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Enteado matapadrasto
, ,

e foge sem deixar pista
Crime aconteceu em Corupá. A.S. tenaserevoltaco ao saberque a sua esposa era amante da vítima' .PÁGINA5

ACIDENTE: ÔNIBUS ATRopelA CICLISTA' ':
�'� c")

Ônibus levava trabalhadores da Seara quando motorista foi surpreendido por ciclista. A estudante de 10 anos teve fraturas mas, passa bem .PÁGINA 7

APROVEITE ESSE NATAL

PARA PRESENTEAR QUEM
A ' .-

VOCE GOSTA COM BRINDES E-
-

PRESENTES PERSONALIZADÓS� .

•

'.If.
-. e

SEM QUANTIDADE ·MíNIMA.

NESTA EDiÇÃO TEM: Bylaardt articula
para presidir sigla
em Guaramirimviverbem Funcionário do Deinfra, Nilson .

'

Bylaardt (PMOB) é candidato a

prefeito de Guaramlnm. '

.PÁGlNA 3 '

NO CLASSIMAIS

Hoje! Venha'saborear um gostOso café espresso
VACA ATOLADA SERVIDA '

COM PÃO ITALJANO com deliciosos doces e salgados
em um ambiente. climatizado

Marechal Deodarn (Ia
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• EDITORIAL

Nova Indústria
A indústria catarinense

começa a "fabricar" agora sua

principal ferramenta para o

futuro: o aluno. O Sistema Fiesc
fez durante a última reunião de
diretoria o lançamento estadual
doPrograma Educação para uma
Nova Indústria, que terá reflexos
para a educação catarinense. O

programa contempla metas de
2007 a 2010, período em que as

duas instituições devem realizar

340milmatrículas, da educação
infantil à pós-graduação. Nos
quatro anos, as duas instituições
vão aplicar em educação R$ 495
milhões.

O programa está centrado na

expansão e diversificação da
oferta de educação básica,
continuada e profissional
alinhada às necessidades atuais

A indústria catarinense

começa a "fabricar" agora
a sua principal ferramenta
para o futuro"

e futuras da indústria. Sua imple
mentação prevê amodernização
e adequação da infra-estrutura
física das escolas e laboratórios, a
flexibilização no formato e

metodologias de atendimento às

demandas educacionais da in

dústria e a capacitação de pessoal
em tecnologias e gestão dos pro
cessos educacionais.

O Senai/SC, por exemplo,
deve investir R$ 80 milhões em
infra-estrutura e tecnologia e R$
10milhões em desenvolvimento

de docentes, técnicos e gestores -.
A instituição deve realizar, nos
quatro ànos, 277 mil matrículas.

O Sesi/SC também 'pretende
realizar investimentos em novos

laboratórios e equipamentos,
incluindo a aquisição de 300mi
crocomputadores para 20 labo
ratórios de inclusão digital e cria
ção de 180minibibliotecas, além
da formação de 520 educadores.
Nos quatro anos, o Sesi pretende
investir nas atividades relaciona
das à educação o valor de R$ 75
milhões.

O, Programa Educação para
uma Nova Indústria prevê a

�mentação de 16milhões de
matrículas em todo o país nestes
quatro anos. Em âmbito nacional,
as duas instituições vão investir

R$ 10,4 bilhões.

• PnNTO DE VISTA
<'

Não melhoraremos sem

educação e cultura
Modelos conternporâneos

têm mostrado uma visão do
desenvolvimento em cirico as

pectos diferentes, mas com

plementares: à) Economia; b)
Tecnologia; c) Meio Ambiente;
d) Ambiente sócio-político; e)
Cultura. Apesar do que vimos

constantemente, refletindo na

coluna, temos andado a passos

largos nas áreas de economia e

tecnologia, temos nos conscien
tizado das questões ambientais.
Mas são em questões, relativas a

cultura e ambiente sócio-político
que ternos sido íragorosarnente
derrotados.

Estudos do Banco Mundial
em seu relatório 'DoingBusiness
in Brazil- 2008' apontam que

para se abrir e legalizar uma
empresa demora-se cerca de
cinco meses (I) no Brasil. Se

gundo o Secretário deComércio
e Serviços do Ministério do

Desenvolvimento, Edson Lupa
tini, este foi um dos assuntosmais

comentados na Reunião das
Secretarias Estaduais de De
senvolvimento Econômico, no
início de outubro, em Brasília.

Segundo o Secretário, esse nú
mero ficou emblemático, é o

mesmo dós relatórios de anos

anteriores e não corresponde à

realidade brasileira.
Ele informou que "o governo

federal investiu R$ 5 milhões no
. ano passado para informatizar
essas unidades, e tem incenti

vado a assinatura de convênios
com órgãos emissores de alvarás
de funcionamento e o estabe
lecimento domodelo central fá
cil (balcão único), em implan
tação na junta comercial do
Distrito Federal, para eliminar
entraves burocráticos prejudi
ciais ao crescimento e a for

malização de empresas no País",
disse o secretário.

Os projetos futuros do
Ministério indicam que os

principais pontos a serem

• Randal Gomes,
,

Coordenador de

Relações
Institucionais e do
curso de Comércio
Exterior da Fatej

trabalhados são franquias;
logística; comércio bilateral;
registro de imóveis; indus

trialização e comércio de carne
suína; digitalização de do
cumentos contábeis; mutirão
da cidadania empresarial, e

desenvolvimento do Sistema

Integrado de Comércio Exte
rior de Serviços (Siscoserv) sâo
alguns dos setores que serão

trabalhados .

A culpa não é do Governo,
como se gosta de comentar. A

culpa é dos governos, dos
sucessivos governantes que

relegaram a Educação e a '

Cultura a aspectos folclóricos
de subdesenvolvimento. É um
dos inúmeros reflexos do

'jeitinho brasileiro' de fazer

negócios, que faz com que
todos - principalmente os

novos empresários - sejam
culpados até provas em

contrário. Para ser mais exato,
152 dias de provas.

• DO LEITOR

Custa caro transportar
no Brasil

Estudo divulgado pela As�
sociaçãoNacional de Transporte
de Carga e Logística (NTC),
com os 20 maiores Produtos In
ternos Brutos (PIBs) domundo,
consolida o que já reivindicava
a classe empresarial nos últimos
anos, o Brasil tem o pior sistema
de transporte das 20 maiores

economias domundo.
A inércia do poder público

gerou alguns dados curiosos

sobre as vias de transportes,
comparando proporcionalmente
com o tamanho e população de
outras economias, como por

exemplo, a malha rodoviária
brasileira é dez vezes menor que

.

a americana, três vezes menor

que a russa e corresponde apenas
à metade da chinesa.

Que as ferrovias e hidrovias
.

nunca receberam os investimen

tos necessários para desonerar o
custo do escoamento da pro

dução é de conhecimentos de
todos, porém o revés do trans-

porte segue muito além, a malha �
rodoviária do país é péssima, dos
1,6 milhões de quilômetros de
rodovias noBrasil, apenas 196mi]
quilômetros sâo asfaltados, o que
corresponde apenas a 12,2%,

Segundo pesquisa realizada
pela Confederação Nacionaldos
Transportes (CNT), em 84 mu
quilômetros rodovias no te

ritório nacional, apenas 25%

podem ser classificadas como
boas ou ótimas, ou seja, pode.
mos concluir que menos de 5%
das rodovias no Brasil são boas
ou ótimas para o escoamentoda

produção.
Considerando que o custado

transporte é um dos fatores prn
cipais da competitividade in·

ternacional, obtemos outra prova

que a incompetência do setor

público é o grande freia da ece

nomia Brasileira.

• Altamir Fernando de Borba,
Analista de Sistemas

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coron!

Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal tê. É obrigatório informarnome
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• DOS BLOGS
MAGNO MARTINS. � www.blogdomagno.com.br

"Não devo obediência à oposição", diz senador
O senador Jefferson Péres (PDT-AM) anunciou, em reunião do Conselho de

Ética, que só vai entregar o parecer sobre a representação número três contra
Renan Calheiros (PMDB-AL) no dia 15 de novembro. A notícia não agradou a

alguns senadores já que o prazo estabelecido pelos senadores de pposiçãa para
que houvesse o julgamento do caso era dois de novembro. Péres não se
intimida com o desagrado dos parlamentares e arqurnenta que ficou àfastado do

Senado nos últimos dias e recebeu o processo há pouco tempo para ser
analisado. "Estive de licença na semana passada, mas não devo obediênciaà
óposição. Não aceito prazo imposto por quem quer que seja. O prazo será
decorrente do processo. Não sou subalterno de ninguém, só da lei", re�saltou. �

problema, segundo Peres, é a falta de qualquer assinatura de Renan. "C9� is�O,.
fica á verdade de um contra a do outro e só uma acareação entre ambos paden!
elucidar e esclarecer tantas dúvidas", comenta.
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���rando
Presidente do PSDB, Iri

neu Pasold alerta que o tal

"direito adquirido" para

candidaturas a cargos ele

tivos é página virada. O re

eado, direto, e para o ve

readorAdernarBrazWinter,

que vota sistematicamente

a fuvor de projetos do pre
�toMoadr&rtoldi (pMDB).
O presidente do diretório

tucano diz queWinter terá

desealinhar às orientações
do partido. Ou ...

�pcompndação
O PMDB faz suas con

vençãesmunicipais dias 27
e 28. Um ofício com a as

sinatura do presidente es

tadual,Eduardo PinhoMo
reira, recomenda que as no

vasexecutivas tenhampelo
menos umamulher. Se há a

recomendação, deduz-se
que as mulheres não têm

espaços nas cúpulas muni
cipais do partido.

��é
Nilson Bvlaardt, funcio

rillrio do Deinfra para as

suntos regionais e já can

didato a prefeito de Gua- .

ramirim pelo PMDB, na
sexta-feira passada angaria
va, durante o expediente,
nomes para a nova exe

cutiva do partido, que pre
tende presidir.

�oneradD
Francisco Rocha Net�,

'

genrodo prefeitoMárioSér
�o Peixer (DEM) foi exo
nerado da função de che
fe do setorde licitações da

�efei�radeGuaramirim.a Camara 'de Verea
dores uma Comissão Es
pecial investiga denúncia
de fraudes.

",

POLITICA Ct[so Machado
redacao@ocorreiodopovo,com,br
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PIERO RAGAZZI

Assumindo
Vereador Pedro Garcia (PMDB) é o novo líder do

prefeitoMoacir Bertoldi (PMDB) no Legislativo. Em,
pelo menos um ponto ele tem a concordância dos

demais: éprecisoestabelecerdiálogopermanenteentre
a prefeitura e Câmara para viabilizar projetos de

relevância para a comunidade. Um hábito que passa

longe do gabinete de Bertoldi. Garcia pretende que o

secretário da pasta envolvida com os projetos enviados
ao Legislativo vá, pessoalmente, explicar seu conteúdo
antes de iniciaro trâmite pelas comissões técnicas.Com
certeza, é O que também querem os seus pares.

É o troco?
Prefeitura de [aragua do Sul já tinha assegurado R$ 500

mil na Caixa Econômica Federal provenientes de emenda

do deputado federal NelsonGhoeten de Lima (PR). Que,
quando soube da filiação do prefeito Bertoldi no PMDB,
cancelou. Em 2006, ele levou 251 votos de Jaraguá do Sul.

Mudando
OCentro deConvivência da Terceira Idade está saindo

do parque de eventos que, pordeterminação judicial, terá
de ser devolvido a Salvita até o final do mês. Proviso

riamente. vai funcionar em dependências da prefeitura,
em frente ao refeitório dos servidores. Até que a sede

própria fique pronta na ruaMalina Fructuoso.

Na mesma
Emendapior que o soneto. Faixa para pedestre repintada

na ruaCaboHarryHadlich continua de forma totalmente'
errada. Como em tantas outras ruas laterais. Apenas
recuaram alguns palmos. Motoristas são obrigados a parar
em cima dela para ter visão da Reinaldo Rau.

Felizes
Autoridades comemoram dados do IBGE: com sete

homicídios porgrupode 100milhabitantes, SantaCatarina ,

é o primeiro no ranking dos estados menos violentos do

País. Ou seja, hoje em dia, em se matando menos que em
'

outrasregiôes do país, já émotivo para se ter orgulho.

Ontem e hoje
"Chegademais impostos,

dessa estrutura tributária

deformada e burocrática."

.IDa senador Aloízio
Mercadante (PT), em

março de 1999, sobre a

CPMF. Hoje, um ferrenho
defensordo imposto, com a

assinatura da senadora Ideli
Salvatti (PT), que quer

governar Santa Catalina.

Imitam tucanos e

democratas, que criaram e

hoje abominama cobrança.

Mobilizados
Processo de eleição direta

do PT tem primeiro turno

marcado para 2 de

dezembro. Quatro chapas
, disputam apresidência, uma
delas, "Cor:Jituindo um

NovoBrasi?,'é encabeçada
pelo deputado Carlita

Merss, com apoio da
senadora IdeliSalvatti e dos

deputados Décio Lima e

Ana Paula Lima.

Quando?
Moradores dos bairrosVila

Lalau, Centenário e Vieiras

esperam pela implantação
de redutores de velocidade

ao longo do trecho urbano
daBR-280.Cobram reunião

"para os próximos dias
"anunciada em setembro

pelosecretáriodeUrbanismo
AfonsoPiazeraNeto, depois
que aPM retomouo controle
da segurança pública na

WaldemarGrubba.

Benefício
Traniita na Câmara pro

jeto do vereador Ronaldo
Raulino (PDT), para a

criação de um brechó da

construção, aproveitando
materiais de demolições e

reformas.

RETRANCA
Anunciado
Agora na condição de presidente estadual do PSDB,

o vice-governador Leonel Pavan já anuncia candidatura
agovernadordoEstado, provavelmente adele, em2010.

Aliás, promessa do governador LuizHenrique (PMDB)
de que apoiaria Pavan como compensação aos tucanos

pela adesão à tríplice aliança. Por precaução...

Anunciado 2
Durante convenção no sábado, em Florianópolis,

Pavan pronunciou discurso que, não deixa dúvidas.

"Não podemos mais ser atores coadjuvantes. Já
conquistamos o direito de sermos atores principais.
Chega de treino, vamos para o jogo", disse o ex

senador sem meias palavras.

Anunciado 3
Hoje, o PSDB catarinense possui 36 prefeitos, 37

.

vice-prefeitos e 355 vereadores. Ameta é elegermais
de 50 prefeitos. O partido pretende instalar um

sistema de videoconferências; que permitirá reuniões
à distância entre todas as regiões do Estado e a

cúpula estadual.

Sedes próprias
Governo do Estado projeta investir R$ 12 milhões

em 2008 para construir 36 centros administrativos

regionais, que vão abrigar as Secretarias de

DesenvolvimentoRegional. Aproveitando águas das
chuvas e iluminação natural. Hoje, só os aluguéis
consomemR$ 11,6milhões/ano.

DIVULGAÇÁO

Inviolável
Tribunal Superior Eleitoral vai testar a urna

eletrônica com leitor biométrico nas eleições
municipais de 2008 em três cidades: Fátima do Sul, no
MatoGrossodoSul; Colorado doOeste, emRondônia

e SãoJoão Batista, emSantaCatarina.O novo sistema,

que faz a leitura da impressão digital, objetiva impedir
a possibilidade de uma pessoa votar pela outra.
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Sepulturamodificada no cemitério do Czemiewicz
-

'
.

;"Por pstar pm procpsso dp
tombampnto npnhuma tumba
podp ser dpscaractprizada"
GENIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL
A novela do Cemitério do

Czerniewicz temmais umcapítulo.
Destavez apolêmícagiraem tomo

do processo de tombamento do
local, pois uma sepultura foi

ampliada sem a autorização do

Conphaam (ConselhoMunicipal
doPatrimônioHistórico,Cultural,
Arqueológico, Artístico e

Natural). Segundo a chefe do
setor de patrimônio de Jaraguá do
Sul e também integrante do

Conselho, DirceNunes, por estar
em processo de tombamento
nenhuma sepultara pode ser

descaracterizada. No início de
setembro uma comissão de
moradores solicitou tombamento,

"

que foiaprovadoporunanimidade.

Dirce explica que o' procedi
mento tomado deveria ser uma

solicitação junto aoSetorde Patri
mônioHistórico que iria autorizar
ou não a modificação na tumba.

. Mas nenhuma solicitação do gê
nero foi apresentada pelo pro

prietário da sepultura. Ela destaca
que grandes alterações não seriam
aprovadas, já que existe o processo
de tombamento, que prevê a pre
servação arquitetônica do cemi

tério. Quanto ao processo falta
apenas o comunicado oficial ao

proprietário do cemitério.O dono
tem 15 dias após o comunicado
oficial para entrar com recurso,

para depois ser julgado pelo
Ministério Público.

Segundo o morador que
assinou como titular a solicitação
de tombamento, Edvar Vitor
Soprano, a preocupação é que o

local seja preservado. "O nosso

medo é a descaracterizaçãodos

túmulos antigos", revela. Soprano
no requerimento, salientou que o
cemitério compõe a paisagem cê

nica � cultural cotidiana do bairro
e que está inserido como elemento
marcante na história de [araguá
do Sul. Nomes importantes na

história da cidade, como Max
Schubert e Helmuth Guilherme
Duwe, estão enterrados no local.

CEMITÉRIOVERTICAL
Quanto ao cemitério vertical, caso
ocorra o tombamento, ele deverá
ser demolido. Segundo resolução
já publicada no Jornal doMunicí
pio, no dia 8 deste mês, a empresa
responsável pela obra deverá dei
xar o local como se encontrava.A
obra da empresa de assistência
Wriliar Leier foi embargada pela
Prefeitura por não apresentar os
documentos necessários para a

execução da obra. Desde então a

construção do cemitério vertical

permanece parada.

QlJ�nda' vocêcompra quàlquer produto ou servtço. quem fez a �enda tem que emitir nota
-

ou cupom fiscal e récolher impostos. Mas muit�fgente·não ,percebe que, ,às vezes, .recebe ,

,

apenas'tickets de ealcutadorâ ou recibos sam-valor fiscal: Exigir'nota ou cupom.fiscal ,

é a sua colaboração para possibilitar investimentos em saúde, educação, segurança e obras,
para assim melhorar cada.vez mais- a qualidade de .vída dos cataJ:inenses. "

'

t:
-

-
-

.

Faça'seu-dinheiro valer,' 'c _

, _, "'�';<A�xija·sempre·a nota ou o cupom, fiscal.

SECRDlllIADE
ESTADI ..
FAZEN"
www.sef.sc.gov.br

Processo deJombamento prevê a manutenção da arquitetura do local

História do município e ':d-os ,',

moradores- está arquivada
JARAGUÁ DO SUL intuito de acompanhar as dJl.

,

Dos 293municípios catarinen- cussões acerca do tema ''A im- c

'- sesapenascercadeJütêmarquivo portância da.gestão. de' doeu'
público constituído conforme as mentosparaaadrnirristraçãoeIWi
legislações federal, estadual elocal.·, a, cidadania" .

, [araguá do Sul é um deles. Na: Coclorme á.-�i:denadoraTh'
cidade, esse espaço possui rama- , lei Gonçalves;' todas � 'cidad� c

-nha importância 'que' todos, os, deveriam t�r, o próprio, "[qWVQ
'. - Papéis armazenados equivalem a-, porém esseobjetivo nãoseJklllliJI

15 quilômetros lineares de caixas. realidade, pelo menos ppf e�
e

Dentrodelãs, há docuraeates- .' quanto.. "Cabe a ,ele>.recolhen
responsáveisporcentar a-histôria.. ,fazeragestãodosdocument�� �

admínísrratívamunídpal, além da- 'C,\ manter-amemória-dd.lQeakE.
vida de moradores e de institui-' apoiamósessáSinic�tivas'!,eXplic6
ções. Tudo pode ser consultado, . ,- U!lla 'das maneiras ,encon',

<

mas ainda há'poúca visfuilidàdea- ';.. e tmclas'para isso é a realização�

esse trabalhorealizadoporeqnípes' -: encontre.. Em_2007, a,prognJ'
-

de pesquisadores,....Para tentar-re-" 'mação �bnta.cem�,às-conferen'
verteraquadroatual, aumentando . císras.Maaa de-Oliveira, do,Ar'
.a quantidade.de arquivos .espa-

,

. quívo Naçíonal, e, Vivia�� T��
lhad�peloEstado;aDiretoriade,. tore .. e:Margareth. da S�lva, de
GestaoDocumental deSanra.Ca- -

_ Conarq - {Conselho �C10WJl, (

tarina realiza a 'cada dois anos o> Arquivos). Além'delas, Otltf()l

encontro e o painel de arquivos. participantes d€ entidades pn'
,

d
_ Ui1t�A edição 2OCJ?" do evento vadas também falam o.ass

nW (

começou namanhã de.ontemno - Na quarta-feira, o encerrame.

Parque Malwee, em Jaraguá do acontececomumamesa-redonJ!
Sul, .

e se estende até amanhã, que pretende debater a cria�
(

quarta-feira. Na abertura, quase de um "sistema 'estadual de gr'

100 pessoas se inscreveram como quivos municipais. (KE)
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Entea(lo mata padrasto
,

com golpes de porrete
J�vpm se revoltou

a� saber que espasa

!ra amante da vítima

PIERD RAGAZZI

em uma dessas discussões o

padrasto interferiu e a nora pediu
proteção a ele dizendo: "me

.

"

protege porque somos amantes .

"Em uma briga ela deixou es

capar que eles tinham um caso,

daí ele se revoltou", comentou.
A agente comunitária de

saúde, R.S., 43, disse que o casal

tinha problemas com consumo de

álcool e havia uma preocupação
quanto à filha de oito meses.

"Sempre tinham desavenças e

bebiam muito, nossa preo

cupação era com o bebê",
revela. A criança foi enca-

minhada ao Conselho Tutelar

de Corupá. A mãe está na casa

de uma amiga e, até o fe
chamento da edição, o assassino
não foi localizado. Com o le

vantamento da ficha criminal

dele, a PM constatou que AS.
, já tem passagem pelo presídio de
[aragua do Sul, por crime de

tráfico de drogas.0 comandante

da PM, CésarNedochetko, disse

que o agressor deve seapresentar
à Polícia Civil nessa semana.

Segundo ele, existe chance de o
.
criminoso responder pelo crime
em liberdade.

GENIELLI RODRIGUES

CORUPÁ
Crime passional. É com esta

perspectiva que a polícia tra

balha para solucionar o homi

cídioque aconteceu na noite de
sábado, em Corupá. O cenário

folumacasapróxima a BR-280,
na Rua Eugênio Moretti, no
Bairro Pedra de Amolar. Se-

gundo informações divulgadas . ''1:5'J!1
pela PM, o enteado, AS., 39,
acertou um golpe de porrete na
cabeça do padrasto, Ap, 60 e

fu�u sem deixar rastros.
A vítima estava dentro de Casa aonde aconteceu o crime, padrasto estava na janela e o enteado fora

casaquando o enteado o agre
diu. O padrasto teve trau

matismo crânio-encefálico e

morreu antes de chegar ao

ProntoAtendimento. A esposa
da vítima, 1.S., 61, disse aos

policiais que a nora, ].F.S.M., 27,
começou a discussão. De acor

e
do com ela, seu filho estava

transtornado de ciúmes, devido
a insinuações de que AP. es
tariamantendo relações extras
conjugais com a nora.

Outra nora da vítima, que
não quis se identificar, disse que
as brigas entre o casal Q.F.S.M.
eAS), eram constantes e que

POlícia prende dois traficantes na Barra do Rio Cerro .: .-.

Por meio de uma denúncia
anônima aPM (políciaMilitar) de
Jaraguá do Sul prendeu dois

:ficantes que atuavam na região
aBarrado RioCerro. O flagrante

�conteceuporvoltas das 22 horas�
.

e d01llingo. No entanto, as

ri' tnvestigações daquele ponto já

��ll.�ndo feitas pela equipe
Il1tehgencia da PM. .

Os policiais, que ficaram de
C3rnpana na Rua Bertha Wegee,
enContraram com um 'dos sús:-

.

peitos; que estava em uma moto

Honda CG Titan 150, placas
MEO-0196, de [araguá do Sul, 25

pedras de crack. A PM foi até a'

residência do suspeito, na Rua

HUbert Raducns, no Rio Cerro 1,
e localizou mais 36 pedras, que já
estavam pnmras para serem comer

cializadas.' Usu.iru lS que foram

abordados nas proximidades con
firmaram l 1 Clnnérck l.O traficante

foi detido e encaminhado a

delegacia de polícia.
Noentanto, a PM contínuou a

investigação na região e localizou

outro traficante. Este pagava pen
são em uma residência na Rua

Walter Piscke, no Bairro Rio da

Luz. Após relatos de usuários, a

PM foi até a casa' e encontrou

.829 gramas de cocaína, além de .

balança de precisão, dois re- .

vólveres calibre 38,munições, 15
folhas de cheques preenchidas,
R$ 834 em dinheiro e aparelhos
celulares. O traficante também

foi detido e encaminhado à De

legacia.
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Empresas doam equipamento e

roupas especiais aos bombeiros
JARAGUÁ DO SUL

Os Bombeiros Voluntários re

ceberam, namanhã de sábado, um

equipamento de combate a in

cêndio doado pela Marisol, e seis

conjuntos de roupas especiais, doa
dospeloAngeloni,Oequiparriento
de combate a incêndio (Ifex) é

importado daAlemanha e custou
aproximadamente R$ 25mil. Já o
valor das roupas e botas especiais,
importadas dos Estados Unidos, é
de cerca de R$ 15 mil.

O comandante dosbombeiros,
Maicon Leandro da Costa,

destacou que o Ifex dá "tiros" de

água com o auxílio da pressão do

ar, apagando as chamas mais

rapidamente. Já os conjuntos
especiais suportam a proximidade
de até 480º de calor. Nesse ano, os
bombeiros e o Samu (Serviço de

AtendimentoMóveldeUrgência)
já realizaram 7.984 atendimentos
clínicos a prestaram atendimento

em 1.061 acidentes envolvendo

motocicletas e 548 envolvendo

carros. Os bombeiros também já
promoveram 129 cursos nesseano,

capacirando-l.Ojô pessoas. (DZ)
CESAR JUNKES

��..&---���

Equipamento de combate ao incêndio teve custo de R$ 25 mil

ACAMPAMENTO MARISTA
Neste final de semana aconteceu oAcarnparnento da Pastoral Juvenil

Marista - PJM do Colégio Marista São Luís, envolvendo 15 pejoteiros

(educandos) além dos monitores e paiJ. .

O encontro foi marcado por momentos de muita descontração e

integração, O Acampamento é um momento marcante na caminhada dos

participantes da Pastoral Juvenil que tem como objetivos: desenvolver a

socialização, convivência, partilha, aprender a superar limites e desafios

e, contudo, despertar o espírito de solidariedade e liderança. No

Acampamento todos os participantes (pejoteiros) desfrutaram da

natureza, esbanjaram alegria, energia, cnativldade e muita amizade, nas

diversas atividades realizadas.

Agradecemos aos pais que incentivam e apóiam seus filho(a)s a

participarem das atividades da PJM e a todos, que de uma forma ou outra,
auxiliam na realização dosAcampamentos.

Marista. Aulas para a vida. Valores para sempre.
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.11 Crianças
Guloseimas, doces, salgadinhos, tudoo que_as crianças

mais gostam. Foi assim que a Amovipa (Associação de
Moradores da Vila'Paraíso), em �chroeder, realizou '0

Qi� das Crianças Comunitário. No total, foram
distribuídos 125'kit�pata crtariçasde zero a 12 anos;

As guloseirnasfôt�d?adas por�mptesas deSçb.r;oeder
e de JaraguádQ�uL �VilaParàíso...é formada por 100

., famílias, que �91'a
'1«

para a realieação da

distribuição ªós kit

EDITAL � ..
......10__ .I ....c:_...._�

Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIE

MANN, Otlclala do Registro de
Imóveis da Comarca de
Jaraguá do Sul/SC, torna

público pelo presente edital, que CENTRO IMÓVEIS LTDA, CNPJ sob nº
04.636.57010001-23,estabelecida na Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nº
119, nesta cidade, requer com base no art 1'8 da Lei nº .6.766179, o REGISTRO
DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 1195-Sem nome, Bairro João Ressoa,
perímetro. urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão nº 170/2005,
expedida em 26.08.2005, e revalidada em 26.06.2007, Proc, Nº 13269/2007,
assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Antônio Carlos
da Silva, CREA nº 47483-8, ART nº 2330900-5. O desmembramento é de caráter
residencial, possui a área total de 65.203,78m2, sendo constituído de 4 (quatro)
parcelas 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 por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da
Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

Jaraguá do Sul, 16·de outubro de 2007.
AOFICIALA

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, torna
público pelo presente edital, que EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS MARCATTO LTDA, CNPJ sob nº

82.902.586/0001·44, estabelecida à Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, nº 1.188, nesta cidade, requer
com base no art 18 da Lei nº .6.766/79, o REGISTRO
DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 300-

Expedicionário Oswaldo Kanzler, Bairro Jaraguá
Esquerdo, perímetro- urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão nº 204/2007, expedida em 20.06.2007, assinando como responsável técnico,
a arquiteta e urbanista Carine Eliza Picolli Marcatto, CREA nº 59182-6, ART nº 2608029-
2. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 40,428,96m2,
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 por escrito perante a Oficiala que subscreve
este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro,
Jaraguá do Sul/SC.

Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 2007.
AOflCIALA

EDITAl!'

EDtTAL
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, torna público
pelo presente edital, que NÉRI DE CARVALHO, CI RG nº
832.974-5 SESP-SC, CPF nO 398.333.5.69.15, empresário e

sua esposa RENILDA RÓPKE DE CARVALHO, CI RG nº

U:;43.323,4-SESP-SC, CPF nº 493 ..387.149'34, do lar,
brasileiros, casados pelo Regime da Comunhão Parcial de
Bens, na vigência da Lei.nº 6.515/77, residentes e domiciliados
a Rua Max Nicolau WHhelm Schmidt nº 290, nesta cidade;
requereram com base no art 18 da Lei nº 6.766179, o REGISTRO DO LOTEAMENTO,
denominado NEW LlFE;situado na Rua05-Prefeito José Bauer, Bairro Rau, perímetro
urbano de Jaraguá do SUUSC, abaixo caracterízado, aprovadupela Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decreto nO 6.106/2007, expedido em 25.06.2007,
assinando como responsável técnica, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA nQ

63864-5-, ART nº 2478905-.0. O loteamento é de caráter residencial, possui a área total'
de 6.9-16,50m", sendo constituído de 12 (doze) lotes comercializáveis, área verde e

sistema viário. O prazo de impugnação por terceiros é .de 15 (quinze) dias, contades da
data, da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito
perante aOficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: AV..Marechal Deodoro
da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do SuVSC.

Jaraguá de Sul, 16 de outubro de 2007.
AOFlctAL:A

OPA 2007
A Univali (Universidade do Vale do Itajaí) promove

dia 27 de outubro mais um OPA (Opção Profissional por
. Área), no Campus Itajaí. As atividades iniciam a partir
das 9 horas, com o objetivo de ajudar estudantes a

escolher uma graduação para cursar após o ensino médio.
O OPA acontece há sete anos na Univali. É uma

oportunidade para os estudantes conhecerem os mais de
70 cursos de graduação oferecidos. Além disso, podem
visitar os laboratórios, participar de cursos e de relatos
�experiências, conhecer O mercado de trabalho e ter

contato com profissionais da área. As inscrições podem
ser feitas pelo www.univali.br/opa.Mais informações (47)
3341- 7737 com o professor Luiz Ribeiro ou com a Central
de Atendimento 0800 723 1300.

U;1UWMh&l
Faleceu às 4h30 do dia 20/1 0,0
jovem Luciano Junkes com idaoo
de 25 anos. O velório foi real�oo
na Igreja Nossa Senhora Apa�
e o sepultamento no cemttérto
Municipal da Vila Lenzi .:

Faleceu às 8h do dia 21/10 o
senhorJosé Brigido I.ÍIpe�corn
idade de 64MOs.O velórtofoi
realizado err)'sua residência e o

sepultamento no cemtténo
Municipal doCentro.

".,' ,

LOTERIAS

.,

CONSEl.HO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO-ESTADO DE

SANTA CATARINA - CRECI113 REGIÃO

Certítlcarnos a pedido da parte mteressada, Que o (a) Senhor (a) ARSANJO
PAUL COlAÇO, brasileiro (a), natural de. Jaraguá do Sui/SC, nascido (a) em

14/11/1972, filho (a) de João Coíaço e Nelcia Paul Cotaço, portador (a) do CPF:
721.595.969-49, inscrito sob nO OQ71Z8/F desde 22/01{1997.

.

Cumpre salientar que o mesmo não responde a processo disciplinar até a

presente data.

. . ,

•

! í, ,.

� .
- r i .

'

.

'. /' L, . \...A._.,
"

,_ .• , i .

, .•

Por ser. verdade eu, ..�.. J.,-di.<C;\._ \.;-L.1r_.\"<.Jclaudla Vllvert,
Assessora do Diretor Secreta emiti a presente Certidão que para surtir rodos os

efeitos legals, vai devidamente assinada pelo.Coordenador de Secretaria, aos cl€t dias
do mês de outubro de 2007.

.

CERTIDÃO N° 76/07
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�[RIGO NO TRÂNSITO Colégio Bom Jesus promove

�enção de animais domésticosAcidente deixa duas pessoas
feridas no Ribeirão cavalo

JARAGUÁ DO SUL
O Colégio Bom Jesus Divina

Providênciapromoveu, namanhã

de sábado, a 'Atitude em Dia",
tradicionalmente realizada pela
rede em comemoração ao Dia de

São Francisco de Assis, festejado
no dia 4. As atrações foram a

benção de animais domésticos,
'expâsição'dêaniinaispara: adoção
pela Ajapra (Associação [ara
guaenseprotetora dosAnimais) e

orientações de profissionais da

Terapy Dogs, que atual com cães

terapeutas.
O menino Johannes, 8 anos,

levou a tartaruga Juju, de quatro

anos, para ser abençoada.Os pais,
Carla, 31, e Alexandre, 32,
acompanharam o filho com a

cachorra Bela, de dois anos.
.-

"Viemospedir saúdeparaelés, pois
fazem parte.de possas vid*s",
comentouCarla. (DZ) t�

:)

Segundo testemunhas,.
menina atravessou -.

na frente de, ônib�$_

OAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Uma2ident�'ri.aRuâF�cisco

Gretter, no Ri�eirão' Cavalo,
deixouosmoradores desesperados
no início da tarde de ontem. Por

voltadas 12h30, ameninaj.Cliõ,
de 10 anos, foi atropelada por um
ônibus da Rainha, placas LZW-

2160, de Navegantes. Segundo
testemunhas, ela teria atravessado
de bicicleta na frente do ônibus.

Amenina teve fraturas na perna
direita, que ficou presa na roda

traseira do ônibus, e foi levada

pelos bombeiros ao Hospital
Jaraguá. O motorista Cristiano

Olavo deDeus, 31, sofreu apenas
cortesnasmãos.

Ao tentar desviar, o ônibus

atingiu urn abrigo de ônibus, um
poste e o muro de uma casa. Em

seguida, os fios de eletricidade do
posteatingido começarama soltar

faíscas,preocupando aindamais os
moradores. O ônibus levava

trabalhadores da localidade' para
a Seara e tinha 25 passageiros no
momento do acidente. Cinco
deles ficaram muito nervosos e

foram de ambulância ao Hospital

CÉSAR JUNKES
�4:

Johannes, 8 anos, levou a tartaruga Juju para ser abençoada

Dorea, Que estava no ônibus, disse quemotorista não teve como evitar o acidente

Crianças percorrem 18 km de

caminhada no fim de semana
São José, onde passaram por

exames e em seguida liberados.
A controladora de qualidade

Dorca Cena de Souza, 20, estava
no banco ao lado do motorista e

garantiu que o ônibus não estava

acima da velocidade .. '� menina

atravessou a rua do nada e pegou

omotoristadesurpresa: Foimilagre
ela não ter morrido", comentou.
Ao contrário de Dorea, a auxiliar
de produçãoCristiane Luzia Tissi,

27, garante que o ônibus vinha a

cerca de 80 km/h, razão pela qual
não teria conseguido parar. No

momento ela ia buscar a filha na

Escola Ribeirão, que fica a

poucos metros no local do
acidente. A Polícia Civil in

formou que possivelmente será

feito laudo partir da cópia do

tacógrafo, para analisar a

velocidade que o ônibus estava

nomomento da batida.

JARAGUÁ DO SUL da comunidade.
O fatodenão estaracostumada

a fazer exercícios fsícos deixou' a
menina janaínaMeisen, 12 anos,
aindamais animadacomopasseio,
"É uma coisa diferente para fazer

no fim-de-semana, não apenas

pela caminhada, mas pela opor
tunidade de fazer novos amigos",

,

comentou. O coordenador de

catequese Jacó Kniss, disse que

pretende repetir a.iniciativa no
próximo ago �"gu,� <a ca

minhadacontinuará aberta pa
fa'tóàas as crianças da co

munidade .. (DZ) .

Cerca de 150 crianças da

Paróquia São Francisco de Assis,
na Vila Lalau, fizeram uma

caminhada da igreja até o Morro

daAntena, namanhã de sábado.

No, total,
-

elas percorreram 18

quilômetros entre ida e volta do
...

passeio, corno acompanhamento
de 20 adultos. As crianças saíram
da frente da igreja perto das 7

",,·�homs-e"ret@mararn por Vclta..das

-e-�l�ra;). �;!'Çaminhada,..Eço- _

com a peça "Dr. Saúde". Ele, lógica" teve o objetivo de in-
.

enfoca a necessidade do .uso" centivaraprátieadoexercídofisico
de equipamentos que possam, e a integração entre as crianças _

garantir o bem-estar nesse"

ambiente. "Faço uma breve
consulta nos profissionais
para ver se está tudo certo",�
brinca. �

Conforme César Reis, da.�
coordenação da Sipat, o nú-'?
mero de acidentes dentrodot
hospital não chega a um por!
mês. Mesmo assim, o objetivoif
é conscientizar os funcionários-,

paraminimizar ainda mais essa;
estatística. (KE)

.

Hospital Jaraguá faz semana antiacidentes
JARAGUÁ DO SUL
Entre os meses de janeiro e

Outubro deste ano, o Corpo de
Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sul registrou quase
150 ocorrências envolvendo
pessoas que se feriram en

quanto trabalhavam. Para
extinguir a parcela represen
tada pelo Hospital e Mater
nidade Jaraguá, a entidade
prolllove a Semana.Interna de

Prevenção de A�ident�,
(Sipat). ;,�

Jniciada na manhã dê'
. ,O.�elll, ela tem a coordenação

-_-·'.l... r: ;:0'."'...... _, ":........... �

-. j",�"" •. :...,••?".:....;.
.• � �,.

_ "_ ":.",,::,,'

.de um grupo de funcionários

preocupados com a segurança
de quem passa boa parte do dia
dentro do local. Neste ano, o

evento trata de dois assuntos:

riscos biológicos e ergonomia.
O primeiro vai ser apresentado
hoje pela enfermeira Eliane

Pombairo, de Curitiba. Já o

outro, fica a cargo de alunos e

professores da Faculdade

Ja:ngada. Essa palestra acontece
na próxima quinta-feira.

Paralelo a isso,' o':"ator
.

Rubens Franco pa-ssa por

todos os setores do hospital.
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OA SOCIAL

STRASSENFEST

Mais uma vez a Strassenfest,
.

agora na sua 3ª edição,
marcoU com sucesso absoluto em Iaraguá do Sul. Num

sdbado ensolarado, solicitado diretamente a São Pedro pelo
comandante da festa Norberto Kuhnen, o popular Beta

Fiscal, a festa atraiu rnzns de 500 pessoas, que se

divertiram e muito ao som de boa qualidade do Ge Ge &

Rochele, dos DIs Marcelo Luiz, Nenê Wolf e Paulico, e

também com pasticipação especial do grupo de pagode
Nova Tendência. Realmente show de bola. E que venha a

próxima!

OLYMPYA

Aequipe de futebol feminino

Olympya, no domingo,. no
Estádio João Marcatto, mais

uma vez ganhou de goleada. A
eq u i p e que I e v o li o

"chocolate" fói o Vila Nova de
São Bento do. Sul, resultado
6xO. OOlympya já é primeiro
colocado" no Campeonato
Catarinense de Futebol. Bola
branca. O meu amigo Luiz
"Polenta" Vieira, vem fazendo
um belo trabalho.

BRAILE

Como já existe em outros

estados do país, Santa.
Catarina deveria seguir o

mesmo exemplo e publicar os
editais de concursos públicos
em braile. Não sei precisar
quantos deficientes visuais

existem no estado, mas com

certeza eles agradeceriam.

CARRETEIRODO ATLETA

No próximo sábado, às 11
horas, acontece na ComBat o
lo Carreteiro do Atleta. A

promoção é dó Máster Vôlei e
Futebol Feminino Olympya.
A festa será comandada pelos
grupos de pagode Nova
Tend' .

K benCla, i eleza e Entre

E,las, OUtra coisa, o carreteiro
So POderá ser saboreado no

local, nada de levar potes para
de '

POIS degustá-lo em casa.

Beleza!

SEMANA DO PERDÃO

Olha que legas, em

comemoração à Semana

Nacional do Livro e da

Biblioteca, a Fundação
Cultural.e a Biblioteca Pública

Municipal' Rui Barbosa,
promovem a "SEMANA DO

PERDÃO", que acontece

entre os dias 22 de outubro e

10 de novembro. Mais

informações 'pelo fone 3275

1300, com a minha querida
amiga DianneChiodini.

DIZEM PORAí ...

Depois de apresentarem

problemas de ferrugem em

grande escala, os veículos

Fusion despencaram nas

vendas.

A bonita Caroline Lombardi e Beto Meier, já estão distribuindo

os convites do casamento para dia 24 de novembro, no Baependi.

CELEBRATION

Na próxima sexta-feira (26), com a participação dos DJs Nenê

Wolf, Paulíco e Marcelo Luiz, acontece no Beira Rio Clube de

Campo, Celebration -A Festa. Noite que vai relembrar a boa

música dos anos 80. O babado tem na organização o clube Beira

Rio e toda a experiência da Deep.

II D'iCA DE TERÇA
Saborear os ovos cozidos e

salsichas promovidos pelo
radialista e amigo Valério Gorges,
noPinduka.

1
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"FRASE DO DIA
É melhor passar por ignorante
uma vez) do que permanecer

ignorante para sempre.

Provérbio chinês

Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@netu!1o,com,br)

II TE CONTEI!
Computadores muito mais baratos.
A Computer Store lançou a linha

Titan, sua marca própria.
Inicialmente produzidos em Minas,
porém a intenção é trazer para Santa

Catarina a linha demontagem.
**

o meu amigo Vande Piermann

esteve em lnterlagos - São Paulo,
curtindo de pertinho a última etapa
do Campeonato Mundial de
Fórmula I. Corrida que consagrou o

finlandês Kimi Raikkonnen como

CampeãoMundial de 2007.
**

Kõnigs Bier, loira gostosa, e o que é

melhor: é daqui. Diz a propaganda
que rola na internet.
**

o ator global de Malhação,
Guilherme Fernandes, aqui da

terrinha, estará quarta-feira (24) na,'
Discotheque; para coquetel de
reabertura da loja. _

'

**

Ainda este mês, inaugura em Jaraguá
do SuI, aBotique de CarneMr. Beef,
do amigoSilvyoMondonese.
**

No sábado à noite (27) depois do
Carreteiro do Atleta, acontece na

ComBat aFesta daTequila..
**

'

Presença animada na 3ª

Strassenfest, no último sábado, dos
empresários Beto" Wolf e Chico

Caviguioli.
**

No próximo dia 10de novembro, em
Massaranduba, acontece· a 2ª,'
Stammtisch. As inscrições já estão

abertas.
**

Uma delícia o novo cardápio+do
RestauranteArweg, realmente vale a
pena conferir. JorgeVieira sabe tudo.

Com essa, fui!
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CINEMAS

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Tropa de Elite
(16h40, 19h, 21 h20 - SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h20, 16h40, 19h,21h20
-Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 2

,

Morte no funeral
(17h20, 19h1 0, 21 h - Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h40, 17h20, 19h10,21h
- Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 3
Superbad - E hoje
(16h40, 19h, 21 h1 ° - SeX/Seg/Ter/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, 19h40, 21h30

'

- Todos os dias)
• Cine Cidade 2
Vira Lata
(16h, 17h40, 19h20, 21 h
- SeX/Seg!Ter/Qua)
(14h20, 16h, 17h40, 19h20,21h
- Sáb/Dom/Qua)
• Cine Mueller 1
Tropa de Elite
(14h30, 17h, 19h3Ó,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, 19h1 0, 21 h30
- Todos às dias)
• Cine Neumarkt 2
Superbad - É noíe
(14h10, 16h30, 19h20, 21h40
- Todos os dias)
'. Cine Neumarkt 3
Stardust - o Mi,sterio 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, 21 h45 - 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/TerfQua/Qui)

, (141:1, 20h,,.22n,;-- Sáb/Dom)

Tá dando onda (Dub)
,(\6h :;:j�9f,D�'J1l·,e N,o "

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo,com,br

';�' '·0

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorr�iodopov�,com,br

22/10
Allan César Kuester
Ana Krueger
Arlete Franzner Terhorst
Charlic Hilbert
CristianeWerner
Daniel Alexandre Bartel
Dayse Ribeiro
Dirceu Luiz Lenzi
Edemilson Luis Baade
Elias Artur Haasch
EmaZanelia
Francis Zoz
Hilário Scheuer
[sabel K. Fagundes,
Italo Cássio Mayer
ívonete Bornpanl Kreutzfeld
Jair José Maestri
Jéferson Luis Guths
João Vitor dos Santos
Juliana Alquini
Luiz Fernando Franzner
Lurian Paul Gehrke
Marico Toyama
Robson Souza dos Santos
Rosani Porath
Silvino Daniel V. Kiatkosky
Tainara Lemes
Terezinha Sehnen
Vilma Morais
Viviane Verbinem

23/10
Anastasia Maurissens
Andressa Finta

'

Clayton S. da Silva
Cleison R. Caviquioli
Eduardo Gabriell Laube
Everton L. Kist
Fabiane Guse
Gisielí Zanchin
Henrique Pinto
Iara Vitoria Bridi
lIete Uller
Ivo Laube
Jânio Batista dos Santos
JaquelineWachilewiski
Jenifer Jacomoski
Lino Dalpiaz
Maria Jardim
Marilene Nicolodi
Marineusa de Oliveira
Mirson Baumgartel
Rayssa Fernanda Klemtz
Salete Boeing
Sidinei Ibanez
Sueli Kannemberg
Valnir de Ávila
Weslen Zandonatto

<'

O DIA DE HOJE
EFEMÉRIDES
Dia da Aviação Brasileira

42A.C.
Suicida-se em Filipos, na Macedônia,
Marcus Junius Brutus, membro do
grupo republicano que assassinou
Júlio César no ano 44 a.C.

1906
Alberto Santos-Dumont realiza em
Paris, o primeiro vôo mecânico do
mundo, devidamente homologado,
no 14-bis.

1954
Acordos assinados em Paris
formalizam o fim da ocupação da
Alemanha ocidental, seu ingresso
na OTAN e a criação da uma união
da Europa ocidental.

1996
O presidente Fernando Henrique
Cardoso sanciona a lei que instituiu a

CPMF (Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira).
2003
Pela nona vez, o Brasil é eleito para
ocupar por dois anos uma cadeira
no Conselho de Segurança da ONU.

.

Mais conhecida como a melhor amiçadc Vinícius, de 8
anos, a cachorrinha Lessie adora brincar. Treinando para
uma partida de basquete foi clicada pelo leitor Nelso Silva.

UTILIDADE PÚBLICA
ENCONTRO
O IXEncontro Municipal de
Mulheres Agricultoras de
Guaramirim será realizado
dia 24 de outubro, a partir
das8horas.

TEATRO
O grupo Aplausos & Tomates
apresenta no dia 26 de outubro,
às 20 horas, no Colégio São Luís, o
espetáculo "O dragão verde",
Ingressos no valor de R$ 6.

�JARAGUÁ
DO SUl

MiN: 18u !MA*2�·

I

, PREVISÃO DO TEMPO'
Tempo Instável no Estado
Muitas nuvens em Santa Catarina, mas já com
periodos de sol em boa parte do Estado. Há
previsão de chuva entre a tarde e noite no

Oeste e Meio-Oeste: com trovoadas. Da
Grande Florianópolis ao Norte do estado, a
chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia,
mas de forma isol�a. Iemperatura mais, <

elevada do Oeste aosul do estado, onde há
chance de maiores aberturas de sol.

� Jaraguá do Sul e'Região
,

HOJE

Q
QUAIITA •

.�'
QUINTA 6' 'SEXTA "'6'MiN: 1SDC Ou o,.' MiN: 17°C ,:,,':,," 'Mí�: WC ' Mí�: izsc

MAx: 24· C ""
'

I MAx: 25· C "'" :' , MAX: 27°c' ,'MAX: 20° C
Chuvoso

'

�of com nuvens ,Sol com,n�v,�Wi�� ""�" S,91 com,,��v.;;.n,s ,
,,'

� Fases da lua
,

,

MINGUANTE, NOVA

'\) 3/10 • 11110

-';".�' ,.; ,

.• .,..<:�' .�� f • }_">-: ••.. _'.:: .

,C�ESCENTE

�19110 :
• -. "''lI1'" �'.
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!lerna Magia
o engenheiro garante que as pedras

�reciosas encontradas'
na mina são

grandes e Conrado festeja. Medéia

�romete ajudar Nina a revigorar seus

dons. Evelyn diz a Pérola que Medéia

está iniciando Nina. Peter promete a

lilda um cheque com uma grande

quantia de dinheiro se ela fizer Eva se

a�aixonar por ele. Eva pede as ra

diografias que Jez em Dublin a Peter,

mas ele diz que não estão com ele.

Eva pede a Celéstino que analise os

comprimidos. Celestino diz que são

�Iacebos. Rafael se lembra que viu

Peter antes do acidente.

Sete Pecados
ClariceQuerque Flávio lhe ajude a provar

que foi vitima de uma armação de .

Beatriz. Flávio pede á Clarice que

mantenha o casamento em segredo.
Dante recebe uma cobrança. Beatriz

culpa o advogado por não ter quitado o

empréstimo de Dante -.
Marli vai à casa

de Rebeca obrigar Ariel a se casar com

Eliete. Flávio desconta que Beatriz tenha

contado com a ajuda de Ágatha para dar

ogolpe em Clarice. Romeu vai falar com

Adriano. Flávio pergunta a Ágatha se ela

sabe o que Beatriz fez para conquistar
Dante.

Duas Caras
Maria Paula responde que não existe

lugar na sua vida para um amor e que
Claudius será sempre o seu melhor

amigo Silvia recebe flores de Ferraço e

se lembra que ele mora na casa em

frente à de Branca. Pastor Lisboa se

deslumbra ao ouvir Rebeca cantando no

rádio. Débora diz a Ferraço que está

grávida. Ferraço conta que fez uma

vasectomia, a expulsa de sua casa e

e�ge que ela conte quem é o pai. Débora
aponta para Ezequiel. Juvenal diz que é
bom Solange se acostumar com seu

jerro de viver e com a Portelinha. Débora

perde o bebê.

luz do Sol
Leonardo não consegue falar com
Maria Eugênia pelo celular. Ele pergunta
para Juarez como ele deixou Maria
'Eugênia sair com Valadares. Valadares
seduz Maria Eugênia e ela fica en

volvida. Tom pergunta para Verônica
qual problema de um grupo de pagode <

t9car na casamento deles. Verônica

,

acha graça. Leonardo liga para Maria
Eugênia. Valadares, sedutor, diz para
ela não atender. Ela desliga o celular.
Leo diz para Zoe que está. deses
perado. Paulo e Laura dizem que Va
Jadares ainda não sabe que a identidade
dele foi revelada.

Caminhos do Coraçãll
Taveira, Ernesto e Dina interrogam
Marcelo. Eric e Ramon levam Regina
para um galpão abandonado. Janete

�m uma. visão de onde está Regina.
amon nca sozinho com Rellina se

a
" ,

proveita dela e ela o acusa de as-

S�ssino. Fernando pede para Juanita
nao denullciar Maria e diz querer
r:ConQuistá_la. Janete, Lucas e Tont
vao atrás de Regina no galpão aban

�onado. Clarice precisa viajar e deixa

�drinho na casa de Beta. Teófilo
Contra Vavá no quarto de Aquiles

e o ameaça com uma faca..

TESTE ESPECIAL

'EXTRA
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

ARRECADAÇÃO
O Teleton do SBT em prol da
AACD (Associação de Assístêncla
à Criança Deficiente), com a ajuda
de milhares de brasileiros,
conseguiu superar suameta de
pouco mais de R$16milhões,
chegando a arrecadar mais de
R$ 17 milhões. Silvio Santos
demonstrou orgulho do evento e
ressaltou que, sem o programa, a

AACD fecharia suas portas em
pouco tempo. Em clima

descontraído, o apresentador
ainda dançou a Dança do Siri

junto a Hebe Camargo e
Daniela Mercury.

PATRÃO
O novo programa deXuxa
será testado no ar em

dezembro, aos
domingos, logo depois de
RenatoAragão, segundo
a coluna Zapping do
jomalAgora. Porém,
ainda de acordo com a

coluna, uma ala da
emissoraGlobo ainda
defende que a

. apresentadora deveria
deixar o programa diário
infantil e ficar no ar uma
vez porsemana com

atração para a familia.

O ex-jogador Zico fará
uma parnceação especial
no seriadoAGrande
Família. em cdmemoração
aos 35 anos da estréia do
programa, informou a
colunfde Daniel Castro,

. da Folha de São Paulo. No

epi�ódj,o, que irá ao ar
né.StaQuintalfeira,25,
Lineu,(Marco Nanini)
revela que era um super
craque de futebol na
juventude, melhor até
que Zico.

Não é segredo para ninguém
que Adriane Galisteu está
insatisfeita com Silvio
Santos, mas semana
passada ela soltou o verbo
em entrevista ao "Programa
Amaury Júnior" "Ali (no S8l)
vai ser difícil ficar feliz com o

que faço. O Silvio mandae
eu vou lá e faço, Ele é

teimoso, é do jeito que ele
quer e acabou. Játemei falar

pessoalmente, pedi por
carta, mas não tem jeito",
desabafou a éiJlI'asentador'a.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher um

quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em cada linha e cada

coluna. Também não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE
Vprdades - Pai eu sei toda averdade!

O pai pega a carteira e lhe dá 1 O

reais, balbuciando:
- Toma filho ... Não diga nada para a
suamãe!
Radiante cam a facilidade com que
havia arrancado a grana dos pais,
Joãozinho sai paa a rua atrás de
outras vítimas. O primeiro adutto que
aponta na esquina é o carteiro. Ele

corre, já gmando:
- Eu sei todaa verdade! Eu sei toda a
verdade!
O carteiro estanca de repente. Deixa
a mochila cair no chão. Aos prantos
ele se ajoelha, abre os braços e diz:
- Vem dar um abraço no teu pai!

S1J LltÇ-ÃO

Capricórnio (22712'a 21/1t
o capricorniano bem humorado diverte quem estiver perto. Hoje é um ótimo dia para estar com seus

irmãos ou com amigos mais próximos. Uma boa conversa pode ampliar seus horízontes. o dia está

positivo e você deve vivê-lo levemente. Que tal deixar fluir a intuição e escrever algo que lhe venha

à mente?

Joãozinho estava no colégio quando um

colega lhe diz que todos os aoutos

escondem algum segreda, e que por isso
seria fácil chantageá-Ios. Segundo a teoria

do garoto, bastaria chegar para um adutto

e dizer: "Eu sei toda a verdade!".
Joãozinho vai pra casa e, depois de

cumprimentar a mãe, diz a ela com um

olharmisterioso:
- Mãe ... eu sei toda a verdade!
A mãe, toda preocupada, abre a carteira e
lhe dá 5 reais, pedindo:
- Por favor não diga nada ao seu pai!
Joãozinho, todo contente, espera ansioso

a chegada do pai. Quande este aponta na

porta, o menino já grita:

EMAGREÇA!
AMIGOS
DO PESO

CHEGOU! PARTICIPEi
It Exp.Ant.Carios Ferreira 197 \ PBF

quintas 16h e 19h

LIGUE 9935-9361
www.amigosdopeso.com.br

6 7 .4· 9 2 8 1 3 5

9 1 5 4 3 7 6 2 8

2 3 8 '6 1 5 9 4 7

8 5 1 2 9 3 7 &4

4 2' 7 85 6 3 9 1
3'9 6 1 7 4 5 8 2

5 8 2 3 6 1 4 7 9-
7 6. 9 5;4 2 8 1 3

1 4 3 7 8 9 2 5 6

Libra (23/9 a 22/10)
Estar em hannonia é tudo, não é librino? Então hoje saia para um passeio, acompanhado. é clare,

de quem mais lhe agrada. A posição dos planetas mostra que a companhia de pessoas próximas

para uma caminhada num parque ou algum lugar deve ser gostosa. O dia deve ser vivido com muito

otimismo.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Será que é tão complicado assim para você se acalmar? Você ainda vive um dia em que as energias

pedem para que fique quieto e pensativo. Este é um bom exercício para que libere seus sonhos e

fantasias. Lembre-se que não há limites para sonhar e é a partir do sonho que poderá construir sua

realidade.

Touro (21/4 a 20/5)
'Amigo você já é, e hoje então, com a Lua ainda em Peixes você tem mais um bom dia para sair com

amigos, ir a ufrf'barzinho ou outro tipo de encontro social. Saiba desfrutar da companhia dos que

realmente gostam de você, sem esperar demais das pessoas. De qualquer modo, é bom também

preservar sua vida particular.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Geminiano, siga seu jeito leve de ser e aceite hoje os convites a festas ou reuniões sociais. Apenas
fique atento na comunicação, saiba a hora certa de falar. Você está com bastante disposição e um

passeio deste tipo pode trazer-lhe muitas surpresas positivas. Coloque alegria no seu dia e evite se

meter em fofocas!

Câncer (21/6 a 21/7)
o canceriano que é romântico mesmo hoje deve aproveitar o trânsito da Lua e fazer uma viagem.
Esta atitude pode ser importante para sentir a diferença ao sair de seu ambiente cotidiano. Que tal

passar o dia ao ar livre, em companhia de quem ama? Mesmo num período curto de tempo isso lhe

fará bem.

Leão (22/7 a 22/8)
Todo leonino precisa estar apaixonado, e hoje, os momentos de paixão ainda o estão rondando e isso

não acontece a todo instante. Aproveite o dia hoje para curtir essa nova paixão e deixe que isso

cause uma transformação em sua vida. Mas cuidado! O ciúme deve estar fora desse cenário!

Virgem (23/8 a 22/9)
o virginiano conta com mais um dia em que a Lua está no signo oposto ao seu e o aconselha a

pensar mais a respeito de como tem sido sua vida a dois. É hora de pensar mais no outro e permitir
que ele também possa fazer um pouco por você. Deixe um pouco seu lado critico de lado e se abra

mais.

Escorpião (23/10 a-21/11) .

O contato com crianças e pessoas alegres hoje; pode trazer uma alegria a mais no seu dia. Como

a Lua ainda ativa este setor de sua vida, aproveite e saia para se divertir, com quem quer que seja,
mas que goste de você. Os namoros e as paqueras também estão bastante .tavorecldos..

Sagitário (22711 a 21112�
Aventura tem 'hora e ficar em casa também. Aproveite o dia para ficar .ern contato com seus

familiares, e ver que iSSQ pode lhe trazer algo de positivo. Evtle porém o excesso de controle de um

de- alguém de casa. É provável que uma reunião familiar o ajude a deseobrír coisas' em suas raízes

que o deixem mais animado.

Aquário(21/1 a 18/2) .

Sua tendência, num dia com Lua em Peixes, junto ao seu regente, é ver a vida e as coisas de uma

forma bem original. Saiba aproveitar cada mínimo sinal do universo. para seu crescimento pessoal,
sem ir fundo demais no pensamento. Valorize suas melhores qualidades.

P'eiles �19/2 a 19/3)
As tensões que atingem seu signo neste dia, mostram que seus amigos 'podem estar com uma idéia

errada da sua pessoa e o vejam como alguém um tanto egoísta. Evtle esse equivoco, que nem

sempre é positivo. O cosmos tem lhe pedido recentemente para você olhar mais a sua volta e

.
valori-zar que lhe acontece.
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GENTE Daniele Santos (interina)

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira pela manhã
É obrigatório o envio em alta resolução:

publicidade@ocorreiodopovo.com.br

'"

Parabéns a Marcos Aurélio de Souza pela idade nova. Quem deseja parabéns e felicidades
são os ?migos da banda NothinG LoosE : Styfler, Bento e Ockner e os familiares

o 'casal Jaj�ir e Kerl!�asaram-se no dia 6
..Qi IgrejaMattlZ.

em Guaramirim e após a cerimônia os convidados foram
recepcionados na Recreativa Cuás Rodas, Quem deseja

·muitas felicidades é a Lú, Tony e Luana·
1� \Íi-' �·""f"S

Na foto os

irmãos Délcio
e Dioner de
Almeida, qÍJe�
aniversariaram
dia 15 e dia
18. Os pais
José e Hedi
desejam

felicidades e

sucesso

aos dois Uzete Dutra completou idade nova dia 17. O esposo
Silvio e os filhos Adriano e João Paulo fazem a

homenagem. Parabéns!

Priscila Maris DireHi completou 20
, anos dia 18 e trocou alianças de noivado

com Marcos Finkbeiner. "Tim tim em

dose dupla e desejos de muitas,muitas
felicidades dos familiares e amigos"

Wandamarà B. Stinghen, sócia- .

proprietária do Figueira Eletromóveis
com a bailarina Ana Botafogo na SCAR

CaSélram·se no .Ultimo sáb�o dia 20
..Juliana Tecilla. Santos e V"JáIdo AntôniO dos Santos. Após a. _

. .cerimônia os convidados 'foram recEtpCi!;)nadosno
RécantoTuristico Pedra Branca

"

Mirson Baumga�1 troca idade .hoje e recebe todo cari�hO
daesposa Renna e_Jle seus'filhos Roberto. Priscila e Felipe

Os alunos do 3° 06

(noturno) do Ensino Médio
da Extensão do Duarte

Magalhães parabenizam
todos os professores e

principalmente ao amigo
Gerson que mudou

completamente a escola
para melhor! Um forte

abraço e muitas felicidades
a todos, lembrando que

todo dia é dia do Professor!

A mãe Bemardete e o padrasto
César fazem a homenagem a

Francieli Aparecida Persch pela
passagem de. seu aniversário.

"Parabéns continue sendo essa filha
maravilhosa que você é!"
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Mefiina catarinense
, .

é considerada beata
DentroPois é
Segundo Merss o deputado

JailsonLimaponderou e chegou
à conclusão de que �ão era

conhecido o suficiente no

âmbito estadual, além disto tem
comometa aprefeituraem2008.

Mas Merss deixa claro que

mesmo no comando do PT não
descartaa disputa em [oinville.

"Eu não tenho diferenças com PinhoMoreira," garantiu o

prefeito de Palhoça, Ronério Heiderscheidt, ao mesmo tempo
que afirmava que o tucano Leonel Pavan é seu candidato

aogoverno do Estado em 2010. E argumentou: "Primeiro por
ser uma tendência natural. Ele sera o governador, com' a

, saída de Luiz Henrique, com direito à reeleição. Segundo

porsuas características de gestor, com determinação e.raça,"
complementou o prefeito do PMDB.

DIVULGAÇA9

Albertina 8erkenbrock

nasceu em Imaruí no ano

de 1919 e morreu em 1931

.

FLORIANÓPOLIS
Aproximadamente 10mil fiéis

comemoraramna tarde de sábado
a cerimônia de beatificação de

Albertina Berkenbrock, nascida
na comunidade de São Luiz,
município de Imaruí, em 1919.

A missa foi presidida pelo
Cardeal José Saraiva Martins,
representante do Vaticano, em
frente à Catedral Diocesana da

cidade de Tubarão, à 69 km do

local de nascimento da beata. De
acordo com o bispo da diocese

local, Dam Jacinto Bergmann,
"houve uma aprovação por parte
da Igreja de um sentimento que o

povo já tinha hámuito tempo";
O caso da menina morta aos

E agora?
o deputado João Henrique Blasi encampou o manifesto

do prefeito Ernei José Stãhlin contrário a instalação do

Cadeião em São Pedro de Alcântara. Para Blasi "o município

paga um ônus social considerável pelos diversos equipa
mentos do Estado que hospeda ...sendo justa a pretensão de

que o chamado Cadeião seja instalado em outra cidade da',

regiãometropolitana."

_. Situação
o PT de Carlita Merss vai

dialogar com os partidos de

esquerda. Evidencia que as

bases peemedebistas não estão
satisfeitas com Luiz Henrique
que segundo o deputado 'está.
mais para o DEM do que pa
ra o PMDB. "É o mesmo�
acontece em Joinville. Ele

(Luiz Henrique) já fechou com
o Darci de Mattos," garantiu.
Há controvérsias.

i:� .

Beatificação foi presidida pelo
Cardeal José Saraiva Martins

Catarina, em 1931. Desde então,
o local do crime se tomou um

ponto de peregrinação, onde hoje
está a Igreja São Luiz, que abriga
o túmulo de Albertina.

Os- devotos agora rezam pelo
reconhecimento da primeira santa
catarinense, uma vez que Santa

Paulina, conhecida pelosmilagres
operados em Nova Trento, era
nascida emTrento, norte da Itália.
Para ser declarada santa, a beata

precisa, agora, ter dois milagres
reconhecidos pela Igreja.

Manifestação
Amanhã a população de São Pedro de Alcântara vai

manifestar-se contra o Cadeião junto à ponte de acesso ao

hospital e ao complexo penitenciário, que' abriga cerca de

milpresos.
.

Atento.DlVULGAÇAO

Durante a convenção dos

tucanos no último domingo na doze anos, enquanto resistia aurna
Assembléia quempassou por lá tentativa de estupro, chocou a

foi o deputado democratas .' pequena vila no interior de Santa
César Souza [únior de olho de "

..

repehte numa aliança, tanto .

'em'Palhoça, corno em Flàri�;· . ,Eleitor identificado. .
é urneleitor votar no lugar de

nópolis onde o PSDB perdeu ..�'.. . ".
' .

.

outro. "Recentemente, tivemos.

�. � :: 'Dad?'Berger, Por�u.e nã{)'U�� ":: . por-imprrssão ,digitaL
" em Brasíliao caso de um juiz que

. '.' chapa encabeçada. pelo parta-· :
.

mandou prender um indivíduo

.

'

'" m�ntarderiiocratà:é ':" '�
" BRASíLIA -:' • ..

,

.

. . . que tinha, aparentemente, 20 anos

(r�édo'B quer marcar tambénrpelas beldades. Q""diretón<r',,< ,�,.' . .; •

:

�. .: O',TSE (Trjb\lnaÍ Sup�ri;; .e estava.como títulode eleiror de

de Sã? �aUlo filioma bimd�.rinha Aria'Pallla Oliveira visà�dolo:' Fechou::,' .

;, =:
. ,�;",;:",�.>,:'

� g�itoral) vai: p:omover o cadas- . ��.pe�: de ?o": P:�partir da
as eleições de 2Q08 . .No. RIO Grande do Sill tem adeputada .' ,�. '.'

.

". '
.

: '5.·"", +.tramento digital de parte do implantação desse sistema, os
"

Manuela DÁvila,' é émHoriarrópoliS a vereãdorà Ârigerâ A�bi:" ""-.: '",,-Com a.i}.;l.o,rn�.â?:4-(r�}tf�"'- :�:ele�l'O�ado_. brasileiro para .as, problemas-prancaraeriteacabam.:

no,�mas'estas duas não pousaram pãra.revistas masGu1iRas',�(,\'" vereador. deB?,lne.árít;}·�G�.;.-; ,�próximas-eleiçõesmunicipais, em ..

' acredita o diretor-geral, .

':duepente- por questões de decoro: '" '_,;., , 'boriú,_Gil:Koedde-rm�,;.�pi,,;..� ,,"'2Q08_AinicfurivaédaSectét�,,-�·. ,

. "Outr.ofatbrmuitoimportante "

,
cadopelovtee-governaderLec-". \.,deTecnologiàda·JnEorrnação do .� 'para que nãohaja fraude é que os

nel Pavan está.çompletaB: eq�i.. �.' -, ';JS_E,gooplaneja implantacenovc: partidos políticos façam investi-
'.' pe de díreeores.da-Fatma.X». :�;sisrema"em al�cida�,-doo':·u·nenton(}5.seus âscaís porque, se

Valeu a pena. Pelomenos a Delegacia deMeioAmbiente da.
,p're�idente Carlo� leo�rKrese» � ·';��wdos..--de-"Mato;Gr��o,SJ11, ,. ' �O& fis�a� .acompanherem.desde .a, "

P?lícia Federal; depois dó trabalho criterioso da Moeda.Verde»: já. contava com um 'insficado�' " : ���FidôBia eSant?:Ca�.. <;'. =. ,aberrura;durante.a�otação e no
'

vem.sendo'acionadacom mars intensidadeperapopulação. G ',. .pelo PMDB.� outropehPpS..:.... , � De acordõcorao�o�ge�, __

.términoda votação•.em cadases- ::
.

que demonstra um resultado prático importantede',. ,_

do TSE,_Athay�e.Fçmtou_rarum . sâoeleitoral.obviamente, afraude

_

conscientização. Além disto vai aument-ar seu efetivo, o que.é- .,;__" "

. , '" : .. leitorbiom��cô,j�.clisP9mv�lnas' , '�erá�eduzida a �O"ia,ValiOU� ,

fundamentaL'" -

-

-:
..

,
.

.

.... '.'.
' E.â VidISegu�.;-:..y. ,.->, ..�, ..5eci,capa2_a�ide�tificar�, ..;.1 A�xpectativa-d0:.TSIi.. é, no.,"

. Par qü�'oprésidentê do ....' '" eleitor por.meio das-digitais dos... praeodederanosamplaruarurcass,
DEM. não" esreve- na-, ,;, dedos polegar e indicador. "Nós . comleitores.biométricosemtodos...

.convenção do PSDB? O não.íremosmais trocar-o título de os estadosdoBrasil.Odiretor-geral .

prêsidehte'� do- PMD:B7 < : ""eleitor. Quem vai identificaro explica que o prazo é.necessário.

passou podá e saudou os
.

',' eleitor agora será a própria uma", porque, em anos-eleitQrais (caso.

tu c ahos. É a tríplice
. disse Fontour:a. d€ 2008), ocadastramentosópode

.

aliança.
'

Segundo ele, o principal serfeito até omês demarço, a que

problema de fraudes em eleições não otimiza o tempo.

Si;lLJailson Lima, entra.Carlito Merss. que passa a ser, .�,
candidato.à presidência do PT de Santa Catarina . .,É a ,

segunda vez,que ere tenta'ocupar o cargo ..Só que agar?
num quadro bem diferente. São.quatro candidatos e cinco

chapas., ,.

' .
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CAFÉ COM PRESIDENTE

'Brasil precisa procurar novos
parceiros' � defende presidente
Para lula, o País não

pode depender dos EUA
e da União Européia

BRASíLIA
O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva, que visitou na

semana passada os países afri
canos Burkina-Fasso, África do
Sul, República do Congo e

Angola, disse ontem no pro

grama semanal "Café com o

Presidente", que a estratégia de
se aproximar da África vai além
de um compromisso histórico e

visa a necessidade de se esta

belecer uma relação econômica
com o continente.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE
f� .

Na opinião de Lula, o Brasil
não pode depender apenas da

o

União Européia e dos Estados
Unidos. "Todomundo pensa que
a gente pode vender o quanto
quiser para os Estados Unidos,
mas esses países também querem
vender e colocam obstáculos pa
ra a entrada dos países emer

gentes", disse Lula ao justificar
a necessidade de buscar novos
parceiros.
BIOCOMBUSTÍVEIS -

Outro assunto discutido por Lula
na viagem à África foi a questão
dos biocombustíveis. Segundo o
presidente, existe a possibilidade
de países do continente se tor

narem exportadores do produto

que, segundo ele, "omundo rico
certamente vai precisar". "Só
existe uma possibilidade da
África dar um salto de qualidade
(sic) e chama-se paz e demo
cracia", disse.

Para o Lula, a importância
da relação com os países afri
canos também está na troca

de conhecimentos científico
tecnológicos. "Abrimos em

Gana uma filial da Embrapa e

estamos abrindo em Maputo,
em Moçambique, um escri

tório da Fio-cruz para que a

geme possa começar tornar a

reàflâade a nossa troca de

conhecimentos", afirmou Lu-
la. (Gl)

SANTA CATARINA· CRECI11a REGIÃO

Certificamos a pedido da parte interessada, que a empresa IMOBILIÁRIA.COM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 06.112.811/0001-60, com sede
à Rua João Marcatto, salas 04 e 05 no centro de Jaraguá do Sul/SC, está devidamente

registrado (a) nesse Conselho sob nO 002377/J desde 08/10/2004, sendo que se

encontra ATIVO (A) até a presente data.

Certificamos ainda, que a mesma não responde a processo discipiinar até a presente
data.

.0

�I(�,n...�Por ser verdade eu, :... . �Claudiavilvert, Assessora
do Diretor Secretário, em ti a presente Certidão que para surtir todos os efeitos legais,
vai devidamente assinada pelo Coordenador de Secretaria, aos dez dias do mês de
outubro de 2007.

CERTIDÃO N° 77/07

1 Carlos Brandão
redacao@ocorreiodopovq.COh1.�rECONOMIA

Dólares
Os investiment6s estrangeiros diretos que ingressaram no pa�

em outubro até ontem (22), somam US$ 2,3 bilhões. Os dados
levam em conta a posição do câmbio liquidado. As informações
são d do Departamento Econômico do Banco Central (BC).A
projeção para o mês de outubro completo é de um fluxo de US�
3,3 bilhões.

ImÓ\!is
Um guia com orientações para os investidores estrangeiros

interessados em adquirir imóveis no Brasil será lançado no Salão
Imobiliário de Lisboa (SIL). O "Imóveis no Brasil" será

apresentando pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis
.

(Cofeci), durante o evento que acontece entre 24 e 28 de outubro.
O guiamostra osmelhores locais para investimentos, preços médios
dometro quadrado em todo o país, como conseguir financiamento,
documentos necessários e o papel do corretor imobiliário no

atendimento ao cliente.

Doação
Instituto Movimento Pró-Projetos SC desenvolveu uma

ferramenta que está facilitando a doação de recursos para o Projetai
Arte-Solidária, que tem como base a produção de telas de arte

por artistas e anônimos que serão leiloadas sem identificação
Toda a verba do leilão será revertida para a construção de um

espaço na Capital que vai promover arte, cultura, entretenimento,
esporte, gastronomia e lazer à crianças carentes. Mas, até o leilão
acpntecer, quem quiser participar do projeto pode doar valores a

partir de R$ 30,00 através do site do Instituto Movimento Pró,

Projetos SC, owww.projetoscomatitude.com.br.

Visual
A Varig apresenta hoje, no Rio, sua nova identidade visual. A

marca Varig e a cor azul na estrela que há 80 anos é o símbolo da

companhia seguem predominantes, mas ganha toques de laranja,
a cor da sua nova dona, a GoL Novos uniformes da tripulação
também serão apresentados. A companhia encontra dificuldades
de implementar sua expansão internacional, conforme
planejamento feito com antecedência, por causa da escassez de

aviões em todo omundo, o que gera atrasos nas entregas de aviões

já arrendados.

Escuridão
Aumentou o risco de o Brasil ter racionamento de energia elétrica

já no ano que vem, segundo estudodivulgado ontem pelo Instituto
Acende Brasil, entidade criada para fazer o acompanhamento do
setor elétrico brasileiro e mantida por grandes empresas do setor,

incluindo geradoras, distribuidoras e empresas de transmissão. Se for
uniperíodo de seca, há riscos de faltar energia.O 'trabalho estima em

9OA, o risco de falta de energia.
.

Crescimento
. As vendas nocomércio varejista cresceram9,5% no acumulado de

janeiro a setembro deste ano, na comparação com ornesmo período
do ano passado, apontao IndicadorSerasa deAtividade doComércio.
A expansão do crédito, os .prazos mais longos de financiamento, os

jurosmenores e o aumento do emprego são os principais fatores que
contribuem para o crescimento do varejo no acumulado do ano.
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Alunos receberam o diploma na quinta-feira à noite e comentaram dos resultados obtidos no programa

Programa Face2Face fonna

quarta turma na Impulso
�ca�pmia garante
resultados nos

�rimpiros 45 dias

JARAGUÁ DO SU l
Na última quinta-feira, 18, a

Academia Impulso realizou a

formatura da quarta turma do

Programa Face2Face. Exclusivo
em [araguá do Sul, os alunos

participantes dó programa têm

resultadosobtidosnosprimeiros45
dias. Esta é uma das melhores
formas de entrar em forma,
garante a coordenadora da

Impulso, Marlise Klema�n.

"Muita gente diz que prefere
começamoanaque vem,mascam

o. Face2Face dá para conseguir
resultados ainda em 2007",
comentou.

Charles BattistiArcher foi urn

dos alunos que se formou na

quinta-feira e elogiou o programa.
"Já comecei musculação outras

vezes, mas não tinha motivação
para continuar.Agora foi diferente
e consegui melhorar o tônus

muscular e adiminuiçãodapressão
arterial". Luana Patrícia Schulze

perdeu sete quilos em 45 dias. "O

acompanhamento dos professores
foi fundamental para isso", disse

ela.

Quem também se formou e

ficou satisfeita com os resultados

foi Solange AparecidaMarcarini.
"Quando eú pedia para alguém o

que fazer para emagrecer, me

diziam 'fecha a boca'. Co� o

programa recebi uma orientação
melhor e, além dos exercícios,me
alimento de fonnamais saudável".

Já Marilete Sardagna falou da

segurança que oprograma trouxe.

"Fui bem orientada em todo o

processo", resumiu. Informações
sobre o programa podem ser

obtidas no telefone 3275�1862 ou
diretamente na academia.

mympya/Juventus gOleia e mantém a liderança
JARAGUÁ DO SU l
A .equipe" feminina do Olym

PYa�uventus está sobrando no

Campeonato Catarinense. No
d .

.

;nungo, em casa, goleou oVila
ova, de São Bento do Sul, por

6xO e manteve' a liderança da

�ll1petição, agoracomdezpontos.

d
segunda colocação, com seis, é

IOSCOrpions, de São José, que fez
Íx] no Porath em Pomerode. A
equipe iaraguaense folga nas duas
próximas rodadas e, no dia 11 de

��embro, enfrenta novamente o
O

Nova, desta vez, fora de casa.
campeonato é disputado em

turnoe returno e as duasmelhores
eq

.

lUPes deCidem o título.

HENRIQUE PORTO/OIVULGAçAa

Olympya/Juventus tem agora dez pontos e folgará nas duas próximas rodadas

LINHA DE FUNDO I Julimar Pivatto
I esporte@ocorrlÍiodopoYo.com.br

Passaportp
A CCO dos 470 Jasc quer incentivar o público a acompanhar a competição.
Por isso será criado um passaporte, onde as pessoas concorreriam a diversos

prêmios durante a competição, inclusivemotos. O valor deve ficar R$ 3 e vale

até o dia 10 de novembro, última dia de disputas. Ele póderá ser adquirido
separadamente ou com a camiseta do evento, por R$ 15 com dois passaportes.
Também para aumentar o público nos ginásios, ônibus deverão estar a disposição
dos alunos do PEC/Segundo Tempo para que eles acompanhem as disputas.

Regional
A equipe do Seleto/Guaramirim
ficou com o vice-campeonato
do Regional Sub-20 de

futebol, promovido pela
Liga Pomerodense. A decisão

foi no sábado e o título ficou

com o Floresta, que venceu

por 1xO. O resultado foi muito
bom para um time que,
como tantos outros, sofre
com a falta de apoio.

Em lages ...
o Peru foi convidado às pressas

para participar do Grand Prix de

Futsal. Eles ocupariam o lugar da
Croácia no Grupo C, que está
sendo disputado em Lages. Como
o convite veio em cima da hora,
trouxeram jogadores que não
estavam na relação da Conmebol.

Por isso, foram punidos com a

expulsão do torneio.

Massaranduba
Resultados do Municrpal de Futsal
- Coreban 3x5 Móveis Neqherbon,
União 8x6 Cresol, Amizade 9x3
Tool Fitness/Jaka Lelé e 10 Braço/
Cival .4x5 Aceville. No Grupo A, a

liderança é do 10 Braço com seis

pontos. Na B, estão Hitan/
Farmácia Bibi, Amizade e Móveis
Negherbon também com seis

pontos.

Schroeder
Definidos os finalistas do

Municipal de Futsal Master de
Schroeder. Dia 10 de novembro

acontecem as duas partidas -

Papelaria Miglas e Desportiva
disputam o terceiro lugar e União

x Veteranos decidem o título. No

torneio de empresas, a BM
Venceu a Caiman por 1 xO e levou

o troféu. A Kcel venceu a Angerô
por 4x3 e ficou em terceiro.

BETa CaSTA/CBFS

Brasil, de Lenísio, mareou 37 gols nas três partidas em Joinville

Brasil gOleia e
>

garante liderança

Mithyuê e Cabreúva. Hoje os

comandados do técnico PC de

Oliveira chegam em [araguá
do Sul, que recebe a partir de
amanhã as quartas-de-final
da competição. O adversário

do Brasil saiu do confronto

entre Argentina e Egito que,

até o término desta edição,
não havia terminado. Além

de Brasil e Bélgica, também
conquistaram a vaga o Irã, a

Hungria e o Uruguai.

JOINVlllE

O Brasil garantiu a

liderança do Grupo A do
Grand Prix de Futsal ontem,
no Centreventos Cau Han

sen, ao vencer a Bélgica por

7xO. O time brasileiro chegou
à vitória com gols de Falcão

(2), Frede (2), Lenísio,
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Definidos os quatro times que
estão nas quartas-de-ünal

JUUMAR PIVATIO

JARAGUÁ DO SUL
A rodada do fim-de-semana

definiu as equipes classificadas

para a segunda' fase do Campeo
nato Não-Profissional da Liga
[araguaense de IutebolAmadot
João Pessoa,bps titulares,eVitó�,

:cf::
-

nos aspirantes, garantiram o pri
,

meiro lugar geral e, por isso, já
. estão na. semifinal" aguardando,
então os vencedores das quartas
de-final. A segunda fase começa
no próximo fim-de-semana e será

eliminatória, em jogos de ida e

volta. Cruz de Malta venceu ° Botafogo, em casa, por 2x1 e se garantiu na 2a fase

Nos titulares, o equilibria foi

grande. Cruz deMalta, Flamengo.
e Botafogo terminaram com 11

pontos e ficlliam de 2º a4º lugares,
respectivamente. O Caxias ter

minou com dez pontos e emquin
to. Atlético e Vitória terminaram

f
--- �

1

I

I OBoticário' você pode

L

o primeiro colocado
da competição se

garantiu na semifinal

com sete pontos e também se

classificaram. O Noite a Fora,
lanterna com cinco, foi rebaixado
e volta para a Segunda Divisão.
Nos aspirantes, o Botafogo foi

quem ficou de fora.
Na Segundona, teve início a

segunda fase: Nos titulares, Kifer-

to/Rancho Bom e Ponte Preta
saíram na fr�nte. Nos aspirantes,
dois empates. Vale lembrar que as

quatro equipes classificadas fazem
umquadrangular semifinal, em jo
gos de idae volta, eos doismelhores
de cada categoria decidem o título.

ser o que quiser

O CORREIODO POVijl
..........

CAMPEONATO NÃO-PROFISSIONAL DA l' DIVISÃO, TITULARES

essoa

14h - J, Pessoa x·�óite

jjm7°ITIll�lli�c�ríu�z:ideg,Mirillai·Iliaí£i7{ftjil'l71llilllí!�113flm�3í11�%tll�ii7i\!W:líi-j2�[j0;t&. 16h -- Caxias x BotafQgo (J). .

33' Rodada

Resultados - 31' Rodaôa •
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