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Polícia intensifica combate
ao tráfico de entorpecentes

. De janeiro até ontem, a PM já desbaratou 25 pontos e prendeu 100 pessoas, entre elas 25 traficantes .• PÁGINA 5

FOGO DESTRÓi CASA EM GUARAMIRIM

Suspeita dos bombeiros é de que o incêndio tenha iniciado na fiação. Os moradores não estavam em casa e procuram abrigo com familiares • PÁ�INA 5
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• EDITORIAL

Pães e peixes
A partir de amanhã, até 8 de

novembro, os 513, deputados
fede�ais e 81 senadóres podem
apresentar até R$ 7 milhões em
emendas parlamentares indivi
duais ao Orçamento Geral da

União para o ano que vem. Cada
'. parlamentar tem direito a 25
e�endas para obras e serviços em ,

suas regiões. -É 'um momento'
importanteporque nossovoto fica
sob avaliação: será que votamos

, em alguém que está realmente

'preocupado com as prioridades'
darnaioria ou apenas vaidespejar
o drriheiro�nde temm�is votos?
'. '.Os parlamentares poderão ':

.apresentar dois tipos de emendas
'. indíviduaisr despesa/capital, que

,

"

.

·se, destinam a investimentos, .

construção de escolas, postos de
saúde,ginásios de esportes, obras.

Será que votamos em

, algUPffi que está realmente

preocupado com as

prioridades da maioria?"

-.

• PONTO DE VISTA - Randal Gomes,
Coordenador de

, Relações
Institucionais e do
curso de Comércio

, Exterior da Fatej

. P�,r que o Brasil precisa
do comércio internacional

- .
. Iserao cnanças ....

O CORREIO DO POVO

• DO LEITOR

Alma de criança,
sonho de adulto

Pobres almas ... ' Pobres',
adultos ...

possível acreditar nas ex.

.ceçôes ...
.

Quisera tivessem alma de
criança para olhar as coisas
com mais pureza, com rnàis
ternura, com mais "Deus";

Certamente enxergariamo
valor de 'uma verdadeira
amizade, o quanto. que um

sorriso abertoé contagioso, o
quantoé afetuoso o abraço de

I

alguém.i.
• .,

Fic�dam horas brinc�ndo
com .seus filhos nos quintais
de. suas casas', mesmo, que
fosse pa,r� ver, a grama, cres

cer...

, Dariam mais, importância]
cotação do amor e menos a do
dólar...

Vertam como é sU,blime
poder.caminhar sem precisar
de rodas ...
..

"
, Escreveriam I!lçÜS cartas a

punho e mandariam menos e· (

mails ...
, Fariam o possível para falar

com as pessoas pessoalmente,
olhando nos olhos das pessoas

" e perceberiam que seu celular
é sim dispensável...

Não conheceriam a

_ maleficência da corrupção,
da ganância e de tanto

outros valores distorcidos ...

Brin�q.ri.am de. roda, :de
:

carrinho, de bola, com tam·

pinhas de garrafa e não·.seriam
estressados e deprimidos ... ,

'

,

; Mas tudo parece impos,
sível, utopia».

Pobres adultos, jamais
. .

eterna .ignorância.c. "

.Mas como toda unani- _ Mauro Roberto Piccinini,
. midade é burra, ainda é .Assessor Parlamentar,

duaisv os parlamentares têm Pobres adultos ...
direito a outras emendas, as Quisera seus olhos enxer- -

cha�dasemendas de bancadas gassem tudo aquilo que dei
e de comissões, sem limites de xam de ver ao seu redor...
valor. No caso da emendas de Não enxergam a miséria

bancada, o número é propor- prolíferando.em nossas mesas

_ cional ao tamanho de cada fartas ...

representação estadual e varia Os valores da vida se

:de infra-estruturá, compra de de 15 a 20, que são as chamadas esvaindo como água num

ambulâncias, além das emendas emendas de apropriação. Além ralo ...

de custeio, que são usadas para disso, cada bancada tern direito Preocupam-se com o ín

ób�as de manutenção, restaura- .a mais .três emendas, as de 'dice da bolsa, coin seus car
ção

.

de rodovias, -reformas de .remanejamento. .: rões, seus computadores, seus
escolas, postos de.saúde e.outros.

'

Para a elaboração das' celulares win internet, mas
.

Normalmente, a �aioria das'· emendas de bancada, gover- sequer percebem a grama

emendas apresentadas por riadores reúnem-se -corn de- crescer em seu jardim. .. ,

"

deputados e senadores atende putadose senadores para definir Não percebem o sorriso da

solicitações de governadores; as priorídades.No nosso caso, esposa amada que os espera

prefeitos e vereadores e da, temos ainda a Frente, Parla- com o almoço pronto.;
comunídade que o parlamentar , mentar Catarinense para co- Que o céu cinzento pode
representano'Congresso.

'

'ordenar a destinação das ser azul, ainda que num dia
,

'Além das emendas indivi- -. emendas. de tempestade ...
Que a tempestade por si só, ,

não traz somente inundações,
mas também enche de vida a

terra seca e infértil. ..
Seus filhos foram tão so

mente acidentes da natureza,
suas camisas nunca estão

passadase seus sapatos nunca
estão limpos ...

Que a testa franzida e a

cara sisuda fazem parte de
seus cotidianos e que um sor

riso e um abraço já são artigos
de luxo...

Escrevo esta coluna na empresas saem do jogo,' de país com fluxos crescentes-e

manhã de segunda-feira, dia ,modo que apenas as grandes dinheiro de poucas mãos, a

29/10. Acompanho a cotação têm fôlego para agüentar as , _ questão não é que há :,co
do dólar, que no momento oscilações .do dólar e a sua rnunistas querendo tomar a

bate em R$ 1,76, com ten- .tendência de queda. E o go- sua casa. Na verdade, o jogO,
-dên�ia a baixar ainda mais e ,vemo brasileiro, que poderia é muito diferente e entte os

voltar a preços :praticados'no 'rapidamente desonerar as prejudicados, também está Quisera enxergassem que
ano 2000. Segundo analistas,' exportações, falha em ter que você. '," , .' o mundo não se resume 'a um ,

a queda do dólar frente ao alimentar um, estado gígan- Padecemos d� falta de terno de linho e que seus
euro e outras moedas con- tesco e ávido por divisas, que cultura de negócios internar' diplomas de . mestrado e,

tribui para' a valorização do, mata as empresas, portanto, cionais. Os poucos que a ele.
-

.doutorado não escondem sua

real. O dólar continua apon- . que fazem a economia girar. se dedicam são pagos a preços
'

tando para um desempenho. ,Cabe aqui considerar que -de ouro e tem ernpregabilida
ruim em relação a outras o Brasil tem, a segunda pior, de garantida. Mas necessaria-
.moedas, diante da pers- distribuição de renda .do

; mente têm que conquistar
pe.c tiva de quedas mais mundo de acordo com o 'territórios, pois no Sul do País,
acentuadas no juro básico dos Índice de Gini - que, mede a as pequenas manufaturas não
Estados Unidos (que tornam desigualdade de renda em os empregam e as grandes
desinteressante acumular a valores de ° (igualdade empresas não os encontram

moeda, portanto). absoluta) a 1 (desigualdade no mercado. Negócios inter-
Em terras brasileiras, no absoluta). Seu Gini é 0,60, nacionais são meio de se

panorama do comércio exte- sendo superado só por Serra manter sempre. conectados a'
rior em 2007, as exportações Leoa, na Áfriea (0,62). Já a modernas tecnologias e

cresceram cerca de 15,2%, Áustria é uma das nações que ambientes diversificados de

enquanto as importações, tem a melhor distribuição de negócios. Será que -Mr, Lula
cerca de 28,9% (quase o rendadomundo, com Gini de da Silva ainda não entendeu

dobro). Pequenas e médias 0,23. Assim, no Brasil, um este ponto?

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Ti�es NewRoman12 e pode'"
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou pàr carta no endereço Coro�
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Posta119. É obrigatório informarnome (

completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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�ita
Boas notícias também.

A convite do Ministério

aa Previdência o Issem

vaicompor com o Data

�rev/Ceará, equipe que

fará a reestruturação do

listema Integrado de
e

Informações Previden
. s

dárias, utilizado nacional
is

mente. Até agora só Ja-
mguá do Sul realizou a

o
implantação totalmente

'a
correta, além de levar ao
Ministério sugestões para
melhoria do programa.

o �ronca
Hoje expira o prazo para

�ue a prefeitura devolva o

"

�arque agropecuário à

�vita.Quenão aceita pura
esimplesmente a retomada

o no imóvel. No, processo
�iãoprevistas indenizações
�e batem na casa dos R$
I� milhões. Ou se faz um

acordo, ou o prefeito da vez
teJádepagar.Comdinheiro
�contribuin.te, é claro.

�nfinnados
EmJaraguá do Sul, Car

los Chiodini foi recon- '

Guzido à presidência do
rMDB por mais dois anos.
em chapa única, como
OCorreu emGuaramirim,
onde Nilson Bylaardt
assume o partido já na

condição de pré-candi-'
. Gato a prefeito.

'

�rogas
A prisão do traficante
ugrinho, na Vila Lenzi,
re�PM, acabou r�;elando
que os usuários uns otários, ,

quesesuicidam a prestação,
tinham mais "ben�fíci�s".
Na própria casa podiam
fulliàr maconha, crack; e:
�eirar à vontade. '.

.

/

POLITICA

Mala cheia
Japonês tem dinheiro a dar com um pau. Por isso

mesmo, o governador LuizHenrique e o presidente da
SCGás, IvanRanzolin (E). apresentaram ao presidente
daMitsui&Co., ShoeiUtsuda, proposta de ampliação
da rede de abastecimentode gás naturalparaoPlanalto
Norte de Santa Catarina. O novo ramal terá cerca de
230 quilômetros, atendendo 25 municípios, inclusive
doAlto Vale do Itajaí. O investimento será de R$ 180
milhões edeverá operar, na fase inicial com capacidade
para 200 mil metros cúbicos/dia, podendo chegar a 1

milhão de metros cúbicos/dia, Também propuseram a

instalação de uma planta para gaseificação do�ão
da Região Sul, como solução energética para Santa
Catarina pelos próximos 100 anos.

Prazo
Os pedidos de retomada dos mandatos eletivos pro

porcíonais devem ser protocolados na Justiça Eleitoral até
30 dias da publicação da Resolução do TSE. O partido
político interessado pode pedir junto à Justiça Eleitoral

decretação da perda domandato por desfiliação sem justa
causa. Os prejudicados têm de provar que não.

Impostos e obras
Guaramirim está entre osmunicípiosquemais arrecadam

ICMS, mas as ações domunicípio, por conta disso, não apa
recem. O questíonamento é do vereador Marcos Mannes

. (PSDB), contrapondo o prefeito:Mário Peixer (DENt), que'
'se queixa de pouca receita pará muitas obras.'O'tucano
continua com sua metralhadora apontada para a porta da
prefeitura.

Positivo
, O balanço dos primeiros seis meses de vigência do

programa Pró-emprego mostra que de março asetembro,
245 empresasprotocolarampedidos de ingressonoprograma.
Destas, 57 foram aprovadas, uma teve o pedido indeferido
e outras 187 estão em análise para ingresso no Programa.

.

As empresas aprovadasnoPró-emprego somamumvolume

,

de investimentos deR$ 544,5milhões, revertidos nageração.
de 2.�26 empregos, '

.

Celso Machado
I1?dacao@ocomiodopovo.com.br
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Garantidos
Prefeitos, governadores e

senadores respiram alivia
dos. Só correm risco de ter
os mandatos confiscados

pelos partidos aqueles que
trocaram de sigla a partir
do último dia 16 de ou

tubro, quando da sentença
.

do TSE para cargos ma-

joritários. Fica valendo

para deputados e verea

dores a data de 27 demar

ço, quando o TSE respon
deu a consultas do PSDB,
DEMePPS.

A favor 1
Certo de que a CPMF é

um imposto tecnicamente
perfeito e justo, o gover-

, .

nadar Luiz Henrique da

Silveira (PMDB) é um dos
15governadores convictos'
de que a prorrogação do
chamado imposto do

cheque é absolutamente
relevante e inadiável.

A favor 2
É que se o governo con

cordaremabrirmãodemais
10% da receita corrente

bruta do orçamento, o equi
valente amaisR$ 25 bilhões
para a saúde, totalizandoR$
72 bilhões em 2008, ano
eleitoral, isso pode resultar
em alívio temporário das

promessas de, campanha.
Depois; quem leva mais é
outra história. '

Segurança
Câmara deVereadoresde

Guaramirim está encami

nhando ao Ministério das
. .

Cidades um ante-projeto'
paraconstruçâo de ciclovia
entreobairroCaixaD'água
e Elásticos Zanotti. A um

cust�deR$1,6mil, dinheiro
que a prefeitura não tem.

RETRANCA
Homenagem
o Centro Esportivo Municipal, onde está sendo

construída a pista sintética de atletismo, levará o

nome de Dr. Murilo Barreto de Azevedo. Grande
nome do esporte jaraguaense e também de Santa

Catarina, a homenagem é mais do que justa. Ele foi
também um dosmaiores árbitros de atletismo do nosso
Estado. O centro deve integrar, no futuro, quadras
poliesportivas para treinamento das equipes de base
e uso da comunidade.

Frota
Das 280 viaturas que a, Secretaria da

Segurança Pública e Defesa do Cidadão está

comprando, 30 estão destinadas às polícias civil
e militar de Joinville. As restantes 250 serão

distribuídas entre os outros 292 municípios. Vem
alguma pra cá?

Parceiros
Oficiais da Gendarmeria Argentina vão

.participar da Operação Veraneio 2007/2008., que
começa no dia 1 Q de dezembro, como já ocorreu

em 1997. Em caráter. de contribuição no

atendimento às ocorrências policiais que
envolvam turistas daquele país. E que não são

poucas, diga-se.
'

DIVULGAÇÃO

Presidência
A ministra-presidente Dilma Rousseff está

internada em São Paulo. Com diverticulite, doença
que levou o primeiro presidente civil eleito', mesmo
que pela via indireta, Tancredo Neves. Se a doença
a impedir de continuar no cargo, automaticamente
assume o vice de direito, Lula da Silva. Igualzinho'
quando puxaram a.cadeirà'do José Dirceu.

'
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OPINIAO

• Mauro Roberto piccinini,
Assessor Parlamentar

O CORREIO DO POVO

• EDITORIAL

Pães e peixes
A partir de amanhã, até 8 de

novembro, os 513 deputados
federais e 81 senadóres podem
apresentar até R$ 7 milhões em
emendas parlamentares indivi
duais ao Orçamento Geral da
União para o ano que vem. Cada

parlamentar tem direito a 25
emendas paraobras e serviços em
suas regiões. É' um momento

importanteporque nossovoto fica
sob avaliação: será que votamos
em alguém que está realmente

preocupado com as prioridades
damaioriaou apenas vaidespejar
o diriheiro onde temmais votos?

.

Os parlamentares poderão
apresentardois tipos de emendas

., indíviduais.:despesa/capital, que
.se destinam a investimentos,

construção de escolas, postos de
saúde, ginásios de esportes, obras

Será que votamos em

alguém que está realmente

preocupado com as

prioridades da maioria?"

de infra-estrutura, compra de

ambulâncias, além das emendas
de custeio, que são usadas para
obras de manutenção, restaura
ção

.

de rodovias, reformas de
.

escolas, postos de saúde. e outros.
-

Normalmente, amaioria das
-

emeridas apresentadas por

deputados e senadores atende

solicitações de governadores,
prefeitos e vereadores e da
comunidade que o parlamentar .

representanoCongresso.
.

Além das emendas indivi-

Pobres adultos ...

Quisera seus olhos enxer

gassem tudo aquilo que dei

xam de ver ao seu redor...

Não enxergam a miséria.

proliferando.em nossas mesas

fartas ...
o. valores da vida se

esvaindo como água num

ralo ...

Preocupam-se com o ín

dice da bolsa, com seus car-

remanejamento.
,

rões, seus computadores, seus
Para a elaboração das - celulares com internet, mas

emendas de bancada, gover- sequer percebem a grama

nadares reúnem-se -com de- crescer em seu jardim ...

putados e senadores para definir Não percebem o sorriso da

as {Shoridades. No nosso caso, esposa amada que os espera

temos- ainda a Frente Parla- com o almoço pronto ...
mentar Catarinense para co- _ Que o céu cinzento pode
ordenar a destinação das ser azul, ainda que num dia

de tempestade ...
Que a tempestade por si só, .

não traz somente inundações..
mas também enche de vida a

terra seca e infértil...
Seus filhos foram tão so

mente acidentes da natureza,
suas camisas nunca estão

passadas e seus sapatos nunca
estão limpos ...

Que a testa franzida e a

país com fluxos crescentes e cara sisuda fazem parte de
dinheiro de poucas mãos, a seus cotidianos e que um sor

questão não é que há co- riso e um abraço já sâo artigos
inunistas querendo tomar a d Ie uxo ...

sua casa. Na verdade, o jogo Pobres alrnas ... · Pobres ',
é muito diferente e entre os d Ia u tos ...

prejudicados, também está Quisera enxergassem que
você ... _ o 'mundo não se resume-a um

Padecemos d� falta de terno de linho e que seus

cultura de negócios interna- diplomas de mestrado e,

cionais. Os poucos que a ele, -

doutorado não escondem sua

se dedicam são pagos a preços. eterna ignorância ...
de ouro e tem empregabilida- Mas como toda unani
de garantida. Mas necessaria- � midade é burra, ainda é

_

mente têm que conquistar
territórios, pois no Sul do País,
as pequenas manufaturas não
os empregam e as grandes
empresas não os encontram

no mercado. Negócios inter
nacionais são meio de se

manter sempre conectados a

modernas tecnologias e

ambientes diversificados de
negócios. Será que -Mr, Lula
da Silva ainda não entendeu
este ponto?

duais,' os parlamentares têm

direito a outras emendas, as
chamadasemendas debancadas
e de comissões, sem limites de

valor. No caso da emendas de

bancada, o número é propor
donal ao tamanho de cada

representação estadual e varia

de 15 a 20, que são as chamadas
-

emendas de apropriação. Além
disso, cada bancada tem direito
a mais três emendas, as de

emendas.

I
,1.- - • PONTO DE VISTA

P�r que o Brasil precisa
do comércio internacional

Escrevo esta coluna na

manhã de segunda-feira, dia
29/10. Acompanho a cotação
do dólar, que- no momento

bate em R$ 1;76, com ten

dência a baixar ainda mais e

voltar a preços praticados no
ano 2000. Segundo analistas,
a queda do dólar frente ao

euro e outras moedas con

tribui para a valorização do
real. O dólar continua apon
tando para um desempenho .

ruim em relação a outras

moedas, diante da pe rs

pectiva de quedas mais

acentuadas no juro básico dos
Estados Unidos (que tomam

desinteressante acumular a

moeda, portanto).
Em terras brasileiras, no

panorama do comércio exte �

rior e� 2007, as exportações
cresceram cerca de 15,2%,
enquanto as importações,
cerca de 28,9% (quase o

dobro). Pequenas e médias

- empresas saem do jogo,' de
.

modo que apenas as grandes
têm fôlego para agüentar as

oscilações do dólar e a sua

tendência de queda. E o go
verno brasileiro, que poderia
rapidamente desonerar as

exportações, falha em ter que
alimentar um estado gigan
tesco e ávido por divisas; que
mata as empresas, portanto,

que fazem a economia girar.
Cabe aqui considerar que

o Brasil tem a segunda pior
distribuição de renda do
mundo de acordo com o

Índice de Gini - que mede a

desigualdade de renda em

valores de O (igualdade
absoluta) a 1 (desigualdade
absoluta). Seu Gini é 0,60,
sendo superado só por Serra

Leoa, na África (0,62). Já a

Áustria é uma das nações que
tem a melhor distribuição de
renda do mundo, com Gini de

0,23. Assim, no Brasil, um

• Randal Gomes,
Coordenador de

- Relações
Institucionais e do
curso de Comércio

. Exterior da Fatej

•.00 LEITOR

Alma de criança,
sonho de adulto

possível acreditar nas ex.

ceções ...
Quisera tivessem alma de

criança para olhar as coisas
com mais pureza, com màis
ternura, com mais "Deus";

Certamente enxergariam o

valor de 'uma verdadeira
amizade, o quanto que um

sorriso.aberto .é contagioso, o
quanto é afetuoso o abraço de
alguém .. :

_

Ficariam horas brincando
com seus filhos nos quintais
de. suas .casas, mesmo que
fosse par� ver a grama cres

cer...

Dariammais importância à

cotação do amor e menos a do

dólar...
Veriam como é sublime

poder caminhar sem precisar
de rodas ...

_
Escreveriam mais cartas a

punho e mandariam menos e

mails ...
Fariam o possível para falar

com as pessoas pessoalmente,
olhando nos olhos das pessoas
,e perceberiam que seu celular

é sim dispensável...
Não conheceriam a

maleficência da corrupção,
da ganância e de tantoS

outros valores distorcidos,.,
Brincariam de roda, de

carrinho, de bola, com tam'

pinhas de garrafa e não'seriam
estressados e deprimidos".

Mas tudo parece impos'

sível, utopia... ,

1
,. aiS

Pobres adu tos, Jam

serão crianças ... !
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�a�
&las notícias também.

A convite do Ministério

aa Previdência o Issem

\� compor com o Data

rrev/Ceará, equipe que

�rá a reestruturação do

�istema Integrado de

Informações Previden

Qárias, utilizado nacional

mente. Até agora só Ja
ramá do Sul realizou a
e

mplantação totalmente
wrreta, além de levar ao

Ministério sugestões para
melhoria do programa.

&unca
Hoje expira o prazo para

que a prefeitura devolva o

rarque agropecuário à

&llvita.Quenão aceitapura
erunplesmente a retomada
00 imóveL No processo

�oprevistas indenizações
ljIIe batem na casa dos R$
I� milhões. Ou se faz um
ocordo, ou o prefeito da vez
teníde pagar.Comdinheiro
contribuinte, é claro.

�nlinnados
EmJaraguá do SuI, Car-

os Chiodini foi recon
uzido à presidência do
MDBpormais dois anos.
fi chapa única, como
orreu emGuaramirim
nde Nilson Bylaard�.·
ume o partido já na

condição de' pré-candi
oato a prefeito.

�rogas
A prisão do traficante'

m .

h .tgnn o, na VIla Lenzi
�laPM ''<

'

, acabou revelando
�ueOl usuários, uns otários

. sesuiddamapresta'-. çao,
mais "ben�fíci�s".

a própria casa podiam
.

r maconha, crack e:
àvontade.

/

POLITICA

Mala cheia
Japonês tem dinheiro a dar com um pau. Por isso

mesmo, o governador Luiz Henrique e o presidente da
SCGás, IvanRanzolin (E) apresentaram ao presidente
daMitsui&Co., ShoeiUtsuda, proposta de ampliação
da rede de abastecimentode gásnaturalparaoPlanalto
Norte de Santa Catarina. O novo ramal terá cerca de
230 quilômetros, atendendo 25 municípios, inclusive
doAlto Vale do ltajaí. O investimento será de R$ 180
milhões e deverá operar, na fase inicial com capacidade
para 200 mil metros ·q:íbicos/dia, podendo chegar a 1

milhão de metros cúbicos/diil' Também propuseram a

instalação de uma planta para gaseificação do �árvão
.
da Região Sul, corno solução energética para Santa

Catarina pelos próximos 100 anos.

Prazo
Os pedidos de retomada dos mandatos eletivos pro

porcionais devem ser protocolados na Justiça Eleitoral até
30 dias da publicação da Resolução do TSE. O partido
político interessado pode pedir junto à Justiça Eleitoral

decretação da perda domandato por desflliação sem justa
causa. Os prejudicados têm de provar que não.

Impostos e obras
Guaramirirnestá entre osmunicípios quemais arrecadam

ICMS, mas as ações domunicípio, por conta disso, não apa
recem. O questionamento é do vereador Marcos Mannes'

(PSDB), contrapondo o prefeitoMárioPeixer (DEM), que
'se queixa de pouca receita para. muitas obras: O'tucano

continua com sua metralhadora apontada para a porta da

prefeitura.

Positivo
O balanço dos primeiros seis meses de vigência do

programa Pró-emprego mostra que de março a setembro,

245 empresasprotocolarampedidos de ingressonoprograma.
Destas, 57 foram aprovadas, urna teve o pedido indeferido
e outras 187 estão em análise para ingresso no Programa.

.

Às empresas aprovadas noPró-emprego somamumvolume

de investimentosdeR$544,5milhões, revertidosnageração,
de 2.?26 empregos,

.

Celso Machado
relÜcao@ocomiodopovo.com.br

Garantidos
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Prefeitos, governadores e
senadores respiram alivia
dos. Só correm risco de ter
os mandatos confiscados

pelos partidos aqueles que
trocaram de sigla a partir
do último dia 16 de ou

tubro, quando da sentença
.

do TSE para cargos ma-

joritários. Fica valendo

para deputados e verea

dores a data de 27 demar

ço, quando o TSE respon
deu a consultas do PSDB,
DEMePPS.

A favor 1
Certo de que a CPMF é

um imposto tecnicamente
perfeito e justo, o gover
nador Luiz Henrique da
Silveira (Ph4DB) é um dos
15góvemadores convictos
de que a prorrogação do
chamado imposto do

cheque é absolutamente
relevante e inadiável.

A fàvor 2
É que se o governo con

cordaremabrirrnãodemais
10% da receita corrente

brutadoorçamento, o equi
valenteamaisR$ 25 bilhões
paraa saúde, totalizandoR$
72 bilhões em 2008, ano
eleitoral, isso pode resultar

em alívio temporário das

promessas de. campanha.
Depois;'quem leva mais é

.

outra história..

Segurança
CâmaradeVereàdoresde

Guaramirim está encarni

nhando ao Ministério das
. .

Cidades um ante-projeto'
paraconstrução de ciclovia
entre obairroCaixaD'água
e Elásticos Zanotti. A um

custo deR$ 1,6mil, dinheiro
que á prefeitura não tem.

Homenagem
o Centro Esportivo Municipal, onde está sendo

construída a pista sintética de atletismo, levará o

nome de Dr. Murilo Barreto de Azevedo. Grande

nome do esporte jaraguaense e também de Santa

Catarina, a homenagem é mais do que justa. Ele foi
tambémum dosmaiores árbitros de atletismo do nosso
Estado. O centro deve integrar, no futuro, quadras
poliesportivas para trein:amento das equipes de base
e uso da comunidade.

Das 280 viaturas que a· Secretaria da

Segurança Pública e Defesa do Cidadão está

comprando, 30 estão destinadas às polícias civil
e militar de [oinville. As restantes 250 serão

distribuídas entre os outros 292 municípios. Vem

alguma pra cá?

Oficiais da Gendarmeria Argentina vão

participar da Operação Veraneio 2007/2008., que
começa no dia 1Q de dezembro, como já ocorreu
em 1997. Em caráter. de contribuição no

atendimento às ocorrências policiais que
envolvam turistas daquele país. E que não são

poucas, diga-se.
.

RETRANCA

Frota

Parceiros

Presidência

DIVULGAÇÃO

A ruinistra-presidente Dilma Rousseff está
internada em São Paulo. Com diverticulite, doença
que levou o primeiro presidente civil eleito, mesmo
que pela via indireta, Tancredo Neves. Se a doença
a impedir de continuar no cargo, autornaticamente
assume o vice de direito, Lula da Silva. Igualzinho
quando puxaram a.cadeira do José Dirceu.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jaraguáfec apresenta projeto
em famosa feira de tecnologia
Apxmotronics mostra

quP município p pólo
para a nova pconomia

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
A Flexmotronics, empresa

especializada em tecnologia
automotiva, participou da Feira de
Subcontratação e Inovação -

Mercopar, que aconteceu entre os
dias 23 e 26, em Caxias do Sul!
RS. A Flexmotronics é uma das

integrantes da Incubadora de

ProjetosTecnológicosJaraguaTec,
que integra a Rota de Inovação
Tecnológica de Santa Catarina.

Mais de 400· empresas

participaram da feira, com o

objetivo de divulgar trabalhos,
trocar experiências, contatos
comerciais e analisar o mercado
de um modo geral. O gerente
executivo doJaraguaTec, professor
Victor Alberto Danich, disse que
a participação da incubadora na

Mercopar visa consolidar a região
tecnológica de Santa Catarina,
promovendo a competitividade e

a sinergia entre universidades,
núcleos de inovação tecnológica,
-incubadoras e indústrias.

"Queremos mostrar que o

município é um pólo importante
no desenvolvimento de

tecnologia" j destacou o diretor da
Flexmotronics, Celso Ken Mori
Monteiro. O projeto tecnológico
apresentado na feira foi
desenvolvido em parceria entre a

Flexmotronics e aUptime, que faz
projetos na área de tecnologia da
informação. O produto de alta

tecnologia é configurado por um

Monteiro mostra o FlexSti.ck, computador menor Que um isqueiro

computador de bordo com rede
embarcada e software baseado em

tecnologia Linux e é destinado ao

mercado automotivo - como

máquinas agrícolas, caminhões e

ônibus.
Na visão de Monteiro, o

investimento em tecnologia é

necessárioparaodesenvolvimento
do país, poisdepende de ummenor

espaço para operar. Destacou
também que o Brasil é atrativo

para esse nicho em virtude da
existência de mão-de-obra

especializada barata. "O modelo
de economia tradicional está se

exaurindo", comentou,
destacando a importância de o

governo federal desenvolver

políticas integradas para o

desenvolvimento da tecnologiano
país.Monteiro prevê também que
as áreas que terão maior

desenvolvimento no futuro são

biotecnologia,microcomputadores
e serviços, pois estão diretamente
relacionadas asobrevivênciado ser
humano.

Tributação negocia valores dl taxas públicas devidas
SCHROEDER

Quem ainda não acertou a

.

conta referente a impostos públicos
municipais de 2007 só tem cerca

de dois meses para evitar a

inclusão na dívida ativa de
Schroeder. A informação é do
secretário de Administração e

Finanças, Denílson Weiss. Ele
lembra que as taxas sofrem
aumento significativo quando isso
acontece, dando prejuízos ainda
maiores à população.

Como exemplo citaodébito da
coleta de lixo, que normalmente
soma R$ 75. Às custas judiciais o

valor sobe para R$ 186. O mes

mo acontece com o IPTU, ISS e

alvarás. Todos podem ser ne

gociados e parcelados junto ao

Setor de Tributação, na Prefei
tura. Em média, 20% dos con

tribuintes da cidade estão na lista
de devedores. (KE) ,

Estado quer construir conjunto
habitaci'onal no Santo Antonio·
JARAGUÁ DO SUL

O município possui cerca de

quatromil famílias na lista de pos
síveis beneficiados com financia
mentos para a construção da casa
própria. Paradiminuir essenúmero,
a diretoria da Cohab planeja uma

. contratação específica para a

. cidade, nopróximomês.Ameta é

injetarquaseR$ 500milnas obras
de um conjunto habitacional no
BairroSantoAntonio.

Segundo Maria Beck, res
ponsável pela companhia, 50
pessoas serão contempladas como

investimento do governo do .

Estado. Atualmente, Santa Ca
tarina possuium saldo negativode
180 mil solicitações para a

construção de casas populares.
Hoje, 10,3 mil estão sendo aten.
didas. Mas, para a presidente da
Cohab, a pretensão é aumentar
esse número omais breve possível.
"Lançamos o programa cata.

rinense de habitação e querem�
envolver todos osmunicípiosp
minimizar o déficit até 2020"
explica.

Com isso, as cidades têm
chance de se cadastrar via sistema
eletrônico no banco de dados d

governo estadual. Os projetos
necessitam apenas que as

administrações locais cedam os

terrenos. Podem ser construídas
casas de até quatro quartos ou

apartamentos de dois ou três. (KE)

Prefeitura entrega 35 casas em

parceria com a Caixa Econômica
JARAGuÁ DO SUL

Hoje, às 18h, o prefeitoMoacir
Bertoldi e a Secretária Municipal
deObras eHabitação, entregaram
à comunidade mais 35 unidades
habitacionais do Programa, As
sociativo Imóvel na Planta, numa
parceria coma Caixa Econômica
Federal. As casas completam a

segunda etapa do projeto -

Acácias II - que ao todo oferecerá
87 casas em loteamento na Tifa
Schubert.

Os novos proprietários
receberão da mãos de Bertoldi as
chaves para abrir as portas danova
casa. De acordo com o diretor de

Habitação, Jair Pedri, os imóveis
ficaram prontos antes mesmo do
final do prazo anunciadono início

das obras, o que paramuitos é um

alívio ao bolso. "Tem gente quej
vai se mudar amanhã (hoje)",
observaPedri.

Na etapa "Acácias I", foram
,

entregues 21 residências no Bairro

Amizade, somando mais de cem

residências construídas e entre'

gues na região. Cada ernpe
endimento tem valor unitário �

R$41,5CO.
Os interessados em adquirir

um imóvel do programa podem�
inscrever diretamente na Secre'

taria Municipal de Obras e Ha'

bitação, na rua Angelo RubiIi
600, das 7h às 16h30; ounaCentral
deAtendimentos da Prefeiturade
Jaraguá do Sul, das 8h às llhe
das 13h às 16h.

PIERO RA¢

Projeto comtempla a construção de 87 residências na Tifa Schubert
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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��MBATE ÀS DROGAS Casa de madeira pega fogo
(' fica totalmente destruídaTraficante é preso dentro

"

de casa no bairro VIla Lenzi
GUARAMIRIM

Uma casa de madeira loca
lizadanaSC-413, Ilha da Figueira,
pegou fogono sábadoporvolta das
8h15 da manhã. Os Bombeiros
Voluntários de Guaramirim foram
acionados e conseguiramcontrolar
o incêndio por volta das 9h30.

Ninguém se feriu.
Foramutilizados 12mil litros de

água, quatro caminhões e 15 bom
beiros traballiaramno incêndio.O

Corpo de Bombeiros Militares de

JaraguádoSul tambémcontribuíu
no combate ao fogo evitando que
as chamas se espalhassem para as

demais casas, todas de madeira.

De acordo com os Bombeiros
Militares a perda foi total e o fogo
pode ter começado na fiação
elétrica..
A casa era alugada emoravam

nela um casal com filho pequeno,
mas na hora do incêndio todos

estavam, fora. A proprietária do
imóvel foi a primeira a chegar na
localidade, mas não quis falar
sobre o acidente.

Osinquilinostinhamacabado
de adquirir um terreno e estavam

começando a construir a. casa

própria.Apartir de agora, eles vão
ficar na casa de parentes até que
a situação se normalize. (OA)

PIERO RAGAZZI

Tlgrinho' já tem
'a· �Issagem pela

��lícia por furto

mLYERDMANN
a !ARAGUÁ DO SUL

na Dois meses de investigações
o foram suficientes para prender
os mais um suspeito de tráfico de
as arogas em [araguá do Sul.
os CAA. da R., de 34 anos, foi
!lS aetido na madrugada de
lU aomingo, 28, dentro de casa e

ID em companhia de vários usuá-

rios de maconha e crack. Ele
mora na Rua Irmão Leandro,
Ilairro Vila Lenzi, e já tem inú

meras outras passagens pela
iJOlícia por furtos e venda de
mbstâncias ilegais.
De acordo com um vizinho,

�uepreferiumanter o nome em
m
., sigilo, amovimentação no locala

II sempre foi constante. "Não é
I

segredo para ninguém. Todos
nóssabemos do histórico dele",

m

� comenta. Tudo indica que a

� comercialização acontecia há
I cerca de dez anos e envolvia
1·

.

!!'ande número de compradores.
Porém, a prisão aconteceu

quando os policiais viram um

jovem de 18 anos sair correndo
ao local. Nos bolsos, carregava
auas pedras de crack. Ele con-

l fessou ter adquirido a droga
através do traficante conhecido
pelo apelido de "Tigrinho".
Neste momento, cerca de 30

o incêndio pode ter começado na fiação, a casa ficou totalmente destruída

.. �. � ����.m..��'\ �
Coronel César Nedochetko pede para população denunciar os traficantes

Alémdeser um local de oração
para os internos, a capela será um
ponto de referência e vai abrigar,
entre outras coisas, umpainel com
a imagem de padre Aloísio. Pe
drotti salienta que o foco principal
é auxiliar na parte espiritual dos
internos e familiares.

Há um ano atuando em [a
raguá do Sul e região, a entidade
já ajudou 66 dependentes de
álcool e drogas. Atualmente são

24 pessoas que estão em processo
de recuperaçãonaCasadeApoio,
O trabalho é pautado na espiri
tualidade e na laborterapia (utiliza
trabalho na recuperação de de

pendentes) .

Casa de Apoio pede
doações para capelaclientes estavam nas proximi

dades. Uma delas, S.C.R., de 34
anos, foi encontrada dentro da
residência consumindo o entor

pecente.
A PM também parou o au

tomóvel Chevette, de placas
BPI-3788, e descobriu que o veí
culo servia para levar os usuários
à casa. Dentro dela, os policiais
acharam47 pedras de crack, um

torrão de maconha de dez
'

gramas e uma bucha separada da
mesma substância. Além disso,
apre-enderam embalagens, latas
de alumínio e documentos de
iden-tidade de vários usuários

dei-xados como penhora da
dívida. Junto com "Tigrinho", 12
pessoas acabaram na Delegacia
de Polícia Civil para prestar de

poimento sobre o assunto.

JARAGUÁ DO SUL
ACasadeApoioPadreAloísio

Boeing, Bairro Nereu Ramos,
pretende concluir até o mês de
dezembro a construção de sua

capela.Olocalservirá como espaço
espiritualpara os internos, familia
res e visitantes da entidade. Se

gundo o presidente da Casa de

Apoio, Sérgio LuizPedrotti, faltam
apenas os acabamentos para o

terminoda obra. Até agora foram
investidos R$ 6 mil nos cerca de
20 metros quadrados, que ficam
no terreno da Casa de Apoio.
A capela começou a ser cons

truída há trêsmeses, como auxílio
dos internos, familiares e doações
de empresas e pessoas flsicas. No
entanto, para a conclusão, a Casa
deApoioprecisa ainda demaisR$

.
10 mil. A inauguração já está

agendadapara a véspera doNatal,
comcelebraçãonatalina feita pelos
residentes.

DENÚNCIAS
,Segundo o tenente-co

ronel do 14º Batalhão da PM, ,

César Nedochetko, o tráfic;
dedrogas se co�olida como o
Pano de fundo de inúmeros
outros crimes. Por causa disso,

I
é imprescindível o envolvi-
mento da comunidade na

prisão de traficantes. ''As
I Pessoas devem denunciar

sempre quando virem atitudes

suspeitas", explica. Paraquem tem

interesse em participar das

investigações, vale lembrar que
não é necessário se identificar,
bastando telefonarpara o telefone
190 da corporação.

De janeiro até ontem, so

mente em Jaraguá do Sul, a PM
já desbaratou 25 pontos de droga

e deteu 100 pessoas envol

vidas, entre elas 25 traficantes.
Também foram apreendidas
sete armasde fogo, 3558 pedras
de crack, 3,3 quilos de ma

conha, 978 gramas de co

caína e R$ 7.714 em di
nheiro, além de vários equi
pamentos eletroeletrônicos e

bicicletas.

SERViÇO:
Como ajudar? As doações podem ,:" .,

ser feitas, por empresários ou
. "

..

pessoas físicas na Caixa
Econômica Federal:

Agência: 0417
Operação: 03
Conta corrente: 433-4

Infonnações: 9159-4637 ou
casadeapoioaloisio@yahoo.com.br
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Começa hoje e vai até o dia 15 de novembro, em todo o Estado, o
projeto Eitcenacatarina. Em Jaraguá do Sul quem se apresenta é a

.

companhia joinvilense Dionisos Teatro, nesta quarta-feira, 331, às
20 horas no teatro da Scar. O espetáculo chama-se "Entardecer" e
foi feito a partir da observação e entrevista com pessoas idosas. O

grupo construiu três personagens sínteses de muitas memórias

pesquisadas. Em três corpos imitados reconstroem-se imagens e

lembranças de muitos outros que se dizem através deles. Expressões
politicamente corretas como "melhor idade" ou "terceira idade" não
dão conta desta faixa etária, que, por mais novos nomes que se.

procure, não abarcam a diversidade do sentimento que se avizinha

quando se trata da velhice. A peça foi contemplada com o Prêmio
Funarte de TeatroMyriamMuniz no ano passado.Os ingressos podem
ser adquiridos no Sese e na hora, como preço de R$ 10 (inteira) ou
R$ 5 (meia). Mais informações pelo telefone 3371-9177.

@

Encenacatarina

Café literário
Os alunos de português da Escola Atayd,e Machado,

comandados pelo professor José Ediberto Torizani,
apresentaram os trabalhos desenvolvidos .em sala de au.la
durante um-café literário que aconteceu noinício domês.
O evento serviU. também como incentivo à literatura. e
integração dos alunós. O café contou com a participação
de autoridadês, estudantes, funcionários e pais.

.

Dessis Sistemas de Gestão Empresarial
Rua José Marangoni, 380 - Vila Nova - Jaraguá do sul/se

Fone/Fax: (47) 3371-7842 - www.dessis.com.br

PROGRAMA DÊ TREINAMENTO DESSIS - CURSO DE PROGRAMAÇÃO BÁSICA
A Dessis Sistemas tendo consciência do seu compromisso social, disponibiliza à sociedade um 'curso de treinamento

gratuito para aspirantes a funções na área de programação e desenvolvimento de sistemas. O curso de proqramação
básica será dividido em quatro fases de 15 horas:

.

PRIMEIRA FASE: Conhecendo as ferramentas TERCEIRA FASE: Inicianção à programação
• Forms (Chamadas)

.

• Trabalhando Componentes
• Exceções

. • Componentes Avançados

·IDE
• Componentes
• Eventos
• VCl

QUARTA FASE: Banco de Dados

·Modelagem
• Conexão
• Aplicações
• Instruções Sal

SEGUNDA FASE: Visão geral de programação
• Object Pascal
• Units
• Atribuições
• Variáveis
• Funções
• Expressões lógicas
• Procedimentos (Procedures/Funções)
• Diálogos 1 Entradas

O Curso será ministrado na sede da Déssis Sistemas situada à
Rua José Marangbni, 380, Bairro Viia Nova, com inicio das

.
primeiras turmas em 05/11/2007.

Serão duas turmas de 6 alunos, Uma no período matutino, das 8h30 as 11h30, e outra no vespertino, das 14h a 17h.

SÃO ReQUISITOS PARA PARTICIPARDO CURSO:
• Conhecimentos básicos em Windows, Office (Word, Excel, Power Point) e Internet;
• Ter no mínimo de 16 anos e primeiro grau completo.

.

As fichas de inscrição serão selecionadas e os aprovados serão' chamados para a integração nas turmas.
PARA EVOLUIR NAS FASES DOCURSO, O ALUNO SERÁ AVALIADO PELOS SEGUINTES QUESITOS:
• Avaliação dos exercícios; • Comportamento e Organização; • Assiduidade (comparecimento a 100% das aulas); •
Parecer do instrutor-.

INTERESSADOS DEVERÃO PREENCHER A FICHA DE INSCRiÇÃO ATRAVÉS DO SITE ..

wwW.DESSIS.COM.BR OU PESSOALMENTE NA RECEPÇÃO DA EMPRESA.

Festival

'MU9@n",a
Faleceu às. 5h do .dia 28110, a
senhora Nilda GtoSSCÓln idadede
52 anos. Ovelório foi realizado na
CapelaSantoAntonio e o

sepUltalÍ1éntó no cemitério "

Municipal de'Schroeder.

O Instituto da Educação e do
Livro anunciou no sábado a data
e o nome docuradordo 10Flimar
(Festival Literário doMar), a ser
realizado em São Francisco do

Sul, em abril do ano que vem.O
curador daprimeira edição será o
escritor e editorCarlosHenrique
Schroeder. "Vamos seguir o
exemplo dos festivais literários .,

europeus: charme e boa lite
ratura", afirma Schroeder. O
evento colocaSantaCatarinano
circuito dos grandes eventos

literários do País. Seguindo o

exemplo, de outras cidades
históricas, como Paraty e Ouro
Preto, com já consagrados
eventos literários, São Francisco
doSul apostano charme daBaía
da Babitonga e·numa progra

mação diversificada para já na
primeira edição figurar no
calendário literárionacional. Os

• dias doseventos serãodivulgados
em janeiro.

Faleceu às 22h do dia 28/1 O a
senhora Benta Pereira de S�uza
Vieira com idade oe 95 anos. O
velório foi realizado na Capela
Mortuária Maria Leier e o
seputamemo no cemitério
Municipal do Centro.

Faleceu às 21 h50 do dia 27/1 O, o
senhorManoel Alves deAndrade
com idade de 53 anos. O velóno foi
realiado na Igreja Santana e o

seputaneoto no cemitério
Municipal do Centro.

Faleceu às 13h30 do dia 27/1 O, o
senhor Francisco Volpi com idade
de 86 anos. O velório foi realizado
em sua residência e o

sepultamento no cemitério Santo
Antônio em Massaranduba.

Faleceu às 13h do dia 27/10, o
senhorSebastião da Costa, com
idade de 60 anos. O velóriofoi
realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no

cemitério da Vila Lenzi.

LOTERIAS

Vendo

Farmácia em

Indaial

Fone:(47)9964-6806

Livraria e P;lp�/aria
ft6#

Ruà Exp. Gumercitldo'�a Sílva, 62
Jaraguá do Sul· se

3371-9135
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I SêrV1dOres élanõnnn projetos
inovadores.na arca pública ....

. ,

. 1° SEMINAR••. DI
PUILI MUNICIPAl JAB,

,Idosos planejam
construção de :sede
JARAGUÁ DO-SUL

ginástica) serão, feito no salão da

Igreja Nossa Senhora Rainha da

Paz, no Bairro VilaNova.
Segundo a secretária de

DesenvolvimentoSocialeFamília,
Maria Schiochet, o tr�balho não
seráprejudicado com amudança .

Já que os projetos estão em faSe de

finalização, devido ao término do
.ano.

Para 2008 o ccn pretende
construir sede própria. O imóvel
já foiadquirido pela Prefeitura em
2005, pelo custodeR$ 600mil.O
local ficanaRuaMarinaFrutuoso, '

noCentro, e possui 2,9milmetros
_-quadrãdos, 'Asobras iniciarn no

ano que vem e não têm previsão
.

de &nalização.
.

Para o coordenador doCCTI,
Caius Santos, os investimentos
estruturais do Centro tem o obje
tivo de defender os direitos dos
idosos nas questões sociais, de
acordo comagueprevêoEstatuto
do Idoso. (GR)

O CCTI (Centro de Con
. vivência da Terceira Idade) mu-
dará de sedeapartir do dia 10 'de
novembro. 'O local é um prédio
localizado junto ao estaciona
menta daPrefeitura.OCCI1 terá

que deixar o ParqueMunicipal de
Eventos por uma determinação -

administrativa, já que o Parque
será devolvido a Salvita (Socie
dade Assistencial ao lavrador do

· ,

Vale doltãpocu) até'o dia31 deste

I ,mês. A iniciativa, por parte do
· Exeéutivo, foi tomada depois da
Prefeitura perder o processo no

TJSC (Tribunal de Justiça de
· Santa Catarina).

Onovo localvaiabrigar apenas
o setor administrativo e algumas
oficinas. Programasquenecessitam
de um espaço maior (como a

PIERD jlAGAUI

�erca, de, 450 pessoas
�onhecpram 8' exemplos.
�e açoes b�m sucedidas

GENIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL
VàÍorizar o trabalhá' do fun

cionáriopúblico. Este foioobjetivo
do 1 Q Seminário do'Servidor
Público Municipal Jaraguaense �

"Cases deSucesso". Durante todo
osábado, oito cases (exemplos) de
ações desenvolvidas pela Pre
feitura foram apresentados por
servidorespara umaplatéiade 450
funcionários públicos.
Entre os cases estavam: In

centivo à leitura � SemecUnidade
&colar, Qualidade. e eficiência em
prol de uma nova dinâmica no

atendimento, Logística e Atendi
mento, Educação e valorização da
água, Prefeitura nos Bairros, O
Issem como elo entre servidor e o
Ministério da Previdência, Artes
no abrigo provisório :_ Ação e

Proteção e Captação de recursos

para a implantação de projetos e

programas.
O Seminário foi organizado

pela ADH (Assessoria de De-

I senvolvimentoHumano), setorda
Prefeitura que visa à valorização
dos servidores. Segundo a as

�ra,.Rosane. Pereira"Os cases
/.

.

�
,

é o estudante Marcos Leite, 10
anos. A alegria de participar do
evento estavaestampadano rosto.
"São poucas as vezes que temos

esta oportunidade, isso é muito

bom, é um momento diferente",
conta o�aroto. Alémde comida e
bebida gratuita, cada criança
ganhou um brinquedo.
Apromoção foi lima iniciativa

da Associação de Morado�és do
Bairro Três Rios do Sul, do Sese

(Serviço Social do Comércio),
Prefeitura e empresários locais. '

.

Segundo o presidente. da'
Associação, Adenísio da Silva, o". .

objetivo principal é fazet corn'que '.
as' 'pessoas criem um vínculo de'

.

união. ParaSilva, esta fórmula tern
. dado certo. "Termina um evento
e ó pessoal já está esperando o

. .

próximo", comenta. (GR)

Festa reúne ce rca

de 800 moradores
JARAGUÁ DO SUL
A 4ª Festa das Crianças, do

Bairro Três Rios do Sul, reuniu
cerca de 800 moradores, em um

encontro de confraternização
durante tarde do último domingo,
noCTG LaçosdeF�.Afesta
é realizada todos os anos no mês

de outubro e pretende, por meio
da recreação, integrar toda a

comunidade. .

O momento foi especial para
.

as ,.srÚmç-as. Elas tiveram a
,

.

oportiínidade debrincar rui cama
.elástica, piscina qe bolinhas, jogar
bola, comer a vontade e participar
das atividades que deixatam o dia .

mais feliz para eÍàs. Exemplo disso

Alessandro Buozi, desvendou como a FME conseguiu captar e organizartantos

passaram pela avaliação de proâs
.

sionais da área empresarial de ins
.

tituições como a Unerj (Centro
Universitário de [araguá do Sul),
Fatej (Faculdade deTecnologiade
Jaraguá do Sul), Acijs (Centro
Empresarial de Jaraguá 'do'Sul) 'e.

Senai (Serviço Nacional da In

dústria). No total foram 56 ins-
. critos eoito foramselecionados.Os
quesitos estabelecidos pela foram:
inovaçãodaproposta, criatividade,
replícabilídade, tecnologia e a,

: agilidade no.processo.

Entre os' ��lecionados,
está o trabalho da FME

(Fundação Municipal de
Esportes) " representado pelo
administrador AI�ssandro
Buozi. Ele é coordenador de
projetos etrabalha exclusi
vament(� na, captação de
recursos par9- as ações da se�

tretaria� 'O case ap�esenta�
.

do porleva otítulo: "Capta
ção de recursos para a

implantação__
de' projetos e

programas", que prevê a

implantação de um setor
-: .- ••••• : .:>.:.a.

•

"

dentro da secretária apenas
paraa captação de verbas.

Segundo o administrador,
Jaraguá do Sul é um dos únicos'

. municípios do Estado que tem

uma pessoa para realizar apenas
esta função dentro de um-a'
secretaria. Seu trabalho iniciou
em 2005. Buozi conta que

quando começou a FME tinha
um'orçamento de R$ 350 mil
anuais; com a preocupação de
desenvolver bons projetos e, por
conseqüência, captar verbas.A

,FME já arrecadou cerca de R$

4,6 mílliõesem.três anos.
o. resultados dO: case da

FME .são os projetos que a

secretariádesenvolveu, entre
eles a reforma, do Ginásio
ArthurMüller, os Parajasc, a
Olesc e agora o [asc, Buazi
cita a pista de atletismo
como' úma' das'.Captações
maisbem sucedidas, "O piso
foi cedido peloMinistério do

.

Esporte, todos recursos foram
captados, a única contra
partida da Prefeitura foi o
terreno"; revela.,

,

.

�

"

PIERD RAGAUI

Crianças puderàm brincar em cama elástica durante a programação,
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Estudantes da. Faculdade Jangada ensinam como

podemos reaproveita·f o. óleo de cozinha'

Você sabe o que fazer com o óleo de
cozinha saturado? Para responder essas'

.. 'eoutras perguntas a Faculdade Janga
da realizou no sábado a 3ª edição do
Dia da Responsabilidade Social. Cerca
de mil pessoas foram atendias pelos
acadêmicos de enfermagem, educação
física' e biologia; que orientaram.
quanto à prevenção da DST, doação de
sangue e órgãos, tabagismo, exames de
aferição e avaliação, além de oficinas
de plantio de mudas, educação
ambiental, atividade de recreação e

explicações, quanto à reutilização do'
óleo de cozinha. '

<-

Segundo a acadêmica de biologia,
Simone Preuss, muitas pessoas não

fazem idéia do que o óleo despejado
pelo ralo da cozinha pode causar .ao

meio ambiente. Os danos que Simone
se refere é contaminação dos rios e

lençóis freáticos.
Ela explica que para cada litro de

óleo são contaminados um milhão de
litros d'água. As conseqüências são

devastadoras para os animais e o ser

humano. O óleo é mais leve que a água
e isso faz com que fique boiando,
criando uma barreira que dificulta a

entrada da luz e a oxigenação da água,

� e �--.-----..._..,__...,
MÓVEIS EM'ALTO PADRÃO

MÓVEIS DE RIO NEGRINHO

imprescindível para a vida aquática.
Outra conseqüência desta ação é o fato
do tratamento de água ficar mais caro
quando há contaminação por óleo.

Para fazer a sua parte é muito

simples. Os que não têm tempo de fazer
sabão (receita ao lado) a dica-é guardar
o óleo saturado em uma garrafa pet e "
depositar em um ponto. de coleta.
Atualmente a cidade possui apenas
dois depósitos o ShoppingCenter Brei
thaupt e o Super Center Angeloni. A
faculdade [angada também estará re

colhendo omaterial,

ALTERNATIVAS
A reutilização do óleo de cozinha

para a fabricação de sabão é uma boa
alternativa. Esta saída simples pode ser

também uma fonte de renda, para

associações de bairro, clubes de mães,
ou entidades beneficentes. É também
uma economia doméstica e ecologica
mente correta.

Já existem no mercado empresas

que destinam o óleo mi. produção de

massas, utilizado para fugar o vidro de

janelas. O produto recolhido em [ara
guá do Sul é utilizado por essas empre
sas situadas no Estado do Paraná.

.

,

RECEITAS DE PRODUTOS
ECOLÓGICOS

.

Sabão com óleo e'álcool

Você vai precisar:
4 litros de álcool
1 quilo de soda
4 litros de água .

4 litros de óleo saturado

Preparo:
Misturar a soda em dois litros de

água, quatro litros de óleo e três
quilos de sebo. Depois de misturar
bem, adicionar cinco litrós de
álcool: Após a dissolução
completa despejar a solução em

formas.

Sabão líquido para louça
Você vai precisar:
2 litros de água
1 sabão caseiro ralado
1 colher de óleo de rícino
1 colher de açúcar

Preparo:
Ferver todos os ingredientes
até dissolver e, depois de
frio, engarrafar.

* As receitas devem ser

feitas por adultos.

Sala de :Janún Sa(.bta·

Rua Mal. Deodoro da Fonseca - 1755
Jaraquá do Sul - Centro - Fone (47) 3275-2318 -

requintemoveisedecoracoes@gmail.com

>,

PIERO RAIlAZzI

Hoje; Venha saborear um gostoso café espresso
VACA ATOLADA SERVIDA

COM PÃO ITALIANO com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

�
Aguardamos o sabor de sua vlsltàl
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MQ SOCIAL
:" . .:,

f�LTADE CONSIDERAÇÃO

Olha gente, sinceramente, não é uma e nem duas vezes

fJfrecebo reclamações via email ou telefone, do pessoal
fOYtador de deficiência física, com relação a falta de

wnsideração de alguns motoristas aqui de [ataguá.
&gundo o pessoal que entrou ern c�ntado comigo,

.

muitos não respeitam as placas que indicam vagas

wmente para deficientes físicos, nos supermercados da
aJade e namaior cara de pau, estacionam seus veículos

Iváo às compras. Quando voltam e são questionados
�� infração cometida, fazem pouco caso. Pessoal,
lamos colaborar! Ninguém sabe o dia de amanhã.

I�ADENOVA SALVITA

foem nesta terça-feira que -A polêmica firmada sobre a

� meu amigo e promoter
(hieo Piermann, bate as

I\ês e faz tim tim, porque é

�í� . que ele recebe os

merecidos cumprimentos
�Ia estréia de mais um

miversário. O festerê para.
oomemorar a data, será na

�inta-feira, na Combat.
Mais de mil convidados são
�perados. Quem viver,
rerá,

NOúltimo sábado, no jornal
� 22 horas da Globo
News, o apresentador do

�asquim eletrônico,
�uardo Grillo, disse que o

/)go da final do Grand Prix
ae Futsal, Brasil X Irã, foi
realizado na Arena Jaraguá
ae jOinville. Essa é difícil de
engolir, não é? Arena'

laraguá de [oínvílle. Sinal
evidente de que é preciso
�da vez mais acões de
aivulgaCãO institucional de
laraguá' no eixo Rio-São
1aulo visando difundir
nOSsas potencialidades e o

�Uanto somos capazes.
Mim disso, incrementar
nta� e mais o �rismo de
neg' ,

OelO e eventos. Ora, ora,

�na Jaraguá de Joinville.
ode!Claro que não pode!

decisão da prefeitura de

Jaraguá do Sul em devolver

o Parque de Exposições para .

a Salvita é Correta. Primeiro '

DIZEM PORAI.... .
No sábado, oibabado será quentíssimo noBananajce, em.

porque o valor arbitrado ,Ubatuba. Vâleapenaconferir.
Pela J' ustiçaé uma aberração **

Que o ciúmes está, batendo forte num dos assessores· '

processual, cerca' de 10 Odonis Micheluzsí, um dos solteiros mais/cobiçados do
parlamentares do vereador Jaime Negherbon. A fonte '

pedaço, promete muitas festas das boas, ainda esse ano em

milhões de reais a mais do diz que Nelson Comim, o popular Manéca, não se
sua casa noturnaMoinho Disco.A rapaziada agradece.

,

que o valor de' mercado aguenta de tanta dor de cotovelo de seu colega Toro. **,
Tudo porque a imprensa só da vez e bola para o Toro. C I brati F ali d '1' £ ' !

daquele imóvel. Segundo, e e ration a esta, re iza a na u tuna sexta-terra, no

Quando chega a hora do Manéca, o Néca nada. É Beira Rio, mareou com sucesso absoluto, Muita gente
porque a Salvita é pessoa mole??? bonita e divertida não faltou.

.

,jurídica inexistente há 16' **

anos e a prefeitura não pode
---------------------- No próximo dia oito de novembro, Silvyo Modonese

, , FBASE OO O IA ��augura a elegante casaMrBeef.

A Revista :t'Jossa que estampa a bonita Luciele Di

Camargo, irmã de Zé Di Camargo e Luciano, estará nas

bancas neste fina1 de semana.

repassar recurso neste caso.

Terceiro, porque um acerto Ninguém pode achar que falhou a sua missão
entre as partes não foi feito neste mundo, se aliviou o fardo de outra pessoa."
na gestão de um ex-prefeito '

, Charles Dickens

por causa da intransigência

jurídica do advogado da

Salvita. E em quarto lugar,
"

aquele imóvel era bem _�,. DICA DE TERÇA
público doado a Salvita e, Saborear um bom vinho na Adega Ayroso
nesta condição deveria ser Menezes ..

reincorporado ao paço

municipal. Com a palavra!

TERÇA-FEIRA, 30 de outubro de 20071 09

Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@netuno.com.br)

.. TE CONTEI!

**

Hoje é dia de reunir os amigos e fazer Um esperto Happy
Hour no Kantan.
**

Se depender da vontade do vereadorJaime Negherbon, no
próximo ano deve acontecer a 1 º Stammtisch daBarra.
**

O meu abraço de hoje, cheio de energias positivas, vai para
Wilson "Romarinho"Maba, figurá gente boa e bom amigo.
** *

E com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Cine Shopping 1

Jogos Mortais IV

(17h40, 19h30, 21 h20
- SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h, 15h50, Hh40, 19h3Ó, 21h20

-

- Sáb/Dom7Qua)
.

• Cine Shopping 2
, Stardust - O Mistério da Estrela

(16h, 18h30, 21 h ., SeX/Seg/Ter/Qui)
(13h30, 16h, 18h30, 21 tr
- Sáb/Dom/Qua)

.

• Cine Shopping 3
Superbad - É hoje
(19h20, 21h30- Todos os dias)

Putz a coisa ta feia

(17h30'- SeX/Seg/Ter/Qui)
(13h50, 15h40, 17h30 - Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Já dando onda (Dub)
(14h, 15h50,17h40, 19h30,21h20
- Todos os dias)

• Cine Cidade 2

Jogos Mortais IV
-

(14h10,16h,17h50,19h40,21h30
- Todos-os dias)

• Cine 'Mueller 1

Tropa de Elite

(14h30, 17h, 19h30, 21 h50
- Todos os dias) "

• Cine Mueller 2
Tá dando onda (Dub)
(14h15, 16h30, 18h30,20h30
- Todos os dias)

• Cine Mueller 3

Jogos Mortais IV

(14h, 16h, 18h,20h,22h
.; Todos os dias)

BLUMENAU

,.' Cjne Neumarkt 1

:Tropa de Elite
(14h20, 16MO, 19h1 0,21 h30

" .:,. Iodos-os .días)

• Cine Neumarkt 2

Superbad - É hoje
(14h10, 16h30, 19h20, 21h40.
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Justiça a qualquer preço
(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
"

Resident Evil '3: A Extinção
(16h50, 21 h20 - Todos os dias)

.Superbad é Hoje
(14h30, 18h50 - Todos os dias)'

• Cine Neumarld 5
Bratz O Filme (Dub)
(14h10, 16h20:" TOdos os dias)

O homem cue desafiou o Diabo
(19h30, 21 h40 - Todos os dias)

• Ci!1e Neumarld 6
Tá dàndo onda (Dub)
(13h45, 15h45, 17h45, 1,9h45, 21 h45-
Todos os dias)'

O DIA DE HOJE
SANTO
São Lupércio
São Geraldo de Potenza
Santa Zenobia

EFEMÉRIDES
Dia do Comerciário
Dia do Balconista

'

1961
O congresso do PC soviético
determina que o corpo de Stalin seja
removido do lugar que ocupa ao lado
do de Lenin, na praça Vermelha,

1967
Duas cápsulas soviéticas, a Cosmos
188 e a Cosmos 186, realizam pela
primeira vez um acoplamento em

pleno espaço,
.

1968
O presidente da Tchecoslováquia,
Ludvik Svoboda, assina a lei que
transformou o país numa federação
dos estados tcheco e eslovaco,

1997
Saddam Hussein decide expulsar do
Iraque os membros americanos da
comissão da ONU encarregada de

inspecionar projetos militares

iraquianos.

PREVISÃO DO TEMPO "

Possibilidade de chuva ,

em todo o Estado
'

Nebulosidade variável e condições
de chuva por alguns momentos,
sendo mais intensa e associada à .

trovoadas entre a tarde e a noite.
Há risco de temporal e granizo

.

isolado, Temperatura em elevação,

� Jaraguã do Sul e Região

EXTRA
ocorreiodopÓvo@ocon'eiodOpovo,com,br

Siebert presidirá os vestuaristas
ÜCorreio do Povo, edição de 24 a 3D de outubro de 1987,

, informava que achapa três, liderada por Lauro Siebert, havia
obtido esmagadora vitória no segundo tumo das eleições .'

para a renovação da diretoria do Sindicato dos Trabalhadorés
, nas Indústrias do Vestuários de Jaraguá do Sul, realizado nos

dias 15 e 16 daquele mês. AChapa vencedora havia recebido
2.747votos, contra 923 votos depositados na chapa dois,
apoiada pela CUT e PT e 132 votos da chapa um, da
presidente Renilda Farias, que não havia se movimentado no

segundo turno, pela dificuldade de reverter o quadro. O
rnandato da diretoria daquele ano encerrava-se no dia 1.1 de '

novembro. Outra campanha sindical estava em marcha,
desta vez, dos trabalhadores das indústrias da alimentação.
A chapa 1-oposição, tinha a frente Antônio N.C. Rossi e a
chapa 2, Neura Maria Prestini. O pleito estava marcado para
os dias 3 e 4 de novembro de 1987.

'

O CUC DO LEITOR

Esse é o retrato do Brasil clicado pela
leitora KaHy Figur, nosso futuro promete!

UTILIDADE PÚBLICA
CINEMA
Em comemoração ao Dia das
Bruxas o Museu WEG promove duas
sessões de cinema com o mestre

do terror nacional: Zé do Caixão. As

exibições serão amanhã e 7 de

novembro, às 19 horas.

INSCRiÇÕES
Estão abertas as inscrições para
o 9° Catavídeo - Mostra de Vídeos

Catarinenses, que será de 3 a 9
de dezembro, em Florianópolis
Informações no site

www.alquimidia.org/catavideo.
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Albano Seidemann
Ana PaulaWeller
Antonio Lennert
Bruna Engel
Bruno Porrímerenlnq Filho
Celso Petters
Daniela P[anezer
Deivis Koepp
Diego Brych
Ednei Rodrigues de Jesus

. ErmelindaRipplinger,
Geci Ferreira Chaves
Heinz Rahn

'

,
Isabel Bocoh Pedrelli
Ivaniria T. Guimarães Souza
Jean CarloWoit
João Osório de Ávila Júnior
Jorlei Tissi
Jurandir Kneuluhler
Lucas Torri
Luiz Costa dos Santos
Maristela. Krehnke
Rosana R, Mayer
Rubia Maria Junckes

30/10
Almir Carlos Santos
Ana Claudia Keimkowski

Angélica Correa Radünz
Antonio Alves Theodoro
Arildo Marquardt
Débora Luíza Hornburg
Eduarda A: de Souza
Eliane dos Santos
Gilo Mathes
Herbert Schulze
Jane C, S, Schuster
Jean Glatz
João B, Pelens
Jordany Bucci
Lenice Bartel Kretzchmer
Lucas David Kath
Lucia Pedri Pereira
MaiaraTank
Marcelo Hruscka
Mareio R. Vitkoski
Maria Aurora da Silva
Nilton Sipriane Cardoso
Patrícia ReginaWutke
Reinilda Mathias
Sergio Paulo Alves
Sidnei Ricardo Lennert
Silvio Kitzberger
Tamara Colella Naqel
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[!Irna Magia
eva reage e Peter a desacorda mais

lila vez. Pérola acha que Clara teve

�ma premonição, mas Max acha que

loesteira de criança. Pérola conta

Wa Max que Eva é filha deles.

Marques confirma que Eva e Peter

�Iao no Rio. Corirado pede um avião

�ara que cheguem ao Rio a tempo de

in�edir a partida dos dois. Conrado

II Peter entrando no hotel. Os dois se

Mlrentam, mas Peter consegue fugir.
evase emociona ao ser resgatada por
tlnrada. Clara abraça Eva e Conrado

e�arante que ás três vão ficar juntos.
�ina entra e vê a família abraçada.

�Ip Ppcados
�Ie fica incomodado com a presença
reClance na boate. Flávio conta a Clarice

�ue irá anunciar o casamento dos dois

III um jantar. Flávio convida Dante e

iealriz para jantar e apresentar sua
ooiva. Estela empresta dinheiro para
l!11baldo comer. Beatriz comenta com

Pedro que a noiva de Flávio deve ser

�alha. Margareth revela a Flávio q�e
� já tem controle total de seus bens,
oo[(ando Beatriz pasma. Clarice chega
� jantar onde estão todos reunidos e

ltávio anuncia seu casamento com ela.

��as Caras
laudius pede que Maria Paula aceite o

reu amor. Maria Paula pede um tempo.
laudius dá uma semana para que ela
OOtida se quer se casar com ele. Eva se
IJJUma e sai com Duda. Gabriel vai com
Waterloo atrás de' Eva. Bernardinho
�Ie�ara o bacalhau com apuro. Eva

�fere entrar sozinha na Portelinha.
�nildo rouba o anel de brilhantes de
Iva. Juvenal garante a Eva que vai

lecuperar seu anel. Ronildo foge de
luvenal e acaba sendo atropelado por
Waterloo. Eva pede a Juvenal que ele
Mortze o documentário de Duda.

l�! �O Sol
�rtca corre pelo mato desesperada.
lorena, furiosa, corre atrás dela.

I �abela não se conforma com o.novo

�qüestro de Drica par Lorena. Tom
li para Verônica ter calma, porque
�Iegório não irá fazer mal nenhum ao

mno. Bernardo entra em desespero
com o sumiço de Drica. Drica se

�Conde no meio dos arbustos. Lorena
� no meio do mato e diz que desta
vez Orica não irá fugir como ela fugiu
quando era criança. Drica se aterroriza.
�Uda, muito triste, diz para Rick que
Il1i lalvez nunca mais volte a andar.

�iminhos do Coração
IflC manda Ramon matar Maria.
Marcelo levanta e consegue defendê
aErie perde a'arrna na briga e foge

:mRamon. Maria corre ao encontro

I Marc�lo, que diz que o tiro o pegou
e raspao. Eric não consegue dar a

�rlida no carro. Marcelo chega na

raque Eric consegue arrancar com

:carro. Marcelo começa a sentir dor.

;dlVê que ele está sangrando muito

:azumtorniqUete. Ana Luz liga para
POlicia dizendo que tem gente

I�rando .
.

II no circa. Marcelo tenta achar
�rna, mas ela desaparece.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

SUSTO
i RECU�E.RAÇÃO.
Lindsay Lohan apareceu
mais magra na noite de
sábado, 27, em Pasadena

(Califómia, Estados Unidos).
A nova Lindsay - sem álcool,
e sem drogas - recomeçou a

aparecer há três semanas,
quando deixou a clínica de
reabilitação, em Utah. A
nova versão de Lindsay está
inclusive empenhada em

deixar outro vício de lado: o

cigarro. Atualmente, ela está
gravandO o filme "Dare to

jove me:'. .

.

REJEITADA?
Telespectadores têm
bombardeado aGlobo
com e-mails. Segundo a
colunaZapping do jomal
Agora, não estão gostando
de Ma�orie Estiano como
protagonista da novela
das oito, Duas Caras. As
maiores criticas são que
a atriz força o choro em
algumas cenas e tem a

voz fanhosa. A lVGlobo
afirma que Ma�orie é
muito elogiada na
emissora, tem
carismaetc.

o elenco da novela Sete
Pecados passou por um
susto e tanto no último
sábado, 27. Segunda a
coluna de Patricia Kogut
no jornal O Globo, a casa
cenográfica do
personagem Dante

(ReynaldoGianecchini)
situada nos estúdios do

Projac, Rio de Janeiro,
desabou. Ainda de
acordo com a coluna,
tudo não passou de um
susto e ninguém ficou
ferido.

"'ATRASADA
Grazi MassaJera chegou
quase duas horas atrasada à
festa de lançamento de Desejo
Proibido, próxima novela das
seis da lV Globo, realizada no
domingo, 28, em São Paulo:
"Gosto de chegar quando a
festa está bombando. Se você
chega cedo, não tem ninguém
e você fica como uma barata
tonta, sem sabero que íazer;
justificou a atriz. A ex-BB
estavaacompanhada do
namorado, o atorCauã
Reymond.

SUDOKU
I

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.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)

, Este pode ser um dia bem bacana para o ariano na área familiar. Mesmo assim, pode ser que esteja
tomado por uma certa inquietação e nervosisnio, além do normal. Para melhorar essa sensação, é
bom controlar a impaciência com todos em casa.

Touro (21/4 a 20/5)
Alguns aspectos planetários hoje atingem seu signo e isso estimula e acelera sua forma de

comunicação. Aproveite que isso está um pouco agitado e você se sente com mais gás para correr
atrás do que quer e precisa, mas,pense mais quando falar.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Hoje é dia de rever alguns valores e não é um dia muito recomendável para você fazer qualquer tipo
de investimento, mUITO menos para sair às compras. Você pode tomar decisões precipITadamente,
o que causaria um tipo de desastre em seu bolso.

Câncer (21/6 a 21fl)
Canceriano observe se você tem se esforçado para fazer as coisas que gosta, ou se preocupando
demais em agradar os outros, é hora de inverter esse quadro. A Lua em seu signo pede que sua

energia seja despendida em função de si mesmo.

Leão (22fl a 22/8)
O leonino deve controlar seu temperamento pois o excesso de nervosismo pode atrapalhá-lo para
que as coisas andem mais depressa e você acabar ficando mais initado. Procure relaxar ao som de

,uma música suave ou quem sabe, ir a um cinema.

Virgem (23/8 a 22/9)
As energias astrais hoje estimulam sua área dos amigos e mostram que é importante se controlar

quando estiver entre eles, para não ser exagerado em suas criticas. Você está mais agressivo e

uma atITude brusca de alguém pode irritá-lo com facilidade.

Libra (23/9 a-22/10)
A natureza ponderada do fibriano será míJITO bem vinda num dia como o de hoje, quando algumas
energias estão agitando o clima e lhe causando tensões. Mantenha sempre sua diplomacia para não
parecer autoritário na hora de fazer suas exigências.

Escorpião (23/10 a 21111)
Bem mais impaciente hoje, com Marte junto à Lua, é preciso saber agir de modo que as coisas

aconteçam para o seu bem. Faça o necessário e possível a fim de que você conduzir seus proietos
de um jeITo fluente para atingir suas metas.

'
'

Sagitário (22/11 a 21/12)
O mais importante para o sagitariano viver bem num dia como este é dedicar esta energia a

assuntos de ordem pessoal. Tentemergulharfundo nas suas emoções, e buscar dentro da sua alma
as respostas às suas dúvidas e se entregue às sensações.

'

Capricórnio (22/12 a 21/1 )
Com o céu se apresentando mais agITado, o conselho do cosmos para o capricomiano é que você
tente evitar brigas e conflitos com a pessoa amada. O momento é de tensão e não seria nada
conveniente que vocês se desentendessem.

Aquário (21/1 a 18/2)
HOje é um dia em que você tem sua criatividade e sua sensibilidade fortes, principalmente na área
do trabalho e cotidiano. Procure também se relacionar bem com as pessoas à sua volta. Não queira
impor seu modo de pensar a ninguém.

.

Peixes (19/2 a 19/3) .

O conselho do universo para o sensível pisciano neste momento, é que use de mais racionalidade,
principalmente nos mome.ôto� íntimos com a pessoa amada. Desta maneira, estará contribuindo
para que esse romance flua com mais leveza.

DIVIRTA-SE
- �oita reéordista" ...
Uma loira está andando no Shopping e vê um cara com uma

caneta e um livro na mesa e pergunta:
- Que livro é esse?
Ele responde:
- Estamos cadastrando grandes feitos para o livro dos recordes!
- Então põe meu nome ai!
Ele pega a caneta e pergunta:
- Qual foi o seu recorde?
- Eu montei um quebra-cabeça de vinte peças em um ano!
Ele assustado diz:
- Mas não há nenhum mérito nisso! É muito tempoí
E a loira retruca, indignada:
- Como não?! Na caixa dizia: "De 3 a 4 anos"!

EMAGREÇA! SOlUÇÃO
AMIGOS
DO PESO

CHEGOUI PARTICIPEI

9 5 1 8 7 .4 6 2 3

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

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

5 9 8 4 2 7 1 3 6

R. Exp.Ant.Carlos Ferreira 197 \ PBF
,

quintas 16Í1 e 19h

LIGUE 9935-9361
www.amigosdopeso.com.br
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GENTE·I Daniele Santos (interina)

Para serem publicadas ..nessa coluna, as fotQs devem
s,er enviadas até sexta-feira pela manhã.
E Qbrigatório o envio em alta resolução,

publicidade@ocorreiodopovo.com.br

No último dia 21 o casal Nelso e Arlete Uecker completou 30
anos de casados. Os filhos, genros e noras desejam felicidades

Em pose Amanda Fogaça de Almeida na sua 10 Eucaristia ao

lado das gêmeas tias avós Valtrudes e Maria, dos primos
gêmeos Taciano e Frediani e das primas Louise e Siegrid

Fernando Voigt um cos sócios da Imunizadora

Jaraguá, comemorou com amigos e famnia mais
um ano de experiência no dia 25

Parabéns a Jerry Adrianoilomig que
colou grau em Sistemas de Informação
no último dia 19 pela Unerj. A família

deseja murro sucesso nessa nova etapa

Parabéns a Vanessa Fernanda Piza que
completou idade nova dia 27. Quem

deseja os pambéns e mUITas felicidades é
séÓ amigo 'que te adora muito, Diogo

�

"",

No último dia 1 O, Elia Enke completou
idade nova. "Mãe, amamos muito
você!" Felicidades é o que deseja o

esposo Nelson e o filho Vanduir

GERMANO MATHIAS

Casaram-se dia 6 na Igreja Evangélica
Rio Cerro II o casa Mirian e Junior.

.

os convidados foram .•

dos'na Sociedàde NaCional

•

Unidos pela trabalho, pela amizade e pelo mês: Natalício,
Cris, Edgar, Nilza e Juliana, reuniram os amigos no Síti9

Klitzke, no último final de semana, para a comemoração. Não
faltou o bom churrasco e muita alegria. À todos parabéns!

Parabéns a

Ràfael
Mahs que
completou
idade nova

dia 26.
Felicidades
é o que
desejaos
pais, irmãs

e toda
família

Ale�andra e Giovani casaram-se
dia 20 na Igreja do Rio Molha e após

.

os cQovidados foram recepcionados
no RestauranteMusse

GERMANO MATHIAS

i
�

f
O ca��I;Luciana e PedrQ uniram-se '

aos laços do matrimônio dia 13.
A testatoi realizada nolestaurante

'"

P�âra Bràntá
.

�
--,,'--""" ..,_ ,.'"

\,
\

Aguerida Má�cia cOJ!lPIe,tou)dade no�a
'dia.25. Quem parabeniza são seus palS
Mareio e Boseman,. qesejanôo muitaS
lA feiiêjdades.i8·sucesso�
------ ,,,",,�

" ,
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

PAULO ALCEU
",' "', " 'jj

Vergonha
o relatório do Ministério Público Federal revelou que a

contaminação do leite por água oxigenada provocava a destruição
das vitaminas A e E, as mais importantes. Além disto mascarava

as más condições de higiene.
Elogiável o trabalho doMinistério Público Federal e da Polícia

Federal agora também se dedicando a proteção da saúde do
brasileiro. Até isso. Foi o que ocorreu nesta operação que nos

coloca como reféns de empresários inescrupulosos. Para alcançar.
vantagens não medem esforços. A conseqüência é despertar a
descoiifiança de tudo e todos. Acreditar como? Numa inocente
caixa de leite usavam produtos nocivos à saúde para ganhar um
pouco mais de dinheiro. Do outro lado crianças, idosos, jovens,
mulheres gestantes consumindo esse veneno. Nenhum peso na

consciência? Pelo menos a gente tem o.Ministério Público e a

Polícia Federal. Mas está difícil.

Dedicação
Durante passagem por Florianópolis o prefeito de Joinville

Marco Tebaldi esteve no Tribunal de Contas do Estado
tratando sobre o edital que vai permitir a Parceria Público
Privada para obras de saneamento básico no Bairro Três r A

primeira em Santa Catarina. Com os recursos. conquistados
até aqui Joinville vai pular de 14% para 52% em rede de

esgoto. "Isso está sendo possível por causa da retomada do

serviço de abastecimento e saneamento. A Casan esteve 32
anos em nossomunicípio e fez apenas 14%. Em 25 anos vamos

alca,nçar os 100%."

Otimista
,

"Ele está mais forte do que nunca. Depois da viagem com

o governador vai crescer mais ainda," garantiu o prefeito
Marco Tebaldi referindo-se ao, seu candidato para 2008 o

deputado Darci de Mattos.

�brança
"O constante descumprimento dos preceitos eonstítucionals
é a garantia de impunidade ao admlnlsírador público. Ele se

sente protegido e livre para desrespeitar a lei que o obriga a

aplicar os recursos", destacou o deputado Padre Pedro,
depois de encaminhar ao Ministério Público Federal dados
que expõem a não aplicação de percentuais mínimo em a

saúde e educação. Segundo o petista o fato justifica uma

ação por improbidade administrativa contra o governador Luiz
Henrique da Silveira.

A voz das ruas
Segundo interpretação do leitor Sebastião Ivan Nunes, de

Florianópolis, a afirmação do deputado Paulo Bornhausen de
que apenas seu partido está afinado com 70% da população que
seria contrária a CPMF, deve ser uma pesquisa feita junto aos

grandes empresários e comerciantes, estes sim 100% contrários,
pois todos sabemos que a CPMF dificulta e muito a sonegação e

o caixa dois ....Segundo Nunes a população quer uma reforma
tributária que efetivamente diminua essa absurda carga que pesa
sobre a sofrida e enganada população brasileira. Sugeriu que o

deputado apóie campanhas do tipo -redução das absurdas tarifas
Dancárias, de telefonia, desoneração da produção, etc ...

redatao@ocorreiodopovo.com.br

. Falando nisso
...0 presidente Lula em seu

programa de rádio, disse que
a carga tributária pode ser

menor e que ele quer di
minuí-la evidenciando o

projeto da reforma tributária,
que está em fase final, e que o

governo enviará ao Congresso.
''A carga tributária ela pode ser

menor. Estamos trabalhando
para isso. Por isso, estamos em
fase final de elaboração de um

projeto de reforma tributária,
junto com os estados."

Detalhe
Embora a CPMF incida

apenas sobre movimentações
financeiras ela engorda a

carga tributária do setor

produtivo e como conse

qüência todos os brasileiros

pagam indiretamente o tri

buto e não apenas os 30%

que possuem conta bancária.
A Receita Federal chegou à

conclusão que do total arre
cadado com a CPMF, 74,2%
são pagos por empresas e

25,8% por pessoas físicas.

Correção
A assessoria do deputado

Narcizo Parissotto esclarece à

coluna que o projeto proibindo
a cobrança antecipada de in

ternação hospitalar é de autoria
do parlamentar do PTB e não

da deputada Odete de Jesus,
que a bem da verdade inseriu

uma emenda exigindo a expo

sição de uma placa na portaria
dos hospitais descrevendo esse

direito ao cidadão.

Futuro
"Vou me apresentar e pedir

minha aposentadoria, pois tenho
tempo. Mas se por ventura tiver

uma propostade trabalho, quem
sabe eu permaneça," eviden
ciou o delegado Ildo' Rosa, um

.

pouco decepcionado com a po

lítica, ao colocar seu cargo à
_

disposição do prefeito Dário

Berger retornando à Polícia
Federal de onde estava li
cenciado.

PLANEJAMENTO

Fórum discute as

emendas do PPA
Secretario do Turismo,
da agricultura e Celesc

apresentaram sugestões

FLORIANÓPOLIS
O Fórum Parlamentar Cata

rinense está discutindo as emen

das a serem apresentados aoPPA
- Plano Purianual2008-2011 em

elaboração pelo Congresso Na
cionaL A reunião foi presidida
pelo' coordenador do Fórum,
deputado federal João Matos,
durante o dia de ontem.O Fórum
contou com a participação de 12

órgãos e empresas públicas do
Estado, além de oito organizações
não-governamentais.
O secretário de Estado do

Turismo, Cultura e Esporte,
Gilmar Knaesel,_ foi o primeiro a

apresentar as sugestões de
emendas aos parlamentares do
Fórum, num total de R$ 174,8
milhões.De acordo comKnaesel,
apesar dos investimentos feitos

pelo Estado, é necessário buscar
mais recursos para desenvolver os

váriossegmentos de sua área no

Estado. Os pleitos entregues pelo
secretário destinam R$ 26,8
milhões para a cultura, R$ 62
milhões para o esporte e R$ 86
milhões. a projetos na área do
turismo.

O secretário da Agricultura,
AntônioCeron, também fez uma

explanação aos participantes da
reunião levando alguns dos

pleitos do setor, como o trabalho
de colocação de brincos no

rebanho bovino existente no

Estado. A ação representa um

investimento de R$ 8 milhões,
que vai atender as exigências
de rastreabilidade do rebanho

por parte dos importadores da
comunidade européia e dará
mais competitividade ao pro
duto catarinense.

O presidente da Celesc,
EduardoMoreira, fez um relato
aos membros sobre as ações da
companhia e dos investimentos

que estão sendo feitos no

Estado. Moreira solicitou apoio
ao objetivo da empresa, que

pleiteia a possibilidade de tomar
recursos junto ao BNDES (Ban
co Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social).
Atualmente a legislação impede
que empresas públicas façam
financiamentos junto ao maior

órgão público de fomento
existente no País. Segundo o

presidente da empresa, as

condições atuais de abertura do
setor elétrico, ampliando a

concorrência e exigindo com

petitividade das empresas, co
locaram as condições para que
a Celesc busque recursos em

toda as áreas pará financiar seus
investimentos.

Casal tranca filhos

para ir ,à praia
FLORIANÓPOLIS

Um casal foipresonodomingo,
após abandonar dois filhos tranca
.dos em casa para ir à praia na ci

dade deNavegantes, litoral norte
de Santa Catarina.A PolíciaMili
tar recebeu uma denúncia anôni
ma e se dirigiu à residência do casal.

Após arrombar as portas, os

policiais constataram que as duas

crianças, de 6 e 10 anos de idade,
sendo uma delas deficiente

auditiva, permaneceram desde as
_

primeiras horas da manhã de

domingo trancadas dentro de
casa.

A temperatura oritem chegou
as 31DC na região e omenino de 6
anos estava com ferimentos na

mão, causados por queimaduras.
Os pais das' crianças, Vanderlei da
Silveira, 28 anos, eSimoneMiriam
da Silveira, 32 anos, foram presos

quando chegaram da praia, no
final da tarde. Eles.foram levados
à delegacia de policia e o caso

encaminhado, ao Conselho Tu
telar de Navegantes.
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PRORROGAÇÃO

Governo apresenta proposta
para aprovar CEMF amanhã.
Segundo Mantega,
parcela adicional da, '

CPMF vai para Saúde

BRASíLIA
Oministro da Fazenda, Gui

do Mantega, disse que pretende
apresentar até amanhã uma

propostapara aprovarnoSenado
a emenda constitucional que
prorroga aCPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimentação
Financeira) até 201 L Segundo
oministro, o'governodeverá re
forçar o caixa daSaúde com uma

parcela adicional daCPMF, uma
das reivindicações do PSDB.

"Eu pretendo finalizar esta

proposta nos próximos dois, três
dias, de modo a já darmos an

damento mais rápido possível a
, esse processo. Caso contrário, nós

poderemos morrer na praia e

teremos o tempo necessário para
aprovação do projeto até de
zembro deste ano", disse Man

tega ontem ao chegar ao Mi

nistério da Fazenda.
'

As negociações com o PSDB
foram abertas na última quinta
feira, 25, durante almoço com o

ministroGudioMantega. Os se
nadores tucanos condicionaram
a aprovação daCPMF à reforma

Ministro da Fazenda sinaliza para negociação com a oposição no Senado

tributária, à redução dos impos
tos e das despesas do governo

,

com custeio, ao aumento dos re

passes para a Saúde e ao en

quadramento da União na Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Segundo Guido Mantega, o
,

governo deverá propor' uma

"união" da CPMF e 4aJn{�nd�
29, que fixa 'percentuals'para

investimentos no setor; Atual

mente, 42% dos recursos ar

recadados. com o imposto do

cheque vão para a Saúde. O

governo, disse o ministro,
pretende aumentar esse per

centual, sem mexer na emenda
constitucional que está no

,

Senado, para evitar seu retorno
à Câmara. (Gl)

,

lula quer mais investimentos dos empresários
.... ,

"

os empresários também precisatn
recuperar sua capacidade dein
vestimento" .

O presidente afirmou, no en

tanto, que o país pode ajudar os
empresários. "O governo precisa
contribuiraumentando a sua capa
cidade de financiamento, pois
chegamos em um momento em

que as coisas estão arrumadas.

Atingindo a capacidade produtiva
aeconomiacomeça acrescetCom

isso, os empregos são mantidos,
haverámais distribuição de renda
e vamos recuperar as décadas

perdidas no passado".

SÃO PAULO
O presidente Luiz Inácio Lula

daSilva disse ontem, quevem es

timulando os empresários brasilei
ros a investir. Ele afirmou, após
reunião com cerca de 100 repre
sentantes de vários segmentos da
economia nacional, que ogoverno
vai dar suporte para as empresas
crescerem e que estuda, com os

estados, Uma possível revisão na

carga tributária.
'

"Estou instigando os empresá
rios brasileiros a fazer investimen
tos.OBrasil recuperou a sua capa
cidade de crescimento. Portanto,

De acordo com Lula, o Brasil
-está fazendo o papel de estimula
dor para que os empresários
acreditem no país. "Importanté
agora é que a gente não dê um

passo atrás.Nãopodemos deixar a
peteca cair", disse.

Lula afirmou também que a

"carga tributáriapode sermenor".
"Estamos trabalhando para isso.

Precisamos abrir mão de nossas

propostas individuais e partirpara
uma propostaconceitual. Estamos
fazendo ajustes.Ninguémmais do

'

que eu quer diminuir a carga
tributária". (G1)

ECONOMIA, Carlos Brandão

Valorizando
Investir em ouro continua sendo um bom investimento.Ometal

tem passado por aumentos constantes, principalmente, desde
setembro último, quando os aumentos tornaram-se diários. Segundo
especialistas, esta onda de valorização deve-se aos problemas como
negócio imobiliário nos EUA e, conseqüente, desvalorização da
moeda americana.Ontemo preço do ouro à vista fechou novamente
com uma alta de 1,2% nomercado de Londres, cotado aUS$ 788,5

a.onça.jrente aos US$ 779,15 do último pregão.
-

;tiJéro '

"
'

"A Brasil Telecom registrou lucro líquido de R$ 150,3 milhões
no terceiro trimestre de 2007, resultado 134,7% superior ao do

terceiro trimestrede 2006. Entre osdestaques positivos está a telefonia
'móvel, que registrou um aumento de 31,9% em relação ao mesmo

período do ano anterior, sendo que o número de acessos móveis no

"mercadobrasileiro cresceu 17,6%.A telefonia fixa t�ve um acréscimo

de 26,6% de linhas emplanos alternativos locais e 53,2% nos planos
alternativos voltados para ligações de longa distância.

Rodovias
O setor de concessão de rodovias no País movimentou R$ 5,6

bilhões no ano passado, valor 80% superior ao de 2002, ano em que

as receitas somaram R$ 3,090 bilhões. O crescimento de receita foi

quatro vezesmaiordoqueo aumentado tráfego.Nomesmo período,
omovimento de veículos nestas estradas cresceu 18%, somando
657 milhões de veículos, apenas 100milhões acima de 2002.

Baú
O Banco PanAmericano, pertencente ao Grupo Silvio Santos,

publicou ontem anúncio deoferta pública de ações para ingresso
na Bolsa 'de Valores de São Paulo (Bovespa). A distribuição
primária de ações do banco, com esforço de venda no exterior,

soma, inicialmente, 67,989milhões de ações, sendo que a operação
poderá ser acrescida em até 14,28% de papéis por meio de lote

suplementar. A estréia dos negócios com as ações do Banco

PattAmericano noNívell da Bovespa está programada para o dia
19 de novembro, sob o código BPNM4.

.. '."..
,..

Ver*
ABraskem investiráUS$150nriIhões paw'proci�plástico "Vérde"

a partir de 2009. A empresa apresentou O produto na K 2007

International Trade Farr Nº 1 for.Plastics arid' Rubber Worldwide
(feira internacional doplástico e daborracha) .realizadaemDiisseldoif
(oeste daAlemanha).ABraskem pretende produzir a partir de 2009
cerca de 200 mil. toneladas deste plástica 'verde", que. é obtido a

partir do álcool produzido da cana-de-açúcar. Oproduto despertoU
o interesse de empresários dos ramos automobilístico, cosmetico e de

fabricantes de detergentes.
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MASCULINO
� Rubens (goleiro)
rnwel (meia)
fijlRech (zagueiro)
�dinho (meia-alacante)

.

femndo (zagueiro)
li (àlacànle)
fGm(volante)
IiKJe®n�squerdo)
�(meia) .

Jooni (meia)
.

�(voIante)
ltiagoMerigarda (goleiro)
�(volante)
bmseIIi (meia-atacante)�
e(zagueiro)-

.

�(voIante)
fagóMm (zagueiro)
taaIdinOO (lateraJ-esquerdo)
� (lateral-direito)
kOOwnGaúcho (zagueiro)

�ULTADOSANOPASSADO: .

froparticipou

rftoooDECOMPEI1ÇÃO:
1aP/11/2007 ','

_:
l:I1oMarcatto, kweg
iJoão Pessoa CURIOSIDADE .

.

.

,

-'

.

A base do·técnico Biro-Biro é o time vlce-cal)1peao v
•

dos Joguinhos Abertos. ncs 2,0 jog�dore�, a�en�s
seis têm 18 anos, os outros toqos tem 17.

��.

i... ,i"

. CICLISMO MASCULINO
�
&MOEWaId
(CO�-rel6gio e resistênCia)
�IAlbertoCozzarin
(�OrJtra:-rel6gio 'e resistência)
�nio Sérgio Nunes

'

(�Sistência e contra-relógio)

�ULTADOSANOPASSADO:
�oparticipou
�ODO DE COMPET1ÇÃO:
1aW11/2007 .

lOCAlS:
Parque da Malwee (cross country),'
Rodovia SC 416 (contra-rel6gio),

�,

.

Morro da Antena (dow� hill} e ruas
centrais (resistência).

CURIOSIDADE
A maior novidade é o retorno do

.

.

multicampeão Sílvio Ewald. �o� seis

títulos de Jogos Abertos, o ciclista

fez questão de voltar às pistas para

disputar a competição em casa.

fUTSAL
FEMININO
juli�' (goleira)'
J,uHana (piVô)
Tanàka (ala)
Agda (ala)
Mila (ala)
SaJém (goleira)
Marise (pivô)

,

Andy (fixa)
Jecão (goleira)

"

Alice (ala)
Kika (fixa)
Samy (fiXa)
Lari (ala)
Carol (piVô)
Luísa .(fixa/aJa),
Fran (fixa)
Marina (ala)

MASCULINO'
Gelson (fixo) ,

,

Dóuglas (ala)
•

AuguSto (ala)
"Xande ,(ala) ,

Chico {fixo/aJa)
Leco (fixo/aJar
Willian (ala)

, Dudu:(goleiroli
Éder '(ata)" i, "

Falcão (ala)
Trago (goleiro)'
ThiagoVieira (goléiro).
Douglas 'Gaúcho (ala)
Jean (ala) .

RESULTADOS
ANO PASSADO�.

, Masculino (2°)
e feminino (parou
ria 1�fase)

PEmODODE
COMPE11ÇÃO:

. 3 a 9/11 (feminino)
e4a10/11/2007

.

(masculino)

.LOCAL:
Arena Jaraguá

CURIOSIDADE ' .
�

,

De ois de ficar com o vice-campeonato nos ultlmos tre� anos

.

(e� Indaial, Chapecó e Joaç;iba), a Malwee q�er aproveitar
o

fato de jogar em casa para acabar com esta sina.
,
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Atlético e Caxias largam na frente nas quartas
LIGA JARAGUAENSE

Na Segundona, Kiferro
e Ponte Preta lideram o

quadrangular semifinal
JUliMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL,
Atlético e Caxias iniciaram

bem as disputas das quartas-de
, finaldoCampeonato [araguaense
Não-Profissional da Primeira

" Divisão. O time doBairroEstrada

-Nova, que joga no campo do

Guaranv, goleou o Flamengo por
5xf,Jáo alvinegrodoBairroSanta

..Luzia venceu; em casa, oBotafogo
.por 2xO. Cornos resultados, eles
.jogam pelo empate no jogo de

volta, nopróximo fim-de-semana.
, Já Flamengo é Botafogo precisam
i Vencer; Por qualquer placar; para
levar a decisão para os pênaltis.

"

, No outro jogo, no clássico do
Bairro Rio da Luz, Vitória e Cruz

deMalta ficaramno 2x2.O outro

confronto será no domingo, no
campo do alvinegro. Nos aspiran-

, tes, oCruz deMalta venceu oCa
xias por4x2, oJoão Pessoa fez3xl
no Noite a Fora e Atlético e Fla

mengo não saíram do zero. '

Na Segundona, dois empates'
entre os titulares. JJ Bordados e

Kiferro ficaram no 2x2 e Tupy e

Ponte Preta terminou 0x0.Melhor

para Kiferro e Ponte Preta, que,
comquatropontos, lideramoqua

drangular semifinal da competi
ção. Nos aspirantes, o Rio Cerro
venceu aVilaRau por 3x2 e assu

miu a ponta da tabela comquatro

pontos, contra dois daGalvaniza

ção Batisti/[B e Kiferro/Rancho
Bom, que ficaram no Oxü No

ptóximosábado,noFlarriengo, tem' "I, "

VilaRau xBatisti@leJJ Bordados ,I
<I

I
xTupy. Domingo jogamnaPonte' I
Preta Kiferro/Rancho Bom x Rio' I ,,;

Cerro e Ponte Preta x Kiferro. L-------o;-----------r--'---�-.---'--"--�-..:_'_,-�-_:___:_:7:.'-�--�---.,.-.1

Deu o esperado
, o Brasil venceu, pelo terceiro ano seguido, o Grand Prix de futsal. Até, aí,
nada de novidade. Os próprios organizadores (leia-se CBFS) já haviam

dito que o principal objetivo era servir de teste para receber o Mundial do
ano que vem. Mas a qualidade técnica das equipes deixou a desejar. Tanto

que, no segundo tempo da final, a torcida conseguia ouvir o que os

jogadores diziam, de tão quieta que estava a Arena Jaraçuá. Destaque .da

Seleção Brasileira, ,Falcão fez golaço e levou o troféu de artilheiro (foto
abaixo), Nada de novidade, também.

'

Pontos corridos
Com a grande diferença do São
Paulo para os outros times no

Brasileirãb, muita gente defende a

volta dos tradicionais mata-matas.

Muito mais emocionante, com
-

certeza, mas nem sempre justos.
Polêmicas à parte, o tricolor

paulista leva o título com todos os

méritos. Resultado de um trabalho

que começa lá de cima, da �iretoria.

Homenagem
Hoje, a partir das 20h30, acontece
a homenagem aos atletas e

dirigentes que representararn
Jaraguá do Sul nos Jogos Abertos
de 1980. Há 27 anos, a nossa
cidade recebeu, pela única vez, a

competição. Nada mais justo do

que lembrar destas pessoas. Até

hoje, muita gente comenta do '

exemplo de organização e

disciplina daquele ano.

Varzeano
Começou, no sábado dia 27, a 2a
fase do Campeonato Varzeano de
Guaramirim. Pelo Grupo D, o
Cruzeiro saiu na frente e venceu o

RUbro Negro por 4x1. No outro jogo,
União e Barro BrancoNalcanaia

'

ficaram no 2x2. Na Chave E, o Avai

goleou o Beko'S/Rozzaco por 5xO e

o Beira Rio empatou em 1 x1 com o

, Real, Player/Rota 100.

ESPORTE O CORREIO DO POVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

-

No duelo dos rubro-negrO.�, melhor para o Atlético (listrado); que goleou o Flamengo por 5x1 e jogapeloempate

'\01;-

-_
�-
-

_II.
)�"FUNDESPÓRTE .SDR

•

VIVO

.
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