino de Basquete. Fora de
casa, elas enfrentam Blumenau, .

favorita ao título. O técnico Júlio .

Patricio tem três reforços para a

competição e também par.a os JASC -

Vivian (técnica das equipes de base),
a ala Maria (que veio de São PáLilo) e
a pivô Aline (de Manaus).

Taekwondo
. 20 atletas da região participaram, no

. fm-de-semana, do Brasil Open de
.
Taekwondo, em Santos (SP). Cartas
.Eduardo Molinari, Marcio Spezia,
Kateryne de Souza, Rafael Kroll e

Helton Berthi cànquistaram a

medalha de ouro. Além deles, outro�

quatro atletas trouxeram a prata e

mais quatro ficaram com o bronze,
nas respecüvas categorias.

Djeniffer exibe o troféu de campeã brasileira e o de melhor jogadora da competição DIVUlGJIÍ

jogadora. A equipe campeã, que
venceu Florianópolis por 1xO na

final, é a base da Seleção Brasileira
que disputou o Pan.

Co�o título, o time segarantiu
no Pan-Americanade clubes, que
acontecerá em dezembro,
provavelmente noRio de Janeiro.
"Queremos continuar os treinos

. para esta competição. Mas todas
nós temos de conciliar o time com'
o trabalho.A rotinavai'aumentar", .

comentou ainda. Formada em

Educação Física, ela vai dar aulas
em uma academia. "Não

conseguimos ainda um apoio,
então temos deprocurar trabalho",
concluiu.

Irmãos conquistam título nacional em São Paulo
JARAGUÃ DO SUL

Os irmãos Thayse e Crystian
Freiberger, de 17 e 14 anos,

respectivamente, conquistaram,
no fim-de-semana, o título da 1 ª

CopaCampeão dosCampeões de
Baliza e Tambor. A competição
aconteceu em Bauru (SP) e

reuniu apenas os-dez melhores
colocados de cada categoria do.
Campeonato Nacional que foi
realizado em julho. Thayse ficou
com o título nas seis balizas
categoria jovem: 15/18 anos. Já
Crvstian levou amelhor também
nas seis balizas, na jovem 12/14
anos. Ambosmontaram o cavalo
Special Shad Jay.

��.�1."
.

Felipe Massa se mostrou feliz com o anúncio e acaba com especulações

trocar a equipe italiana pela
Toyota, abrindo vaga para urna

possívelcontrataçãodobi�
Fernando Alonso, atualmente na

Mclaren.
Desta forma a Ferrari deve tef

,

i
amesma dupla de pilotos da ato

temporada.Contratado ao finaI�
última temporada, o finland�
KimiRaikkonen tem vIDculocOnl
a escuderia até 2009. CaiU 8b

pontos, Massaencerrará 2007 cOni

a quarta colocação independente
do resultado na última prova, que

. .

. noserá realizada neste dotnirJgo,
circuito de Interlagos, elll São

Paulo.

Massa renova com

a Ferrari até 2010

�ÃO PAULO

Opiloto brasileiro FelipeMassa
renovou contrato com aFerrariaté
2010, segundoanúncio feitoontem
pela escuderia italiana. Massa, 26

.

anos, chegou à escuderia italiana
comopiloto titularno final de 2005

. vindo da Sauber; O brasileiro havia
assinadoumprimeirocontratocom
a equipe em 200l.

Arenovaçãocoloca umfimnas
especulações de que ele poderiaCrystian e Thayse (com os troféus) foram os melhores rias respectvascategorias
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