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Preíeítura . tenta eliminar as
moradíasem areas de risco
O Bairro Boa Vista, onde fleao Morro ría.Antena.urn verdadeiro cartão-postal de Jaraguá do Sul, comemora conquistas como a

,

'corisnuçao de uma creche e nova linha deônibus, Mas,aS«eas de risco ainda amedrontam os moradores. Segundo o secretário
de Obras, Arb'er,to Marcatto, a Prefeitura já ouscareeurso. ,atravé$ do Fundo Nacional de Habitação, para solucionar o proolema.

CÉSAR JUNKES

. () agricuHor Sérgio,Fortuna mostra rocha de 40 tonelad'as qu'e-'i�;vadiu sua residênc'ia' há cinco anos e está lá desde então. PÁGINA 1
"
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Nosso preside'n te esr'â.· que estamos presendando;�··.-·qhlandQol'lossopresidentefala • ,:.oOS:,BLOGS .!'.>" i "

t ; "
r Ó:; ,;

muito, mas muito eqúivo- ;'diaapósdia,é'queaalíquota dosinipós·tosdaserripré�as,elé· 'JOSE"M"ARCIOMEN'OONÇA" '; ...: .. :.rSI'l <: -:; ..� .. , >'."'.": ·i· :.": .. '

� blog.esladao.com.br/blog/jOSPmarclOcado quando fala que o país também tem aumentado, ou' ::p�rece::se esque-cer que' tal ;, :" . . . "'. '.: .. :' . , ... ,; -?,�.

não pode ter medo de ar- seja, o valor percentual está, ) carga vtributárta '(38%) -é ' A'resposta dB ,:Brasil.·e. seus ·parceiros aos ricos ::,:"

recadar mais impostos (tal- aumentando, como é o caso ·>:<repassada diretamen-te-para-v- ... , '- ;': ,"l; � .• 1 >� . :,.,;' " .

vez tenha essa opinião por- do prolongamento' da nós você e 'êti; "-i1abdà ,: einform�.�?pé?:dequ"e�ra�i1,lndiae.Af�c(l�oSu,I,vãobaterop�en�o?çe�i�a2�
"
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,,; e • " 'f:.,�� Pre,��oes dos Estados Umdqs e da UQlaqFuropeia para fazerem malS'h!! ,I.'"
que n�o paga ímpostos), Ar- CPMF. consu�lw:¢t qualquer 'COlsa . .,

concessões de âbertüra de seus mercados iYldustriais em troca de.Qferend.asppS
gumenta, por exemplo, que' o atual governo tem uf!l�, . que�sej!'l';;", ricos no setor agrícola. Ou americanos e europeus, cedem mai;e, éXigerii:menos,
as empresas estão enrique- fome por impostos inigua-. Final�e�te, quando o nos- ou a Rodada de Doha péra, seráQrecaqQlfles não acertam'também a ins(nUàç�O
cendo e por isso. e.stão pa� láyel" pois�'pr�cisa cad? vez: : 'so,priside�te fala.ainda que a_, . d� q�e a9indo como e�tã,oagindo, prejudicam as naçÕes·mais'pobres. Est�.éa ,::

gando mais impostos e pior,:- mais�de mais ,dinheiro: nã�
, 'f��ç�d�,governo é'àjstrib�ir ���tég�a �90tadãPela,��p.romaci�'e�rôpéia � .ameriéal1a�para 'iso.lar'o �rasll e,�
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seUs parceiros: Lula atéJa rebateu a tese d(')S nscos ao cobrarmaior ilçao dos ...

l.sse am;a q lj.e a funçao do� ._'P�I;� Iny�stH .

fl�o .des.,enY()l � . �mhelr.q ,;p.aJ;';l .dUJllf!,Ul!: q dt>;-. ricoS' e fazer umaceno às ilações menos desenvolvidas, ·que.estão na rabeira da
. governo ,e, reçolhey, es�es. va�.; ,v�m.�nto, do ..palS, � mqS paljl.. ' slguald?çl�;s,2clal (mqç':!!and.Q. )"Ieconomia rnundiar.-!!Os paíseMnais PQ,bres,precisam'elJtender q!Je UlTléra.titUd� ,I

lares e. dimín�ifi ,a desigual �

,q (ma:n��r·ullj.a·�strutlJra inchadck:, Aus,tific.;3.J, ,Qp impostGs.)" SOJ.lj-} .,de�ubservi&nGi,(l.�ão ajuda. 04�evantallJ9S a,cabeçi!.,ag9fa e, e��ip1q.�J..Irl) acordQ
dade soci_al.. E ,impQtt-á;I1t� '. "co;mbo'n:,t�nca: �e

.

�iu, ba:stÇ,lJ Q,bfigad9,a,.d.iscordqr7m;:J.,i� 1,lma·,., J4�to Q��éVllol?;ter 94,e pa���rm�i,s}.o.��gs num mur,?o;con,}�!9!�In.;lIln.te, ":â{esclarecer uma coisa que o�; ;(01h�'r, 0; ntÍIT.):€:ro àe ministé� .Y�f�"""hÚglÇão do Estado é I�J�StO. ���.y�ar,i�.!J1, Ilng�?J?rrm���}9 q9;��o do presidente Lula, Bra�II�]rP,I.<1
nosso presl'dente t

/ dl'stor' -

.

I d Afnca do Sul, em nome dos palses que compoem o G-20, bloco dos emergerrtes,
es a � nos, que sao quase quarenta promover e regu ar o esen�

d. I'

.

d
.

d d
devolve a bola para o campo das nações desenvolvidas.

cen o para proteger a maIOr (o maior da nossa história). vo Vlmento a SOCIe a e pro�
.

alíquota de imposto. da his� Esse in�haço vem de um vendo a ela educação, saúde _----------------------'1
tória do Brasil em favor do aparelhamento do estado d� e justiça,- além de implementar oW
seu governo� É certo que se membros partidários (do políticas públicas e gerenciar (l)

�1'1�· ),\'11

paga mais imposto quando partido do Governo) e 'da determinados setores, sejam
você fatura mais, pois o va� base governista. Isso meus eles públicos ,?U privados. Mas
Jor do imposto é um percen� senhores e senhoras, tem o nosso presidente parece se
'tual sobre o valor faturado custo ... e quem está pagando esquecer, talvez não saiba

;��simplificando), porém o somos nós, você e eu. E também.

• EDITORIAL

Mais empregos
"Enquanto surgem confir

mações de novos investimen
tos no Estado, o Sistema Na
cional de Emprego divulga
que a geração de empregos for
mais � com carteira assinada �

em se teve o segundomelhor
desempenho da história nos

oito primeiros meses do ano. O . que o setor que mais contri

mês agosto fechou com um buiu para o bom resultado do
aumentO de 56.977 postos. O emprego, em agosto, foi o de
resultado é 42,4% .maior do Serviços, cujo total de empre
que o verificado' no mesmo gos apresentou um cresci

período do ano passado (40 mento de 2.631 postos. Em
�il vagas). Os dados nãosu- ,seguida, aparecem o Comércio

peram apenas.o desempenho "

(2.062) e a Indústria de Trans
de 2004 (65.230 vagas), quan- formação (1.716) ..
do o setor formal teve um Ao mesmo tempo, o go
crescimento recorde,. terrni- vernador Luiz Henrique re

nando aquele' ano' com uma', cebeu em audiência dois gru-"
ampliação de 90.751 ern- pos industriais que pretendem

fazer inves1timentos no Estado.
A CopperTrading anunciou a

quadruplícação de' sua unida-

A geração dl' emprPgos formais
tl'W o 20 ml'lhor desempl'nho
da história nos 8 priml'iros
ml'ses do'ano"

pregos.
r,

Os dados doMinistério do
..

Trahalhb ti Emprego mostram
'

.

<' -;,_:_.

• PONTO DE VISTA

Os Impostos ,e o' Presídénte
! .
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, '\

l' • DO LEITOR

r'�Aluno é cliente ou ciente?'

'f'

Outro dia lendo um artigo educação se não à maneitat
,do jornal foi citado o aluno do nem incentivo para fazer Com
ensino superior particular como ,que o jovem care�te consi!a

de instalada no Perini Busi- um cliente. Mas pergunto corno
'

passar para uma Universidade
ness Park, em Joinville, através poderia ser diferente se para pública? Existem apenas doh
de sua subsidiária Ibrame adquirir o conhecimento em caminhos: ou ele paga para
(transformadora de'metais ensino superior público está a estudar e se aprimorar em uma

não-ferrosos), que projeta sociedade casta? Se o aluno da universidade particularon fica
faturamento de R$ 200 mi- escola pública não tem uma sem formação. Então está aia
lhões anuais. educação que o propicie s.er vasta clientela a procuraj,

Com o Grupo Spissia, de aprovado em um vestibular conhecimento ciente que sóo
Portugal, o assunto apresenta- federal ou estadual? .Corno obterá se pagar.
do 'foi a implantação de uma competirá com alunos de ensino Pois a nossa realidadeé:a:Sll'
biorefinaria para biocombustí- médio de escola particular, que guinte, a classe abastada estuda
veis aproveitando bagaço de tem toda uma estrutura peda-

"

no ensino médio. particular e

sorgo, soja, refugo de pasta de gógica que ainda infelizme�te.·� ocupam as vagas em univa

celulose, dejetos animais e re-

.

falta na escola pública? Nãopor' sidades públicas, e alunos da
síduos de tubérculos, entre culpa do corpo docente, não classe socialpobre estudando
outrasmatérias. O investimen- pela falta de estudo por parte no ensino médio .público e

to :'1ptado com investidores
. dos alunos, mas sim. pela falta

.

tendo que pagar o ensino su,

europeus ultrapassa 83 milhões de incentivo e motivação do- :, perior er:n instutições pa�tl,
de euros. Os portugueses nosso governo, pela falta de culares. Ciente que se assin
estão fazendo prospecção pata consideração e valorização ao não o fizer fica sem formação,
verificar a possibilidade de 'professor, por falta de tantas

. gerando assim d�s.r:no�yqçã.o�
,

implantar esta unidade no \ coisas ..:'
,

'frustração. s ,

PlanaltoNorte e usar oPorto d� -. '

Entãovern a pergunta que 'l' -

.

São'F����isco paraexportaçâo.'
.

não pôde calar, corno poderêmos: • Maurélia zetmiaqi,Esrudan!e do:
.. ; .québrar qualquer paradígmá'da .'
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, Mandatos 1
Fidelidade partidária

vale para todos, de pre -

'

sidente da República a
,

ver�ador, Decisão do Tri- ,

bunal Superior Eleitoral

atinge em cheio o prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB)
e os vereadores Jaime
Negherbon (PMDB) e

Ronaldo Raulino (PDT).
, Que mudaram de partido
depois deZ7 de março

desse ano.

'Mandatos 2 '

o TSEmanteve coerên-

, cia quanto à decisão to

rnada em relação a deputa
dos federais em questiona
mentos feitos pelo DEM;
PSDBe PPS.Que pediram
a devolução dos mandatos

,

e que pertencem aos parti
'dos, segundoentendimento
dos ministros. Agora, será
precisodefinir se os partidos
precisam recorrer ao Su

premo Tribunal Federal "

para reclamar as vagas,

, Mandatos 3'
üTSEpartiudoprincípio

que todos mudaram de

partidoapenas pol;,vontade __

:própria, sem motivação.
'Caberá ao político amea-:

.çadoreunírprovas substan
ciais de que foi levado-pela
própria legenda a sé des-
ôIiat

'

Mandatos4
Há'duas possíveis datas

a serem -definidas como

limite para a troca de, par-
1ido: 27demarçodesteano;
lllesma data estipulada
para os deputados, ou
terça-feira, 16, �ia em que ;

oTsE respondeu àc6nsul-'
ta sobre a titularidade dos
mandatos.

'

,

/

POLITICA Cels� Machado
IIMiO@OCllrrtiodojlOVfJ,com.br

Ai, ai, ai
Investigações daCâmara

deVereadoresdeGuarami
rim sobre supostas fraudes

em licitaçõesacabouem130

na delegacia, passando
antes pelo campo do Avaí,
Dono de uma farmácia

ironizou avitória do time do

filho do prefeito Mário

Peixer (DEM), insinuando

que o placar era resultado

de licitação suspeita. E, aí,
o pau quebrou.

.Aceitação
O Correio Guaramirirn,

publicação semanal voltada
exclusivamente para notí

cias do vizinho município,
temrepercutidomuitoentre
a comunidade, de maneira

positiva� seu Conteúdo.

E, claro, desagradando pu
xa-sacos agarrados a em�'
pregospúblicos e a relatórios ,

'

oficiais.
,

Aprrtando
Apartirde ZOOS, osdeve

dores serão inscritos no Se-
,

rasa, "Essedínheíroédapo-
pulação", explícaoprocura
dorgemido Estado, Adria
no Zanotto, A dívida ativa

que o Estado quer cobrar

chega aos R$ 4 bilhões,
maiorpanede sonegadores
do ICMS. Mas'R$ 1,6 hi
lhões já foramparaoespaço,

É dívida de empresas que
não existemmais.

_' Em uns, o governo do

Espfrando Estado gastou maísdoque
-

Orçamento da prefeitura de jaraguápara 200.8 aillda 'o arr-ecadado. o déficit
'

não chegou à Câmara de Vereadores..o' de 2007 foi., 'financei�o já levantado'

aprovadono'último dia de sessões de 2006, em 26 de aponta R$ 150 .mílhões'
dezembr-o.cÀépoca, embutiaoorçamentodoLegíslatívo 'negativos., N::t ,iniciativa
'entre secretárias.O que foi aceito depois de muito privada o mandante dos

=bate-boca. Para o ano que vem, a maioria já garante, gast-os'seria demitido

, que não.haverá acordo igual. sumàriamente.

SOLON SO/IRES/ALESC

sus VOVÔ
Para atender denúncias de maus-tratos e

violência contra idosos, a Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público da Assembléia

Legislativa (foto) aprovou o projeto da deputada
Odete de Jesus (PRB) que institui o "Programa

,

SOS Vovô. Em resumo, a proposta prevê a criação'
de urn serviço de apoio às pessoas'com idade igual
ou superior â 60, já que aproteção legal aos idosos
dopaís mostra-sebastante deficiente. Em Jaraguá '

doSul, a Secretaria de Desenvolvimento Sodale
Família tem registros assustadores de casos de

'violência contra idosos nas próprias famílias.Com

a agravante de que -aqui não existe 'asilo público.

Segurança
'Guilherme Rangel de Mello Alberto é o novo

delegado nomeado para Jaraguá dó Sul. Substitui

Marcos Hassad, recém-nomeado que pediu
transferência. 'Numericamente, não se acrescentaao

quadro de delegados que atuam nos cincomumcípíos
do Vale do Itapocu. incluindo a delegada regional
JuremaWulff, continuamos coin apenas quatro.

QUINTA-FEIRA, 18 dt' outubro dp 2007 I 3

RETRANCA
, Professores �

Pesquisa publicada pelo jornal "Folha de São Paulo"
trazo rankingdos saláriosdosprofessoresnoBrasil.Santa
CatarinaocupaoZ4º lugar, pagandoemmédiaR$ 4,93
hora/aula. À frente do Piauí, também o único estado

atrás de nós no que toca a tratàmento de esgotos.

Maçons
'\

'

"Gosteimuito de sua reportagem "Parceiros", afinal,
nós maçons sabemos o quanto fomos e ainda somos

importantes na construção de um País melhor.Sempre
que aparece uma reportagem falando dós maçons, ela

é jocosa e normalmente relacionada aos termos

satânicos. Em nosso 40º Encontro aqui em Jaraguá,
conseguimos reunir, alémdas principais autoridades do

Estado (eritre elas o governador), demais a�toridades

maçônicas. Repito - obrigado pela reportagem.

Abraços,TarcísioDemo".
. .

'.,
.

-

Condicionado
Emenda aprovada pela Câmara de Vereadores ao

projeto de reforma administrativado prefeitoMoacir
Bertoldi' determina que as mudanças estão

autorizadas .desde que o Executivo mande ao

Legislativo o plano de cargos e salários dos servidores
até 30 de novembro. A procuradoria geral estuda a

possíbílidade de veto.'
,

CoiT!ria
Já quanto ao concurso público embutido na

reforma, a prefeitura corre atrás do relógio, para-que
osaprovados possam ser chamadosantesda proibição ,

de contrataçôesno serviço público imposta pela lei
eleitoral. Aprevisão é de que, contados os trinta dias

,'de inscrições as -provas aconteçam lá pelo dia 10 de

dezembro.
, EOUAROO .GUEOES OE OLIVCIRNAlESC

Homen em

"Os médicos precisam de'muito tempo para se

aprimorar; jáque onosso objetivo
é salvar vidas, cuidar

de pessoas e,' tiqir a dor que faz. com que o paciente
sofra". DeputadoAntôl1toAguiar (PMDB), também.
médico, aludindo ;0 dia.de hoje, eonsagrado a,essa

.categoriaprofissional:"
"
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Local foi doado para os agricultores em 1955 e em 1989 começou o desentendimento entre as pártes

Impasse entre Prefeitura e

Salvita longe de ter um tlm
ProCl'SSO tramita
na Justiça há 18

anos, diz advogado

GENIEL[I RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
Com o fim da Schützenfest a

polêmica do local aonde será feita
a próxima festa vem à tona. Se

gundo o presidente da CCO (Co
missão Central Organizadora),
IvanTorres, apróximaorganização
terá amissão de decidir aonde será
a edição de 2008. Para ele; a dis
cussão do Parque Municipal de
Eventos, tambémconhecidocomo
Agropecuário, não envolve as

sociedades de tiro, mas sim a

Salvita (SociedadeAssistencial ao
lavrador do Vale do Itapocu) e a

Prefeitura de Jaraguá do Sul.
-

O processo tramita na

. justiça há 18 anos. Em 1955 o
terreno aonde é hoje o Parque
Municipal de Eventos foi
doado para a Associação
Rural de Jaraguá do Sul que
anos mais tarde passou a se

chamarSalvita, que tinha em
torno de 150 sócios. Entre
1983 a 1988 omunicípio tinha
um convênio com a entidade

para ocupar o local. Mas em

<'

Segundo informações do

advogado da Salvita, Sávio de

Azevedo, a entidade já recebeu

parecer favorável em 1 ª e 2ª
instância. No entanto, no mês de
julho a Prefeitura entrou com

recurso no TJSC (Tribunal de
Justiça de Santa Catarina).

Conforme oprocuradorjurídico
domunicípio, EduardoMarquadt,
a tese de descaracterização de

apropriação indireta está
tramitando no TJSC. "Se 0-

Tribunal acolher a tese o local é
devolvido sem indenização. Caso
contrário o município terá que,

pagar a indenização e a área se

torna propriedade pública",
explica. No próximo dia 30 de
outubro o local será desocupado
pela Prefeitura que aguardará a

decisão do TJSC. Marquadt

informaque até o final doprocesso
o valor pode chegar a R$14
milhões.

Segundo Marquadt foram
feitas avaliações internas e o valor
do terreno foi estimado em 3,5
milhões. Por isso oprocuradomão
descartaa possibilidade de acordo
entre as partes. O advogado da
Salvita, disse que aSociedade está
aberta a negociações. "Alguém vai
ter que pagar. O que poderá ser

negociado é o valor. Eu duvido que
depois de 18 anos a Salvita vai

entregar o imóvel", declara
Azevedo.

O advogado alerta que o valor
da indenização aumenta em

média R$ 1,8milhão a cada ano e

que o acordo seria amelhor saída
. para o caso. No entanto a palavra
final seria dos sócios da Salvita.

1989 este convênio não foi
. renovado e o prefeito da 'época,
Ivo Konell, assinou um decreto
de utilidade pública e tomou

posse do local. Na negociação
estavam, cinco salas comerciais,
um terreno e mais uma quantia
em dinheiro.

Segundo oprocurador jurídico
da Salvita, Sávio Murilo de

Azevedo, a entidade recebeu

apenas as salas comerciais,

faltando o terreno e o dinheiro.
De acordocom ele, aPrefeitura
se apropriou da área e cons-

o
truiu o Parque de Eventos. Na
época a Salvita entr-ou com

uma medida Cautelar de

Produção Antecipada de
o Provas, para saber o valor do

Parque. Este laudo serviu de
base para a ação de indenização
por desapropriação indébita da
Sa:tvita contra a Prefeitura.

Instituto Cassuli lança obra
sobre direitos do contribuinte
JARAGUÁ DO SUL

OS advogados tributaristas
Célia Cassuli eDimasTarcísioVa
nin, do InstitutoCassuli, lançaram
ontem o livro "Comentários ao

Código de Direitos e Deveres do
Contribuinte de SantaCatarina",
no Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul).No evento foram
ministradas as palestras "As'

Relações entre oContribuinte e o
Estado", pelo vice-presidente da
Fiesc (Federação das Indústrias do
EstadodeSantaCatarina), Glauco
José Corte, e "Código de Direitos
eDeveres doContribuinte deSan-

ta Cat:_arina", por Cássio Sc�
membro doConselho Estadual�
Contabilidade.

Glauco Corte comentou que
o Brasil está entre os países com
mais alta carga tributária do mun,

do,mas que a infra-estrutura log(\
tica do país continua deficiente
Já Schappo abordou sobre a Ui
Complementar nº 313, que in;
tituiu o Código de Díreitcs,
Deveres doContribuinte de Sanm
Catarina, em 22 de dezembro oe
2005. Segundo ele, a lei visa asse,

gurar transparência e segurançan
relação Fisco/contribuinte. (DZ)

Advogados lançaram obra sobre direitos e deveres do contribuinte

Colégio Ma·rista
São'Lu'ís

MATRíCULAS ABERTAS·
WWW.MARISTA..ORG.BR

47 - 33710313

A melhor fase da vida dos
seus filhos começa aqui.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ciclista de 16 anosmorre em
��nenrenallhada�ella
� PIERO RAGAZZI

Professor contesta valores

apresentados por secretãrla
GUARAMIRIM

.

O professor da rede estadual
de ensino, Rodolfo Stringari, afir
mou que os valores apresentados
pela secretária de Desenvolvi
mento Regional, Niura Demar

chi, referente a vencimento de

professores não está correta. De
acordo comStringari, opisomédio
da categoria para quem fecha 40
horas semanais de trabalho é de
R$ 484,46 e não de R$ 813 como
divulgado. Já para professores com
licenciatura plena, o vencimento

.

é de R$ 789,43 ao contrário dos
- R$ 1.934,48 mil afirmados pela
secretária.

Professores com especializa
ção, segundo Stringari, tem ren
dimentosem tornodeR$ 1.007,77
mil e professores commestrado, a
renda gira em torno de R$
1.093,24mil. Para professores com
doutorado, o valor do piso fica na
casa dosR$ 1.185,93mil, ou seja,

nemos professores comdoutorado
e em final de carreira tem como

piso salarial os R$ 1.934,48 mil
anunciados porNiuraDemarchi.

Stringari disse que o profissio
nal que se esmerou para chegar
ao título de doutor iráreceberR$
1395,56mil somente em final de
carreira. "Istomostra que ou a se

cretária está mal assessorada ou

interpretou de forma errada
dados repassados". Professores da
rede estadual de ensino reuniram
se e enviaram uma carta ao jornal
OCorreio do Povo contestando
os valores apresentados pela
secretária no dia 2 de outubro em

Jaraguá do Sul.
O professorRodolfo Stringari,

37, defendeu recentemente a

tese de mestrado concluída com
sucesso na FURB (Fundação
Universidade Regional de

Blurnenau) e é professor há
aproximadamente 10 anos.

luana Fão morava no

� Boa Vista e sonhava
m

com primeiro emprego

í JARAGUÁ DO SUL
Em tom de dor e comoção,

i familiares e amigos de Luana Fão,
16 anos, se despediram da jovem

,

na tarde de ontem. Por volta das
I 20h30 de terça-feira, Luana

perdeu o controle da bicicleta

quando descia o Morro do Boa -

Vista pela RuaCampo Alegre, na
Ilha da Figueira, e bateu contra a

lateral de um caminhão Scaniana
Rua José Theodoro Ribeiro. A
adolescente estava indo para a

escola Holanda Marcelino

Gonçalves, aonde cursava o

primeiro ano do EnsinoMédio.
"Ela era a minha vida", disse

chorando durante o velório, o pai
João Fão. Luana era filha única e

morava apenas com o pai. João
conta que ela era carinhosa,
obediente e fazia planos para o

futuro. "Ela queria começar a

trabalhar tinha muita força de
vontade", lembra.
Tentando conter as lágrimas,

disse também que a filha queria
muito ganhar uma bicicleta de
presente. "Eu sempre falava que
era perigoso e que, por enquanto,
não iria comprar", revela. Luana
conduzia uma bicicleta empres
tada de um amigo quando sofreu
o acidente. As causas não foram
divulgadas, mas segundo infor-

Previdência Social inaugura
novo espaço de ,atendimento
JARAGUÁ DO SUL
A Previdência Social rei-'

.

naugurou a agência de Jaraguá
do Sul na manhã de ontem.

Reformada, ela passa a atender
os usuários na área térrea no

. prédio e não mais no segundo
andar como vinha acontecendo

Conforme a gerente-exe
cu tiva de Joinville, Ju tália
Rodrigues, a agência, instalado:
na Avenida Getúlio Vargas, no
Centro, tem 17 servidores e 80%
deles trabalham diretamente
com o público.Apartir de agora,
para agilizar o contato entre

ambas as partes, apopulação pode
burlar as constantes filas agen
dando horário. O CanalRemoto
funciona pelo telefone 135. A

ligação é gratuita e pode ser feita
de segunda-feira a sábado,
sempre das 7h às 22h. Já o local
fica aberto das 8h às 18h. Depois
das 14h, só são recebidos aqueles
que combinaram o atendimento
com antecedência.

MAIS OBRAS - Além da

agência jaraguaenses, a Previ
dência Social também planeja
inaugurar outras quatro durante
esta semana em Santa Catarina.
As obras também incluíram as

cidades de Concórdia, Xanxerê,
Pinhalzinho e Canoinhas. O
investimento total soma R$ 2,6
milhões. (KE)

"Ela era a minha vida", disse chorando o pai da adolescente, João Fão

maçôesdos amigos de Luana, a
bicicleta tinha freio apenas na

roda da frente, o que pode ter

causado o acidente. "Procurar o

culpado agora não vai resolver
nada. Eu culpo o trânsito de

Jaraguá do Sul, pois ninguém
nunca faz nada para melhorar", .

declara o pai.

.

Fernanda Treuder, prima e

amiga de Luana, foi a última

pessoa que teve contato com ela.
''Até às 20 horas ela estava lá em
casa, brincando comomeu filho",
descreve emocionada. Fernanda

nos últimos anos. A medida,
conta que a amiga era querida
por todos, alegre, carinhosa e bas- _

segundo Eliane Schmidt, gerente
regional-sul do INSS (Institutotante apegada ao pai. Nacional de Seguro Social), visa
amelhoria no� serviços oferecidos
pelo órgão. Ela frisa ainda que
com a mudança o acesso dos

segurados fica facilitado.
A cada dia transitam pelo

local cerca de 300 pessoas. Mais
da metade dessa demanda faz a

mesma solicitação: auxílio

doença. O restante se divide
entre o encaminhamento de

aposentadoria e demais be
nefícios. A folha mensal de
favorecidos conta com 29,7 mil
cidadãos que residemnas cidades
de Jaraguá do SuI, Schroeder,
Corupá, Massaranduba e Gua
ramirim.

Luanafoi o primeiro caso

de morte de ciclista em [a
raguá do Sul este ano. No
ano passado quatro pessoas
perderam a vida ao saírem de
bicicleta no trânsito de [ara
guá. A informação é do
Córpo de Bombeiros Voluntá
rios da cidade. Os números
que envolvem acidentes com

,

bicicletas são ainda maiores.
Somente

casos e no ano passado mais de
620 ocorrências.

De acordo com o tenente

coronel, César Nedocheko, os
ciclistas devem ter atenção
redobrada. "É um veículo de

tração humana e pouco perce-
.

bido pelosmotoristas", explica.
Os cruzamentos, ruas movi

mentadas e saídas de vias apre
sentam os maiores fiscos. Se

gundo ele, a bicicleta segue as

mesmas normas de trânsito
aplicadas aos outros veículos.

O ciclista deve andar

sempre na mão certa, ter

todos os mecanismos de

sinalização (luzes e buzinas),
e fazer ?- manutenção pe

riódica, sobretudo nos freios. "

"O ciclista tem que ter o

completo domínio da bi

cicleta", revela o tenente

coronel.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. :EDJJ'A1::.�SEGUNDOE LTIMOP UÇO.J;E O.E,JNTI�ÇAO.
·
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.

" " JARAGUA OOSUI,-SC
· Data do Inlio: 05111/67 - A partir d•• : 14:30 .

'. ...... "

LoeaJ:CAIXA ECONOMléA FEDERAL - AGEN'ciA JAR>\GUA DO SUL�-. RUA
'EXPEDICIONARIOGUMERCINDODASILVA, N" 45,CENTRO - JARAGUA DOSUL- se
JUL�0 RAMOS LUZ, Leiloeiro Oficial matícúle AAR.C/16i2 estabelecido a R.UA DOM BOSCO,
N'� 27.6'- SALA 102, RIO 00. SUL,-SC. tJ<lefo!le 4735217730 faz saber que devidamente autorizado
peloAgcmteFiduciáno do EX_BNH, ;.,eÍlderána· forma da lei N'.8004, de 14/03/1990 eDeeM,) Lei
N!'7.o de 21/11/66 e regulamentaçao complementar� 58/.67. RC·�70 .,.CYG 10177, oo'dia ti' local

· eeima referi®s.• � imóveis adiantQ 'descritos � -pegemente de"díVidas hipotecárias- em .fevcr-de
CAIXA ECONQMlCA FEDERAL. .,.

· �.' . A vendá à vista será feita mediante -pagamerito- li Vi� pQ4çi{do,o arrematante' pagar,·

noato, como sinaf200Á) (vintepor.ceJ1l0r�'preço de auéinatação e.o.saldo uo prazo-ampreteríve!
de O8(oilo) dias. sob pena de Inrda do-sinal dado." .'.

·

. ·.A vende cem-financiamento da,Ç.AIXA IlCON<;>MICA HiDgRAL será r"ita através
de Carta de Crédito, que podem ser obtida junto a qualquer Agência; após an"'ise cáda¢al e
comprovação .de renda. .;

.

' ". -I' :'
�

•

..
.

Os mteressados na obtenção de.Carta de Crédito-paro aquisição dos imóveis constantes
deste-·.eaitaJ'e/ou utilização dos recursos do Fb"TS devemo procurar uma Agência jla CAIXA
·ECQNOMICA FEDERÃL com no mínimo 5 (cinco) dias de 'antecedência com relação a data do'
Ieílão.

. As vendas seÍ'âo,rehliZadas pejo �ier·iance.·
'

.

.

_,As despesas relativas 'a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas jnclusive
condcminiç' correrão por conta do arrematante. Caso o i.mQve'J -esteja ocupado, o urrematante fica
ciente- queserâ o responsável. pelas previdências-de desocupação dôo mesmo.

. .

O arrematante terá um prazo de 30 (t<inla) dias para o .registro da -Carta de Arrematação
ou do.contrato/escritura .de financiamento no cartório de registro de'imóveis. v .

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 'informações pormenorizadas
sobre 1..'lS imóveis.. '

.

.
Ficam desde já intimados do presente leilão. os mutuários, 'caso nào sejam.localíaados.

· SED 28762 - CONTRATO' 8041700014080- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 04170
JARAGUA DO SUL '

.

MARIA TADEU DE LOURDES TEIXEIRA, BRASILEIRO(A), FUNCIONARIA PUBLICA.
CPF 005.18145.9%,.q 1446001-SSP-PR. DIVORCIADO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESG'RIçAODOJMOVEL: CASARESIDENCIAL, LOTEAMENTORESIDENClALMIRANDA.
A RUA 996-PAULINAKRUGER L.ESCOWlCZ (ANTIGA RUA 996- SEM NOME),N° 34, LOTE
61, BAIRRO-JA�GUA 84, EM JARAGUA DO SUL, COM AREA DE 319,80M2, AREA
CONSTRUlDA DE 91,40M2. COM TODAS AS SUAS INSTALAÇOES. BENFEITORIAS,
PERTENCES E ACESSORlOS.

.

'RlO DO SUL, 18/IOi07
JULIO RAMOS LUZ

correio,com@oco_rreiodopovo.com.br

",

""
",

.

. '.. ,1.'

OEmpretec (Programa paraDesenvolvimentode Empreendedores)
inicia período de inscrições para mais uma turma em Jaraguá do Sul e

. região. A irúciativa é do Sebrae, Apevi e ACijSf e a próxima etapa y�
acontecer de, 26 de janeiro a 3 de fevereiro de 2008. Interessados que.se
inscreverem até o dill, }1 de outubro poderão efetuar o pagamento em
atélOvezes. Afase de entrevistas estámarcádapara acontecer nosdias'

.

18e 19dé outubro, noCentroEmpresarial deJaiàguádoSul. Inscrições
e informações estâoà disposição dos ínteressados na Apevi,' telefótle

. 3275�7024,�noSebnie,pd.otelefone337t�7843·�
.' .

.
' .

�

ESTAOOD£ SAN'TA CATÀR:'NA I POOER<'UOfCIÁRIO·
Com.rca d�h,l8raguá dQ,Súll J- Var. elv.'·· .

,

�ua Guilherme CristianoWackerhaQeo. 87. Vila Novâ - CEP 89.259-
300, Jaragu' do sul-se - -=-mai1: jgsciv30tJ.sc.gov.br
Juiz de Direito: Edenildo da Silva .

E$crivA ;Juclicial: Marisa Sc;hroder Feliti,'
"

.

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORoiNARiO • COM PRAZO DE. 30'
D�
-,.

Declara(6(ia o· 036.98.002790-5' .

.

Autor:'"vasconcelos TraO$portes l.tda
Ré�: Banco Bradesco. S/A .

- Citand(!(a)(s): Transport.dora Tresmaiense ltdal último endereço
conhecido: Rua Friedrich W. SonnenhohJ; 845. Vila .L.leu � CEP
89.251-000. Jaraguá do Sul-SC. atualmente ein loca' incerto ou
nlo sabido.
Por io'e.rmédio do presente. e(s) pessoaCs) acima identificada(s) •
alualmente em locallncerto ou nlo sabido, fica(m) ciente(s) de que.
neste Juizo de Direito. tramitam os autos do processo epigrafado.
�,,!,,como.CITADA(S) para responder(em) ã ação. querendo. em 15
d;a'S. contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERT�NCIA:
N�o sendo contestada a ação rio prazo marcado. presumir...se-Ao

�;,

aceitos como verdadeiros os fatos 'articulados pelo autor na PetiçAo
inicial (.art, .285, Cle art, 319 do ÇPC). e. para que chegue ao

conhecimento de todos. partes e terceiros. foi ex�ido o presente
edital. ô qual será afixado no local de costume e publicado 1

vez(es), com intervàlo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC). 21 de setembro de 2007.

Faleceu às 12h30 dO.dia
16/10, o senhor Ivo

"

Fiamoncirii com idade de
60 anos ..O velÓdo toi
reaüzado na Capela ,

Nossa Senhora de Fatima
e o sepultamento no

. cemitério>Municipal de'
Guaramirink . ,

Faleceu às 1,1Jh40 do dia:.
'. t6/JO, a jovem�uan-a :::':,

. Prlscila F_com idade:de
16 anos. av'elOrio for .

rea�zado em sua
residência e o

sepultamento no .

.
.:

cemitérioMuniçipal �a·
' '

VUa Lenzi.
'

,

"

AGRADECIMENTO'
-.

Agradeçqa
Santa Paulina
por uma graça

-

alcançada.
M.C.S

EDITAL

COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS
A partir de 24 de outubro, às quartas. 12 sessões das 19h30 às 23h.
Este é, provavelmente, o programa mais completo hoje no múndo sobre o aperfeiçoamento das relações

interpessoais. Elaborado para desenvolver a autoconfiança e a habilidade de conquistar pessoas - este treinamento:

• Desenvolve a autoconfianç« e habilidade de conquisrar
pessoas nas relações familiares, .sociais e' profissionais;

• Amplia a capacidade de comunicar e vender idéias;
• Desperta atitudes positivas, cria entusiasmo e .

transforma comportamentos indesejados;

• Desenvolve habilidades para conseguir
a cooperação e liderança de equipes;

• Reduz tensões e preocupações;
• Proporciona às pessoas um aumento de

perfomance efetivo.

:APRESENTAÇÕES DE ALTO IMPACTO: 8,9 E io DE NOVEMBRO
QUINTA E SEXTA DAS t4H ÀS 23H E sÁBADO DAS 9H ÀS t7H

wwwtreinamentocarnegie.com.br

�"e\lSO�
. Materiais de constrlicão

..

Clnvldl Para:

Inauguração de sua

Cancha de Bocha

Dia 13 e 14 de Outubro
Local: Itopava-Açu - Na Chácara
A partir das 10:00- Hrs da _Manhã

,.
.,

-c _':-,' _".

.

,';-'

Venha Comer um Churrasco Conosco• "' .... '<' _.

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/
SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN. Oficiala do Registro
de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, toma
público pelo presente edital, que EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS MARCATTO LTDA, CNPJ sob nQ

82,902.586/0001-44, estabelecida à Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, nQ 1 ,188, nesta cidade, requer
com base no art. 18 da.Le)J).� �6.76eyI79, oRE;GISTRO ,'".

DE DESMEMBRAMENT'O, situado na Rua 300-

Expedicionário Oswaldo Kanzler, Bairro Jaraguá
Esquerdo. perimetro urbano de Jaraguá deSul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitur..Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão nQ 204/2007, expedida em 20.06.211l7, assinando como responsável técnico.,
a arquiteta e urbanista Carine Eliza Picolli Marcatto, CREA n" 59l82-6, ART nQ 2608029·
2, O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 40.428,96m'.
sendo constituído de 1 (uma) parcela. sistema viário e remanescente. O prazo de

impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data, da última publicação.
do presente edital, e deverá ser apresentada_r escrito perante a Of'íciala que subscreve

-este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683,- centre,

Jaraguá do Sul/SC.
.

Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 2007.
AOFlCIALA

I
I

EDITAL
Registro de ImÓveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

. ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público
pelo presente edital. que NÉRI DE CARVALHO, CI RG nQ
832.974-5 SESP-SC, CPF nQ 398.333.li69.15, empresário e

sua esposa RENILDA RÓPKE DE CARVALHO, CI RG nº \ i

1.543.323.4·SESp-Se, CPF' nO 493,387.149-34, do lar, \ ibrasileiros, casados pelo Regime da Comunhão Parcial de \ \1
Bens, na vigência da Lei nQ 6.51Sm, residentes e domiciliados L..... . __1.---'

na Rua Max Nicolau Wilhelm Schmidt nO 290. nesta cidade, .

requereramcom base no art 18 da Lei nQ 6.766/79, o. REGISTRO DO LOTEAMENTO,
denominado NEW LIFE, situado. na Rua OS-'fII-efeito José' Bauer, Bairro- Rau, perímetro
urbano de Jaraguá de suuse, abaixo caracterizado, aprovado. pela Prefeitura Municipal .

.de Jaragúá de suvse, conforme Decre.te nQ 6.106/2007, expedido. em 25.0&.200'7; .

assinando. come responsáve� técnica, a arquiteta 'e urbanista Ralaela Hass, CREA n

I
63864-S, ART nO 2478905-0. O leteamento Í'de caráter residencial, pessu�a área tota

de 6.916,50m2, sendo constituido de 12 .(doze) lotes comercializáveis, área verde e

sistema viário. O prazo de impugnação. por terCeiros é de Üi (quinze) dias, centados da'
data, da última publicação. do presente edital, e· deverá ser apresen�ada por escnto
perante a Oficiala que subscreve este, no. en.reçe da Serventia: Av. Marechal DeodOro
da Fenseca, 1683 - cenlre, Jaraguá de suvse.

Jaraguá do Sul, 16 de outubro. de 2007.
AOFICIALA .
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Boa"Vista ganhará creche etransporte coletivo
, '., ..

•

.

•

" .... •.•. •

;.- . fOTOS CÉSAR JUNKES

Moradias pm' ªre,_a.s:· '-,' cançada é a abertura .de uma

�e risco prpoc�pam <
" .

"é'� creche no' próximo ano, que

a comunidadp i
. -. , '

,
_,

d'êverá 'atender 'cerca de' 60

r': <',
-'

�'.

, •
. crianç�.O imóvel foi doadopelo

DAIANEZA�GHEldNL I -; :;·h;.-,�� Rotary no ano passado e está'

JARAGUA DO SUb;Yi:_,' . passandoporreformaeampliaçâo.
. Apesar de ser ilifiâos"bairrd'i APrefeitura também�stáfaien.do

maiscarêntes'dó:!fiiiIDiCfRiõio'Boa o proietodesefcnna,« (illlpJiação,
-'

.. ; '.' -':·'.T_�,-.. f _; ,. ,".;, :_:> '_"

Vista esfá reC'�!;send6 V'ª-.rias da EscolaAdelino Francener, que.

elho'�·�os hitfui�'���"U� ate�dê ��;ea: de 70 alunos. Neste':
fi . '.,' "",.--(' ,·X,:?", ,.j�, ,

' . '. ',' .,'.

dasreivindica��sq_ç�,mifu.49reSj ano, a comunid�de úímbém: '"

que deve ser at��qa,:np,;�cio ganhou o. Cras (Centro' de'

clo próximo at10';:¢ o u-áfegõ de Reférên�ffi d�AsS�i:ênc�Social),'
ônibusnâRua-DorriihgoSRosá;até onde são oferecidas ativida�es
na altura da Escola ·!Aclélino artísticas eesportivaspara crianças

Francener. Hoje, os moradores e adolescentes de baixa renda.:

�ré2k�rri-'dê�tê'r'à;fITbrn5�'ê;'-s'e "'IÚ�CO - Vm dQ�.pQrl.cipals'·
�eslôcêi:t�t\}'à:�lha djtHgú�d�' problemas do bairro são as áreas

parapegar 9nib,�:' . 'f de risco em iot�amentos iÍf�gu�' .:

'

:: O ptési?erit�da M'sociaçãs7 lares, habitados por famílias ca-

deMoradores d<:)'}3airroB6aVistrh rentes:Çercadé1Q�moram rre�ide'nte �guinel Bue;no m� creche aser inaugurada no início do próximo ano, na Rua Dornlnqos Rosa

Aguiqel , Rodrigues Buen�; em encostas de barrancos, em 10-

§Ontou que a Prefeitura alargoua . tear!terltoS irregulares. É o caso do
�uaDomihgbsJZosa há cerca de agricultor Sérgio Francisco

três semanas. No Boa Vista, 6 Fortuna, quemoranobairrohá 27

inicroônibuspercorrerá trajeto de anos. Há cinco anos, uma rocha

cercade�2,5 ciuíi6metrOs: va1subir rolou do barranco e atingiu a

pelaDomihgosRosaedes�erpela parede da casa de madeira que

Francisco Jacomini, seguindo ao ele morava na época. Desde

.centrodomunicípio.Oshorários então, ele vive numa outra casa,

ainda serão definidos com a par- poucos metros abaixo da antiga.

ticipação da comunidade. O ge- "Não saio daqui porque dependo
rente operacional da Canarinho, . daminhaplantação de verduras",
Rubens Missfeldt, disse que O comentou. Ele calculou que a

�croônibus deve ser entregue à ' rocha tenha quatro metros de

.ernpresanoprazode90a 120dias. altura e pese cerca de 40

Outra melhoria a ser at:" toneladas ..

,
POSJÔ" DE SAÚO£

k�6��YC!�a;: :�eo����?,= �

t relvmdlcaçoes da comum-
"

comentou.
"

, dade. O expedidor Gláucio A diretora de saúde, Iuá
Lopes, 33, disse que adistância .• Guenter, disse que vai averi

até a Ilha da Figueira - onde guar o fato. Ela acredita que as

fica o posto mais próximo _: atendentes tenham pedido ao

jt
dificulta o acesso dos mo-, paciente que ele procurasse o

, radores ao atendimento mé-

',/
posto de saúde da Vila Nova .

I',
díco gratuito. Ele também ' devido 'ao grande número de

'

-

réclatnoudo atendimento n�; consultas agendadas na Ilhada .

P�s,t? de, saúde da Ilha da '-' Figueira, porse tratar de um

I Flgu.e.ir�. "Ni.e
..
,YP� têm câncer,;: caso de 'urg�neia: Afirmou '

t �a,SeXlga-é'prec1sava de' urn -); também que; por enquanto,

IlaUdo. '��di��; mas �le não ':'
. não é�tá prevista a co�i:ruÇão,' ,

cOl}S(!�u. E:!lmo, .procurou P;';" de.um posto de saúde no BOa

Püsto de saúdeda VilaN�va,et . Vista. "

'
'. .'-

. c_ 'fedacao@bcorreiodoPovo.co�;br
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RAIO-X DO
BOA VISTA

• Fundado há dois anos

(antes pertencia à Ilha da

Figueira)
• Cerca de 1.300 moradores .

• Não tem Posto de Saúde
• 85% da população tem

,

acesso à água tratada
• Rede de esgoto tratado

=,��,atellde 50% �ê0c,�,,',
moradores

• Uma escola: Escola Municipal
, de Ensino Fundamental

.

Adelino Francener

.• Nãp tem área de lazer ,

• Não tem creche

Em dezembro do ano passado, os
alunos do curso de Ciências

Biológicas da Faculdade Jangada
realizaram -pesqutsa sõclo
ambiental no Bairro Boa Vista. A

pesquisa revelou que' cerca-de

11 % eram desempregados e 43%
tinham emprego. Constatou

também que as principais
reivindicações dos moradores

eram: a implantação ee sistema

viário (21 %), coristruçãô de
creche (20%), pavimentação das·
ruas (20�), PQS.to9�·saúde (15%),
saneamento básico (12%), áreas
de lazer (7%) e implantação de

orelhão (5%).

Para quem vive no alto do vice-presidentedaDefesaCivil,
disse que a Prefeitura en

caminhou pedido de recursos

para pavimentação da Rua

Domingos Rosa ao Ministério

das Cidades no ano passado.
Segundo ele, a administração Iestá elaborando projeto para o

governo federal para garantir o
"'�stimento.:" ', ' ..

morro, pavimentação é, acima
I de tudo, unia questão de segu

rança.NaRI61 enaRI 62,mo-
radores já sofreram ou presen

ciaram acidentes ao desceram

as ruas, principalmente por

causa da lama nos dias de chu-

, va. "Esses dias eu a a minha
li filfta quase est'Off'egamos",
relembrou a dona-de-casa

Ivone de'Campos Silva, que
mora naRI62.

,
.

Em relação às' áreas de risco
e às ruasRI61 eRI 92,Marcatto
disse que as vias serão inscritas
no Fundo Nacional' de'

, Habitação no próximo ano. Se

o recurso for liberado, será ,

possível fazer a pavimentação,
·,'.Ifr�ularizar -osleteamentos e

obras de saneamento básico.

A comunidade também

reivindica a pavimentação da
Rua Domingos Rosa, que dá

acesso ao Morro da Antena.
i .. "O seeresãríe de-Obras,
,

Alberto Marcano, também
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Interpretando o segundo vilão de sua car.
reira, Dalton Vigh aposta no'S so do per.
sonagem e não.se impr�ssi.. com os ín.
dices do Ibope ôs quais não sao os espera.
dos para uma nO.vela exibida na faixa das
21 h. Nas primeiros capítulos de "Duas Ca·
ras", o atorprecisou usar próteses para mu'

, dar sua aparência; o personagem Adalber.to
.inha nariz largo, sóbrancelhas grossas e
usava os cabeles desalinhados. Era preciso
passar h.oras com o maquiador e sua equipe
d� caracterização para dar v'eracidade ao
visual.

'
,

Agora que atrama de Aguinaldo Silva dãu.
um pulo no tempo, Adalberto-!iparece com

novo rosto e nevo.aeme, ele temeu-se Mar·,
coni Ferraço, um bem sucedido empresário,
Dalton Vig� aparece com seupróprio rosto e

com cabelos mais claros CUidadosamente,
cortados. Depois que suhmeíeu-se à elrur- '

gia para mudar de cara, Adalber,to/Marconi
jurou que se tornaria um homem honesto já
,que está rico, mas o espertalhão prepara o I

u golpe final.

rconi Ferraço é rico mas não tem berçre ,

isso alguns setores da alta sociedade '

ca não o encaram com bons olhos.
e conseguir credibilidade então? 'A,'
a encontrada é casar-se com uma mu-

,

nascida numa família bem cenceltea-:
A oportunidade aparece quandp, atra-:
do jornal; ele conhece' Sílviª (Alin"é
aes), filha de Branca (Susana Vieira).e
Pedro (Herson Capri). O espertalhãQ

ide qúe vai se casar com ela e para isso,
isita a ajuda de Bárbara (Bê,�y Faria);.
fiel cola,6oradora. ,,�', s; ';' "

,

a vai consegúir o endereço de' Sílvia, que'"
,

fá morando em Paris, e mandar�l�he florás ' •

m nome de Marconi Ferraço que está '''pro" ,

undamente coinovido" com a morte do pai"

�da inoça. Assim ele começa a tecer sua ar·' _:
madilha para prendê-Ia, mais :uma vez fin·;

gindo-se. profundamente apatxonado. Tudo
indica que Sílvia vai se deixar enganar, ape· :i

. sar dos avisos de sua mãe. A moça volta pa- "

ra o Brasil a fim de ajudar a g'erenciar ,a ': •

"universidade pertencente à sua:família e se,

apaixona porFerraço.

Alameda' 25, sala :1:1

Fone 3Ç)Sq ;;!2�9.�
Marechal Deod'oro 'da ,�o�seÇa�1

Em "Duas Caras", Dalton
Vigh encarna Marconi

rraço,'''J;j�gundo viI,a.f)
sua carreira

Venha saborear a
BATATA RECHEADÀ
,

COM BACON

�-��'-:.}�'. . _-'
Mas o_espeflt� 'vigarista não imagina que'" "

'MàriàPaula (Marjorie Estiano)·vai morarno
'

Río de' .Janelrn e tem o 'firme propósito de
'

.

'e.nç,o"
ntrá·lo, .desmascará-le

..

',e.
reaver

sua. ',',,:herança. Dalton Vigh nasceu ne Rio de
w

. Janeiro, em jú'lho de 1'964; aos 43 anos de '

idailhão tem do que reclamar da vida; bem '

sucedido na carreira e dono' de um bom
humor incomum, o galã encara o seu perso
nagem malvado de "Duas Caras" um verda
deiro presente do autor Aguinaldo Silva e

torce para que, no fin�lI, Marconi Ferraço se

arrependa dasuasmaldades.

É esperar para ver.
com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

.

../
Aguardamos o sabor de sua visita!
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Por Moa Gonçalves
(moago!1calves@netuno,com,br)
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SOCIALM
iii TE CONTEI!

NíVER

Sábado (20), a banda Arrogantes é

presença garantida' no Festival',
Alternativo, que acontece no Parque
Municipal de Eventos, em jaraguá. 24
bandas da região também se

apresentarão.
**

E hoje quem bate as taças e faz Tim-Tim
é omúsico Luciano Sales. Sucesso!
**

Dia 16 de outubro, foi a vez do amigo
Emílio Horst, da Eletro Oficina

Jaraguá, apagar 70 yelinhàs pela
passagem do seu aniversário. Abraços
da família Horst e deste colunista.
Vivas!

Neste sábado, a [esta Aniversário Moinho Disco -

Ano 02, vai embalar .a urbe com música de

quálidade e muita gente bonita. O som fica por

conta da consagradà banda Os Chefes de Floripa e

dos DIs Sandrinho, Adrian Bernardz e Xalinho. A

balada vai ser boa e diversão não vai faltar!

**

Capitaneada pelo empresário Mauro
,

Ribeiro está pintando em Jaraguá a

agência de viagens Pax Voyage, Bola
Branca!
**

COLISEU CURSO

Inaugura hoje, na Rua

José Albus, em Jaraguá,
o, Coliseu Lan House.

' ,

Nesta quinta, o DjunnMusic Place, em

otim.iz'ar",a", BI 'C b Q
ill lugar descontraído

,a neário am oriú, promove a uinta

r e ri tab i Lidad e '.d_o S ,COMBAT Mouse Prime. Presença dos DJsMaycon

pra garotada 'que curte ",

Schramm e Leozinho & Paciornick.

h' "f t investimentes ,",J'á'pode, Vale a pena conferir'
passar ,�oras na, fen e , , **, '

:
'

,

,

do,cbmputador. A casa se, inscrever .no.curso ,Nopróximosábado(27)oproptere'amigoChicoPien!1,ann O Grupo Por Àc�so'ànima a galera

oferece equipamentos de In trodução '<1,0, lànça a primeir_a Fe,sta da,Tequila, na Cá�Bat. Unafiesta com um pagode esperto lá no

deúltima geração jogos
' ,

"

, Cantinhó do Petisco, anexo ao Guto

"

'

" .Mercado Financeiro, ,muy caliente, regada à muita tequila para todos bàilai a Pescados, no sábado (20) das 13 às 21

em 'rede e acesso -a 'd
" .

internet com: webcans: que acontece dia 20 ,noite to a. O som fica por conta dgs DJdgorLima, Overseas ��ras.
'

Um ambiente seguro,' deste mês, das ,9 às ,IT�,ProjecyMac Dave e do Grupo �-ova Tendência.
"

" ,Ai�da neste sábado (20) 6 Momm�

sem venda . de, bebidas h"
'

'K
'

Club àgita Pomeiode com a festaWhats

I'
,', oras, .no ayro.s. C'LA'SS COS' O' OC

'
" Up, 0s DJsJohnny, Kdovs Fefeú, Leoe

a cólicas' e ,cigar,'ros. Bussines 'Hotei" 'em' I ,O R K o grupo de ,pagode Nosso Jeito são

Qualidade, .d e "alto ',', " presenças garantidas. ,

padtão. Ta dado' o- [aragua. ,O, 'curso, é
'

**
'

,
,',

1
'

d
'

H" b d .The S
'

£ h' t t 'd 'AmaÔ1lã� dia 19 de outubro, � loja
recado! "

' '

,

v o' ta ',Ó:, ,p a r a " 0Je, a an a' e eres, az s ow no ea ro a
Rink Lou' apresentá a festa, Pagode

invé s t id o res co.m. Seal" O'repertório é .de muito rock dos .anos 70, C�iC, a; partir das 22 horas, na'

"lnter�ss�', e'in::' ínv�s�i:r .como Pink Floyd', Peter Frampton,' N�il-,Young, '�!ê���!�n���os,'b���s��B:s:;jj
,� "�,n�:bQls�,d�valQres. ",' '.Raul Seixas.Valeapena conferir!

- ,.

f:liriho.
c bem :ldriçado:, Evettol1: ,,', ",: ..

'

,

, ;_
"

- ,

Demarchi, a, 'pbpulà,r: Taro,.
,

;':', '

fie! 'eséudáro: de' 'Ciálos:,,'
.

Chiodíni e de; PMDB 'esta
"

deixa�do o,ninho., Segundo
fontes Iidedignasr;' Tor,o,
aterr.izou' na " casa, dô' pp
(�aiór rivafdci s�a 'antiga
slg�):.E o'qUé' :é' pior;, seU' ,

antIgo 'wrrô", erâ', 'todo :

adesivàdó, coin a sigla, dei
PMDBe,com:onumero 15.,

�ora, CQm a-Tn¥dariça 'd4,
Ig!a" t�ve' -que, ;cdmpra-r,
Outro' Carro,' que "leva' à
P�ca:Ppp irn. Podel!:' "

E pr a quem
i n t e r e s s a d o

está,

em

t ",'

PULOU (JMIJRá,

"FBAS'É DO DIA'
"Pt;rdoã ao inimigo; � ,\
facilmente conqujstarás '

'"
� ", _,

�
.

, "

o
,...... ,o,;

amigos. .v .:

, . Publílio Sir�,

II DICADÉ:QLÚNTA '"

Tôm�r �m'chope 'gelado na

Chopería 'Bi�rbude, ao: som"
da'ban da" Ed g and "�os '

(Pop/Rock)d�Itajaí.
"

'

ANA BOTAFOGO .

�gra,deço' .. gén til,onVlte' da Darling
Quadros para prestigiar

B espetácu-lo' Ana,_
otafogo, In Concert,

'

fse aContece hoje.c.dia
,

de outubro, <no
grande teatro '"

,
da'Scar'

elU,: Jaraguá.: Su'c�ss6
, g�r�uti�:qJ,:':,�,:}>; ::� :�:'J,':" :':\

"

'! �....�. : f
"

� �.� ,.

.. '.

r
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JARAGUÂ'OO SUL'
.. Cinl! S�opping 1
A FamUia do Futuro '

(14h ""::'SeX/Sáb/Dom/,Qua}
Resident Evil3:-A Extinção,(Dub)" '

(16h, 17h50, 19h40, 21 h30 ,

'

- Todos' os oías)
, ' ,

_',

• Cine Shopping:,2 ' ,

,

' .
_ ,"

A Turma da Mônica - Uma avéntura no

tempo :' (14h30 ',- SeX/Sáb/Dom/Qua)
r;,;:'

'

..

� ':; ..

-

�. l'.
.;.

Ratatouille ", "

(16h30::- �eX/Sáb/DgniJQua)'
.... :

>"'�. �T· t "

"
o''

Rogue o-assassoe ('Ç'i ." ::' ,

(18h50, 21h - SeX/Sátí/Dom/'Qua) ,

(16h40, 18h5b. 2111'-' Seg/Ter/OlJi)"
,

·�Ciiíê"-StmppiiID'3�p> ,�,': ,�",,;.,,':(:.,,,, ,"

Tropa de Elite

(�4iítO.16h4Õ; Hili'. 211í2d
0..

--: SeX/Sáb/Dom/Qua)
(16h40, 19h, 21 h20 - Seg!Ter/Qui)

JOINVILLE

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

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

Os mensageiros
(17h20. 19h10. 21h - Todos os dias)

• Cine Mueller 1-
Tropa de Elite
(14h30, 17h, 19h30.21h50
';_ Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Putz, a coisa tá feia (Dub)
(13h45, 15h40, 17h30 - Todos os.dias)«

Licença para casar

(19h40, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Resident Evil 3: A Extinção
,04h,16h. 18�20h.22h
':"' Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1,

, Tropa de Elite .

. (14h20;16h40, 19h10,21h30
,

- Todos os dias)
',' ','

• Cine Ne,umarkt, 2
Resident ,Evil 3: IUExtinção ',' "

(14h; 16h,,18h, 20h - SeX/Sáb)

Superbad é hoie .

(22h - Pré-esíréía SeX/Sáb)
"

.

Resident Evil 3: A Extinção
(14h, 16h, 18h,20h,22h

,

- Dorn/Seg!Ter/Qua/Qui)
• Cine Neumarkt 3
Hairspray - Em busca da famá
(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, 1,5h40, 17h30 - Todos os dias)

" >. �-�
."

.'
•

• Cine ,Neuinarkt 5 .•
O vigarista do ano

(14h30. 17h, 19h30, 21h50
- Todos os dias)
• Cine Nelimarkt 6
Stardust - o Mistelio da Estrela (Dub)
(13h40, 16h10, 18h50, 21h20
..:. Todos os dias)

': ; ':É�qôknta o Caldeirão Político.
'Du:rval Vasp[. processa Victor Bauer
o Correio do Povo, ediçãO de,17 a 23 de outubro de 1987, noticiava como matéria de'

, tapa que então háT1àucd mais de um ano das eleições de 1988, :já se começava a "

_

sentir o"�\clima" do processosucessônó, envolvendo as correntes antagônicas""
-

,

"-representadas péió na,época-govemo mút1icipal e peta grupo comandado pelo ex�,,,, ,: ,

.

prefeit,oVictor Bauer. Segundo areportaqern o'então prefeito Qurval Va��lh�via ',' i'.
'

,cQnflrmado que ingressada'com uma ação em juízo conra o ex-pr_efeito, para cue.o "

, mesmo respondesse Q,par:a,deiro deA,3�1.Golchões, dós!l:4QÓ adquindospor'" "

",

pcªsi�º dos Jogos 'Ab�rtos: realizado.s em Jaraguá do Sul�ti1198a, haja1iista'que':, '

.• qoando assumiu, em fevereiro de ,1983, h'àvia somente 69 colchões', 'Ourval Víis'el ':"
• ,

,

aCrescentava que ineXi�ti,a temig de (joàÇãO e também lei qúe'autorizài.ia a;'Verida' de'Ss{'�
"

patriínànio, razão pelá quaí Victór Bauer seria interpelado judiciaIFne�té;Ur:ifu'vez,que era',
., •• ,";;"'i";;'-;:;;;;;: :'ele'o'responsável péiosatbs dó' Executivo, "Vamos processá-lo para que :expliqüe o: ,\; ,

:paradeiro dos colchões, caso ;êdntráfio; vamos exigir ressarcimento, Estávamos" , ':-;;' ': :;'
:

- .quietos até agora, mas cambio adversMo está fazendo jogo pesado,vàlJltlS d.ar·o ;,:,': I, i�
..: meo, E;stá será õ início.devátios:proeessos quemoveremo�', disse Vasel., ",'.,'

",.,

I�:.::::i.:���====�==
" '"," , ' ,,' " ' " .' "':'�;,,:f.

Mandesua fpto'pafa e'iEXtfa,<'
extra@ocorreibdopo'v1,�Õrfy!bf'

SANTO
SãQtu'tas - .. "

.: São Renata
SantaCirila

EFEMÉRIDES
Dia do Médico

1739

.'�' .

-

'':_:' � �,_ ,J'"

'Executado por "práticas judaizantes",
em Lisboa, o dramaturgo Antônio José ,:

da Silva, Ó Judeu.

1825
Assinado no Rio de Janeiro o Tratado de -,

Amizade, Navegação e Comérclo. pelo
qual o Reino Unido reconheceu o Brasil
como nação ndepencerne.

1860

Morre, aos 21 anos, o poeta brasileiro
Casemiro de Abreu,

Jaraguá ém sua cadeira preferida. Clicado pelo leitorWellingtonWorns.

UTILIDADE PÚBLICA
INAUGURAÇÃO

"

,A Associação Empresarial de
"

Schroeder inaugura nova sede e

empossa diretoria 2007-2009 hoje
às 19 horas: A sede fica na Rua

'

Blumenau, nO 242, próximo ao

Ginásio de ESPQrt�s.

CONFERÊNCIA
A Conferência Regional do Meio
Ambiente será realizada amanhã. a
partir das 8 horas. no auditório da

Univille. em Joinville, Inscrições
gratuitas pelo site www.cemascorg.br

1931

Morre, aos 84 anos, o inventor
americana Thomas Edison.

1967
A nave soviética Vênus 4 chega a

Vênus, com instrumental destinado a
,

pesquisar as condições ambientes do
planeta.'

,

" ,

"

",';, <,.,__..- -

18/10
Albertina Pessate

Albrecht A Manske
,.�'. - .-.... ;.;. "-'-_ \:: --:."...

AndersonWeller

Arri,â!�ó� '8·eS�i.égel
.

Carin'Petty',':
=

,»

Da�li�Jf�G���a�l" 'i,
,

G�dt":��aagglo 'Fólqüini ", .

.' .":"'-;"":._.�:-� .. :._-. �;' :_.... >.: ... :".�-.

� Gertmdes HJlda r.oz i
.:

, Al�re�bt, " �'" ..
,

Guilherme 'Valmir l\eWneri:
", Heíena; Varela ','

'Jamiane'Bachego ,',i;
...,.;� \:"_'.'_,.:. -

'_" ... \.'

.Janete H.,Mader ,,� '; ;',

uriano jandlnl
',' .

LUCás Sanícíó ,Ferreira ,I
Marciana" Eliete, Leon,i ",

. Oliinpib Baratto

Priscila Maris '

,

Hoseiete Maria, Pedrotti',
Martim

Silvania C" Volpi
Solange Boeing

,

Thiago Souza Silva

GURSO
A Acij§ promove, dia 9 de,
novembro urn curso de
oratória, das 19 às 22 horas,
no Centro Empresarial.
Informações e inscrições pelo
telefone 3275-7024.

, j'

"pR.EvtsAo, DO .TEMPQ
Tempo estável em �ai1ta Catarina

, Permanece com sol em todas as

regiõ�s catamenses. À noite, condição
de pancada de chuva isolada no Norte

,

do Estado, áreas próximas à divisa
com o Paraná. Iemperatura ele:vad,a,
Ventos predomínames de'riordeste;

,
,

',' "
'

fraco a moderado,
'

'� Jaraguá do Sul e Região : /,:�: , ".

HMOJI'N' ,E, 160'Cd,',
"',

'"

SexTA)' "'"
•

,

",' sÀilÀoo ':,' OÕMINGO '

Mí�: 17'e
,

"�If'J:'1i'e00 Mi�: 19'C�
MÁX:19'C'",;'" ' 'MAX:'23'C.,'"", 'MAX:26'e� MAX:28'C�
Sol com pancadas' Sol com PíU1cadas, 'Nublada

,,>"

"""Nublado"
,

de chuva de chuva
. ,

�,: ..
'

.', •. t; ....

" �,'
,

"

. ',_';:-';'

.,) .

.
,
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ma Magia .... .

nrado toge coni Nina no colo ..
O

. alertaque levarama paciente.
do leva Nina para sua casa: AáviO

q� é filho doMago Simon. E�a "

ofessa estar sQf�endo pela atitu�e .

.'

porConràdo, �s Qarante que'
• vai abdicar do que' é, nem.de sua

, .: ,pelo amar dó marido ..C.ónradO

ele a: Nina que vai desmascarar

.a_ho pede paraMaiildé voltar;
e� d�Que não pode. As c�as

Malj� a ficarpçio menoS .'

:noife. Rafael ab� os'l'lIhos e�faIa
.

. Loreta:

·IIO••.L... ,:

R&;GIIUi) "�"

.

fica confúsaiooni'o peãKlo de
, ,nle�ajudã-laaenc�

sabel e laerle. Flávio pede:a sell

do que acelere Q processo de
'.

..' I .

separação deClarice. Adriâno descobre
que as etiqu�s 60S exames foram
_s. Reb8Ca revela a B� que

,

está lheajudando financeiramente.
Miriam estranha a tristeza de Benta.
tustódia desconfia que o anjo
desapareçido esteja na vila. Antero
encontralsabel eLaeite na rua e os ieva
�ara a casa de Beatriz. Dante se

SIIijJretlnde ao chegarà casa de Beatriz e
encontraros filhos.

�CaraS
Céf�enfrenta Brarica e diz que conheceu
João Pedro antes dela� Gioconda ameaça
chamar a polícia para 'prenderCélia, mas
ela se despede de João Pedro. Débora .

in�ste que Ferraço é o amor da sua vida.
Silvana avisa Maria Paula que vai ser
gerente no Rio de Janeiro e a convida
'parntmbalhar com ele. Eva planeja a festa
de um ano da empresa de Ferraço.
Bernardo manda João Batista e Benoliel

·.balerem BeinardinhQde vôltapara casa .

Roni�ovolta para casa e ameaça Ber
nardinho. Juvenal intimida Ronildo.

luldo SIt
Van, ainda deitado na cama do hospital,
diz paraDuda que precisa falar com Rick,
GuigaeBemardo. Van sussurra o nome
de Drica,mas não consegue terminar de
Ialar. Laura e Paulo conversam com

.

Yvonne,que_dizqueVan sabemais coisas.
sabre amorte de Nelma. Milena diz para
Bernardo que estámurro feliz e pede para
convencerPedro a jantar com ela para
comemorar a vinda do netO .. Leonardo e
laum�que LOrenamatou Nelma
e que ela mandou Van levar o corpo em
um b .

d'
.

au Izendo que era doação para
caridade.

�JIG-cOraçãeIrma, Cleo e Danilo não se conformam
com a marte de Platão. Batista conta

��moIOiO assassinato. Grazi e JuanRa
sem uma séria briga. Fernando tenta

�rar as duas. Esmeratda e Ernesto.

� e�am para ajudar. Ernesto ameaça

hva'las para polícia. Graziela sai

�rand�. Juanita conta o que. sabe

!B' NOé� Femando a repreende. Felipe
l��cadlscutem. eris faz Marti levitar.
Ie �,C�nta paraMarcelo sobreamorteatão.

ocoríeiodoPoVo@ocorreiodopovO.COinbr
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DISPUTADO
O poste de rrunha de baíenada

·

Mangúeii'a está vago. Porém,"
pretendentes querendo vir à
frente da verde-e-rosa é o qUe

. não faItarncomopor exemplo
RaviaViana:A ex-BBB escreveu.

,

em setJ blOg umpedido ao
· presidente da bateria daescola ..

do Rio; Ivo Meirelles. A decisão
�

será semana que vem, no '

'.

entanfoo riOmemais cotado.é o
,

deGracyanne Barbosa.
'

narriorBdadocantorBefo.Aloira ,'.i
contouào site Egoque o recado:

.'

.

foifeitQ poi'impulso e que
·

àééltàna vir em qualquer aIà.

T�ABAlHO
1 mfu�no de Diego Alemão. na

TVGiobo já estaria íraçado. O
ex�BB,dizterfeChado novo
cQTitrato para fazeruni
prográma que tflm estréia

'

..
'

préviStà para dezembro. liA
únk;á cosa que podemos .

.

adiantar é que será bem
'bacana", afinna aassessoa
de imprensa de,Diego: A'TV ..

Globoafirmaqoonãohá '
'

. rle!l/'íumprograma excluSivo
deAlemão, somente que ele

. estará:ooar em dezembi1) em .

uritprograma nóvoda
.,

áp(esentadoraXiDca.,
'

,

. SOBRE. Q JOGO ..

É um jogO de lógícamuito simples e vlcíante. 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.

DLVJRTA..SE

Mosquitos l'spertos
Na casa de praia, o Luizinho, que tentava
dormir de luz acesa, estava sendo atacado

por pernilongos. Certa hora, não
agÜentando o ataque cos borrachudos,
grita para o pai:
-Paiê!
- O que foi, Luizinho?
- Os mosquitos estão me atacando!
- Apague a luz, filho. De luz apagada eles
vãoembora!
O menino apaga a luz. Nessa hora entram
dois vagalumes no quarto e o garoto que
gl'ita de novo para o pai:
-Paiê!
- O que foi agora, filho?
- Agora eles estão atacando de lanterna!

SDllfÇÃl
571.8362;4,g
4 S, 2 g' 5 '1 a 'l 6

,6 .8· 9 2: 4 1 7 3 5
86347"9'.'521

-

1:1 Z, 7 3;. 6 5 .9 � 4,
9 4'S;,18 26 '43
3,5 4';�'98.,1 62
7 'it 6 � •• ' 2 4 3 9,;;S.
2ga 61-;34�'7

Escor.piãa (23/11r a 211111
o escorpiniano vive hoje um dia. em que sua comunicação está estimulada e você está

conseguindo ser muito mais Objetivo e prático. para se expressar. Aproveite a boa forma verbal,
pois terá um retomo favorável a respeito de suas necessidades expressas.

HOROSCOPO
.;,"

(
,

Áries (�013 a 28/4) .

.
, I

O dia hoje está mais favorável para você dar mais atenção à sua vida profissiona� uma vez que .

. a Lua'continua estimulando este setor. As energias estão positivas para' que você consiga
realizar alguns ,projetos nos quais tern se dedicado.

Touro (21/4 a 20/5)
"

.

Voeê quer ver tudo pronto na prática? Trace antes suas metas. AproveRe que hoje os astros .

.

�icam
-

um ótimo dia para se estruturar,e'ainda estar cercado de· amor e de otimismo. Confie
mais na sua intuição e trace seus planos para abrir seus horizonte.s. Você precisa ter fé.

Gêmeos (21/5 a 20/6) .

.,

'.
_ '.

Nem sempre dá para sair pela tangente, geminiano. Hoie você pode fazer coisas incríveis neste

dia, pois há unia forte energia de transformação emvocê. Esteja aberto ao novo e ao .

desconhecido e aprofunde-se mais na sua relação afetiva, para poder, com o tempo, colher
bons frutos.

.
.

Câncer (21/6 a 21m'
Você vive um bom momento para lidar com seus relacionamentos, com a Lua ainda nesta área
de seu mapa. Poishoje você pode ter um melhor distanciamento emocionai o que a ajuda a ser

mais prática ao invés de ficar no mundo da Lua.

Leão (22n a 22/8)
O dia hoje está muito mais harmonioso para o leonino manter os pés na terra, principalmente ..
porque poderá usar melhor seu bom senso e seu equilíbrio na hora de tomar atitudes. Observe
também como anda sua saúde e sua alimentação.

Virgem· (23/a a 22/9)·
Mais um bom dia para o virginiano que só pensa em trabalho, principalmente porque sua área de

,

lazer continua ativada permitindo que você relaxe um pouco e se dillirta, Procure sair com seus

.

' filhos, se você tiver, ou então sair para namorar e fazer algo simples.

Libra. (23/9-a 22/18)
Apesar deste dia parecer um pouco agitàdo para você, no que se refere à sua casa e família, as
energias celestes estimulam este setor de sua vida e indicam que você pode conciliar seu

.

tempo fazendo coisas em casa para sua. própria satistação. Saiba se agendar.

Sagitário (22'/11 a 2M2) .

.

Mesmo que você sinta algum tipo de impulso para gastar dinheiro hoje, é preciso ser mais
controlado. Este é um .dia que deve ser. bem aproveitado e vivido de maneira mais saudável. Que
tal dar mais atenção às necessidades sociais?

Capricómio- (22/12 a- 21/1�
SIl' o universo nos favorece por que- não aproveitar esse dia e saber fazer bom uso da

oportunidade de se sentir importante o suficiente para cuidar mais de sl mesmo e do que
necessita? Dê mais atenção ao seu corpo, malhe ou faça. alguma atividade útil.

.Aquário-(Zfjl a 18/2)-
Aquariano siga. seu coração sem bloqueios. Se você preferir hoje ficar mais na sua, por que não

. fazê-lo? Há alguns.dias em que temos necessidade de estar em paz com nossa alma.e hoje as

energias estão mURO positiv.as para isso.
.

Peixes (19/2 a 19/3)
Os astros mostram que ainda hoje os amigos podem ter uma participação mURO legal na sua

vida. Fique ligado ao que dizem ou às dicas cue os mais chegados derem a você, e saiba como

aproveitá-Ias adequadamente a seu favor.
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MAIS UMA DE TROPA DE EtlTE
De novo falando nesse filme? Pois é, mas preste respeitô aspira! Esse é Q filme.
Talvez alguns de vocês tenham lido terÇfl..feira, mas�Ie a pena ver de novo (êêê dichê) algumas

das palavras deGilberto Dimensrein publicadas aqui no CP, sobre certos posicionamentos que.o
filme tenta enfíarna cabeça.do povo dessa nação. Diz ele:

(: . .)ofilmeprovoca uma reflexãosobrea responsabilidade individual.
O inocente consumidordemaconha, sentindo-se conectado com a natureza ou,com
a leveza espiritual, ou o alto executivo que consome cocaína são àpr<:s6ntados
também COmo sôõias do tráfico -6Com razão.

.

É/áGil apenas culpar o governo, apolicia, os.traficantes, e assimpor diante. Mais
difícil énos culparmos -e, aí, esta, um dosproblemas brasileiros. 41 culpa ésempre
dos outros.

Tijolada hein? "A culpa é sempre dos outros", E não é? Não sempre. Senhores, senhoras e

senhoritas observances desta coluna, eis uma perspecriva. a gente é quem pode ser o Vilão da
história vez ou outra. O filme fala da esfera do tráfico dedrogas, mas quanto it sua vida, pensa
naquela festinha queintencionalmente acabou com a paz dos vizinhos, ou daquela fofoca que fez"
sequêstão de propagar ou daquelavezdirigindo podre de bêbado. Ninguém se machucou, ck, mas
quem estava erradQ! Formenorque seja, Um erro semprevai continuar sendo Q que é.
Vivas à era do autopatrulhamenro ideológitô! "Corrija-se", quem diria, é a palavra polêmica da

vez -justamente amensagem deDirnensteín e do filmepara todos.

Fiçaa idêia, b9m final-de-semana.:
Ricardo Daniertreis

DOISTOQUES
- Corre já para o computador que tem mais lim jaraguaense
talentoso á beira de ser premiado em concurso nacional. Hoje
em nosso blog estaremos colocando as instruções de como

ajudar Carlos Rojas (www.fotolog.com/chilenus ) a ganhar o 2ll
Prêmio de Criatividade Volta ao Mundo Negresco. Carlos já é

lim dos 5 finalistas nas categorias Vídeo e Custornização de
Moda, e está lá levantando a bandeira do talento em

considerável vantagem aos demais competidores. Contribua!
. Um abração pro Daniel Lucena, que comemora os 25 anos do
disco "Nas Manhãs do Sul do Mundo" fazendo segunda
apresentação com o-Expresso Rural no Teatro do CIC! Floripa,
dia 25 de outubro às 21h.A primeira foi SUcesso absoluto.

Destaque para Talita Germano, que foi espalhar simpatia
quinta passada lá no MommaClub, em Pomerode.

Aniversário
www..moinhodí�c().com

X-11111
É por esta nota que a

coluna oficialmente endossa'
o afamado lanche de R$1,50
da Marechal. O tão

comentand�ango das duas
moedas entra com honra
entre os tops do cardápio
junk da cidade, estrelando
em nossa lista junto ao Dog
do. Parceiro e opastel do Bar
doMário.

INTRANSITÁVEL
Quer sacanear um amigo?

Pede pra ele dar uma passada
de carro pelo calçadão entre

17h45mi.n e 19h. Aliás, será
que os responsáveis por
aquela lambança já fizeram
isso? Se sim, a gente duvida
que repetiram a dose. Levar
mais de 30 minutos pra
atravessar o centre de nossa

cidade é castigo, piada de mau
gosto. CDL que fique de
olho, pois o público está

pegando aversão. ao trecho.

MODA, SUSHI E TALENTOS
O 1(.,·111tan Sushi Lounge

recorre a criativa campanha
para personalizar sua equipe
de trabalho: agora em

outubro rola promoção do
restaurante junto ao curso de
moda da Un e rj, onde
exclusivamente os alunos da ..

faculdade poderão desenhar
os modelos de uniforme do
point, que serão escolhidos
por júri em evento fechado
dia 29. A coluna vai integrar a
banca, rá!

O CORREIO DOPO�

Sempre em alto-astral e fazendo presença nas baladas, um abraço pro casal-modelo Vinicius Salai
Floríaní e Diana Couto.O shot acima foi tirado na noite de reabertura do Kaman.

TlC-TAC
Hey, já olhou pro calendário? Inevitavelmente estamos esbarrando em outro novembl�

que parece ter chego mais depressa que o de 2006 ou o de 2005 ou o de 2004. Dentro do teml

o leitor e colega Marcelo Lamas fez ótima contribuição para óblog essa semana, enviandops
nós umas observações da situação e este saborosíssimo. texto. de Mario Quintana. TOC8TIi
corno só, a gente compartilha aqui também. Apreciem:

A vida � uns deveres que nós trouxemosparafazer em casa.

Quando se vê.já são 6 horas: há tempo ...

Quando se vê.já é ô'feira ...

Quando se vê, passaram 60 anos ...

Agora, é tarde demaispara ser reprovado ...
Ese me dessem - um dia - uma outra oportunidade,
eu nem olhava ° relógio.
seguia sempre, sempre emfrente ...

E iriajogandopelo caminho a casca dourada e inútil das horas.

A GRANDE NOVIDADE DO SHOPPIN.G
Quase palpável no ar () frenesi feminino em torno da inauguração da loja Arezzo aquiel

jaraguá. Àquelas que mal vêem a hora de encontrar as prateleiras à

disposição, a gentedivulgi
o dia D será 2,5 de outubro, próxima quinta-feira.

AGENDAÊ! AS BOAS DO fINAl-DE-SEMANA
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PAULO ALCEU

redacao@ocorreiodopovo.com.br

rPdacao@ocolTPiodopovo.com.br

. Campeão
Renan Calheiros bateu um recorde. Não existe senador com

tantas representações no Conselho de Ética. Vai entrar para a

história por mais essa porta lateraL
'

Tarifas bancárias
Como as instituições financeiras continuam fazendo corpo

mole a senadora Ideli Salvatti ingressou no Senado, junto

com o líder do PMDB, com um projeto de lei visando a

extinção das tarifas bancárias sobre operações de contas

destinadas exclusivamente ao recebimento de salários,

aposentadorias e pensões, bem como para manutenção de

contas de depósito de poupança. O argumento é de que se

ria uma maneira de equilibrar a relação desigual entre os

bancos e os correntistas. Mas dentro da exorbitância o projeto

é tímido poderia avançarmais assim como os bancos avançam

no boisa dos usuários.
Detalhe: Os custos das tarifas cresceram em cerca de 800%

desde 1994, contra uma inflação de 170%.Apartirdo anopassado
houve um incremento de 130% nos preços.

Si�ncioso
Por mais ataques que venha sofrendo o deputado João

Henrique Blasi prossegue na sua rotina diária como líder

do governo e trabalhando para compor a lista tríplice da

OAB. Evita polemizar e prioriza ações legislativas. Ou seja,
no momento é um parlamentar.

Determinado
"Estamos com uma candidatura alternativa em Palhoça que
é do coronet Ivon, e vamos ganhar/afirmou o deputado: .

democratas César Souza Júnior reconhecendo .que há uma

forte resistência interna, até porque um grupo do partidoapó.ia
o atual prefeito que é do PMDB, e que tenta a reeleiç.ão..

Atritos
Realmente em Palhoça o clima no DEM não é dos mais

confiáveis. Esta coluna recebeu um e-mail onde o vereador

Pitanta descrevia um possível apoio do deputado César Souza
Júnior � sua candidatura'a prefeito, desqualificando demais

�Ostulantes. Ao checar com o deputado a veracidade das

infortnações o parlamentar negou tudo emostrou-se irritado

reafirtnando que o candidato é o coronel Ivan. Pitant� ligou
para a coluna negando ter enviado e-mail e dernonstrando

�erplexidade. De repente alguém tenta provocar cizânia

interna utilizando-se -de expedientes desonestos o que

confirma aindamais o clima de desconfiança.
.

Diferpnça
B' ,

OIS e ...o senador Jefferson Peres disse ontem que vai votar
a favor da prorrogação daCPMf Não se escondeu ou burlou
seu eleitorado. Muito menos mentiu nas bases para depois
agir de Outra forma em plenário. E foi direto pedindo aos

seuls eleitores contrários à sua decisão que "não votemmais
ne "

Se. egundo o senador que faz oposição ao Planalto o

governo não pode abrirmão dessa arrecadação. Honestidade
e palavra, ao contrário de negociata e hipocrisia.

Pifou
Fracassouo evento produzido

por entidades em São Paulo

contra a prorrogação da CPMF.

Apesar dos ilustres convidados
não chegou nem perto das 10

mil pessoas, a maioria não

sabendo exatamente omotivo

do movimento. Estratégia
errada e munição para os

governistas defensores do

imposto.

Procedimento
O presidente interino da

Câmara de Florianópolis, Jair
Miotto( foto), informou que

enviou à Procuradoria da Casa

a representação encaminhad:

pelo ex-vereador Marcílio

Ávila contra o progressísta
Xandi Fontes e adiantou que

deverá ser entregue à Comissão

de Ética para as medidas

cabíveis.Ávila espera que pelo
menos seja aberto um processo

de cassação.

Decidido
Inicialmente não será so

licitado o afastamento do pre
feito Dário Berger, direito que

teria a Comissão Processante

da Câmara. Segundo o ve

.reador Dalmo Meneses isso só
..

'ocorrerá caso seja constatada
interferência do prefeito vi

sando prejudicar os trabalhos
da Comissão.

Crescimento
Quem está satisfeito é o

.

verde Gerson Basso. Ocorre

que o PV de 2002 a 2007 cres

céu 1700% em Florianópolis.
De 82 filiados pulou para 1500

filiados.A expectativa de Basso

é eleger no mínimo um verea

dor em 2008. Mas a esperança

égarantir duas vagas.

E a Vida Segue
Quantos vira-casacas vão

realmente perder o manda

to por conta da fidelida

de partidária protegida pe
la Justiça?

.

PLANEJAMENTO

de qualidade da água. Nestas

bacias, o lançamento de esgotos

domésticos, sem tratamento e os

dejetos oriundos da criação de
suínos são os principais
responsáveis pela baixa qualidade
das águas dos rios e arroios.

Referente à possibilidade de

falta de água, segundo os dados

apresentados, ao comparar a

quantidadede águadisponível nos
rios e os volumes de água que

atualmente são retirados para os

diversos usos (abastecimento
humano, irrigação, indústria e

. dessedentação animal) ainda há

uma situação de relativo conforto
namaiorparte doEstado, em anos

emque as chuvas ocorremdentro

danormalidade. Apenas na região
Sul do Estado, na bacia do rio

Araranguá e do rioTubarãoexiste
escassezde águadevido ao intenso
uso para irrigação nos meses de

setembro a janeiro. ''Nestas áreas

já existem conflitos de uso da

água, mesmo em anos consi

derados normais em termos de

precipitação. Da mesma forma,
esse problema ocorre na bacia do
rio Camboriú na alta estação,
devido ao aumento da popula
ção", explicou Kuhlmann.

"Em termos médios, a

disponibilidade de águadoEstado,
em todas as bacias hidrográficas,
é suficiente para atender aos

atuais usos. No entanto, são

freqüentes os períodos em que a

disponibilidade de água existente
nos mananciais se mostra

insuficiente para atender, comum

razoável nível de garantia, os

vários usos da água", destacou.

A disponibilidade de água é suficiente para atendertodas as cidades

se quermelhorar

qualidade da água
Situação dos rios

é preocupante,
prevê diagnóstico

FLORIANÓPOLIS
O secretário de Estado do

Desenvolvimento Econômico

Sustentável, Jean Kuhlmann,
apresentou à imprensa, em �

·

Florianópolis, o resultado de um
· diagnóstico dos recursos,hídricós

catarinenses, elaborado para a

construção do Plano Estadual de
Recursos Hídricos (PERH/SC).
"Pelaprimeira vez,SantaCatarina,
através do PERH/SC, está

desenvolvendo uma ação geral,
em todo o Estado, para a

preservação dos recursos hídricos,
'

e reversão do quadro atual, que já
apresenta problemas com a

qualidade da água", afirmou o

secretário.

Conformeodiagnóstico,noque
se refere àqualidade das águas dos
rios catarinenses, a situação é

preocupante, poismesmo emanos

considerados normais; várias

regiões do Estado apresentam

cursos de água com a qualidade .

comprometida, principalmenteno
Sul e no Oeste. Na bacia do rio

Tubarão, a baixa qualidade da.

água é conseqüência da mi-
· neraçãode carvão; do lançamento.
de dejetos oriundos da suino

cultura e do lançamento de

esgotos domésticos sem trata

mento.A regiãoOeste doEstado, .

.que engloba as bacias dos rios do

Peixe, Irani, Chapecó, Antas e

Peperi-Guaçu, apresenta a

situação mais crítica, em termos
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ACORDOS INTERNACIONAIS

PANO

.�
.

Jnla quer livre-comércio entre
,

�' �

o Mercosul� Africa e India

Encontro reuniu Lulá, Manmohan Singh (O), e Thabo Mbeki (C); na África do Sul

Adua�eira da África Austral ',' Conselhode SegurançadaOl-Jl.I
(que reáneÁfríca do Sul, Bot- ,(Organização das Nações Uni-
suana, Lesoto, Namíbía, Suazi- das), pararepresentarmelhor os ,Vergonha _', ,

lândía), 'esforço ao qual-a Índia' - .pafsesem desenvolvimento; Os longos anos de descaso do poder público deram ao Bra5�
se uniria individ�âlmente. Se� O presidente Mbeki se O título de pior infra-estrutura de transporte entre as 20 lllaiolel
gundo Lula, esse espaço econô- .: mostrou favorável â expansão e ,,'

,

economias domundó. Isso porque a oferta de rodovias, ferrDviru
mico reuniria 1,5 -bilh�ó -de -

ao fortalecímenro do Ibas, e em e, hidrovias não acompanhou a evolução da, atividade
.pessoas, ,

colocar em práticaas idéias que econômica, Q aumento da .populaçâo e; muito menos a

O presidente insistiu na estão surgindo dentro do grupo.' expansão da fmai'de veículos automotores.Estudo �1aborado
necessidade deuniresforços para ".A idéia de estender aos c pelaAsspdaçãoNacionatderransPort�dé,CargaeLogística
avançar rumo à reforma das ins- outros .países elas regiões repre-

,

(NTC), com os 20maiores Produt.os Internos Brutos (PIBs) do

tíruições dasNaçõesUnidas, que sentadas acordos 'mGltiplos de
_ mundo, mostra que o.País fica em. 202 eúltimo luga; qu.a��o

sem isso-corremo risco de perder livre-comércio também foi de-
_
ponderadoso tamanhodamalha de tra�sporte corn. o temtono

credibilidade. Entre as mudan- fendida_pelo primeiro-ministro 'nacional � a população.
,.çaspropostasestáaamp1iaçãodo da Índía. �Agêneia Efe)

,

No encontro, presidente
falou sob" reforma nas

instituições da ONU

ÁFRICA DO SUL
O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva propôs a criação
de um acordo de livre-comércio

que inclua os países doMercosul,
a África do Sul e a' Índia. "Esse
grupo criará a maior área de
livre-comércio do mundo",
afirmou Lula no discurso de
abertura do Fórum de Diálogo
entre Índia, Brasil e África do
Sul (Ibas), ontem em Pretória.

Lula, o presidente sul-afri
cano, Thabo Mbeki,' e o pri
meiro-ministro da Índia, Man
mohan Singh, participam desta

.edição 'do Fórum Ibas, grupo
criado em 2003 para unir O§_ três

países em negociações com os

, países mais ricos.
Durante a abertura da cúpu

la, opresidentebrasileiro insistiu
na necessidadede as três nações
manreremuma cooperaçãocada
dia mais estreita.

, Para isso, Lu14 afirmou que
tentaráatrairosourros integran
tes do Me_rcos"Ul para, assinar

-

acordos comerciais com os dois

países. Ele pediu queMbeki faça
omesmo com os países daUnião

Pesquisa realizada pela,Telecheque, empresa de .conçe5sáo
de crédito no varejo, apontou crescimento do .vólumede

" cheques com fundos no Brasil du'rante o mês-de se�emb!o. Del'

acordo 'co� o;�st,u�o, 97.26%das movimentações fi�aJlceiras,
apenas caráter àdmiiUstrativ.o e " , '

d 01

;�íMicaóentendimciltO:dotribÕruil,. realizadas cem'cheques i}Q'periodo foral}l C{}�pe�a �s co I
. sobreaMelidade�, 'Esse' sucesso,�op�íS,.0 que �p'!'esenta< um créscímento de{),�8%1" , em relação aomesmo período.de 2006 (97, 18�1. Em,rela�aoao"

entendinlento,contudo,nãoserá" ,

agosto, o aumento foi de n,24% {97,03%)', co�firmando
'!iP'-licadá, Imediatam�n,,:,te ane-" " ,> "-- � ','

, tendência de aumento próximo.às festas de tim a� ano. ,

'

J;lhumcaso-roncreto.'
'

,

, Parã -OS majoritárlos, a data de
aplicação deverá sei fixada pelo
STR Segundo o presidente do

TSE; Marco Aurélio Mello, essa
decisão deve ser tomada na próxi
masemana.Naopíniãodele, o ideal
seriaZ? de março de 2007, mas
admiti� que a data pode s�r 16 de
oJrubrod_e:'fOO7,��(Folhaçm.llne)

RICARDO STUCKERT/PR

TSE i_mpõr fidelidade a cargos majoritárjos
BRlSfUA

,Por�,;o TsE (fri
'� Superior Elclroral) {ieamu .

�ra11delidade�pa
ra os ocupantes de, Cargos majori- '

t3rios - presidente da República,
governadores, senadores e prefei
ta<;. SeísmínístrosdoTSEseguiram
o voto do relator, Carlos Ayres
Britto; que recomendou a retirada
do mandato de quem trocar de

legenda após ser eleito por outro

partido.
"A soberania dovoto popular é

exercida para sufragar candidatos

partidários,.não �vulsos<" disse 'a
reIatot ''NãÓ�neg3Ioóbvid;
rieste���hoinem
ahomelll..c:aOdidàtOacandidata;
p' pres_tí�o in�:Ú�idual tende' a
suplant3rnpartidário".':' � '-

No começo domês, SIF vali-
,

dou uma decisão do TSE�e reco- .

nheceu a aplicação da fidelidade
partidária para os eleitos', pelo
sistema proporcional=deputados
-estaduais, federais e vereadores.

Semelhante ao que foi. dê
finido para deputados e verea

dores, adeterminaçãodoTSE terá

o CORREIO DO P�l
. £1"-"'.

,

Conversor,

Imagem cara,
A Philips apresenta, na Índia, suaTVde LCD, 42 polegad�

Diamond Ambilight, que tem 2.250 diamantes incrustrah
no gabinete e custa cerca de US$ 150 mil (R$ 274 mil).

, "

A Positi�o Informática, maior fabricante de computadas
do Brasil, anunciouhoje que vai ampliarsua linha de produtOl
incluindo conversores para a TV digital, monitores de LCDe
placas-mãe de PCs.A primeira transmissão de TV .digital no

Brasil deve ocorrer ern dezembro. Para captar ó sinal di�tlli
das emissoras, os consumidores deverão comprar um convem

do sinal analógico, também chamado de set top-box. O'custo
. , desse conversor ainda é desconhecido.

Chrgue'bom ,"

,
'

Papel e celulose' ',,",' ,

", i

Termina hoje,r���São 'Paulo, a Ex�osição Intern�cional,de ..
. Celulose e Papel da ABTCP - Associação Brasileira Técnica!
de Ceiulose e Papel/edição 2007. AWEG este�e presente co� i

suas soluções para o setor. Preocupada em oferecer tecnolog1; i
'e bons resultados aWEG apresentop aos visitantes da AB'fc' :
o que há.de millsmoderno e eficiente em.Automação, Motores'l
Energia e Tintas num estande moderno e descQntraído.

• ·1"
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ernando FerreHi conversa com os jogadores paraguaios antes do coletivo Que fez ontem.contra a Malwee

: Paraguai treina na Arena de
,

f: olho na 2a fase do Grand·Prtx .

SOl
Ferretti vem fazendo vários
cole�ivos contra a'M�lwee. Os
paraguaios estão no Grupo -s',
que joga em Joinville, junto
com Irã, Eslovêhlí�';e 'Uz�

I�UMAR PlVATTO ,! ,
" bequistão.

res JARAGUÁ DO· SUL. Ferretti acredita' que jogar
'Durante esta semana, o contra osjaraguaenses, mesmo
técnicoFernando.Ferretti vive ., sem -os .selecionáveis; :é um

uma situação inusitada. Tern-a . grande. teste. "Hoje sei que s�
Malwee como adversário ... É este time ;da Malwee vestisse a

que desde o último sábado -a � camisa de qualquer seleção q!l�
Seleção; do ··,Paraguai ·,d�,· está no-GrandPrixtaria a fih�l
Futsalestá em [araguá do.Sul Gam D Brasil. E·difícil 'ganhar

rio se preparando .para o Grarid . deles' (Malwee}, mas noss(j)
Prix, que começa dia 20. E objetivo -éfazer urn-born jog?

,sto �Ieção p,araguaia fez
um colptivo ontem com

o limp da Malwee ,

sempre",' comentou'. Ferretti
disse que a intenção é brigar
pela segunda vagado grupo já
'que, segundoele, o-Irâ ;(cam�
-peão-asiático) é ofavoríto para
terminar em: primeiro: .:> .• :

O treinador também falou

que o-bronze conquístado no
Pan trouxe-aindamaís apoio
da Fede-ração Par.aguaia.
"Também '<pêrcebo os jo./"
gadores maismotivados.Hoje
temos-um planejamento até as

elimit'lat6riaspara oMundial,
que acontecem ItO "ano' que
vém ne Uruguai'í.". .. -

�tletas .do tae,kw_o.ndQ trazem�cIWt�':ouros dI Brasil·Open
fJA�A,GUÁ DO SU l

'

.

s �� óltiro���d�__seniâna" iOl
:

ti
.);... .. .

.... > ,f ,

a}tas dal'êaiã� '�e'p'rese�tá;àin"
S

. =, f � !0 ....

:-7·-'.f •.
" _,.J t

anta,CatannanoBtasUÓp�n d�"
TaekW' ":' H'" <;C." __

,"" .. ''';,. "c,'� .-

S", '" :?P:qq� �ll�, ,a�o��f:��U; em�/.,

��m i P!e;s�(;)U�erarn��c(). ..

e
' .4�0�r9J,q_u�q"O,d�Pf�� .;d';.

quatrodebronze, resultadoacima
'

tesperado, segundoo técnico da ..

leçãoCatarinense e tambémde

J�ádoSul;Helton Berthi, "O
lllvel," ,

estava muito alto.Mais de
mil ar] .

....

etas participaram' da
COlllpeti -

"d I
.

il
Ope

. çao, isse e e. O Bras'
n recebeu lutadores de vários

I [laises daAmérica.do Sul.Ameta

�ora é o Floripa Open, ÍlÓ dia 25
enovetnbrci. Atletas comemoram as 13 medalhas conquistadas no tim-de-semana

lINHA,DE -FUNDO·"
Julim.ar Pivatto

'Q psporte@ocotreiodop'ovo:eóm.br;
. �, : _ "'2;

EstaduaL
. A partir de, sábado; a Malwee terá uma séríe de quatro jogos .pela
segunda fase do Estadual. Os dois primeiros serão fora de casa -

.

contra "São Bento (dia 20) e Colegial (sequnda-telra). Aí dois

compromissos em Pomerode - Concórdia (terça-feira) e Colegial
(quinta-feira). O time jaraguaense tem três pontos e está em terceiro

no Grupo B, atrás de Colegial (nove) e Concórdia (quatro). Marean
disse que a equipe aproveitou a folga para treinar. Coisá rara em

tempos de calendários cada vez mais apertados-,

Erramos
Na edição de ontem de O Correio

do Povo, na página 15,
repetimos a mesma matéria Que
saiu na semana passada, sobre
a história do tiro em Jaraguá do

Sul. A correta será publicada na

edição de amanhã, sexta-feira,
dia 19. Pedimos desculpas aos
leitores e avisamos que a

história de nossos enxadristas

está imperdível.

Travessias
Começou no último domingo,
em FlorianópolíS, o 90 Circuito
Mercosul de Travessias. Três,

nadadores da Academia

Impulso participaram do evento
- Magnos Demaman, Elizabeth

Bavaresco e Fábio Benz. O
rnelhorresultado veio com.

Elizabeth, que terminou em

quarto lugar na categoria 40/44
. anos.

...

Automobilismo
.

Neste, fim-de-.semanà, tem uma

grande prova no Autódromo

Jaraguá, cue.üca -às mãrgens da
BR-280 no Bairro' Nereu Ràmos.'

,

Pilotos de todo Estado

partcoarão dá Taça,Jaraguá de

.' Automobilismo na Ierra, :As ,.

.. cateqonas.ern displ!Ía serão
.

. 'rnarcall (gol), kart-cross, fuscas e
.

gaiolas. A organização avisa qué
.

. .

a área 'de-tamping 'será gratuita:

Canoagem
o atleta da Associação .

. Bióradical de canoauem de

Guaramirim, Marcelo

Setter, conquistou o
'

primeiro lugãr no

Campeonato Brasileiro: A
.

prova aconteceu no fim-de
semana em Cascavel (PR)
e o canoísta levou o ouro' na
modalidade de K1'500m, na

categoria menorIniciarite. :' > .

DJVUlGA,ÇÃO

t .

'

..

,.

'Núinêró de partic'lpaites'superou as'expectatívas dós orgánizadores
�

",;" ,''{

" :"� '>., '", .l : , r""i.".{

COpa,"$tudio'FM.. -

�! tes, ,a prova abriu.•espaço também
'. •

'.. .' " plm!,os,novatos; que tiveramcate-

r@'úne)�72';pi'lóhjs' ,i, gorias específicas: ... j- ,

-: .. ,.

,
" '.i;· J j. � ::.J _,' .. i., '1 I ",'A organízaçãodísponíbílízou

JARAGUA 0.0 S,U,l.. ,:.;-;: l pi.•. Ei. ; j»: ,pi�tçletq.� �,.equipamentos, çl�
-,', NoUltimodornlngo;l72pilotos, segurançaparaosinteressadosem

de. várias cidades.de.Santa ,��, . participar;(�)obj�tivoprinçipalera
tàrina parriciparam da. 1ª Copa paraquemaispessoas conhecessem
StudioFMdeBicicross,promovida o esporte, como tambémdar uma

pela Associação .jaraguaense d� opção de lazer a mais para as

Bikers e que aconteceu na pista famílias. "Superamosonúmerode

do Parque Malwee. De todos os atletas e de público", resumiu o

competidores, 106 conseguiram diretor do departamento de bi

alcançar o.pódio. Além de contar cícross da FederaçãoCatarinense
com atletas federados e experien- de Bicicross, Aldino Getelina.
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