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Líder no crescimento de emprego
De janeiro a setembro deste ano, foram criados 5.704 postos de trabalho com carteira assinada no município

. Depois de três anos no mercado informal, Cláudia Ferreira comemora a cenqulsta dé emprego com carteira assinada. PÁGINA 4
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Avanço na saúde
Urna. excelente notícia:

. '" ."

chega a Santa Catarina;.com) ,

,', r-

a informação i de que o' Uma'unidade desse Ibanco
Instituto Nacional de Câncer
(INCA), do -Ministério da
Saúde, inaugurou na se

gunda-feira �s nov�s irrst,i-·· .. 'Catarina em·b�w"
lações do Banco de' Sangue
de Cordão Umbilical e Pla
centário (B'scup). É queuma
unidade desse "banco da
vida" também deverá ser ins

talada no Estado em breve.
O· banco, inaugurado em

2001, tem.o objetivo de.lo
calizar doadores para pa-.
cientes que necessitam de

transplantede medula-óssea. '

Segundo o Instituto, o

sangue que circula no cordão

• EDITORIAL

da vida' tambpm deverá
ser instaláda' �nf Santa.

umbilical 'possui um grande
hútileró' 'de' células-tronco,
que são fuhdi·hi�ntais nesse

tipo de transplante.
'. A éx�ans'ãê da unidade,

que integra o Centro de

Transplante de: Medula Óssea
do Inca, contou corn finan
-ciamento do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econô
mico e Social (BNDES) com
'recursos no.. valor de R$ 4

� "

OPINIAO
.

,
. �

milhões.
Mais oito unidades de

verãoser criadas nos estados
do Ceará, Pernambuco,
Pará, Santa Catarina, Pa

raná, Rio Grande do, Sul e

Minas Gerais, além do Dis
trito Federal. A meta é ar

mazenar em torno de 50 mil
cordões nos -próximos. três
anos.

Segundo informou o

BNDES, estão sendo anali
sados projetos de financia
mento no valor de R$ 30
milhões visando a imp Ian

t�ão da Re�e BrasilCord

qiN? tem, ate o momento,

quatro.unidades.ejnfuncio
namento.

.Bumo a uma

tecnologia nacional

",; .

• PONTO DE VISTA

A tecnologia nacional
está transformando-se numa
nova estratégia de desen

volvimento, principalmente
das economias dependentes
da importação ou transfe
rência de tecnologia, já que.
a incorporação não-seletiva
de inovações técnicas de
senvolvidas no exterior. ao
sistema .econôrnico nacio -.

nal, raramente produzem os

benefícios ..esperados, além
de agravar .a. dependência
externa.'

Nesse sentido, a transfe
rência indiscriminada de

tecnologia, pode transfer
mar-se num acelerado au

mento dos custos de pro

dução, na qual, a pesada
carga de "royalties", juros,
dividendos e lucros tende a

agravar o déficit no balanço

<'

de pagamentos, provocando
o aumento brutal da dívida
externa.

As formas inadequadas da
oferta interna de tecnologia,
por um lado, e a depen
dência de "know-how" ex-'

terno, por outro, impedem o

desenvolvimento de uma

tecnologia nacional orien
tada para a solução dos

problemas específícos dos
, .países pobres, e o que é pior,
desqualificam o, trabalho
'criador dos cientistas e

pesquisadores, que limitam
as inovações tecnológicas
autônomas, além da mar

girralização das iniciativas

inovadoras dos empresários
nacionais.

A decisão política de rea

lizar um projeto nacional
autônomo implica num pro-

• Victor Alberto Danich, Engenheiro, .

professor da UNERJ e gerente
executivo da Incubadora de Projetos
e Pesquisas Tecnológicas -

JaraguaTec

• DO LEITOR

Jaraguá do S�I passa
dos 130 mil habitantes'
A divulgação dos novos nú

meros das populações das cidades
com até 170 mil habitantes por

parte do IBGE,traz material' para:
algurrtas retlexôes.

Os números óficíais'parajara
guádoSul apontamparaum cres
cimento populacional de 19,88%
noperíodode 2000 a 2007, ou seja,
em sete anos.

Paramuitos, isto pode parecer
pouco e até trazer um pouco de'
decepção, pois esperavam lim

crescimento berri rriais expressivo,
mas o crescimento da população
de Santa Catarina, segundo esta

pesquisa foi de 9,550/;no período.
Portanto, nossomunicípio teveum
crescimentopopulacional de pelo
menos o dobrodamédia estadual.

Em nossa região, vale destacar
que as cidades vizinhas de.Gua
ramirim e Schroeder tiveram um

crescimento populacional de
25,81% e 18,18% respectiva
mente.

Mais que apenas uma estatís

tica, estes números mostram o

desafio que se apresenta para este

grupo de três municípios intima
mente entrelaçados e nos quais as

.;.",.1.

decisões, de cada Um deles �e�
. ,os outros, especialmente com�,
lação àJaraguádoSlU, pois on:

;:desenvolvirnentó não pode,eSque,
cer dos vizinhos que podemco, '

buir para ó aumento ou dirri
nuição dos problemas;'

Entendemos que pensan
futuro de Jaraguá do Sul imp�Q

'. 'necessariamerite p�risar t�
no futuro' de toda' a jié�ià: etr,

'especial no. de Gúaralnmm !Xi
cujo território pr�cisamô{paSsar
para a maioria de nossas hgaçoo
rod�viárias,

.

.' '. ":
'

É inegável que o Val� do I�

'pocu está pr�{mndo uma regiOO
, fortementeconturbadacombt

.

crescimento populacional � quel
cada dia aumenta 9,seu rpleril:
atração e por conseqüênc
incentiva o fluxomigratório.

Já está bastante .claro queem
nosso município, por causá 00

. oferta de terrenps(o crescimae
terá de se dar. por OH1;ra& fOrmai

enquanto,nossos vizinhos ain�

possuem espaços. O crescimento
emconjunto, portarito, é a melhlX
alternativa para todos.
• Lourival Karsten, administrador
.,
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grama específico e diferente
de Ciência e Tecnologia.
Nesse contexto, a educação
cumpre um papel importan
tíssimo no quadro de refe
rências de um projeto nacio- Distorção do pré-pago
nal consistente. A partir de

O próprio ministro das Comunicações já disse que os valores das tarifas de
ações governamentais, tanto celular pré-pago são até cinco vezes, maiores do que os cobrados nos planos,
na educação como na po - de pós-pago, Essa díspartdade foi comprovada açora ernpesquisa da Pro

lírica, e que pode ser mudada Teste. No entanto, 80010 das cerca de 110 milhões de linhas do país são de

a. tecnologia. tanto 'física 'pré':p�go. Quem já não ouviu a expressão: "meu celular é que nem pai de
.

.' .' .' " .
.

' .

santo, só recebe?" Pois essa é a saída dó brasileiro pàra ÍJsar o pré-pago.como social. sem arcar com o alto custo do servíço: Recebe as chamadas 1i0 pré-pago.'
. ,'A su�' condensaçâo nas

'

mas fazas ligações de teletonebúbllco ou fixo, Éprecisó pelo menos'
.

p�i��id�de's em P&D, 'd��e
..

'

estender-a validade.,q9,$_çr�ditps,d9_s�arlQ,�s pré�pa,Qo�J!ar.a até uf!l,!Il0,.oJ
levar a ativa participação dos negociar a redução dos impostos para evitar tal distorção entre os planos
pesquisadores e universitá- pós e pré-pagos. Torcemos por mais ação e menos discurso,

rios na construção e seleção
de conhecimentos organiza
dos, de modo a que se consti

tuam num "ethos" apropria
do para as tarefas do desen
volvimento tecnológico, li
vre das amarras e dos reflexos
da dependência externa.
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flliREVISTA
�Uf Dorval, Lessmann
o PDT poderá ter candidato a prefeito? Ruy
Dorval Lessmann, advogado, presidente do

diretório municipal do partido e diretor da

Câmara,de Vereadores há 28,'anos, com passagem
"

ele extinto PFL" diz que sim. A primeira vez que

� partidO disputou diretamente uma eleição
majoritária foi em 1996, com candidato a vice

na chapa de Alfredo Guenther (PTB), à época
!'

também vice -prefeito de Durval Vasel. Less

mann, que é suplente de vereador, diz que-o apoio
dado ao prefeito Moacir Bertoldi em 2004 "é

'

página virada."
,

o Correio do Povo - Agora é para valer

(candidato a prefei to) ?

Ruy Lessmann � Em 1996 disputamos a eleição
com um candidato a vtce-prefeiro. Em 2004
estive;mos na coligação de partidos que elegeu o

prefeito Moacir Bertoldi. Com a reoxigenação do
PDT a partir de 2000, alcançando hoje cercá de
600 filiados, acreditamos nessa possibilidade.

, '

'OCP. Por que o PDT saiu da base de apoio do

prefeito?
,

Lessmann - Foi o prefeito quem motivou asaída "

de alguns partidos da base aliada. Não deu espaço
no governo conforme acordo firmado à época e

prometido por ele. '

OCP. O PDT queria cargos?
,

Lessmann- O PDT queria espaço como partido
aliado para tmplanrar

'

propostas e projetos
anunciados' na campanha eleitoral. Mas nunca

fomos ouvidos. O prefeito preferiu outro caminho, '

governar à sua maneira e, deu no que deu.

OCP. QUe chances tern oPDT com urn

candidato a prefeito?
Lessma�n - Nós não varnos atrás do poder pelo

poder, o que hoje move alguns partidos. Nós
trabalhamos um projeto de governo, que
pretendíamos implantar a partir de 2005, mas não
nos deram oportunidade.

'

ocP. E qual será, o apelo eleitoral?
Lessmann_ É uma nova empreitada. O vereador

Ronaldo Raulino €' um dos destaques do partido,
,teve excelente performance como' candidato a

deput�do federal, com 16.056 votos em [aragua
do SlÍI 'e' h.oje aparece bem em pesquisas já feitas.
Isso dá ao 'partido a possibilidade de uma chapa
majoritária: Meu nome também está à disposição.
Lá na frente veremos a densidade eleitoral dos
pré-candidatos. Hoje estamos candidatos.

J?Q1ÍTICA: sABADO. 20 dr outubro dr 2007 I 3Celso Machado .

PIERO RAGAZZI

. ,

Merenda'escolar
Nédio Domingues, apontado em depoimentos

como lobista da', SP Alimentos' que terceirizou a

merenda escolar, não atendeu a convocaçãodaCEI "

que investiga supostas irregularidades no contrato
com a "prefeitura. de Jaraguá. Agora, virá por

convocação judicial. Há suspeita/de que empresa
de filhos dele seja. fornecédóra da \prefeittira. 'O

. nome de Domingues.apareceu durante.depoimento
do ex-assessor de gabinete, Luiz Antônio Grubba,
afirmando que ele' era visto constantemente nos

corredores da prefeitura.

, Terceirização
Vereador Ronaldo Raulino (PDT) advoga processo

inverso nó serviço público, Ao invés da terceirização
de mão de obra, cada vez mais comum, prega a

valorização do servidor, com capacitação e remuneração
condizente. Entende que a terceirização tem surtido
bons resultados em alguns casos, mas, aomesmo tempo,
encarece muito mais os serviços.

Longe
Com a ida do pastorjair Alexandre para o PSB, o

PTB está fora da base' aliada do prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB). O vereador Terrys da Silva, líder
do partido na Câmara, vê o afastamento como'

. definitivo.
-=---'-.

RETRANCA.
: O filho "

,
Choveram ligações no celular do vereador

AdernarWinter (PSDB). Na verdade, quem se

filiou ao PR foi o filho, Vanderlei Braz Winter. Mas
o pai pôde medir, no erro involuntário da.coluna, o
grau de prestígio que mantém entre seus eleitores.

Apurado
Pista sintética olímpica na Tifa Martins em ritmo

alucinante, concentrando boa parte da frota 'de
máquinas. Tem de estar pronta até dia 4 de
novembro; quando c-omeçam os Jogos Abertos. De
hoje até lá,.exatos dezess�is dias;

,Fiscalizando 1
"

Câmara aprovouaLeide DiretrizesOrçamentárias
,

da prefeitura de Jaraguá, mas comoito emendas. Uma
.delas impede o prefeito de remanejar 150/0. do

orçamento sem consultar 9 Legislativo. A partir de
2008, isso só poderá ser feito com lei autorizativa.

Fiscalizando ,2
Outra emenda impede que o prefeito aplique o

orçamento proposto para o exercício seguinte sem'

aprovação da Câmara, conforme constava40 projeto
. original do Executivo. Pergunt-ar não ofende: se;',
legalmente", isso é possível, então para que existe o

Legislativo]
.

, . '

SABRYNA SARTOTT I SECOM

o melhor, :
-,
..

'''O Judiciário catarinense está à frente no Brasil
'�m termos de agilização, de modernidade e

informatízação, pois foi aqui, neste Judiciário; que
surgiu a uma eletrônica." Governador ao receber

.

'. a ComendadaOrdem do,Mérito judiciário .
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MERCADO DE TRABALHO
I Weg é eleita a melhor empresa·
no segmento material elétrico
JARAGUÁ DO SUL

Município lidera. crescimento
do emprego formal no Estado

nizações empresariais emgestà
do país e resulta em um r

'

:

de empresas córn o meln�
desempenho em seus segmen
de atuação, publicado em

ção especial da Revista '

nheiro distribuída durante
evento, que aconteceu
última quinta-feira, em S'
Paulo.
A edição é recheada c

avaliações e rankings de ca

.um dos 30 setores, cons

companhias mais importas
dentre as que possuem fa,

,
turamento acima de R$100wl
lhões. O ranking das maionsp
receita líquida também estáru

edição especial, que conti

ainda com balanços dos setare

e o levantamento das melhor!
de cada um deles.

O evento, que lança também
o anuário, contou com i

presença do vice-presides
José de Alencar, do presiden
do Banco Central Henrique
Meirelles e' de dez. minisne,
entre eles Dilma Rousseff (Mi,
nas e Energia). I

Pela terceira vez a Weg. foi
eleita amelhor em "AsMelhores
da Dinheiro", no segmentoMa
terial Elétrico. Desde a primeira
edição a Weg figura entre as

me -lhores no prêmio, iniciativa
da revista Isto É Dinheiro.

,

Realizado em conjunto com
a consultoria Trevisan, o le
vantamento envolveu mais de
500 das maiores empresas do
país. Trata-se da única lista do
gênero que analisa as compa-
-nhias não apenas pelo seu de

sempenho financeiro, mas

também leva em conta indi
cadores de gestão nas áreas de

inovação, responsabilidade
social, meio ambiente, recursos
humanos e govemança corpora
tiva. Apenas no ano passado a

Weg se classificou em segundo
lugar, mas conquistou a primeira
colocação setorial no quesito
inovação.
A pesquisa "As Melhores da

Dinheiro" iniciou em 2004. A
iniciativa busca mostrar ao

mercado as melhores orga-

Ramo da transformação
gerou 62% do postos

.

com carteira assinada

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Depois de três anos traba

lhando no comércio informal, a
vendedoraCláudia Ferreira, 25, se
mostra realizada como registro na
carteira de trabalho. Há um ano

trabalhando em uma ótica do
Centro da cidade, Cláudia ga-

.

rante que otrabalhador com car

teira assinada, é mais valorizado
pelo empregador, alémde ter todos
os direitos trabalhistas garantidos.
"O empregador confia mais no

trabalhadorquando sabe como foi
o desempenho dele nas expe-

'" riências anteriores", afirma. "

Assim como Cláudia, 5�04
jaragúaenses conseguiram empre- .

go Call) carteira assinada nos pri- JANEIRO A SETEMBRO SETEMBRO

meiros nove meses do ano, colo-
• Representou62% do estoque de empregos • Representoo48%dosaldodeempregosformais
formais domunicipio nos últimos nove meses nomunicípio em setembro

cando Jaraguá do Sul no topo do • �a1dodeempregosnoano =.3.553. • Saldodeempregosemsetembro-::350

nki d
.

d
.13.1155contrataçoos ·1.348contrataçães,·

' .

..
ra mg o crescimento '.

o em- .10.30��esligamentos·' .• 99�deslígamentos
pregoformalricfsiadô.Onémero Perdigão negocia�co�m'p:ra,:da·Ele,va
deempregoscomcarteiraassinada maior saldo.de empregos formais rina teve o segundo melhor de- .

.

aumentou 11% de janeiro a" nos últímosnove-mesesídescon- _se��nho.da hístõríanos nove" p·'pode:superar:a�maior,'concorrPntesetembro, siderando a porcentagem -de pnmerrosmesesdo ano, fechando- '. . '..'
-'.

Osdados foram divulgados crescimento do estoque de ern- setembro c t d' 68 70' l' Ó
'

..

.

' - omaumen 9 e '�'. . "FLORtAN POLIS.. .

,
'

bilhões de reais no mesUl�
nessa semana pelo Sine (Sistema pregos) foi [oinville, com 8.720..... tos Em t mb fo

.

dI posll '72'4'·
se

edro, ramblcnah
os '."' ,

A ' Perdigão, . uma das período. A díferençaseríe roi,
NacionaldeEmpregol.vinculado postosdetrabalho.ficandojaraguá. '. postos e tra a o�_no. .'

. d dov-ní fi
. d

a Secretaria de Estado da do Sul com a terceira colocaçâo.. Estad ul do cue
-marores empresas o mercac o· <rnma, mas su CIente para �

. o, res ta o que supera em b '1' de 1" d h
Assistência. Social, Trabalho e A geração .de em.pregos. com-

.

d 3 8'mil' rifi
.

d
'

rasi erro e a imentos, esta.. ao negócio. ares e revanc e,

maIS . e " vagas. o ve ca o . .. '

d
oo.

," - d:
.

Ih d d !

.Habitação. Já o município com. carteira assin. ada. em Santa.Cata·� ,

.

al Ad'
.

.

.

. negociao o a aqUlslçao a..: em JU
.

o o ano passa o,
ua em IgV mes o anoantenot· .

EI (
. .

.

S' di n di
. .'" .

' concorrente eva antiga a la tentou-comprar a'rer
'

Avipal). Na quinta-feira; o -gão por meio de uma ofert�
mercado financeiro foi tomado. hostil na bolsa. A propostaloi
por rumores de que o negócio recusada.

'

estaria prestes a ser fechado, e A negociação com a Eleva
as ações da Perdigão tiveram é coerente com a estratégiade
forte 'osCilação:. Onternv-a '. diversificação da Perdigão.No
queda foi de 3,8%, �stima-�e ano passado, a companhia
que oriegócio custe de 1,5' comprou a Batávia e, maisre'
bilhão a 2 bilhões de reais à centemente, as marcas de lIlaf'

Perdigão.
'

garina da multi-nacional Uci'
Se a compra for concluída, lever, Se unir forças com a Ele'

a Perdigão atingirá uma marca va, sua presença no mercadode
histórica, ultrapassando a laticínios seráimpulsionida--
arqui-rival Sadia em fatu- a Eleva é dona da forte marCl
ramento. Somadas, as vendas Elegê. Procurada, a PerdigáO
de Perdigão e Eleva no primeiro informou que está em período
semestre chegam a 4,5 bilhões de silêncio e, por isso, não pode
de reais. A Sadia faturou 4,4 se manifestar.

Depois de três anos, Cláudia conquistou vaga com carteira assinada

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

.MA·IOR PRODUÇÃO ESTIMULA: CONTRATAÇ'ÕES""
município registrou 2,810 novos

postos de trabalho com carteira
assinada na cidade, segundo o

Caged. No período, foram'
. registrados 2.810 novos postos de
trabalho comcarteira assinada na
cidade, movimentando 16.553

contratações contra 13.743
dispensas.No total, JaraguádoSul
tem57.143 empregos formais.

Segundo a Fiesc (Federação
das Indústrias do Estado de Santa.
Catarina), o saldo positivo na

indústria de' equipamentos
elétricos se deu em virtude do

De janeiro a setembro,
foram 24.779 contrataçõe-s

. �,contra 19.075 desligamentosno
município,O setoreconômico

que mais contribuiu para o

estoque de empregos formais
no período foi a indústria de

rransformação - indústria de

máquinas e equipamentos
elétricos, produtos alimentícios
e vestuário. Em seguida
aparecem os setores de serviço

'

e comércio, Em 2006,
.

o

aumento da demanda no

período. Na indústria de ali-
mentos, o aumento.da pro

duçãotevecornoconseqüênGlli
a efetivação de trabalhadores
terceirizados e substituição de

pessoal. O técnico do Sine,
Osnildo Vieira Filho, destaca
que o bom. desempenho

da�indústria está relacionado à

'.retomada das exportações.
----
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Duas pessoas ficam feridas ...

em acidentes de trânsito
CESAR JUNKES

tolisõps teriam sido

�rovocadas por

ultrapassagem forçada

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Dois acidentes graves entre

motocicleta e caminhãomarca

ram a manhã de ontem. O pri
meiro aconteceu por volta das

6h45, naBR-280, perto do trevo
de Nereu Ramos. O caminhão

placasMMM-1634, de Schroe
der, passou por cima da moto

cicletaHonda/CBX 250 Twister

placasMDP-3206, de Jaraguá do
Sul, e tombou no acostamento

emseguida.Acondutora damo

to, Andréia Mathias, 23 anos,

escapou do atropelamento por- Motociclista tentava ultrapassar caminhão e por pouco não perdeu a vida

que caiu na pista contrária na

hora dabatida e teve apenas feri
mentos leves. O motorista do

caminhão, Robinson Sarti, 35,
não se ferili.
APolíciaRodoviária Federal

informouque amotociclista ten
tou ultrapassar o caminhão em

local proibido, mas decidiu vol
tar e se desequilibrou ao passar
por cima dos tachões. A moto

caiu na frente do caminhão,mas
Andréia foi parar do outro lado
da pista. A motocicleta foi ar
rastada pelo caminhão, que
tombouno acostamento.
O outro acidente aconteceu

porvolta das 11h30, na Rua 25

deJulho, perto daGatos &Atos.
O piloto da moto CG placas
MBU-7116, de Jaraguá do Sul,

"

Luciano Junkes, foi atingidopelo
caminhão placas LXB-1165, de
Schroeder. Segundo testemu

nhas, a motocicleta teria ultra

passado um automóvel e inva

dido a pista contrária. Ele foi le
vado pelos bombeiros aopronto
socorro doHospitalSão José,mas
não se feriu com gravidade. O
motorista do caminhão, Antônio

Izé, 36, nada sofreu.
ROTATÓRIA - O trechoda

BR-280 onde aconteceu o pri
meiro acidente é considerado um

dosmais perigosos domunicípio.
Segundo a PRF, aconteceram 20

acidentes nas proximidades
entre o dia 1Q de janeiro de 2006
e 31 de julho deste ano, comuma

morte. Para evitar mais aciden

tes, o Dnit (Departamento Na
cional de Infra-Estrutura de

Transportes) está licitando a

construção de uma rotatória

entre os bairros Nereu Ramos e

TUaMonos.Aobra vai custarR$
975 mil e deve começar a ser

construída em até 180 dias após
o término da licitação. Os

moradores reivindicam a obra há

pelomenos 15 anos.

Centro "de Atenção Psicossocial inaugura instalações
JARAGUÁ DO SUL
Atender os pacientes de forma

tU' hCUs umana e em um espaço
adequado. Estaé umdosobjetivos
d� Caps 2 (Centro de Atenção
PsiCOssocial) As .

tal
.,

(
. novas ms açoes

lora
.

Ill. Inauguradas ontem pela

�.O local de atendimentos
canaRuaLuisKienem, próximo
ao Lar das Flores.

O Caps é referência para o

tratamento de pessoas que sofrem
COlll.tM�-t ..

"-CUll> amosmentais, psicoses,
ne�graves, entreoutroscasos

que comprovem dificuldades de
viver e réalizar seus projetos de

vida, impedindo-as de cuidar de

si mesmas e de manter relações
sociais e profissionais. Para isso o

local conta com uma equipe
multiprofissional composta por

médico, psicólogo, terapeuta
ocupacional, "assistente social,
enfermeiro, oficial administrativa,
coordenadora e servente.

Segundo a coordenadora de

Caps, Eurenice Mabba, a

instalação é apropriada para o

tratamento, com elementos que
-

vão auxiliar na condução
terapêutica. Um exemplo é uma

horta relaxante.

O investimento total foide R$
4.254 provenientes do PAB (piso

. deAtençãoBásica). Este dinheiro "

foidestinado à compra de equipa
mentos,móveis, utensílios emate

rial elétrico.O imóvel é' alugado
pela Secretaria de Saúde, que pa
ga R$ 1 mil por mês. O Caps 2

funcionade segunda a sexta-feira,
das-7h30às 12hedas 13hàs 16h30.

SÁBADO, 2.0,d�'Jlutu�tii. dp',2oor 15
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Bandàs<":e' -dr's s-e apresentam
,

.

hojpc- no Festival Alternativo-
músicos. De acordo com Bruni,
a região possui p0UCOS lugares
que dão a oportunidade a eles

mostrarem o trabalho. "Que
remos oferecer uma boa estru

tura e uma forma de renda para
as bandas e djs", considera. A
renda que Bruni se refere é o

ingresso para os shows. O

dinheiro das entradas vendidas

pelos participantes ficá com eles,
para auxiliar na aquisição de

equipamentos, gravações deCD,
entre outros.

Os ingresso estão a venda

com as bandas e dj's, naMultisom
do Shopping, na Escola de Mú
sica Bicho Grilo e lanchonete

Pelicano ao custo de R$ 5 e R$
10 (na hora, estudantes pagam
meia).Aprogramação completa
pode ser conferida no endereço:
www.escolabichogrilo.com.br.
(GR)

possível para conseguir junto à

direção do banco. "Haverá uma

licitação da CEF para a lotérica,
várias cidadesparticiparão. Porém,
devido ao grande número dé

usuáriosemGuaramirim, é possível
que o município tenha êxito no

pedido", disse Foppa.
Anova lotéricadeve seraberta

nobairroAvaí, serápadronizada e
servirá para desafogar o grande
número de pessoas que utilizam a

lotérica da rua 28 de agosto, que

para pagar as contas, formam filas

imensas. (OA)

paraGuaramirím.

Guilherme é o organizador do
cerimonial e afirmou estar sa

tisfeito com a estrutura do par

lamento guaramirense. "Visito
muitas cidades pelo Estado, mas
a Câmara de Guaramirim está

acima das expectativas, pois é

muitobonita e organizada", disse
Corbetta.

Além do segundo juízo,
Guararnirim ganhará em breve

o novo fórum municipal no
bairro Amizade, que está em fase

de construção. Atualmente, o
fórum localiza-se ao lado da

PrefeituraMunicipal, na rua 28

de agosto. (OA)

JARAGUÁ DO SUL
Bandas e dj'smostram apartir

das 17 horas de hoje omelhordo
pop rock, hard core, metal,
música eletrônica e punk. rock
da região.O FestivalAlternativo

2007 conta com 18 bandas enove

dj's que se apresentam simulta

neamente no Parque Municipal
de Eventos. No ano passado seis

mil pessoas prestigiaramo evento.

Segundo organizadora, Bruni"
Schuartz, a intenção é repetir o

público este ano.

Bruni destaca que a

aceitação por parte das bantas

foi positiva. "Eram 39 inscritos e

tivemos que fazer uma triagem
para chegar as 18 bandas.Muitas
delas começam a se preparar para

o evento um ano antes. Este é o

grande momento delas", revela.
Um dos objetivos do Festival

Alternativo é dar visibilidade aos

Vereadores pedem
nova lotérica

GUARAMIRIM
Os vereadores domunicípio de

Guaramirim entregaram oficio

requerendoumanova lotéricapara
omunicípioparasuprir ademanda

por serviços de pagamento e

recebimento. O pedido foi entre
gue ao gerente da CEF (Caixa
Econômica Federal), Valnei Luiz
Foppa, que afirmou que fará o

Representante do TJ

visita a Câmara

GUARAMIRIM
O representante do Tribunal

de Justiça de Santa Catarina e

assessor direto da presidência do
1],GuilhermeCorbetta, esteve na
tarde de ontemvisitandoaCâmara

de Vereadores de Guaramirim. O

motivo da visita era a inspeção da
Câmara e últimos detalhes para o

encontro que se realizará no dia 9

de novembroonde representantes
e juizes do T], e do município,
estarão oficializando a nova vara
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. COM.UNICADO·
A 'empresa CJ ..·BATISTA COMÉRCIO E

REPRESENTAÇÕES LTÓA"inscrita no CNPJ
.

nº 03.39-5.739/0001-38,. comunica que 'foi
extraviado 5 blocos de Notas Fiscais de Serviço
dos nQ 01 a 250.

!.'
.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

PIIRII1III·1l
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ED I TAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 63/2007

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
Tipo: Menor preço POR ITEM

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos, destinados a revitalizaçãb do Centro HiStórico,
conforme especificações no ANEXO II deste edital. REGIMENT{): Lei Federal1 0.520/2002, de
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002; de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 06 de novembro
de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na

Rua Watter Marquardt nO 1.111 , bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura
dos envelopes serão as 09:30hs do dia 06 de novembro de 2007, na sala de reuniões da
Coordenadoria de Licitações e Contratos. VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA: R$1 0.014,40
(dez mil quatorze reais e quarenta centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e

esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Watter Marquardt nO 1 :111,
bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, GU via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br. ,

.

Jaraguá do Sul (SC), 18 de outubro de 2007.
NATÁLIA LÚCIA PETRY
Diretora Presidente

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

PBmlIlIRIIDl Secretaria de Administração
JARAGuADOSUl

EDITAL DE SELEÇÃO N° 03/2007/SEDEAD
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL abre inscrições e estabelece normas

para a seleção de pessoal que será admitido em caráter temporário. Tornamos público, para
o conhecimento dos interessados, que estão abertas inscrições para o PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO, de acordo com a Lei Municipal nO 2.003/95, regulamentada através do
Decreto 3.502/97 que autoriza a .contratação temporária.

1. DO CARGO
1.1. A seleção destina-se. à contratação de Auxiliar de Enfermagem 02 (duas) vagas,

com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
2. DAS INSCRiÇÕES
2.1. As inscrições para o processo seletivo de contratação de prestação de serviços em

caráter temporário, serão realizadas, no periodo de 18.10.2007 à 26.10.2007, das 07:30 às
11 :30 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, situada à Rua Watter

Marquardt nO 1111, Bairro Rio Molha, Jaraguá do Sul - SC ",

2.2. Documentação necessária:
O requerimento de inscrição será entregue' ao candidato no ato de sua inscrição,

devendo o mesmo fazer juntada da documentação abaixo.

a) cópia do documento de identidade;
b) cópia do comprovarne de escolaridade (Diploma e histórico escolar);
c) comprovação de expêriência profissional; conforme previsto no item 5;
d) instrumento procuratório específico, se candidato inscrito através de procurador;
e) comprovação da quitação militar e eleitoral;
n cópia do Registro do Orgão de Classe;
g) Curriculum Vitae (anexar cópias dos documentos que comprovem a atuação nas

áreas, a que se refere o presente edital, bem como dos certificados de cursos ou especializações
naquelas áreas);

h) Declaração de não ter sido penalizado em processo de Sindicância ou Processo
Administrativo Disciplinar no Serviço Público.

3.' DA SELEÇAO
3.1. O processo seletivo será realizado em apenas 01 (uma) etapa que consistirá de

Prova de Avaliação da Experiência Profissional, de caráter eliminatório e classificatório,
obedecendo aos critérios do Edital nO 03/2007/SEDEAD.

3.2. O edital completo estará afixado no quadro de publicações legais da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sito a Rua Walter Marquardt, nO 1111, Bairro Barra do Rio
Molha, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Internet através do site
www.jaraguadosul.sc.gov.br . Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 2007.

Celso Orlando Pirmann Moacir Antônio Bertoldi
Secretário de Administração Prefeito Municipal

correio.com@ocorreiodopovo.com.br
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Estado de Santa Catarina
Pref.eitura Municipal de. Jaraguá do. Sul

.

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 127/2007

Processo: 07/2007 - FROHAB
FUNDO ROTATIVA HABITACIONAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBL!CAS E HABITAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E .CULTURA

Tipo: Menor preço POR �OTE ....

OBJETO: Aquisição de materiais de construção diversos; destinados para uso da

S�c�etaria de ob�as públicas e Habitação, FROHAB e Secretaria de Educação, para realizêwão..
de dIVersos serviços, conforme espeeificações no ANEXO II deste edital e Minuta de Contrato.
REG!MENTO:Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/ .

2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA. e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES.,
'.'

Até �s 13:30 horas do dia 05 de novembro de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da
Prefeitura.Municipal de Jàraguá do Sul, sita na Rua Watter Marquardt nO 1.111, bairrô: ·l3.arra·
do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abértura dos envelopeeseráo as 14:00hs do dia 05 de .

novembro de 2007, na sala de. reuniões da Coordenadoria d�. Licitações e Contratos, llA�OR
TOTAL ESTIMADO DA COMPRA: R$ 69.380,40 (sessentâe nOve mil trezentos li o�etrta reais'
e quarenta centavos). INFORMAÇÕES: A integra do Edital e esCiarecimentos poderão ser

obtido� no seguinte endereço: Ruà Watter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha,
município de.Jaraguá do Sul-SC, ou- via Internet no endereço www.jaragu;ldosuLsc.gov.br.

Jaraguá'do Sul (SC), 18 de outubro de 2007.'
..

.

CELSO ORLANPO. PIRMAN� - Secretário de A$ninistraçiío

••
, I ! Estado de Santa Catarina

•.. II Prefeitura Municipal de Jaraguá do.Sul
L'IBBIWI1l
_....

,

EDItAL
PREGÃO PRESE.NCIAl N° 128/2007

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços .de caminhão caçamba tipo basculante e rolo pé de
carneiro, destinados para readequaçâo de curvas nas ruas 887-Domingos Anacleto Garcai,
.�60 - Oscar Schneider e JGS 461 - Elza Trapp Meier, conforme especificaçãp do Item I
do Edital e Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002
e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. VALOR ESTIMADO PARA
CONTRATAÇÃO: R$ 60.100,00(sessenta mil e cem reais). DATA, HORA it LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dla.õ de novembro de 2007, na

Coordenadorià de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter
Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos
envelopes serão as 09:30hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de

'

Licitações e Contratos. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internetno endereço www.jaraguadosul.sc:gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 18 de outubro de 2007.
CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

Manhã de Lazer
e Convivência e

Carreteiro no MARISTA

���<;\_üt1 ��
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Brine

Faleceu às 5h50 do dia
1910, o senhorDaniio
Cypriano com idade de
50 anos. O velório foi
realizado na Capela

-. Mortuária Sr. Bom .

Jesus e o sepUltamento
·

.

no cemitério Municipal
de Guaramirim,

· faleceu às 1 Oh do dia
:18/10; o.senhor .

'

·

.'. Severino'Paulo
'.X

Pfi�nger:corri idadede
69 anos. O velório foi
realizado na Igreja .'

· Evangélica Lutherana
· .são pauJo e o

.

.

sepultamento 110
cemitério Bom Jesus

·

em Schroeder.

Faleceu às 2h do dia
18/10, o senhor Arnoldo
Imroth com idade de 68

• anos, o. velório foi
". realizado na Capela
Mortuárla da Vila Lenzi
e o sepultamento no

cemitério Rio da Luz I.

, Radiologia Odontológica

ESPecialIsta em Radiologia e EndtJd!llltla
Mestrando.em Periodontia

Prof. GOlab. dÍls Dlsclplinas.de Radiologia
e.

.

de Oâ�tologr�5Uni
Atendemos Convênios

. .

Entregamos Exames em seu 'ConsuH6no
R. Ângelo Schiochet, 77_Sala'03-Cen�o /!SI

Jaraguá do sul-se (Em freme da Mauro VeleY

TeI/Fax.:47-3371-2991
E-mail:wbatalha@uol.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PIERO RAGAZZI

�

"Nao existe We.ta milagrosa"
�.

.

_-.... ,� e-

'.

Sabrina Rosa é formada em Nutrição pela Univali (Universidade do Vale do ltajaQ. Ela nasceu na cidade
de Joinville, tem 27 anos e há quase dois anos trabalha no Restaurante da Associação RecreaüvaWeg,
em Jaraguá do Sul. Antes, passou por uma cozinha industrial joinvillense. É casada e não tem filhos.

o Correio do Povo -

Como ter segurança ali,
mentarl
Sabrina Rosa - Existem

vários programas que atendem
a necessidade dos consumi,

dores, mas existem muitos lu
gares que não têm essa preo
cupação. Tudo deve ser inspe
cionado, com rótulo e origem
definida. Quando se come fora
de. casa é preciso olhar o am

biente, "yercomo ele se encontra
no aspecto de higiene.

OCP , O que é um ali,
menta seguro, no sentido de
umaboa alimentação?
Sabrina �� É aquele que a'

pessoa pode, tonier com tran

qüilidade. Ele deve ter uma

origem segura desde a indústria
até Ghegar à mesa db consu

midor, semaocorrêncíade qual- •

quer risco em nenhum desses·
prOCessos, para a pessoa come
loco�aspropriedadesnutriCio�
nais intactas.

cx:;p - Quais osproblemas '

Püssíveis entre um processo e
outro?

Sabrina - O alimento pode
ter sido contaminado de forma

.-

física, química ou biológica.
.

ocp - O que garante uma
boa alimentação?

Sabrina - A qualidade de vida
do indivíduo.A alimentação é es�

sencial para a prevenção e tra

tamentode doenças, porexemplo.
Isso inclui todas as fases, seja a in

fantil, a adolescê�cia ou a adulta.

OCP - Isso quer dizer que
cada pessoa precisa de um tipo
de alimentação diferente?

Sabrina - Não existe uma

regra para a alimentação. Eladeve
ser de acordo com as necessidades
da pessoa. Os pais são funda
mentais nisso e precisameducar os
filhos a comer demaneira correta.
Até os dois anos de idade, a ali

mentação das crianças é respon
sabilidade deles e necessita ser

segura e visar o crescimento.

Depois, quando elas crescem,
começam a influenciar a escolha
da comida. É aí que se precisa ter
muita atenção. Muitos alímentos .

não são aquilo quemostramserNa
adolescência, surgem os fast food.
Temos de mostrar a ele outras

fontes de alimentação, trocar o
refrigerante por sucos naturais e

evitar as frituras .

OCP-Porque os chamados
fast foods são tão abominados

pornutricionistas?
Sabrina - Porque oferecem

refeições combaixaquantidade de
nutrientes e têm excesso de li�

pídios (gorduras).

OCP - O que é uma ali,

mentação correta?
Sabrina - É aquela diversifi

cada, balanceada, com .fiutas,
legumes e que tenha OS nutrientes
essenciais para cada indivíduo,
semmuita gordura. O ideal é não
se privarde um tipo de alimento e,

exagerar no outro, tendo sempre
bomsensonaescolhado cardápio.

OCP-Amudançadehábitos
alimentarês vem levando a po'

. pulação a altos índices de abe,
'sidade? O Brasil já está entre os .

cinco países quemais consomem
drogas para emagrecer. �

Sabrina - Sim, essa é a rea

lidade. Por isso a importância da

educação alimentar na fase infan
til. Os pais devem estimular as

crianças desde cedo porque na

adolescência se criamhábitos para
a vida inteira. Hoje a estética é

muito valorizada na sociedade.
Essabusca faz as pessoas quererem

.

SABRINA,ROSA

.' NutflQi�nista ·Sabrina Rosá fàla' da importância da �fuJ�i1tação ':.
na busca de 'uma vida com.mais qualidade e condena' o senso�

z:-
.

.

-'est�tico da '�OJlulaÇãO, alertand� quenem toda dieta é'
'

,-

a(léquada par�. todo mundo.
... ..'i"

KELLY ERDMANN '.
.

JARAGuÁ rio' SUL" ,

Há quase três-décadas o mundo dá atenção especial ao que as �:é
pessoas ingerem durante as refeições. Inspirado nisso, o .' ';
governo br�ueiro instituiu a Semana da Alimentação. Neste f,

ano, o tema trabalhado durante o período foi�'direito aela já � .

que em todo o planeta cerca de 800 milhões de'seres humanos ;
. ,

'passam, aià,;"c:i�día, por situações dê insegurança'alimentar; Na"
"

prática, isso significa não ter acesso a comidas de qualidade e

quantidade suficientes. Em contrapartida, ainda há quem
desfrute dessa possibilidade, porém, de maneira incorreta. O
fato soma mais algumas milhares ao número de pessoas que
sofrem os efeitos negativos causados pela comida. Dieta, efeito
sanfona, gordura. É sobre os benefícios e malefícios de cada um
deles na busca da vida saudável que a nutricionista Sabrina
Rosa fala a seguir, em entrevista ao O Correio do Povo.

emagrecer quatro, cinco quilos
em um mês. Isso é errado. Elas
devem fazer, sim, uma re

educação.riutricional para perder
esses quilos aos poucos.

OCP - Com a proximidade
do verão isso é ainda mais
comum. Quais os perigos dessa
atitude?

Sabrina - Na véspera de ve
rão as pessoas queremema-grecer

rapidamente. Mas, isso ocasiona
o efeito-sanfona,Oorganismo es
tá acostumado a receber uma

quantidadedecomidaeconsumo
de nutrientese de repente ocorre
essa redução drástica. Ele ficaper
dido, não sabe aconteceue se sen
te ameaçado. Então, fica mais

lento e corridificuldade de perder
aquele peso extra.

OCP - E as ditas dietas

milagrosas?
Sabrina - Dietamilagrosanão

existe. Essas tendem a ter res

trição de alimentos e isso pode
levar o organismo a doenças, co
mo a anemia e a hipovitaminose
(falta de determinada vitamina).

OCP - Antes as dietas pre,
gavam que a gordura era a

grande inimiga da saúde.

Agora, ovilão é o carboidrato?
Sabrina-Ocarboidrato em

excesso acabase transformando
em gordura. No nosso organis
mo nada é desperdiçado, tudo
se modifica.

OCP - Quando é preciso
começaruma dieta? '

Sabrina .....:.É sempre bom
procurar um nutricionista com

.

freqüência. Ele vai informar o

peso ideal e. a dieta correta.

OCP - Como você avalia
a .alimentação brasileiro?

Sabrina - A'rradícíonal é
, muito boa..Arroz, feijão, uma
porçãodecame everdura.Mas;
devemos termais cuidado com
os exageros, cozinhar com.me-

I
nos óleo, grelhar as carnes e

diminuir os doces.

OCP - QuStI é o maior
inimigo d� quem deseja estar

p emforma?
Sabrina � São as grandes

restriçõesn�tricionais e ::ISdietas

milagrosas.A pessoa precisa fa
zer; nomínimo-quatro refeições.

, pordia e no intervale delas sem"
pre procurar uma fruta.
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oBoticário' você pode ser o que quiser

La",aHf.ICto LI"Áa P,ala
2001/2008'

"

,

I

fone: 3275-3290
Rua Bernardo Dornbusch. 432 - Baependi - Jaraguá do Sul I

com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

Aguardamos' o sabor de'sua 'YISlt(
Atameda 25, sala :J.:J.

.

Fone 3055 2229.

Há 46iano�crialôdo-açõe� que
.

muoam á.vid�dá-s pesseas
I
f-, , , -�'.

'Ir _ ...,

+ de 2,5 mil novos'
i

empregos Só ano;

+ da30 mllhMs na antecipação
..... f t

de lucros aos cólaboradores em 2007.
,

i : .

+ de 27 mil p�rttcrpações em
. Cursos de capacítaçãO'pfõfiSSióriá[

+ tranqüilidade através do plano de

previdência privada aos colaboradores.

•

ill
-

i
� -

:' -Q'�-Jl,WEG A�-� - mui�O+
evoce"""� op4)rtunjd�d�

. ..-_IIi_.. __,_.J
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':'EBASE: DO,DIA'·.··
..,,' .. .'; '.'

.

;' .:
.

É serrían� de •.
'

champanhe � ..
'

. As'drftçuldades'saocomo,(jp
HOJ'e, na 'Praça Nereu Ram.Os .,'

.'
'.

h' E'I' ,
.

1'"
. .apagar .. "de v�las' n.·.·a .família,

. montan as.,
.

as so S� aptamam
em [oinville, .às IO, horas, .

acontece- apresentação .
do Rahn. '. POlS ontem (19), quando.avançamos sobre elas'.':

..

espetáculo "Série Concertos Reiner .Rahn recebeu cot:o de
_

'.
,

Brilhantes", 'da Orquestra parabéns' e hoje .é: á vez:' do .: Provérbio japonês
SOCIESC,· regida, pe l a Renaldino Rahn, "o popular-. " .. ', .' .. '

....: .
.. ··Com·en't"el' .na minha..coluna" a'..

e ontem qu·.·.e a,'Fe'l'j:o'ada,"dos
maestrina Fabrícía Piva. Um Dino ser cumprimentado.' ,ti '�'DICA'DESABADO

'

,

'Bombeirosera aberta para opúblico. Errei! A' fésta é uma

repertório eclético;' com O: t .. .-. .' '.' ':d' .

'.
" .c'o'nfraternização entre' im.p'r·en·'sa, apo'l'ador'es dacorporação e.

música barroca" -romãntica.. ,SoYe�:x ��r���,'ata,%�;r: ,est�;' . Assisrír-aoPrograma Moa-Gonçalves, '" '.convidados.: Taío recádo.
" .,�,

.

'

jazz, rock e MPB. Vale a pena feliz', é q'ue os aniversariantes. às Ij horas, ria, :ftedeTV Sl!l.
'.'" "**'.' ,

.,
'

"

conferir! ' d'
'" " .

. pai e filho'. "abriram a mão" e
O pessoal bacana ,o CCAAmareou presença em.maisum ,

vãodaraquela festa para elas. II Dfe' -DE DOMIGO �RJMDc' ,'"�:' : �" " �,':'i'
,
.' :{.

'

Em P()1herode, ;col):teçe. h0.j�, dia 20,"afes'�a:'Wha�s Up; no
Momma, Muito \iltb'-<=\sttál e,gente' Horiita ao' som dosD]s;
]bFulny,& Kdó vs F�feu"No 'Zº piso-rola �m pagode,esperto,
com 0.,grupoNossoJêir.o eDjLeo.Festa'das'boasl

'

.'

**
'

.'

""._ '",,�
':':, �

-

�"';:,:.. - -", ._. ",

".

'-:'
.

"�'. ""�', .

", ,;·Ocantor Zé A!naro, faZ show hoi�·néJ Cq.opetia,Bi�rbude,.
einJaraguá. Valc'a-pena conferir!

'
'. ..'. '. '

**

�J!.
OCORRElODOFOVO �'.

S.OCIALiOA
FIDELIDADE PARTIDÁRIA'

o Supremo TribunalFederal'(STFJ det�rminou dias atrds

que o pare,cer exarado n� dia 27 de março ,pelo Tribunal

Superior Eleitoral CTSE) �st4 em ·vigor e que o mandato do

detentor de cargo eletivo:",pertence ao partido que.o elegeu:,'
Decisão de holofote bonita, if!lpactante,'mas inÓcua, porqu�
ná� tem ampara constitucional e,�ão sir c01)SegUe' um' .'
consenso de normas que orientern os ,partidos sobre os

procedimentos paTa reivindicar a vaga dO,s' "i_nfiéis".�Como, '

os Tribunais Regionais Eleitorais julgariam cada' caso, por
rito sumdrioou corn ampla defesa do acusad�? Se preválecer .

a segunda oPção o -processo vlii se arrastar .por tantos anos' .

que termina omandato e o julgam.ento ainda :não' ocorreu.E :

como tornarmais rdPido opr�cesso é�lgo queos m�nistros dó "

STF e TSE ainda nao sabem.
i.

CONCERTO, DOSEOUPLA

. 8QLABRANC� ..

f quem está ma:is f�liz que
gansa nova na lagoa, é a nossa
primeir� damá,N ilda Bertoldi.
E omotivo de toda a felicidade Quem fi�ar em Jaraguá pode ir
e seú novo brinquedinho, um � t \! a' 'M o i n h o Dis c o
hndo e reluzente Peugeot zero

-

b I E Ih d comemorar o niver de dois
a a: o a, veio com to os os

oPCi.onais que manda o anos da casa. Os Chefes, de
fIgurmo. O mimo foi presente Floripa, e DJ Sandrinho são as

Bdo maridão, o prefeito Moacir 'atrac,ões quentes da noite. Bolaertoldi.
,'. , ."

branca.

BALADÀ

Curtir o último dia da Oktober, em
Blumenau. <,.,',

NAURBE

NOVO HORÁRIO'
,.,-_'

'./
'

. :.-.

o Programa Moa Gonçalves mudou
de horário. Agora, é transmitido aos

sábados, pelaRedeTV, às 13 horas e

nãomais às 18h30min.

E quem está dando um razante
por Jaraguá do Sul é a minha

pmiga, a simpática tia Perina

Racker Campestrini. Veio de
odeio para rever a mana

Zoraide Rozza e p�eparar
aqtla galinha caipira para estefO unista. Tia Perina é uma

hlgura, E sempre tem uma boa
1st'

,

dona pra contar. Neste fim

ebsemanameu regime vai parao eleléu.

SÁBADo,'2ô de outubro de 2007109

Por Mi>a Gbflçalves
(r!jo(Jgoncaives@netuno.com,br)

TE- CONTEI! .

.

_

'. Hoje temStrassenfest naRua Ferdinando Pradi.em frente

.

ao bar do. Sérgio. A partir das 9)ipras estafemos lá;
'" conferindo a boa música do, GeGe & Rochele, DJs

.

' Marcelo Luiz, Paulico' e NenêWolf:e .o grupo. de pagode
.

.;. Nova Tendência.
.

.

.

**
' ,

Começou a temporada de praía. Tanto é' que os bares mais

antenados do litoral catarinense já estão a procura de seus

garçons. Só o Capim Santo, de Barra Velha, precisa de três;

Até vou entregar de lambuja, quem se. ínteressar é só ligar no
fone (047)3456-:5348.

.

**

Com essa, fui!

3273-0102
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1 o I SÁBADO, 20 de outubro de �007 EXTRA OÇ()�OD01lt\ll� " ,'."
, ,,'

•

",' {(VI l�, <, _ ,,' 1'1

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Tropa de Elite
(16h40, 19h, 21 h20 - Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h20, 16h40, 19h,21h20
-Sáb/Oorn/Oua)
• Cine Shopping 2
Morte no funeral
(17h20, 19h1 0, 21 h - Sex/Seg/T�r/Qui)
(13h40, 17h20, 19h10,21h
- Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 3
Superbad .; E hoje
(16h40, 19h, 21 h1 ° - Sex/Seg/TBr/Qui)
(14h30, 16h40, 19h, 21h10
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Tá dando onda (Dub)
(14h - Sáb/Dom)

Resident Evil 3: A Extinção (Dub)
(16h, 17h50, 1,9h40, 21 h30
- Todos os dias)
• Cine Cidade 2
Vira Lata
(16h, 17h40, 19h20,21h
- SeX/Seg/Ter/Qua)
(14h20, 16h, 17h40, 19h20,21h
- Sáb/Dom/Qua)

,

• Cine Mueller 1
Tropa de Elite
(14h30, 17h, 19h30,21h50
- Todos os dias)
• Cine Mueller 2
-Ligeiramente grávidas
(13h45, 16h30, 19h,21h30
- Todos os dias)
• Cine Mueller 3
Putz, a coisa tá feia (Dub)
(14h, 16h - Todos os dias)

Resident Evil 3: A Extinção
(18h, 20h, 22h - SeX/Seg/Ter/Qua/Qui)
(20h, 22h - Sáb/Dom)

Tá dando onda (Dub)
(18h - Sáb/Dom)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Tropa de Elite
(14h20, 16h40, 19h10,21h30
- Todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
Superbad - É hoje
(14h10, 16h30, 19h20, 21h40
- Todos os dias)

,

• Cine Neumarkt 3
Stardust - o Misterio da Estrela (Dub)
(13h40, 16h10 - Todos os dias)

,

O vigarista do ano

(19h, 21 h20 - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
Hairspray - Em busca da fama
(19h15, 21h45 - Todos os dias)

Putz a coisa ta feia (Dub)
(13h50, 15h40, 17h30 - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
O homem que desafiou o Diabo
(14h30, 16h50, 19h40, 21h50
- Todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
Resident Evil 3: A Extinção
(14h, 16h, 20h, 22h
- Sex/Seg/Ter/Qua/Qui)
(14h, 20h, 22h - Sáb/Dom)

Tá dando onda (Dub)
(16h - Sáb/Dom)

�correiodopovo@ocorieiodopovo,com,br

,.,

"R'lo da luz incluída' no roteiro de imigração
o Correio do Povo, edição de 17 a 23 de outubro de 1987,
noticiava que a Fundação Nacional Pró-Memória, do Ministério
da Cultura, havia concluído a primeira etapa do projeto que iria
incluir o município de Jaraguá do Sul no roteiro nacional de
imigração, com o mapeamento das casas e construções em

.,,,.,,.��.. enxaimel. Segundo a matéria a arquiteta Maria da Graça

�ªlI;;, �;��:����::�� :��i���I�uOe�0���í�����:���da3;tapa, que
�;!E�� ,

se iniciaria, asseguraria a inclusão de Jaraguá do Sul no roteiro

��§§3'����1" ,�;��od������;;�����,seu�-�����oddae���:ed:u�i�edc��uszéria
��:;;;�:,.���.:-�n. w"i,o d. imiá<c�". ��;ZI.f _-' lncluídc como roteiro de importância nacional; dado o contexto
'�1f;���l�i :::;""�;:�'';':;� cultural da colonização germânica, que nele se inseria, como

!:��;: !���7;��.. . ;�;��:����d��f���:n�i�::����as, móveis e as próprias

- O DIA DE HOJE,
SANTO
Santo Artêrnio
Santa Iria

EFEMÉRIDES
Dia do Arquivisfa
Dia do Poeta
Dia Mundial do Controlador
de Tráfego Aéreo
Dia do Profissional de Informática

1748
Morre em auto-de-fé em Lisboa o

último brasileiro condenado pela
Inquisição.

<'

1978
O presidente Geisel inaugura a

primeira etapa da construção da
usina hidrelétrica de Itaipu.

1988
EUA impõem taxa de 100% para
produtos eletrônicos, farmacêuticos
e de papel importados do Brasil.

'

1991
Aírton Senna conquista
tricampeonato de fórmula 1.

,PREVISÃO DO TEMPO
Predomínio de sol no final de semana

Tempo estável com sol e calor em
Santa Catarina. No domingo à tarde,
uma frente fria se aproxima do Estado,
favorecendo pancadas isoladas de
chuva com trovoadas. Temperatura
elevada com sensação de abafamento,

� Jaraguá do Sul e Região

,O CliC DO LEITOR
fia

Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo,com,br

A gatinha Pituxa veio receber sua dona, e aproveitou para
posar para foto! O clic é da dona e leitora Eli OIsk,a.

UTILIDADE PÚBLICA
SHOW
A banda jaraguaense Donos do Bar
estará amanhã no Pelicano Bar, na
Barra do Rio Cerro, apresentando
clássicos do rock dos anos 80 e 90,
a partir das 15 horas.

BINGO
A 4a fase de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos promoverá um

bingo no dia 20 de outubro, na Igreja
Nossa Senhora das Graças, na Barra
do Rio Cerro, a partir das 14 horas,

20/10
Antonieli Merine
Carta Grutzmacher
Claus Milcher
Dirceu Hister
Dusnilda K. Schumacher
Edson Junckes
Everson Jagn
Gerson Marta de Oliveira
Giovani Venturi '

Jair da Silva
Jonas Demathê
Jusemar Boing
Marcos Gumz
Maria Terezinha Kath
Mariana Nellmann
Marti de Souza San Clemente
Maurici Antonio Perk()wski
Mauricio dos Anjos Jr, .

Nel�i Hubner
RenaldinoHahn
Ruth Zastrow
SaraA dos Santos
Valmir S. de Lima

'

Valmira H, Ershing
Viviane Jurke

21/10
Adenice AB. Sardanha
Anderson Nasato
Avenita Gessner
Chartes Roberto Gomes
Clara Guths
Cláudio Ronchavilo
Cláudio Straub
Denise Ramos
Fabiano L. Bastos
Gabriel Assis
HildaWolf
Inaura Mattos
Ivo Hass Junior
Jeane Schmidt
Márcia G. Bassani
Marti Rengel
Neuritânia Maria de A. Nagel
Olga Saibert
Richard Mahnke
Roseli Wescphal
Silvino +onrn
Vitória G. Schroeder
Waldemar Blank
William Voigt
Zelinda Gneipel

f
\

\,

�LAGES
MIN: 13°/MÃX: 30·

HOJE 6Mí�: 17"C
MAX: 28· C
Sol com nuvens

DOMINGO6Mi�: 1rc
MAX: 29· C
Sol com nuvens

� Fases da lua

SEGUNDA

d TERÇA r>.MiN: 19·C MiN: 19·C
�MÁ)(: 26· C "" " MÁ)(: 23° C ""

'

,

Sol com pancadas
'

Chuvoso
de chuva

� Leçendas

����-I?�m I '¥21 S? je I !!nublado I

6/
.JARAGUÁ (

DO SUL
MiN: 17° ! MAX: 26°

:: �
'lU

....�/. FLORIANÓPOll�� � MiN: 200j MÁX 16'

I

I

MINGUANTE

)) 3{10

NOVA CRESCENTE

• 11110 � 19/10
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f�rna Ma�a ;

lorela disfarça e, diz'Que só não Quer deixar

seunoiVo sozinho.Rafaeldit a Peter Que

não se lembra do acidente, nem do

,UiCêiiâiO: Ravia conta a Pér91;a Que M!ldéia
, estícuidando de Nina,maspe.dê.segredo.
flá�oéonsegueleras páginasmanchadas
iIo diário de Marta e Pérola se surpreende,
aosaber que �uamaê lhe,deixou o anel de

valentina. Carol fogç com Miquel. Aávio lê

no diáriO, qu(Marta �nha medo ,de Zilda,
I)1isela a ame�çpu por causa do anel.
PeleriieijaEv3e pOOee.Que ela vo�e para a

I�anda com·el�:
"

�IP'Prcados
Clarice sedecepcioná'com a revelação
de Flá�iP, mas el� garante que está ao

seu ladoe que descobriu todas as

armações de Beatriz. Flávio e Clarite.
combinam de se encontrar, no parque, ,

�ara descobrir uma fonna �ela recuperar
seus filhos, Adriano descobre que é

neto deRomeu, Ágattia faz uma visita
a Flávio, Reginaldo avisa Beatriz que
Flávio deve.se casar com Ág'atha.
Barão pede ajUda de Ágatha para
simular seu assassinate. Flávio está
determinado a· se casar com Clarice,

,

Rágis entra na,igreja com o exame

nas mãos,

Duas Caras
Evilásiodiz que não está interessado no

conVITe, Heriberto argumenta com Branca

�ue Sílvia é murro jovem para ser retora,
mas Branca permanece firme, Antônio
discute com Célia. Geraldo decide seguir
AI�ra e vê quando ela entra no hospital.
Pastor Lisboa aconseha Rebeca a se

lançar como cantora gospel, Edivânia
�ede que alguém socorra o Pastor.

Ferraço diz a Bárbara que vai continuar
brincando de gato e rato com Débora,

Ferraço vê a foto de Sílvia no jornal e
demon�tra interesse, Juvenal abre a

�orta para Solange, que diz ser sua filha,

luz do Sol
Van relembra a cena do tiro. Zoé acha
�ue Lorena e Van estão envolvidos na

morte de Nelma, Duda e Bernardo
visifam :ran, mas a enfermeira não
�errnITe a entrada deles. Lorena chama
Valadares de frouxo por causa de Duda,
Zoá pergunta por Nina e Drica conta que
ela passou mal. Belquiss acompanha
Nina ao médico, Rick, Guiga, Leonardo,
Marcelo, Paulo, Laura e Bernardo
conversam snbre o atentado contra Van.
Belquiss vai à casa de Milena e pergunta
se ela fez algo contra N ina,

taminhos do Coração '

fried'IZ que chefia pode sertanto homem
�uanto mulher, Helga acha que é alguémda la 'I'mila Mayer, Eric avisa que tern
ordem para matar qualquer um que

�esconlie quem seja o mandante, Toni
lea magoado com Aristóteles porqueele sempre omitiu o fato de que ele é um
mutante, Cleo diz para Irma que Platão,
Contou
I

que se algo acontecesse com
eeumdo "-

I
sse chegaria para sua familia,

rrna laz Cleo prometer que jamais olharáo dos '.

Cleo
Sle se o tal documento aparecer,
diz que não pode prometer nada.

EXTRA
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo,com,br

CASAL·
Começa a esquentar i:i
clima entre Júlia e Evilásio

.

Caó, personaçens de
Débora Falabella e Lázem
Rainos, na novela Duas
Caras. Nesta semana, os ,

atores foram à praia de
.

São Conrado, no Rio de
Janeiro, para gravar

.

. algumas das prtmeiras
cenas românticas da'
dupl!l. A cenamostra um
oos prtmeiios beijos do
casal, qúe acontece em

" um:dosbancos do
calçadão da praia.

VETADO
NEGOCIAÇÃO

sAiADli, 20 de outubro de 2007 111
.�.

A Globo vetou um comercial
,

estrelado pelos apresentadores
do Hoje em Dia, daHecord,
segundo o site Terra. Por causa
da restriç�o; sóforam gravados .

. comerciais ,em que Ana
Hickmano, Britto.Jr. e Eduardo
Guedes aparecem separados.
:Já na Internet e em jornais, os
;,ttês aparecérn lado a lado. O

j" "
:: veto é norma da emissora. A

interes�ira:;' Globo prqibe éliti$S de fazer
il�gem, �i,�c �

.

campanhas íriterpretando
, .'

". personagens.E a regra.vale
para os programas da
concorrênciil '

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e vlcíante. O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com números de 1 li 9 sem repetir números em

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

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Pedido de Natal
Próximo ao natal, Joãozinho 'resolveu
escrever uma carta para o Papai Noel,
pedindo uma bicicleta.
"Papai Noel, fui um ótimo garoto este

ano, ajudei meu pai, minha mãe e até
,

meu irmãozinho, quero uma bicicleta".
Então parou e pensou:
- Ele não vai acreditar, vou refazer a
carta.

"Papai Noel, sei que não fui muito born
este ano, mas acho que ainda mereço
uma bicicleta".
Não satisfeito, ele joga a carta fora, vai
até o presépio, pega a imagem de Maria,
coloca dentro do sapato e escreve a

.

seguinte carta:
"Jesus, estou com sua mãe, se quiser
vê-Ia inteira de novo, mande o Papai
Noel me dar uma bicicleta",

SOLUÇÃO

Libra {23/9 a 22/10�
o libriano pode viver momentos de encantamento na área dos namoros, Se souber aproveitar as
chances que o dr'a lhe dá, poderá viver algo diferente no seu dia, Saia com amigos com quem
ama. O melhor hoje é curtir tudo de bom que a vida pode lhe oferecer.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/41 .

. . '

o dia está lhe enchendo de criatividade com Lua ainda no signo de Aquario mas hoje em

aspecto com Netuno, Você pode aproveitar essas energias, indo à luta, em busca de seus

ideais. Os amigos podem lhe trazer novas idéias e incentivo, o que lhe deixará bastante
.'

satisfeito, ,

- Touro (2114 a 20/5)
Lua com Netuno hoje mostram ao taurino que está na 'hora de se mexer mais e ir atrás do
desenvolvimento de suas funções no trabalho, ou na escola, As pessoas o estão admirando e

você conseguirá surpreendê-Ias com seu jeito conduzir as coisas,

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Muita criatividade e alegria marcam seu dia, O melhor que tem a fazer é tentar vive-lo de
maneira irreverente, sem deixar escapar nada de bom que o universo está lhe oferecendo,'

Coloque mais aventura e entusiasmo no modo de encarar a vida. Isso também lhe fará bem,

Câncer (21/6 a 21n)
As, transformações ocorrem quando menos se espera, ainda mais num dia como o de hoje que
Netuno está em contato com seu regente, Isso indica um bom dia para se ligar no seu lado mais

obscuro, e encarar o que lhe possa ser misterioso,

Leão (22n a 22/8)
Ótimo dia para se entender com a pessoa amada, Todas as parcerias e todo tipo de associação,
mesmo as de ordem afetiva, se encontram hoje num momento em que você consegue conduzir
as coisas, com seu charme, Apenas evite ser cornpefítívo.

Virgem (23/8 a 22/9)
Dia de dinamismo e rapidez no decorrer dos acontecimentos e das realizações de suas tarefas,
A Lua no seu ambiente de trabalho mostra que os contatos com amigos marcam seu momento,

Organize. melhor sua agenda para dar conta de todos os cornpromíssos.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Mais um dia em que a Lua ocupa o setor que diz respeito à sua casa e sugere você a dar uma
mudada geral na sua casa, seja na decoração, na organização da refina, ou mesmo no seu

comportamento com seus familiares, O momento requer transformações e abertura ao novo,

Sagitário (22/11 a 21/12)
Ainda um ótimo dia para conseguir expressar o que tem planejado nos últimos dias. Você só

precisa saber a pessoa certa a quem deve falar sobre o assunto, É bom também ser mais
didático e ciaro ao falar, para que as pessoas acompanhem seu pensamento.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Se você ainda não decidiu como vai aplicar seu dinheiro? Se está passando por este dilema, é

possivel que hoje tenha uma idéia ótima, É um excelente dia para tomar umá decisão nesse

sentido; porém àvalie algumas situações antes de ag,ir,

Aquário (21/1 a 18/2)
A Lua ainda transita pelo seu signo e favorece que você sinta um acúmulo de energia que pode
deixá-lo um tanto perdido. Procure parar e descriminar seus semímentos. Não desperdice
nenhuma gotinha de disposição para satisfazer si mesmo,

Pflixes (19/2 a 19/3)
O pisciano ainda se encontra num bom dia para refletir a respeito de algumas questões que
embaçam sua vida e o sucesso no que faz, Aproveite que está hoje super sintonizado com o

universo, e procure deixar que o cosmos o conduza a respostas claras sobre si mesmo.
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A turma comemorou 'o 1° aninho
do Felipe Marciel no último dia 7
na casa da vovó Rose. Parabéns

da mamãe e papa'

,

A gatinha Milene Cristina RebelaHo

completa 9 anos dia 23. A festinha
será hoje! Os pais Gilmar e Elizêle e

o Irmão Max desejam felicidades

O pequeno 5 filho de Silmara e Alexandro

completou seu 1° mês dia 14. A turma do
CP deseja muitas felicidades a linda família

Na foto
Rayssa
Travalha
orgulho do

papai
Angelo e da
mamãe Ana
Cristina

,.. ',I"

: .6 CORQEI(}1)OPGVO

�o··P�ÕMOç:XÕ·�DIÃ:".i)�S:CR�A�NçA·S··�
·

.,

·
'

·
'

· .

,

.,� .

I

�
,

'.

PÁGINA DA CRIANÇA,

Neste dia 23 a Isabelly Luisa
Cardozo completa seu 1 ° aninho. Quem a

parabeniza são es pais ROdrigo e Sirley e

os avós Adolfo e Odete

Essas duas meninas lindas Nicole e

Gabrielli recebem os abraços e

beijos dos seus pais Ederson e

Sandra pelo dia das crianças

A linda Andressa Michels

completou 7 aninhas dia 1°. Quem
desejamuitas felicidades é sua

dinha Joice Karine que a ama muito

A princesinha Luana Freire de Souza
completou 5 meses dia 15. Os pais

Lu e Tony estão muito felizes

Gustavo Venera completa 2 aninhas dia 24.
O irmão Mateus e os pais João e Claudete

desejam muita saúde e toda felicidade do mundo!

A diretora, professores
e funcionários da EMEF

Anna Tõwe Nagel
parabenizam o aluno
lucas Ribeiro Garcia
pela 3° lugar no xadrez,
na Olimpíada Escolar

(etapa nacional)
realizada em Poços de
Cladas - MG, na 1 a

semana de outubro

A fofíssima Giovanna Alvina Lenzi, toda
sorridente, comemorou o seu 1 ° aninho dia
18. A festinha será no domingo, em Curitiba,
onde ela mora com os pais, o tio-dindo e a

avó. O tio-avô Celso e toda a familia mandam
um beijão e avisam: estarão lá

PREÇO DE FABRICA
(47) 3371-1147

IIPINT� E GANHE .DESCONTO DE 10%"
Pinte as logos iguais as originais, recorte
vá até a Loja Nicolodelli e ganhe esse

'

presente no mês das crianças

��
/L @ 'I!� M!!'�lfoJ Ifi1

.

.

..

* Válido um desenho por pessoa

Em pose Larissa Ropelato filha
de Valdecir e Bernardina

Parabéns a gatinha Thalia
Ivanice Fischer que com apenas
9 anos já venceu o concurso

Garota da Capa e agora já está
fechando contrato com a agência

GOC Model's de SP. Os pais
torcem muito pelo seu sucesso

O gatinho
C.ésar
Augusto
Krüger.

completou 7
anos dia 18.
Os pais Enfo e

lIete, os
manos Sandro
e Sara e toda

família
mandam os

parabéns

É com muita alegria que os papais
Anderson e Nelma, parabenizam sua

filha Hiale Ferreira Wagenknecht,
pela passagem coseu aniversário

de '1 aninhas no dia 19

.'ti
mIss Loue
L O V E W E A R
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r
' Pa�;iC:b�f:.e:at�:;Leaon:!, r�present� suaimportância e

trarrutinõC�ngTé�s�'t:imPro.jetodele(qJeobà�'��n;pie���" .. :�. ."
"

c"._,. 'contI-ibuição' para nossa

ijp'Fe�eQ;tar.:'çertidã().negativa�çle;·çlébi�çpde ,(;;omtrib-!ltçõe�"s�iaiS ,,/ <.Ap�J.ar ."d� PJ�ssa�?�, Convenção Sul Brasileira de' economia,' permitindo mais

qua1Ídbsõli<:itàreln'às�iefêitu�iis�a':;tbncessãt;;�6��'(êri6v�Ç�Q,�d�. -:'··,"·liaetan�·a· :d� banéad� d.o, Micro e Pequenas Empresas, .' investimentos . do ..setor
,a!vará �e làcaliz�ção" 'Nã0 se ',ii.ata dy iiiiIa',l1Qya 0�rigaçã9�., . ,��M,D�. o projeto de a�tona

.' ,"em Florianópolis: Na ocasião;" ' .público", finalizou, desta-

pecuniáFia;'tb.as' outro mecanismo de flScàIiZáç'ãô.'
,_ .'.; c; /",';" do 'deputado democra-tas, . Pàvan destacou a particípação cando ainda a parceira do '.

,
....',

..,. "',, ;,.'<,.:'--< OnófreAgosttm.propondo.o .dosetornaeconomiadoEstado -Governo do Estado-junto a "

II"
r,.� '-." '"

. __ ,
c
',' ,; plantio-de uma árvore a cada ; e na geração de- renda e em- entidades como o Serviço de

I .

'\ '.

_

.

.

. , ..
. .'.. - 'nascimento de 'nma criança

_

pregos.J'Pesquisas indicam que Apoio às Micro e Pequenas
'A resoltlção.dáAgênc�N�ckínal de.Vígílâncía Sanitãrieçpor �_ em hospital.püblrcosaeve Oco • há urna forte. expansão ele Empresas (Sebrae). '-.

nã0estar·ampárada por lei, foi derrubadana justiçaAgora a, veto do 'governador- der- .r miem e pequenas"empresas· . A secretário de Estado de
Comissãode Defesa doConsumidor daCâmara discute o projeto "

rubado. .. , . - "tanto ernsetores tradicionais, Assistência Social, Trabalho e

deleiquerestringe,a venda de.álcool para consumodoméstico.A .

'. ,

.,-
"

como alimentos �. vestuários.. -"Habitação,.,Dalva de' Luca
prOPostaécfl�esejavendidoapenaseÍnformad�g�lpcu:aatÚneney-, .': MaiS" ..

'1
> quanto,nos- segmentos .mais· Dias.ctambérn participou da

.

asegutança'dQ'-consumidor.:· »s
:

,
", .

.' sofisticados da economia, como abertura do encontro e confir-O transporte coletivo da ,

'. '. informática e. comunicaçôes.. mou a.importância.dasmicro e,

, Capital C,�Ineç0U urna cam- ..em.Santa Catarina. e em todo .' ._ pequenas empresas como 11m
panha dê' âmbito estadual .

o Bra�Ü", completou:
-

dos pilares para a. sustenta-
. pedindo isenção do -ICMs.' "

Dados apresentad'os por bili-dade da e�onomia. 'do'
"Ocorre que já são bendi- Leonel'Pavandemoristramque Estado. !'O seguimênto-gera.ciados com 0- subsídio. do

• o setor é responsável por 60%
" cerca de.14 th�h5esde erl-{pre-.,,' diesel. Mais privilégiosi .

'cf� pessoalocupado e 25%'do .gósformaís e represents 99% .

Produto Interno Bruto. (PIB),' dos 6 milhões de empreendi
'. organizando-se cada vez mais . mentes no país, Por esta razão,
em entidades associativas, é importante a criação de
fortalecendo suaatuação junto políticas públicas que permitam

. a' economia. "O potencial de mais acessibilidade aos micro·

Santa Catarina é de quase 100 e pequenos empresários",
mil microempresas e 23 mil . afirmou.

i

.PAULO AtCEU

Observem o queestá acontecendo.Para fugir da pontuaçãoque
pcxle levar à perda da carteira de habilitação, os motorístas têm
registrado veículos em nome de pessoas que não têm carteira de

motorista, até porque elas arcam apenas com o valor da multa.

. Dessa formaQ condutor, sem punição, pode continuar cometendo
infrações,' colocando em risco a segurança de outras pessoas no

trânsito. Para acabar com a má-fé do proprietário do carro. um

projeto de lei está criando a multa extra contra exatamente o

proprietáriodoveículo sem carteira, que acaba pagando duas vezes.

Mais tempo
De repente o recesso que tem irúcio no dia 15 de dezembro será

prorrogado para aprovar ainda este ano a continuidade daCPMF
até 201LO governo evita riscos sendo assim a base deve pedir
pela extensão dos trabalhos.NoSenado continuam os obstáculos
e o governo tentandomanter o imposto sem alterações.

Como. era antes -

Coni' argumentos baseados em falhas no mandado' de segurança,
impetradG vereador Jaime Janela, o advogado Péricles Prade conquistou
junto ao juiz Domingos' Paludo accassação da liminar que o. próprio :

magistrado havia concedido para dar continuidade às investigações pela'
Comissão Processante· da Câmara Municipal de ROrianópolis., Agora
não pode mais, ou seja, a pauta de segunda-feira foi cancelada. �de
ilbJou a pedido dcipreteito ºál:ioHerger.;

..

.� .:

r ".
".' '",

. 'Garantia. " � ",
Ma� umprojeto de-ve ser aprovadoPelaCâmara dosDeputados

Visando díscíplínar o direito à ampla-defesa-e. ao contraditório,.
pelo consumidor, quando houver suspeita de: irregnlàridade na
leitura do medidorde .consumo de energia elétrica, Há várias
eXigências desde o prazo de entrega da fatura até as facilidades
Para Contato com a empresa,

'
.

Pois é
Será que existe umprojetonaCâmaraMunicipal de Florianópolis

eqúiparando o salário 'dos diretores' e chefes de gabinete ao dos
. vereadores? Quem seria o "mecenas,"

rrdacao@ocorlliodopovo.com.br

Crescimento
o empenho da deputada

Ada de Luca-se deve ao for-,
talecimento do diretóriomu
nicipal do PMDB visando as.
eleições de 2008. "Desafiei
meus colab�rad0res para que

. trabalhassem pelo diretório.
, A proposta não é outra do

.

'I r "

que torna- Q torte.

Opinião.
Em relação a ida de Dário

Berger 'para: o. partido �
deputada foi direta: "Nós
ficamos sem candidato para
a prefeitura de Florianópolis.
O Dário é candidato para

ganhar." -

,.

Embate
De repente poderá haver

disputa dentro da chapa
Revitalização para escolha
do candidato a pfesidente

.

do PMDB da Capital. Entre
os nomes propostos' estão'
Adriano Zanotro e Hélio
Barrios. Mas tem mais gente
-interessada.

E a ,Vida ,.Segue .

Será q4e ogovernador Luiz
Henrique, qesta vez, voltará
da Rússia'com o fim do em

.

barge da carne'�uírta?

GERÁÇÃO Q� EMPREGO E RENDA

Vice abriu Convenção Sul Brasileira de Micro e Pequenas Empresas

Pavan incentiva

.

micro e pequenas
o segmento' gera 14'
,milhões de empregos
dil't'tos em todo pais,

empresas de pequeno porte,·
que, organizadas através do
associativismo, geraram, no .

ano passado, uma arrecadação
de ICMS de R$ 230 milhões

• FLORIANÓPOLIS aos. éofres do Estado. Isso
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FIDELIDADE PARTIDÁRIA

Levantamento aponta 159
-prefeitos na corda bamba
o Mato,Grosso foi

o. Estado em que mais
ocorrru troça�troca,

· BRASíLIA
Dos5.562 prefeitosdopaís, 159

(3%) trocaram de partido depois
de 27 de março e correm o risco

de perder omandato com base na
decisãodoTSE (TiibunalSuperior
Eleitoral), que, na'última terça
feira; 16, normatizou a fidelidáde

partidária:
Os dados constam de

levantamento produzido essa

semanapelaCMN (Confederação
Nacional dos Municípios), que
localizou 156 prefeitos nessa

situação- aAgênciaFolha somou
mais três à relação, já que as

assessorias dos prefeitos de (34), seguido pelo DEM (20). Os
Florianópolis (Dario Bergér, que que, no saldo final entre prefeitos
trocou o PSDB pelo PMDB), de perdidos e acrescentados, mais
BoaVista (IradilsonSampaio,que ganharam foram o PR (31) ,e o
foi eleito pelo PPS e está no PSB) PMDB (30). ,.

edeSalvador (IoâoHenrique.ex- . DESDE2004-0percentual
PDTe atualPMOB) confirmaram de tr<J<74 equivale a 3% do total

que eles trocaramdepartido depois .

deprefeituras brasileiras.. Mas esse
de 27 de março. índice, aumenta para 7,7%, se

De acordo com o levanta- consideradas asmigrações desde
menta, coordenado por pelo aéleiçãodeoutubrode2004.Em
presidente da CNM, Paulo. trêsallos,433prefeitosdelxaram'

. Ziulkoskio, o Estado onde mais os partidos pelos quais se

ocorreu troca-troca foi Mato . elegeram.
,

Grosso. Em Minas Gerais'; 15
.

Ziúlkoskí afirmou que so-

migraram desde 27 de-março; em . �te na' semana que vem,

Tocantins, 12; e rio Paraná, 10. quando oTSE definira partir de
Nos demais Estados, as trocas são que data de filiação vai valer a

. inferiores a nove casos. regra de fidelidade, será possível
O partido que teve o maior avaliar o impacto desses núme-

saldode.prefeitos perdidos {GioPPS ros. (Agência Folha)

lula' chama·OEM de .Idemosl p pede' aprovação da CPMF
ANGOLA

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva voltou a afirmar que o

governo não vai cederem relação
à votação da proposta de emenda ,

constitucional (pEe) que prorroga
até 2011 a vigência da CPMF

(Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira).
Aomesmo tempo, opresidenté

minimizou a importância da

oposição do OEM à prorrogação.
"Se os 'demos' estão dizendo que
vão fechar questão [contra a.

emenda] é urn problema deles",
disse Lula.na quinta-feíra, 18, em
entrevista coletiva apósalmoço
com o presidente de Angola, José
Eduardo d�Santos.

Questionado sobre propostas
'levantadasnoSenadopara reduzir
a alíquota da: CPMF e isentar da

cobrança quem ganha até R$
· L200,OO QU atéR$ 1.700,00, Lula
respondeu: "Não tem condicío-

·

nante. Nós queremos votar [no
Senado] aCPMFdo jeito que ela
foi aprovada naCâmara", afirmou.
O presidente voltou a pedir "sere
nidade" e "responsabilidade" aos

-�nadores na discussão da emen-

RICARDO STUCKERTIPR

Na Angola, presidente Lula,pede aprovação da CPMF sem anerações

da que prorroga a CPMF.
. Ele disse que nãohácomo, ''em

um passe de mágica", cortar do
OrçamentoR$ 40bilhões anuais -'

, valor estimado da arrecadação da
. CPMF para 2008. "Não épossível.
Eu já disse: a CPMF não' é um'

problema do presidente da'
República, não é uma necessidade
do presidente Lula,mas doBrasil".

RESPOSTA - Os senadores
doDEM reforçaram a oposição do
partido à prorrogação da CPME

.
.

Boa parteda reação foiprovocada .

. pelas declarações elo presidente
Lula.
'O presídente Lula tem tido'

uma, postura arrogante e, auto-
,

suficiente. Não somos "demos",
somos democratas e temos por

filosofia não aceitar que a carga'
tributária do Brasil continue sendo
a mais alta de todas", afirmou o

líder da sigh no Senado, José
Agripino Maia (RN). (Agência
Estado)

O CORREIO DO;fPVO

ECONOMIA;
. Cirtos Brandão

A Citroen apresentou nesta semana o novo C5, com o qual a
montadora 'pretende concorrer na categoria de carros de médio
valor. O modelo será fabricado nas versões sedã e wagon,

. Segundo a: empresa francesa, omodelo chega ao Brasil no final
do ano que vem. A montadora fez mudanças na 'suspensão e

adaptou o sistema do C5 ao mesmomódulo presente nomodelo
. C6. No quesito segurança o C5 .� equipado com nove airbags:
O C5 vendido na Europa será equipado commotores a gasolrna

.

ou diesel. Oi mais .potente dos propulsores gera apro.
ximadamente 21S cavalos.

.

ClmJpçiJ 1
Quase metade das empresas que atuam Brasil já se viu

diante de uma situação em que foi estimulada a pagar propina,
revelou um estudo da consultoria PriceWaterhouseCoopers,
Apesquísa, que entrevistou 5,4 mil executivos em 40 países,
mediu a exposição de empresas a crimes econômicos em todo
omundo.

'

•
, ClltupçiJ 2
A proporção de companhias que admitiu ter vivido situação

envolvendo propina no Brasil (48%) ficou acima da média
africana (30%), da Europa ocidental (9%) e da América do
Norte (3%). A média global é de 18%. Ern.comparaçãocon
outros seis países emergentes, o Brasil ficou: atrás apenas da
Indonésia (54%), se igualou à Rússia: (48%) e ficou à frente de

Índia (38%), México (28%), Turq\1ia(28%) e China (21%).

�nligão ...'..
. I

O mercado está agitado depois dos rumores de que a I
catarinense Perdigão, uma das maiores empresas do mercado
brasileiro de alimentos, está negociando a aquisição da

concorrente gaúcha Eleva (antiga Avipal). Na 'última quinta
feira, o mercado financeiro foi tomado por rumores de que o

negócio estaria prestes a ser fechado, e as ações da Perdigáo
tiveram forte oscilação. Estima-se que o negócio Custe de l,5
bilhão a 2 bilhões de reais-à Perdigão. Se a compra for concluída,
a Perdigão ultrapassará a Sadia em faturamento.

Biodipsel
,A Petrobras planeja iniciar a produção em suas três usinas

inictais de biodiesel, localizadas em Minas'Gerais, Ceará e

Bahia, em março do ano que vem. As usinas ficarão prontas
em fevereiro e a;operações começarão no mês seguinte. Todo
o diesel vendido no Brasil, a partir de 2008, deverá incluir
2%de bíodiesel. O percentual subirá para 5% em 2013.

Am
Dias depois de lançar. seu primeiro produto de telefonia fixa, a

TIM apresentou ontem � versãopré-paga do TIM Casa.Flex,
serviço quereúne um número fixo e ummóvel no mesmo chipe
celularGSM. O plano estará disponível a partir de, 20 de outubro.
Inicialmente, será oferecido em 154 municípios, de 18 estados,
mas a expectativa é estendê-lo a 240 localidades, em todos OS

estados. Por R$ 9,90mensais, clientes que têm planos de telefonia
móvel pré-pagos podem adquirir um pacote de 50 minutoS para

ligações destinadas a telefones fixos.
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J �
: vaga Gam São José e Chapecó. Já no masculino terá dificuldades' para.

ir 'à próxima 'fase; e deve brigar com Blumenau, Chapecó e -,,' \ >. .;

Florianópolis. A bocha masculina terá Caçador, atual, vice-campeão, }' 'i
,

como favorito no grupo. No bolão 16 e 23, a vantagem é já cônQécer as
, .canchas, Geralmente ,a cidade sede é finalista. ,',:,

'

..: � .�. ;>••
"

�Iíetismo 'tev{I 'data,
Illeraái _para giJl�' as

"

'

��ris na pista têrmioem

mUMAR PIVAlTO

JARAGUÃ DO SU l

AArena Jaraguá recebeu on
tem à tarde o,congresso técnico

dos'47º J?8C a�g6s Abertosde
Saniâ C�tarina); que definiu as

chav�§ das 'modalidades coleti
vas.ea�é�tÓu os últimos detalhes

.'

paraa� cidaêI�s;p�i.-ti�ipantes.De
lQ a 10 de novembro, mais de 6,5
mil atletas de 95 municípios
catarinenses es tarão em Jaraguá
do Sul" Duas modalidades não

tverám número suficiente de
inscritos-,e·não·serão realizadas
- Femo e. tênis de campo fe -

,

minino. _. :

Outra mudança será no

atletismo. A competição, que
I aconteceria de 2 a 4 de novem
bro, foi transferida para 7 a 9 do
mesmo mês, para que a pista
sintética seja concluída. "Esta é
a nossamaior preocupação, mas

CHAVES DE JARAGUÁ DO SUL

esporie@óébii-eiodôpovo:cbm.br

. ';,:;'.-
CÉSAR JUNKES

Representantes da Fêsporte fêàlizaram o sertelooas modalidades coletivas

acredito que a obra termine.
I '-.

, ,-' .

Caso contrário ternos a opção de'
[oinville qu Itajaí", .disse o.
presidente da CCD (Comissão"

. Central Organizadora) des [asc,'
'Jean Leutprecht. c,

Outro anúncio foi da confir

mação do hipismo como.modali
dade dem�nstrativa,;Ó� sej�, hão'
contará pontos para a classifica
ção geral. Também será feito um

workshop durante o evento, com
várias personalidades do €Sporte
nacional. No dia 3, Oscar
Schmidt fará uma palestra na

Scar e, junto com Falcão, inau
gurará a' calçada da fama na

Arena Jaraguá. No dia 5 será a

vez de Fernando Ferretti. Dia 6,
o alpinistaWaldemar Niclevicz
e. no dia, 7 o preparador físico
NunoCobra.'

-

BASQUETE fEMININO
CHAVE B
Blumenau
Tubarão
Jaraguá do Sul
São José
Chapecó

• Blumenau
Lages

FUTSAL MASCULINO
CHAVE A ,

Jaraguá do Sul
Pomerode
Lages
Florianópolis
São Miguel do Oeste

. Ponte Serrada
Jaraguá do Sul
Lages
DescansoBOLÃO 23 FEMININO

CHAVE B
Videira
São Miguel do Oeste
Pomerode
Jaraguá do Sul
Chapeçó

BASQUETE MASCULINO
CHAVE A
Blumenau
Chapecó �

Videira
Florianópólis
Jaraguá'do Sul

VÔLEI DE PRAIA FEMININO
CHAVE C
Penha
São José
Jaraguá do Sul
Morro da Fumaça

HANDEBOL MASCULINO
CHAVE A
Blumenau
Jaraguá do. Sul
Criciúma
Xaxim

;" " Joaçaba

, BOLÃO 23 MASCULINO
CHAVE B

Joaçaba
Agràlãndia
Jarô,guá do Sul,

.

Rio Negrinho
'

. , .Xanxerê "

.

Futebol Masculino
Chave A

Capinzal
Palmitos
Jaragu,á do Sul

Brusque
Araranquá

'

BocíiAMAscuL:íNO
'

GRUPO A/ -
.

d

Caçador
.

Criciúma
TImbó
Jaraguá do Sul .

São Miguel do Oeste, •
.

.

�
BOLÃO 16 'ml1ININo

'

CHAUe A '

�aiai
Càlfnon
JaragUá do Sul
�
BOLÃO 16 MASCULINO
CHAVE A
Joaçaba
TIrnbó
JaragUá do Sul

VÔLEI DE PRAIA MASCULINO
CHAVE H
Concórdiá -

Seara
Ibirama
Jaraçuá'do' Sui

'" Forquilhinha,.. ,. '

.

;.;,
"

i PUNHOBO!: MASCULINO
"CH,AVE A
Blumenau
Brusque
Jaraguá do Sul ,,:.,
Itapema ":.:'e..·

·,.}iflJbó

VÔLEI FEMININO
. CHAV,E ·It: . __

j.

Joaçaba
Jaraguá do Sul'
Mo�ro'da Fumaça
Pomerode
Concórdia

TÊNIS DE MESA FEMININO
CHAVE P
Rio do Sul

. Florianópolis
Chapecó
Caçador'
Jaraguá do Sul

FUTSAL FEMININO
CHAVE A

Caçador
Jaraguá do Sul
Lindóia do Sul
Blumenau
Paulo Lopes

VÔLEI MASCULINO
CHAVE B
São José
Chapecó
Balneário Camboriú
Campos Novos
Jaraguá do Sul

TÊNIS DE MESA .MASCULINO
CHAVE C
Concórdia

, Com os pés·
'o futebol caiu na ctiave.

" teoricamente mais fácil e terá.
Brusque como maior pedra no

sapato. As meninas do futsal
"pegam Caçador (u'm dos

representantes catarinenses
na Liga Nacional) e Blumenau.
Parada dura. Já o masculine
tem Pomerode (que é o juvenil
da Malwee), Florianópolis e

São Miguel do Oeste corno

adversários mais fortes.

Por fim
No tênis de mesa feminino,
está na chave do atual
campeão 'Rio do Sul e no .

masculino os tavorítossão
Ooncórdla e Lages. No vMéi '

feminino, patada durá contra

Joaçaba e Pornerode. eNo '.' }i'

masculino, tem São. José (com
time desmontado),' Chapecó e

Balneário Camboriú como os

três mais tradicionais. :

.: A região
Outras três cidades da região
estarão nos jogos. Guaramirim
.val no atletismo rnascuüno. judô
rnascu'lno e tiro. Schroeder'
estará no xadrez masculino. E

, Massaranduba irá no vôlei de

praia masculno, onde caiu no

Grupo B, junto com Santo
.

' Amaro da 'ImperatriZ,
Florianópolis e Içara.

,

Com as·mãos .Ó:

o handebol mascullne está na

chave do atual vtce-carnpeão
Blumenau e tem ainda
Criciúma como outro favorito.
No purthobol, a situação é

'parecida com a do futebol e

Blurnenau é o favorito a ser '

líder da chave, No vôlei de
prala terninino tern Penha.

,

como' mais forte e 'o rnasculíno
será bastante equtllbradc.

As individuais
NaS modalidades individuais, a maior chance de conquista por equipe
é no tiro armas longas (carabina), único troféu conquistado por

'

Jaraquá do Sul no ano passado. O atletismo deve ser a modalidade
que mais vai contribuir com medalhas para o quadro geral. O caratê
tem chances também, embora os adversários venham com força
total. No ciclismo, quem sabe Sílvio Ewald desbanque os mais
jovens. A ginástica arfística será uma equipe de Blurnenau Na

natação, mais chances dê medalhas de ouro. Triatlo é uma

modalidade que depende muito de como o atleta se comportará no

dia. No xadrez, as chances são boas principalmente no masculino.

CAMPEONATO BRASILEIRO
BRASILEIRÃO SERlE A - CLASSIFICAÇÃO Resultados - 31' Rodada

'

..�
..

3j'Rodada
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