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. Jaraguá lidera ranking de

mtrações por embriaguez
Município ultrapassou Blumenau e contabiliza 360 multas por embriaguez até a segunda semana de outubro.
Esse é D resultado do levantamento .divulgado, nessa semana pelo Detran (Departamento de Trânsito de
Santa Catarina). O número corresponde a 7,3% do total das infrações registradas em todo o Estado. PÁGINA 5

JARAGUÁ É PALCO PARA AS ESTRELAS
PIERO RAGAZZI

Oito seleções terão a Arena como palco a partir de hoje, na segunda fase do Grand Prix de Futsal. Ontem, o técnico PC reuniu os Jogadores
para acertar os últimos detalhes. A equipe enfrenta o Egito hoje, às 20h. No último confronto entre as duas equipes, o Brasil perdeu por 1 xO • PÁGINA 16

. Cresce o número
de furtos a casas

em Jaraguá do Sul
Segundo dados da Polícia
Militar, os furtos a resídêncías em

Jaraguá do Sul passaram de 276
em todo o ano passado, para 310
entre janeiro e setembro deste ano,

.PÁGINA4

.'

Moradores pedem
.

pavimentação da
Rua José Martins

Dieter denuncia
.

vice por episódio
envolvendo lobista

Os moradores decidiram cobrar de
maneira criativa. A rua é uma das

principais vias do Bairro Três Rios
do Norte. Secretário de Urbanismo,
diz que busca recurso para obra

.PÁGlNA 7

Rosemeire Vasel foi quem assinou
o contrato de terceirização da
merenda com a SP Alimentos.
Dieter acusa a vice de falsidade
ideológica.

.PÁGINA 3
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. Concerto da Orquestra
Filarmônica de Jaraguá do Sul

MuItimaracutaia
Uma grave denúncia - que se

transformounumgrave problema
- fará os governadores do Sul
concentrarem forças esta semana
em Brasília: a compra de re

médios pelo SUS, que estaria

sofrendo "influências" de mul
tinacionais. Luiz Henrique,
Yeda Crus ius (RS), Roberto
Requeão (PR) e André Pucci-:
nelli (MS) pedirão que seja vo
tado, coin urgência, o projeto de
lei de autoria do presidente in
terino do Senado Tião Viana

(PTAC) que estabelece regras
para a compra demedicamentos
por parte do Sistema Ú!1Íco de
Saúde (SUS) �

-

Urna proposta dos governa
do�es foi assinada por �les na
última reunião do Codesul, ofi
cializando a solicitação, que será

,_, ,
Governadores relataram

problemas dl' dl'cisõl's judiciais
dl'tl'rminando a compra
iml'diata dl' ml'dicaml'ntos"

enviada ao Senado Federal. Em
todos os quatro Estados, os

governadores relataram proble
. mas de aumento de decisões

judiciais determinando a aqui
sição imediata demedicamentos,
fabricados por multinacionais,
que estão,eIll�fase de testes e não
possuem registro na Agência
Nacional deVigilância Sanitária
(Anvisa). .ou ainda de medi

camentos que não constam dos
protocolos, -:portarias e outros

regulamentos' do Ministério da

: o->

Mantida' obrigação
de 'empresas brasileiras
indenizar a Microsoft

..

Em recente julgamento,
a Terceira Turma do Su

perior Tribunal de Justiça
(�TJ), mantevedecisão da

Justiça gaúcha que deter
minou que fosse pago, por
certas empresas brasileiras à

co vezes o valor da nota.
fiscal. Também as proibiu de

utilizar, sem licença, cópias
dos softwares de autoria da
Microsoft, sob pena de mul
ta diária no valor equi-

,

valente a cinco salários mí-
empresa norte-americana, nimos. O juiz determinou,
R$ 12 mil pelouso ilegal de também, a realização de
programas de. computador vistorias quinzenais, pelo
(softwares); ", prazo de 90 dias, às custas

. A Microsoft entrou na das e�presas brasileiras.
justiça contra-duas empresas, Ambas as partes recor
visando Impedi-Ias de.utili- . "reram 9-0 Tribunal de Justiça
zarem ilegalmente �s ptÇl-',. do. Rio .:,.Grande do Sul'

·

gramas de computador (soft- (TJRS), o qual manteve o

· wares) de sua autoria, bem dever de indenizar e o valor
·

como indenização por tal. a ser pago. Diante da obri-
conduta. gação de indenizar, as em-

Em primeiro grau, o juiz presas brasileiras recorreram
acatou em parte o pedido. ao STJ.
Condenando as empresas A ministra Nancy An-
brasileiras a pagarem inde- drighi destacou, ao votar,

nização de R$ 12.006,03 -. que o Tribunal gaúcho, com
valor correspondente a cin- base na prova produzida,

Saúde. Após mais um período de
Os governadores pediram ao intenso trabalho desenvolvido

minisrro da Saúde que envie urna em São Paulo, resolvemos, eu
resolução a todos os juízes do País, .

e minhamulher, Silvia de Lu
em todas as instâncias, pedindo cca, realizarmos uma viagem -

para que não aprovem, par de dez dias à guisa de férias.
liminar, a compra de remédios em Escolhemos Florianópolis, que quanto um governo cioscd
fase de testes e sem 'registro na não conhecíamos. Uma bela

suas responsabilidadespj
Anvisa. "Isso resolveria o cidade! Ao acaso caiu-nos fazer pela cultura de umpov�
problema até que a lei fosse nas mãos um folheto infor- Profissionais córnpetens
aprovada", explicou a presidente mando sobre o concerto que e desejosos de ajudar a rea,
do Codesul. "Nossos doentes a OFJS realizaria no Teatro lizar projetos dessa natureza
estão praticamente servindo de Municipal, rio sábado à noite. não faltam entre' DÓS, COlli
coba:iasparaestequepareceum Acostumados com as ativi-

projetos levados a série:
jogo das' multinacionais", dades de algumas orquestras, apoiados pelo poder pÓblico,
defendeu Requião. Segundo deSão Paulo, munimo-nosde num período que, comminha
Luiz Henrique, em Santa Ca� cautela e nos encorajamos a experiência, estimo em �a
�a, o valor das compras de assistir ao concerto anunciado 10 anos, teríamos réfórçaao
medicamentos por meio de : 'de uma orquestra!,da qual. o conceito de "Brasil'. pa"

. decisões" judiciais subiu consi- nupca ouvíramos falar. Ql1�" da música." Os investimen,
deravelmente. É preciso acabar. surpresa,) Que grata. sur1?r'��a,', tos, comparadosáos 'resul,
com este absurdol

",

..

,"',

;:" tiy�mos l��o nos prim�ir9.�, tados que serão obtidos.s
<;:op:lpassos; afinação mui�_o, apresentariammíni�i1§té�,

, .. ,' __ )oa, �itrn,o cçmeto"e equilíb�io
.

tivamente. Tudoisso elJ;pen,
d� toda �. 9r,que.ssra. A. c;a,4?-' sava enquanto o t.�rbil�ãodeobra nossos coraçoes foram se

sons da � orquestra invadia
enchendo de emoção e alegrj�h 'todos . os cantos do Teatn
PC?r tão b9a música que nos Álvaro Carvalho' �a noite
presenteavam. Terminada a mem�rável (para nós) do
apresentação apressamo-nos

. sábado, dia 20. Parabéns �ma
em nos dirigir ao camarim do �ez mai� ao' maestro Bar'
maestro para cumprimentá-lo tholossi, ao jovem solista
pelo excelente trabalho rea- violinista Daniel Guedes, a

lizado. todos os membros da OF]Se
Foi então que soubemos

ao Secretário de Cultura do
com maiores detalhes sobre o d I C daEsta o Sr. Knaese. om to

fundido .ern nosso país Como
parâmetro de gestão respon.
sável. A competência 00
maestro Daniel Bortholo!!i
apoiada em seus altos ideail'

.,

deram-nos uma mostra OQ

·f <- :

_;,;_ �
.

�

I, : � ,

- � Jaoaína Elias Chiaradia,
i Àdvogada intefrrante

.

dó Escritório Cassuli

Advogados·Associados,
(Fonte: STJ).

concluiu que as empresas

praticaram contrafação
'(reprodução. não au tor i-

desenvolvimento do projetozada) com os programas de
dessa orquestra. Ali se reú-

computador de propriedade .-

. nem profissionais e estudantesda Microsoft, a partir do
num trabalho conjunto sério,

que decorre o dever de in
orientado e com propostasdenizar. Segundo entende,

, claras. Esse exemplo tãobem' C 't reosoftware é considerado obra .• Mario Ficarelli, omposne
captado pelo Secretário .de,· 'Professor Doutor da Universidad�deintelectuál protegida pelas. Cultura, Sr. .Gilmar Knaesel '. São Paulo _ Membro da'Acadel11l3

regras de direitos autorais,
.

. precisaria ser bastante di>, Brasileira de Músioa, "

conforme .dispõe a L�i 'do
, " ...

Software' (Lei n.Q 9.609/9S) '.
' , ,. " " "'

"

.. -'
'

d�'. ..,. "., ,

,

' "

Ostext�s para esta colu�adeverãoternom�mo 25linhas, Fonte-Times NewRoman't2epo
nae a LeI .dos Direitos Au tara IS,,: ser �nYlados por &-m�IILred,açao@QcOrrel(jQopovq.com.br. QIJ porcarta ro e��er,eç(}çpro�(Lei rvº: ,9.610/98). Proçõpío Gomes d�pli�e.�a.4.4Q,.cep 8925,\?OO, Çaixa Postal19. E obri9�19rt9}nfO��r�o

D��ta' fôrma, o en ten- completó,prôfissão, "CPFe*télefomi'(*hãôserãbpublicados). ,ti>, t,;,
_..

dimento da ministra foi r

seguido por todos os de
mais integrantes da Turma,
os quais mantiveram a

d ec isão proferida pelo
TJRS, e, acolheram a con

denação das empresas bra
sileiras pelos a tos ilícitos

praticados.

.a certeza vou divulgar o ma�

que puder o belo e importante
.

trabalho que realiiam. Isso

também é Brasil!
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oPT resolveu atazanar
a vida de dois ex-verea

dores do partido: Jurandir
Michels (PV) e JaimeNe

gherbon (PMDB), amea-
mo çando retomar os manda
m, tcs na Justiça. Michels
ao desafia o ex-deputado
iIi, Dionei Walter da Silva a

IiI mostrar o que fez por
�o
OI
�I

Jaraguá em quatro anos.

No�2
Michels desafia o PT

a, a protestar nas ruas

II contra a proposta do

m governo de ampliar o

e' tempo de aposentadoria
dos trabalhadores. No

a caso dos homens, de 35

'para 40 anos e, para
mulheres, de 30 para 35-
anos. Com o aval do

presidente Lula. Vai

esperar sentado.

No_3
Negherbon diz que

sua candidatura não foi
em função GD salário,
que usa para i ajudar
igrejas, creches, escolas
epessoas. "Se alguém lá
noPI precisa-do salário,
que se-eleja com o voto

na urna", ironiza o pe
emedebista.

No .

4IP
Michels deixou o par

tido depois de acusado
publicamente pela exe-'
Cutiva do PT de dívida
de R$ 7 mil relativa a

COntribuição compul
sória cobrada dos filia;
dos;Negherbon:s�iu de
pois de ameaça de ex

pulsão por apoiar alguns
projetos do Executivo,

I Contrariandó orienta
ções do partido.

Bomba 1
Vereador Dieter [anssen (PP) protocolahoje no

Fórum uma representação contra a vice-prefeita
Rosemeíre Vasel(PC do B), acusando-a, entre outras
coisas, de falsidade ideológica. Roserneire foi quem
assinou o contrato de serceirização da'merenda
escolar com a SP Alimentos. Nédio Domingues.
Vit6riO, de joinville, foí aporitado em depoimentos à
CPI '(Janssen é o relator) que investiga o contrato,
como lobista da empresa..A vice disse ,qué não' ó
coahecía, Em segundo depoimento, admitiu, mas
que nurica.rratou c�mel�':robre merendá esco��r.

Celso Machado

Greve
Para o ano está afas

tada a possibilidade de

greve nas escolas esta

duais, incluindo a região
do Vale do Itapocu. Se
gundo o sindicato doa ca-

. tegoria, para não pre

judicar o calendário es

colar. A greve ficou para
2008, ano eleitoral e

propício para pressionar
por salários.

Na frente
Jaraguá do Sul ganhou

. destaque no noticiário

estadual. A cidade lidera
o ranking de motoristas

flagrados dirigindo ern-

-briagados. Agora; a'
secretária de Urb��isino
anuncia.dis uma cam;

panha de conscíentizaçâo
de pedestres, ciclistas,
motoristas e moto

Ciclistas.

MãO. amiga
' '

o .Democratas de Ja
raguá do Sul estaria, ges
tionando junto ao.Tríbu
nal Regional de Santa'
Catarina na tentativa de
reverter a punição
imposta ao ex-deputado
Ivo Ko-nell, agora filiado
ao par-tido, com direitos

políticos cassados por dez
anos. E, por isso,
impedido de disputar as

eleições municipais do
ano que vem,

Revide
Apelidado de "Demo"

pelo PT e até pelo próprio
Lula, que usou a expres-

" ,

são em compromisso pú
blíco, o Democratas de
volve. E agora chamam o

.

partido do presidente de
caPeTa.

QUARTA-FEIRA, 24 dp outubro dp 2007 I 3

RETRANCA

B1lI11ba 2
ÀCPI o ex-assessor de gabinete LuizAntônioGrubba,

oex-prefeito Irineu Pasold (PSDB), a quem a terceirizaçâo
foi oferecida, mas rejeitada, e o sec-retário extraordinário
paraAssuntos deGestão,CarlosAlbertoDias, confirmaram
queNédio era freqüentador assíduo da prefeitura, ACPI
tem provas de que Rosemeire usou na campanha de 2006
(era candidata à vice-governadora) um carro Fiat Doblõ
locado em uma empresa de Joinville cujos proprietários
são filhos de Nédio.

Bomba 3
Um outroveículo também teria sido usado na mesma

época por Dias. Nédio será, agora convocado via Justiça,
. já que negou convites anteriores. Com a agravante.de ter
ameaçado) por telefone, o presidente da CPI, Ronaldo
Raulino (PDT). "Você não sabe com quemestámexendo".

.

Raulíno fez 'Constar a ameaça em ata. Os filhos deNédio
.

também seriam osdonos da empresa que faz amanutenção
-de semáforos em Jaraguá do Sul E chi Cartão joinville,
que já gerenciou o sistema de estacionamento rotativo de .

[araguá, a ser reirnplantado em 2008.
,

, Mérito
Na lista de agraciados da oitava edição da Semana

do Servidor Público, realizada segunda-feira na

Assembléia Legislativa, com a Medalha do Mérito
Alice Guilhon Gonzaga Petrelli, está a professora
Mariza de Lourdes Morbis Brush. Ela leciona na

Escola Roland Dornbusch.

Oueixa
Deficientes físicos que usam ônibus como

horários especiais previamente, agendados estão

reclamando de constantes atrasos do veículo
disporiibil izado pela Canarinho conforme

determinação do Ministério Público. Além disso,
. a demanda crescente já sugere um segundo

"

',ônibus.

.,' Marcado
Previsto para o dia 9 de novembro a instalação

do 2'º Juízo ern Guaramirim, antes denominado
de 2ª Vara. Em ato marcado para àslOh30? ainda
no prédio atual do Fórum. O'novo só fica, pronto
no a,no que vem.

Nomes
Ex-vereadorMarcos Scarpatto deve sero novo

. presidente do PT de [aragua. o atual, Sebastião
Camargo, pode ser candidât-o a vereador. fez, ·em·
[araguá, 7.677 votos como candidato a deputado
federal-em 2006.

Tramitando
.

Câmara dos Deputados analisa projeto do deputado
Márcio.França (PSB-SP), que permite o desligamento
de aluno inadimplente pelas escolas privadas ao final
do semestre ou do ano letivo.Acha que há excesso de

proteção ao aluno. Asescolas poderão incluir cláusula
nos contratos com essa possíbílídade, desde que a

situação de -inadimplência permaneça por período
igualou superior a 90 dias.

. .
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Prefeitura disponibiliza novos

mapas impressos do município

SEGURANÇA

Três assanos em menos de
um dia em Jaraguá doSul

JARAGUÁ DO SUL
APrefeitura de [araguá do Sul

está colocando à disposição da
comunidade mapas impressos
atualizados da área urbana,
zoneamento e do município,
elaborados pela equipe técnica da
Secretaria de Urbanismo. O
secretário Afonso Piazera Neto e

o coordenador de Cadastro
Técnico da Prefeitura, Roberto
Luís Zehnder, explicaram a

estrutura do SIG - Sistema de

Informação Geográfica, um

soítware coin dados alfanuméricos
e geográficos que visualizaJaraguá
do S�l na integralidade.

Na Prefeitura, as informações
estão disponíveis para 60 usuários,
em 21 pontos. Parte das informa

ções pode ser acessada também no

site da Prefeitura, para consultas.

De acordo com Piazera, a Pre.
feitura está disponibilizando sua
base de dados, construída sobre
elementos planialtimétricos
topográficos dos 540 quilômelrc!
quadrados do território do muni.

cípio também para os Bombeira
Voluntários, Polícia Militar e

Polícia Civil.
Conforme explicou aos em.

presários, a idéia é, futuramente,
disponibilizar a toda a populaçã�
pela internet. Eles podem ser

obtidos, também, naPrefeitura, na
versão impressa.Nosmapas cors
tam os 36millotes e as 39mil uni·
dades -autônomos existentes em

Jaraguá do Sul. Na divisão pr
bairros, constam, tarnbém.osqe
tro criados recentemente, que sâo

o Rio Molha, Boa Vista, Águill
Claras e Jaraguá 84.

Cresce o número de
furtos a residpncias.
Chaw mixa é a arma

GENIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL

Emmenos deumdia, umroubo
e dois furtos aéonteceram em

Jaraguá do Sul. O primeiro foi na
segunda-feira, 22, às 8h46, naRua
João Zapella, noCentro da cidade.
Os assaltantes arrombaram o

_

portão de alumínio, que dá acesso
à loja "TotallO", quebraram uma

.

janela nos fundos e entraram no
-

local. Eles levaram várias calças
jeans, camisetas e moletons.

O segundo foi logo depois, às
.9h42. Os mesmos assaltantes da

loja "Totall0" entraram em uma

residência na Rua
-

Marina
Frutuoso, no Centro da cidade.
Eles tentaram furtarumabicicleta,
mas foram flagrados pela polícia.
Os objetos que estavam com eles
foram reconhecidos pelo pro
prietário da loja. EA., 25 e um

menor de 17 anos, já possuíam
passagens por arrombamentos e

furto na região. Eles foram
conduzidos à Delegacia.

O terceiro caso foi um roubo
que aconteceu na madrugada de

terça-feira, às l h IO, na Rua
Manoel Francisco da Costa, no
Bairro João Pessoa. Desta vez o

assalto foi em uma empresa, a JC·
Eletro-eletrônico. Conforme
funcionários que prestavam
serviço de segurança no local, por
volta das 23h50 dois homens
armados com revólver renderam
oguarda, oamarrarame trancaram
no banheiro. O segurança con

seguiu se desamarrar e fugir do
local. Logo após ele ligou para a

Museu Weg exibe
filmes de terror

Famoso por suas unhas ex

tremamente compridas e por seu

trabalho no cinema, José Mojica
Marins, 65 anos, é o precursor do

gênero de terrornoBrasil. Nascido
numa sexta-feira 13, o autor de

. Zé do Caixão, além de criar 155
filmes para o cinema e 200 produ
ções para a televisão também fez

históriaemquadrinhos, fotonovela
e peças de teatro. Seu traballio,
considerado trash há décadas
atrás, hoje é cult. Virou livro,

ganhou prêmios em vários países
e é tema de pesquisade estudantes
de Comunicação e Artes.

JARAGUÁ DO SUL
Para comemorar o Dia das

Bruxas, o Museu Weg promove
duas sessões de cinema com o

mestre do terror nacional: Zé do
Caixão. As. exibições acontecem
no dia 31 de outubro, a partir das
19 horas, com o filme ''1\ meia
noite levarei sua alma". No dia 7
de novembro, nomesmo horário,
será exibido o filme "Esta noite

encarnarei no teu cadáver".

Ladrões utilizam chaves mixa para entrar nas residências sem arrombar

polícia. Quando a PM chegou
.

constatou que o cofre da empresa
estava arrombado, mas os as

saltantes levaram apenas um

notebook. Eles conseguiram fugir
emumFord Escort de corbranca.

ESTATÍSTICAS DE FlJR..
TO - Os furtos a residências em
[araguá do Sul passaram de 276
em todo o ano passado, para 310
entre janeiro e setembro deste ano.
No caso de furtos a estabele
cimentos comerciais, foram 210 no
ano passado, para 146 este ano.

. Para o tenente da Polícia.
MilitarAndréAdans, apopulação
deve ficar atenta a pequenos
detalhes. "Mecanismos para
dificultar a ação, como grades,
correntes em portões, fechaduras
mais resistentes, muros mais

protegidos, são sempre aconse

lháveis", considera.
Segundo ele; a cooperação

mútua entre vizinhos também
deve existir. "Quando estiver

passando em algum local e vcr
,

pessoas em atitude suspeita a

polícia deve ser comunicada".
CRAVE MIXA - Na sexta

feira, 19, um prédio residencial na
Rua Waldemar Grubba foi ar
romba-do. Os quatro apartamen
tos foram abertos com o auxílio de
uma chave mixa (equipamento
utilizadopara o arrombamento de
portas). Segundo o chaveiro, Ra
fael Costa, existem vários tipos de
chave mixa e que ela possui um
ferro que se molda aos dentes
(segredos) da fechadura, o que

proporciona a sua abertura.

Diferente do que foi publicado na

edição de ontem, o casal que
acompanhou o menino Johannes
na benção dos animais no Colégio
Bom Jesus, no sábado, não são
os pais, mas amigos da família
dele. Os pais dele se chamam Cida
Martins e Jonas Schmidt.

Livraria e Papelaria
r��

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

3371-9135
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Jovem de 20 anos morre na

Avenida Waldemar Grubba
JARAGUÁ DO SUL

r�ÂNSITO

Município é líder emmultas

por embriaguez no Estado
A passageira não resistiu

devido àgravidade dos ferimentos
e morreu no local. A condutora

foi encaminhada ao HospitalSão
José de Jaraguá do Sul. A polícia
divulgou apenas as iniciais dos

envolvidos no acidente. Os pa
rentes traumatizados não quise
ram falar sobre o assunto, somente

informaram que E. da S. está fora
de perigo. O corpo de Sandra foi
levado para a Cidade de Campo
Erê, cidade catarinense que faz

divisa com o Paraná.

Até outubro deste ano, o

Corpo deBombeirosVoluntários
de Jaraguá do Sul registrou sete

mortes de motociclistas. No ano

passado foram oito pessoas que

perderam a vida. No entanto, este

número só diz respeito aos que
morreram no local. (GR)

Mais uma jovemperdeu avida
no trânsito de Jaraguá do Sul.

Sandra Vaz Taglieber, 20 anos,

estava na carona da moto Biz,
placasMEU-7628, deJaraguá do
Sul, conduzida por E. da S., 20

anos, que perdeu o controle e

bateu em umamureta quedivide

a Avenida Waldemar Grubba,
próximo a Weg 2, na noite de

segunda-feira.
Sandra foi arremessada para

a pista contrária e atropelada por
um Santana, placas MAV-3142,
deBraçodoNorte, conduzidopor

.

T.K., 56 anos, que se dirigia ao

centro de Jaraguá. Enquanto
isso, a condutora da Biz colidiu
com um Ford KA, placas, HPD-
0908, de Brusque, dirigido por

M.P., 27 anos.

�úmero de infraçõlIs
e�ujyil' a 7,3% do

�wstrado lim toda se

DAIANE ZANGHELINI

JARAGuÁ DO SUL
Uderem infraçõesporembria

guez. Esseé o resultado do levan

tamento divulgado nessa semana

peloDetran/SC (Departamento
de Trânsito de Santa Catarina),
que constatou que Jaraguá do Sul
éomunicípiocatarinense quemais
multamotoristas embriagados.O
número de infrações na cidade

equivaleaaproximadamente 7,3%
de todas asmultasporembriaguez
registradaspeloDetrannoEstado.
Dejaneiroaréo último dia 15,

foram 360 autuações, contra 357
em todo o ano passado. O mu

nicípio perde somente para as ro

dovias estaduais, onde foram re

gistradas 547 infrações. Em 2006,
o município ficou em segundo
lugarnorankingdasautuaçõespor
embriaguez, perdendo apenas

para Blumenau, onde foram

aplicadas 453 multas. Em todo o

Estado, o Detran registrou 4.958
multas por embriaguez.
O chefe do setor de trânsito

do 14ºBatalhão daPolíciaMilitar,
capitão Gildo Martins de
Andrade Filho, atribuiu o

resultado à intensificação das
blitzes e à lei que dá autonomia
ao policial nos casos de crime e

infração por embriaguez, que
entrou em vigor em fevereiro do
ano passado. Se o condutor não
quiser fazer teste do bafômetro e

nem a coleta de sangue para

verificação do teor alcoólico, o
policial registra os sinais de

Caminhão carregado com

madeira tomba em curva

JARAGuÁ DO SUL

Condutor pego embriagado é multado em R$ -950 e recebe sete pontos na carteira

Hotel Etalan e ficou caída sobre
a calçada. Mesmo assim, nin

guém teve ferimentos.O condu

tor preferiu não falar a respeito e

manteve o nome em sigilo.
Na opinião de Jorge de'

Andrade, que trabalha nas

proximidades e ouviu o barulho

da colisão, grande parte dos
caminhoneiros passa pela
·rotatória acima da velocidade

permitida.As causasdo incidente
de ontem ainda não foram

divulgadas. Mas, por causa dele

o trânsito permaneceu lento na

região até o caminhão ser re

tirado. As filas chegaram a um

quilômetro de extensão. (KE)

infelizmente vamos ultrapassar o
número de infrações registrado no
ano passado", previu o gerente

geraldaJari OuntaAdministrativa
dos Recursos de Infração) deApli
cação e ImposiçãodePenalidades,
Carlos Henrique do Amaral e

Silva. Ano passado, foram 5.267

infrações no Estado.
O condutor pego dirigindo

embriagado émultado emR$ 950
e recebe sete pontos na carteira,
além do recolhimento do veículo
e da carteira de habilitação,
podendo resultar também na

suspensão temporáriadodíreítode

dirigir. Em caso de crime por

embriaguez (acidente), o moto

rista também responderá inquérito
policial.

embriaguez que observou, com o

testemunho de duas pessoas que

preferencialmente não estejam
envolvidas na ocorrência.

Andrade afirmoutambémque

o ato de dirigir embriagado é um

"problema educacional", e não

pode ser considerado maior em

Jaraguá do Sul do que nos demais
municípios. "É uma questão de

consciência, que precisa ser

trabalhada em todo o Brasil",
destacou. Até ontem, a PM

registrou 2.100 acidentes no

município, sendo que 107 deles

(cerca de 5% do total) foram
causados pormotoristasembriaga:
dos,Amaioria acontece nas sextas

feiras e fins de semana.

"Até fim do ano, com certeza e

Um tremendo alívio. Foi isso

que Tiago Alves sentiu quando
soube do tombamento de um

caminhão, no início da tarde de

ontem, no cruzamento das ruas

Adélia Fischer, Max Wilhelm e

Jorge Czerniewicz, Centro de

Jaraguá do Sul. Ele costuma ficar
no local com o filho e agradeceu
ter se atrasado, pelomenos nesta
terça-feira.

Tudo isso porque o veículo

placasMAL-1147, de Blumenau,
virou nomomento emque omo

torista tentava fazer a curva rumo

ao Bairro Vila Lalau. A carga de

madeira bateu contra omuro do

Lages : .. : ..183
Balneário Camboriú 123

FI ri
'

r .

o anopo IS 100

São José � 67

�OdOvias Estaduais 547

BaragUá do Sul 360

J��:�:�au �
..

:
: 332

R
..•....•..•••.•.....•...••....••................ , .•• 252

C
odovias Federais 235

hapecó : 201 TOTAL GERAL DO ESTADO 4.958 c

Motorista do caminhão tombou Quando fazia curva rumo a Vila Lalau
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Semana do Perdão
Em comemoração à Semana Nacional do Livro e da

Biblioteca, a Fundação Cultural e a Biblioteca Pública
Municipal Rui Barbosa promove a "Semana do Perdão",
De 22 de outubro a 10 de novembro todas aspessoas que
têm livros emprestados e 'que por algum motivo não
devolveram na data marcada para devolução, poderão
comparecer-à Biblioteca e devolver os livros sem.qualquer
ônus.'O objetivo desta campanha é que os livros retornem'
ao acervo o mais, rápido possível, O� livros poderão ser

entregues no balcão de 'atendimento ou depositados na
caixa de.correio Junto à Biblioteca Pública. Informações
pelo telefone 3275,1300ou no endereço da Biblioteca na
Internee http://éultura.jaraguad�l!I,co�,br.

"

EDITALDF:SEGUNDOE :rJMOP LlCOLEILAOEINTlMAÇAO'
JARAGUA DO SUL-SC

'Data do Iellio: 05/11/07 - Apartir da.: 14:30
Local:CAIX'" ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA JARAGUA DO SUL - RUA
EXPEDlCIONARIo.GUMERCINDO DASILVA, N° 45, CENTRO - JARAGUADO SUL- SC
JULIO RAMOS LUZ, Leiloeiro Oficial matícula AARC/162 estabelecido a RUA DOM BOSCO,
N" 276 - SALA 102, RIO DO SUL" SC, telefone 4735217730 faz saber que devidamente autorizado
pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei N° 8004, de 14/0311990 e Decreto Lei
N° 70 de 21111/66 e regulamenraçao compJementarRC 58/67, RC osno e CFG J0177, no dia e local
acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dividas hipotecárias em favor de
CAIXA ECONOMICA FEDERAL .

A venda à vista será feita mediante pagamento it vista, podendo o arrematante pagar,
no ato, como sinal 20%. (vinte por cento) do preço de arrematação e O saldo no prazo impreterível
de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado,

,

A vendá com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita através
de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após análise cadastral e
comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes
deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agência da CA1XA
ECONOMICA FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do
leilão.

As vendas serão realizadas pelo maior Iance.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas inclusive

condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de Arrematação
. ou do contrato/escritura de financiamento 110 cartório de registro de imóveis.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis,

Ficam desde já intimados do presente leilão. os mutuários, caso não sejam Iocalizados.

�!:1J��D5��ZRATO 8041700�J4080- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 04170

MARIA TADEU DE LOURDES TEIXEIRA, BRASlLEIRO(A}. FUNCIONARiA PUBLICA,
CPF 0051�145956. q 1446001 SSP-PR, DIVORCIADO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇAO DO [MOVEI-: CASARESIDENCIAL, LOTEAMENTO RESIDENCIALMIRANDA,
ARUA 996-PAULINAKRUGER LESCOWICZ (ANTIGARUA 996- SEM NOME), N° 34. LOTE
61, BAIRRO JARAGUA 84, EM JARAGUA DO SUL, COM AREA DE 319,80M2, AREA
CONSTRUIDA DE 91,40M2, COM TODAS AS SUAS INSTALAÇOES. BENFEITORIAS.
PERTENCES E ACESSORIOS,

RIO DO SUL, 18/10/07
JULIORAMOS LUZ

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

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público
pelo presente edital, que NÉRI DE CARVALHO, CI RG nº
832,974-5 SESP-SC, CPF nº 398,333,569.15, empresário e

'sua esposa RENILDA ROPKE DE CARVALHO, CI RG nO
1.543.323.4-SESP-SC, CPF nº 493.387,149-34, do lar,
brasileiros, casados pelo Regime da Comunhão Parcial de
Bens, na vigência da Leinº 6,515f77, residentes e domiciliados _. ,

na Rua Max Nicolau Wilhelm Schmidt nº 290, nesta cidade,
requereram com base no art 18 da Lei nO 6.76fi179, o REGISTRO DO LOTEAMENTO;
denominado NEW LIFE, situado na Rua 05-Prefeito José Bauer, Bairro Rau, perímetro
urbano de Jaraguádo SUUSC, abaixo caracterizado, aprovado pela 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 nQ 2478905-0_0 loteamento é de caráter residencial, possui a área total
de 6,916,50m2, sendo constituído de 12 (doze) lotes comercializáveis, área verde e

sistema viário.€) 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/se.

Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 2007.
AOFlCIALA

. COMUNIDADE
redacao@ocorreiodopovo,com,br

Brechó
Nos dias 26 a 28 de outubro, a AMA Bichos (Associação dos

Melhores Amigos dos Bichos), de Pomerode, organiza o 1º Brechó
Beneficente. Livros, CDs, roupas, calçados, bolsas, bibelôs, artigos
de cozinha e jardinagem, artigos de decoração, brinquedos e

bijouterias,.entreoutros produtos de 2ªmão, estarão à venda a preços
abaixo do mercado no Parque Municipal de Eventos (Av. 21 de
janeiro, 2150- Centro). Informações pelo telefone (47) 3387-2627.

FLÁVIO JOSÉ GIOVANELLA, comunica que requereu à

Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente - FUJAMAj
Licenciamento Ambiental para a atividade de PRAD (Projeto de
Recuperação de Área Degradada), com localização no

município de Jaraquá do Sul, Rua 1030 - Arthur Aldrovandi,
Bairro do Rio Molha. O prazo de impugnação junto à FUJAMA
e de 20 (vinte) dias corridos a partir da data de publicação e o

licenciamento será concedido se atendida a legislação ambiental.

COMUNICADO

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/SC i
ISA MARTA MOHR ZIE- ,

�NN, Oficiala do Registro de 11------"'iL---\;iõfóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/SC, torna

público pelo presente edital, que CENTRO IMÓVEIS LTDA, CNPJ sob ,nQ
04.636,570/0001-23,estabelecida na Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nQ
119, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei nº .6,766/79, o REGISTRO
DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 1195-Sem nome, Bairro João Pessoa,
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, NQ 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

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/

SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro

de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/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, nQ 1.188, nesta cidade, requer
com base no art, 18 da Lei nQ .6,766f79, o REGISTRO
De DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 300-
Expedicionário Oswaldo Kanzler, Bairro Jaraguá
Esquerdo, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abai)'o caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme
Certidão nO 204/2007, expedida em 20.06.;2007, assinando como responsável técnico,
a arquiteta e urbanista Carine Eliza Picolli Marcatto, CREA nQ 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
irnpuqnaçâo por terceiros é de t5 (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,

.. Jaraquá. do SuVSC,
Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 2007,
AOFICIALA

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

filho(a) matriculando -o no Colégio-Evangélico Jaraguá.

80�3,) :3022 - www.colegiojaragua.com.br HÁ Um SÉCULO EnSinAnDo E ApREnDEnDO

O��IODOPOV�
--...

,.FAlECIM ENJOS
Faleceu às 15h do dia 21/10 o
senhorVigandoUndner com
idade de 79 anos, a velóriofoi
realizado na Igreja Evangélica

.
Lutherana da paz e o
sepultamento no cemttério Bom
Jesus de Schroeder.

Faleceu às 15h do dia 21/10,
a senhoraWanda Fritzke
Butzke com idade de 93 anos,
a velório tóirealizado na

Igreja Evangélica Cristo
Salvadore o sepultamento no
cemitério Rio da Luz I.

Faleceu às 20h do dia 2lltO
o senhorAssis Rodrigues d�
Souza com idade de 73 anos,
a velório foi realizado em
sua residência e o

sepultamento no cemit�io
de Santa Luzia.

Faleceu às 13h do dia 20/10, o
senhorRonaldo Branderburg
com idade de 61 anos. O
velório foi realizado na Capela
Mortuária Maria Leier e o

sepultamento no cemitério
Municipal do Centro.

Tentativa de homicídio
A Polícia Militar registrou mais
uma tentativa de homicídio em

Jaraguá do Sul. Desta vezfoi
na Rua Antero Correia, no
Bairro Santo Antônio. Um
homem da bateu na porta do

menor, que ao atender sofreu
um golpe de faca, causando

> ferimentos na parte superior
do abdômen. A vítima disse

que não conhecia o agressor,
a homem fugiu sem deixar

pista,

a.
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTD"

Dr. Waidemíro Mazureclren, 67

CerUro • Jaraguá êro'Sul

(47) 3371.0882
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Moradores indignados exigem.
'. ..�. .

-

asfalto e ironizam asnuação .

�PCI'etári.o .
garante'

�UP a administração
-

�usca verba para, obra
. .

!mv ERDMANN "

.

I�RAGUÁ O O slfL ."

Osmoradores da Ruajosé
Marill{{dRí# 'dé�t i?rlncfp@>: do
��'rrês .rues�ao: Norte,: r�ol
veram fazer uma reívíndícação de
maneira: curiosa, Cansados 'de 'so
licitar a pavimentação d� estiada
rur�eiodaQ�vidoriadaPrefeitura
e dosvereadores, eles .aderiram a

faixas para chamar a atenção da

administração municipal.
Os cercadequatroquilômetros

deextensão davia fazemparte dos
&Xl ainda não pavimentados em
Jaraguá do Sul. Mas, no local, o
problema é antigo e; por isso,
revolta a população. "Há mais de
dez anos fazemos esse pedido e só

recebe)1los promessas", enfatiza
EvaKoslowskiWithoft. Ela aderiu
à reclamação pública e abriu
espaço no quintal de casa à uma
faixa estampada com a frase
liburacos e poeira, o maior patri-
mônio de nossa rua". Além dessa,
outra demonstra a indignação de

• PIERD R-"GAlZI

Placas demonstram insatisfação dos moradores, que pedem pavimentaç o

quem reside naquela região evo

cando a "santa paciência".
Segundo Reinvaldo Engel

mann, o sentimento que prospera
entre osmoradores é de completo
abandono. Ambos dizem não

agüentarmais a situação. "De ago
ra em diante vamos lutar até con

seguir o asfalto. Os políticos só

lembramde nós em épocade cam
panha", denuncia Eva.

Conforme as explicações do
secretário de Urbanismo, Afonso

Piazera Neto, os recursos neces

sários para essa pavimentação
foram solicitados ao governo
federal. A meta é asfaltar a José
Martins sem que os moradores

precisem desembolsar o dinheiro

equivalente ao trecho localizado
em frente à própria casa. Isto

porque a estrada é considerada
uma rodovia de sinais, que ajuda
o escoamento de safras agrícolas.
Omesmo deve ocorrernos bairros
Santa Luzia e João Pessoa.

limpeza de vala no Bairro Santa Luzia gera reclamação
JARAGUÁ DO SUL'

Os ffiQraGoreida.Rua Neura
Prestini; no Bajrf6 Santa Luzia, .

nãogostaram nemum pouco dos
trabalhos feitos pela equipe da
Secret:arill· de Obras Públicas na

�za de um córrego que passa
no!lqqu; Os dejetos retirados da
vala 'f�iaIn colocados sobre o

. terr�f? \ejfr���r,J:5a.sa de Neli, .

Almeida e provocaram indigna- Alberto João Marcatto explicou
''I- "E' b d"dis dçao. um a sur o, se. que a ação é rotineira em iversos

:.:, Além dela, a atitude também 'pontos da cidade, não sendo
ificomodou José de Abreu. Ele possível evitá-la. "Toda semana
relata que o local deveria servir fazemos esse tipo de limpeza, não
c!� área de lazer, mas agora.virou

. hácomopedirautorizaçãosempre\
depósito de lama e esgoto, db qual infelizmente". A administração"
o cheiro vem causando enjôos em municipal tem o direito de usar

q�YlJl r�id�n�,pr?��d.�s... '.' �W��decinco met:r.0� �� cada lado
.:

. Emcontrapartida, o secretário. dasvalas para deixar os detritos .

. ;:. .

.
.

�.

.

':r � ...:�. ,+

����.�:;�_:�..;:.,." ";.' " •• , ••• �".��" �"".;,�,�•• _.: ". "" " •• " _ _ _ •• ,-." " •• , • o _ "".,
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Município não' perde recursas

com ·resultado do censo do IBGE
JARAGUÃ' DO SUL· ",.

Os questionamentos levanta
dos na Câmara de Vereadores

.'
... , �

"

quanto à contagem.populacional
feita pelo IBGE. (Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística),
geraram malestar na agência de

Jaraguádo Sul,r.SegundoSold�rnir
Zanella, chefe regional da ins- .

tituição, a margern de erro é IIÚ

nima e não al��rkiàde forma sig
ni:ficativa os númer�s divulgados.

.

No total, o censo encerrado
em 31· de julho .indicou. que a

cidade te� '130.060 �oradores.
-

Mas,.o dado causou estranheza
para algumas pessoas. Uma delas
é o vereadorRonaldoRaulino. "A.
sensação é de termos mais ha
bitantes", enfatiza. Para ele, o ideal
seria optar por uma recontagem,
sugestão feita esta semana à

administração pública municipal
através daplenária do Legislative.

Apopulaçãode[araguádoSul
teve aumento acumulativo de

19,88% nos últimos sete anos. A

.
média de nascimentos anuais é de

l,8mil.Já adeóbitos giraem tomo

. dos 600. A conta ainda é engros-
sada pela migração de famílias,
que acrescentou 14mil pessoas ao

município desde o censo passado...
RESULTAoo � A Pesquisa

populacional do ',:rBGE··hill�encia
ditétamente'a_ �eceitá dôm�cí
pio. Ela fornece dados atualizados
para a distribuição do FPM (Fun
'do dePartícípação dos Municí
pios), que é 9 recurso repassado
pelaUnião para investimentos nas
cidades.

Segundo o secretário da
Fazenda de Jaraguá do Sul, Ale
xandreAlves, o totaldehabitantes
divulgado pelo censo não muda
em nada a situação local. "Con
tinua tudo igual", resume. (KE)

CANARINHO COMEMORA 37 ANOS
DIVULGAÇAD

scruz.eletromoveis@yahoô.co��br<
......�':

Traospotlur pessoas
,om qualidade

. ...,
I CÃKtAfUNHO

AO ATINGIR.W\II(j' ns

li ic30S,

No dia 15 de outubro, a empresaViação Canarinho. campletau 37 anos de
atuação no mercado. Ao. atingirtãa significativamarca, a empresa sente-se

, argulhosa e agradecida pela trabalha e dedicação. de seus calabaradares, a
quem rendeu homenagem par tempo. de serviço.. Em salenidade na sede da
Recreativa, cam a presença da senhara Dolores Baga representando. as sócias
::fundadares, e a atual diretaria representada par Lilian Maria Boga Gaz, diretara
�nanceira e Decio. Bago, diretar administrativo foram revividos momettos
4históricas, fi apresentada a evaluçãa da empresa desde asua fundação. até as
�dias atuais. Um tatal de 62 calabaradores faram hamenageados corn placas
:-camemarativa por elcançarem as marcas de te 10, anos de ininteffilpta
�atuaçãa naempresa, as que atingiram a marca de 15, 20 e 25 anos, alem da

"placa receberam um relógio. de pulso cam a lagomarca da empresa. Alem da

·.brinde, a empresa afereceu um almoça de canfratemização, a cada calabarador
hamenageado, e aos canvidadas. Não fai servida bebida alcaólica,
demanstrando assim a preacupaçãa da e.mpr$acoma segurança.fla trânsita• .; :

.

:TODÂ LINHA DE RACKS, ESTANTE,SJ�'PORMITÓRIOS
..

IE COZINHAS PLANEJADAS'1,OOÓ/o MDF
.,.; ; ...

'
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.-

<.:� �,

':,

(47) 3371-1577";��.'
,

Rua Alberto Santos Dumont, 255 � Vila Lalau � Jaraguá do Sul � se
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da televisão
Atriz Lilia Cabral S� diz surpresa
e orgulhosa corn a· indicação ao

Emmy I.nternacional
No próximo dia 19 de novembro, o Brasil estará con,

correndo a sete prêmios no 3?D Emmy Internacional,
o Oscar da TV ·muridial. A festa acontece no Hilton
Hotel de Nova York e premia produções de diversos
países (este ano, 16 estão concorrendo), exceto Esta,
dos Unidos - que tem um prêmio próprio, o Emmy
Awards. Entre os indicados estão Lázaro Ramos,28
anos, e Lilia Cabral, 50, que estarão concorrendo nas

categorias de Melhor Ator e Atriz pelos mesmos pa
péis que lhes garantiram troféus no 9° Prêmio Con,
tigo! de TV: Eles levaram-as estatuetas por Foguinho
(em Cobras & Lagartos) e Marta (em Páginas da
Vida), respectivarnente.

"Fiquei muit� feliz. A indicação é mais uma prova do

profissionalismo que envolveu todos nós na novela.
Por mais que você saiba que as novelas brasileiras
façam sucesso lá fora, a gente não tem dimensão",
explicou Lília. A Rede Globo foi indicada em cinco

categorias; incluindo a de atores. A de Série-Comê
dia, por Os Amadores, a deMíníssérie, por Antônia,
e a de Programa deArte.por Por Toda aMinha Vida,
sobre a vida da cantora Elis Regina. As outra indica'

ções ficaram como GNT, com.a série Mothern,ea
TVE do Rio, pelo infantilOMeninoMaluquinho.

. Sobre a indicação a atriz LíliaCabral se diz muito or

gulhosa. "A Marta foi.um personagern rico, que exis

tia não somente para,fazer.a vilania, mas para ques
tionar os valores da sociedade. O Manoel'Carlos sabe
escrever como ninguém. Ele db; 'que não, mas eu não

seria nada se ele não tivesse escrito da maneira como

escreveu. Toda hora' a gente se encontra aqui no

Leblon e eu o agradeço, pois ele foi um autor muito

generoso comigo".
.

",
';'

. ..�,.'

APROVEITE ESSE_NATAL

PARA PRESENTEAR QUEM.

VOCÊ GOSTA COM BRINDES E

PRESENTES PERSONALIZADO",S.
SEM QUANTIDADE MíNIMA.
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(47) 3373.300l

RI5.000,OO ent, + 36 x R$ 439,00
ou48x R$ 359,00 ou 60 x R$ 299,00

Gerente da
CEF recebe
pedidQ de nova
lotérica para o
bairro Avaí -

.PÁGINA 3

SOR: R$ 200 Mil PARA GUARAMfRIM
CÉSAR JUNKES

Vereador tenta
fazer imprensa
de palanque Niura Demarchi esteve em Florianópolis para requerer os R$ 200 mil assegurados pelo governador LHS em visita ao município .PÁGlNA 5

.PÁGlNA 7

APRENDA INGLÊS
DEVERDADE

MORADORES 00_
<AVAí RECLAMAM
DO SANEAMENTO

BÁSICO
Enquete da
semana no

Brüderthal
PÁGINA 7

Ação social
realiza inclusão
em informática
.PÁGlNA 6

PÁGlNA4
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OPINIAO O CORREIOGUARAMIRIM

• EDITORIAL
"

Agua potável
De acordo com a Organi

zação Pan-americana da Saúde,
a água e a saúde das populações
são duas coisas inseparáveis. A
disponibilidade de água de

qualidade é uma condição
indispensável para a própria vida
e mais que qualquer outro fator,
a qualidade da água condiciona
a qualidade de vida. Portanto, o
entendimento de.como a água e

saúde estão relacionadas per
mitirá a tomada de decisões com
mais efetividade e impacto.Mui
to se fala atualmente que a água
será motivo de discórdia entre

as nações já que é um dos bens
da humanidade que está se

esgotando. Em função disto,
devemos ter mais cuidado no

trato com as nossas reservas, e

acima de tudo, omunicípio tem
que suprir a demanda por água

Com R$ 36 milhõps, não é

possívpl quP o abastpcimpnto
dp água p tratampnto dp
'pflupntps não sPja prioridade",

potável, já que a população está

pagando pelamesma.
Omunicípio de Guaramirim

está passando por período
turbulento no setor de abaste
cimento. Não vamos aqui pro
curar a quem crucificar, pois

-

sabemos que o assunto é antigo
e o tema é complexo, mas é

preciso criar alternativas e buscar
recursos seja onde for, custe o que
custar, pois se trata do bem estar

comum dos munícipes. Ou será
.

que além de pagar pela água que
consumimos teremos que

!@@Wkfoi¥ g • ¥BF*¥E N? §9¥ &WMíiJd g SiN wBMEWE%'ffiiê'¥MMi?4l¥9WMiiliW?W

comprar águamineral daqui por
diant�. _

Nestemomento é preciso unir
as forças entre legislativo,
executivo e entidades de classe
porque não podemos ficar a

mercê de recursos oriundos do
governo do Estado ou governo
Federal. Com um orçamento na
casa dos R$ 36 milhões, não é

possível que o abastecimento de
água e tratamento de efluentes
não seja prioridade nomunicípio.

Cabe agora desenvolver
planos emergenciais, realizar as
aquisições mais possíveis de
material para o setor e não mais
des�regar água barrenta na

torneira da população. É o

mínimo que se espera, pois já
que omunicípio desestatizou o

abastecimento, tem que dar
conta do recado.

• PONTO DE VISTA

Bem Estar Social
Guaramirim teve um au

mento populacional expressi
vo nos últimos anos com a

chegada de novos moradores
atraídos pelas oportunidades
que são oferecidas no mu

nicípio. Com isso cresce a de
manda em diversos setores,
notadamente Saúde e Edu

cação, exigindo resposta ime
diata do Poder Público. Como
a arrecadação municipal não
acompanha este crescimento

estamos cada vez mais em

penhados em priorizar ações
que garantam a qualidade de
vida de nossa população.
Estamos investindo volumo
sas somas nestas áreas, na

rede de Postos de Saúde, no
Hospital Santo Antônio, na
reforma e ampliação de es

colas, Centros de Educação
Infantil e na área de aten-'

.

dimento social. O setor do
Bem Estar Social da Pre
feitura realiza em média 600
atendimentos por mês, com
serviço de triagem, trans-

- porte de doentes, marcação
de consultas, exames, visitas
domiciliares, distribuição de
cestas básicas, r em

é d io s ,

leite e atendimento a crian

ças e adolescentes em situa

ção de risco. Na nossa Ad
ministração profissionaliza
mos este atendimento, ade
quamos o município a legis
lação vigente, e criamos o

Plantão Social, serviço que
objetiva atender as neces

sidades sociais imediatas da

população do município, fun
ciona como porta de entrada
para informações e enca

minhamentos. A Visita Do
miciliar é um instrumento de

intervenção do Assistente
Social que possibilita ao

profissional dimensionar, ava
liar, encaminhar e estender
o atendimento para além do

espaço institucional. Desde o

ano passado o idosos de Gua
ramirim contam com um no

vo espaço para suas ativi
dades r ecr e a tivas , com a

we F.'W

,/ _ .. Mário Sérgio Peixer,
Prefeito Municipal

inauguração da Área de
Lazer junto à sede do Clube
Feliz Idade, no centro da ci

dade. Com os três grupos de
idosos de nosso município
trabalhos diversas atividades,
que vão desde Aulas de Gi

nástica, Fisioterapia, Cursos
de Noções de Informática,
Musculação em Academia,
Hidroginástica, Aulas de

Voleibol, Dança, palestras e

atividades esportivas. Neste
ano implantamos o Programa
"Social em Ação". Todo o in

divíduo que passar pelo Ser

viço Social a fim de acessar

algum benefício, é orientado
pelo Assistente Social para
a inserção em alguma oficina
oferecida que venha de en

contro com suas habilidades
respeitando suas limitações.
Cada oficina conta com Pro
fissional Técnico de Nível

Superior e um Monitor.
Oferecer dignidade através
do trabalho é a nossa meta

principal.

• DA CÂMARA

Reciclar é preciso ou precioso
O significado da: palavra

precioso, já diz tudo, utilíssimo,
magnífico, de grande utilidade.
Por isso e poroutros adjetivosmais,
é que se faz necessário recidar.

Sabemos que para aplicarmos
na prática o ato de reciclar,
precisaremos primeiramente,
reciclarmos a maneira de ser, de

pensar e agir.
A Câmara de Vereadores de

Guaramirim, através da Bancada
Mirim, iniciará em breve um

trabalho de conscientização da
. necessidade de se reciclar.

Iniciaremos junto às escolas

municipais e estaduais de nosso

município, levando aidéia para as

crianças que estão no ano letivo,
a levarem para casa o conhe
cimento da reciclagem.

Recentemente visitamos al

guns municípios, que após mu

darem o modo de pensar de seus

munícipes, para a necessidade de
se começar a recidar em casa,'

esses municípios, conseguem

absorver 80 % do lixo proouzido
restando apenas 20% para rece�;
o devido destino, ou seja, os atel1'C6
sanitários. O que se gastava com

o transporte do lixo para as

empresas recicladoras, hoje fica no

município e é revertido em obras
em prol de todos os cidadãos.

Guaramirimgasta em tomode
R$ 60mil aomês parao transporte
de lixo para o município de Rio
Negrinho, onde é jogado em um

aterro sanitário, e lá se perde nas

mãos de pequenos catadores, com
a conscientização da reciclagem,
além de não gastarmos com o

transporte do lixo, ganharíamos
com a venda dos produtos coleta
dos e algumas famílias com em

prego direto na seleção domesmo,
trabalho este que deve ser terei

rizado, mas esta é uma outra

estória.

II Evaldo João Junckes, Presidente
da Câmara de Vereadores de
Guaramirim

II DOS BlOGS
Festival de Dança
Guaramirim foi um espetáculo no go Festival Regional de Dança promovido
pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, através da
Gerência de Turismo, Cultura e Esporte. As escolas Alfredo Zimmermann,
Maria Anna Maluta, vereador Armin Bylaardt e o CEI Maria Domênica
Bortolomiotti Peixer, se apresentaram brilhantemente e conquistaram dois
prêmios, dos três oferecidos. O CEI Maria Domênica Bortolomiotti
conquistou o terceiro lugar, e a Escola Vereador Armin Bylaardt segundo
lugar. Neste ano o evento aconteceu na última quinta-feira (18) no ginásio
da Escola José Duarte Magalhães, na Barra do Rio Cerro.

Nove dos 13 senadores querem fim da CPMF
A cúpula do PSDB pode sofrer uma derrota caso queira impor à sua
bancada no Senado a aprovação da emenda que prorroga a CPMF até 2011.
A maioria expressiva dos senadores tucanos --pelo menos nove de um

total de 13-- deseja enterrar o imposto do cheque independentemente da

negociação que o partido fará com o governo, informa o blog do Josias de
Sóuza. O quadro adverso, que não é ignorado pela grão-tucanato, será
reforçado em reunião marcada para o início da tarde desta terça-feira.
Convidados para uma conversa com o ministro Guido Mantega (Fazenda),
a trinca que segura o baralho do PSDB no Senado --Tasso Jereissati (CE),
presidente do partido; Sérgio Guerra (PE), futuro presidente; e Arthur
Virgílio (AM), Fder-- decidiu ouvir, em caráter formal, a voz das cartas.
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�fICIO: AGÊNCIA É PARA O BAIRRO AVAí

Vereadores entregampedido
de nova lotérica para a CEF
�oppa disse que
lará o possível
para conseguir
OSNIALVES
GUARAMIRIM

Os vereadores domunicípio de
GUaÍ81�mentregaram oficio re

querendo uma nova lotérica para
omunicípiopara suprir ademanda
por serviços de pagamento e

recebimento.
O pedido foi entregue ao

gerente da CEF (Caixa Econô
micaFederal), Valnei Luiz Foppa,
que afirmou que fará o possível
para conseguir junto à direção do
banco. "Haverá uma licitação da
CEFpara a lotérica, várias cidades
participarão, porém, devido o

grande número de usuários em

Guaramirim, é possível que o

município tenhaêxitonopedido",
disseFoppa.
A nova lotérica deverá lo

calizar-se no bairro Avaí, será
padronizada e servirá para de

safogar o grande número de
pessoas que utilizam a lotérica da
rua 28 de agosto, que para pagar
as contas, íormam filas imensas.
A CEF atua em Guaramirirn

há 26 anos e Foppa se encontra à
frente dobanco, nomunicípio, há
aproximadamente quatro anos.

Para o presidente da Câmara
de Vereadores, Evaldo João

OSNJ ALVES

Codec realizou reuniões para
apresentar projetos ao município
GUARAMIRIM

O Codec (Conselho de
Desenvolvimento Econômico)
de Guaramirim, criado neste

,ano, realizou na última

segunda-feira, 22 de outubro,
reunião nas dependências da

Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua

ramirirn). O foco do encontro
foi a apresentação do projeto. da
câmara técnica de serviços;
constituição da câmara técnica
do futuro e assuntos gerais.

O Codec foi criado com o

objetivo de buscar para o

município o desenvolvimento
sustentável, implementando
ações com foco no desen-

volvimento econômico. De
acordo com resoluções da ONU
(Organizações das Nações
Unidas), o desenvolvimento
sustentável é aquele que
atende às necessidades do

presente sem comprometer a

possibilidade das gerações
-

futuras atenderem as .suas

próprias necessidades.
O compromisso do conselho,

segundo membros, é estimular a
competitividade, a formação de
arrarijos produtivos locais,
priorizando a qualificação profis
sional e o capital social que com
põe Guaramirim dentro da

perspectiva de melhor qualidade
de vida para a população.

CÉSAR JUNKES

A reunião foi às 17h30 nas dependências da Aciag, em Guaramirim

Foppa recebeu da mão de Pupo e demais vereadores o ofício da Câmara

Junckes, "estámais do que na hora
de trazermos para Guaramirim
outra lotérica, até porque a ci

dade está crescendo em uma

velocidade vertiginosa e nós

como representantes do povo
devemos suprir as necessidades
da população".

O vereador Marcos Mannes
afirmou que é possível que em

menos de cinco anos omunicípio
ultrapasse ao 40 mil habitantes,

Representante do TJ afirmou estar contente com a estrutura da Câmara

. _ rr .i .:..... _-.. rerr _- _.::.: .. r .......- , .

-

f: .. _ :!

portanto, "é hora de se precaver
e aumentar os serviços prestados
a comunidade, principalmente
no bairro Avaí, um dos mais

populosos".
O encontro foi na sexta-feira,

19 de outubro, nas dependências
da Câmara de Vereadores e

contou com a participação dos
vereadores LuisAntônioChiodini
e Alcibaldo Pereira Germann,
além dos já mencionados.

Representante do 1J visitou Câmara de Guaramirim
GUARAMIRIM

O representante do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina e

assessor direto da presidência do

1],GuilhermeCorbetta, esteve na
tarde de sexta-feira, 19 de outu

bro, visitando a Câmara de Ve
readores de Guaramirim. O mo

tivo davisita era a inspeção da Câ
mara e últimos detalhes para o

.

encontro que se realizará no dia 9
de novembroonde representantes .

e juizes do TJ, e do município,
estarão oficializando a nova vara

paraGuaramirirn.

Guilherme é o organizador do
cerimonial e afirmou estarsatisfeito
comaestruturadoparlamentogua
ramirense. "Visito muitas cidades

peloestado,mas aCâmaradeGua
ramirirn está acima das expec
tativas, pois é muito bonita e

organizada", disse Corbetta. A
cerimônia se dará em uma sexta

feira, às 10h30 e haverá esquema
de segurança para os magistrados
que visitarão a cidade.

Além do segundo juízo, Gua
ramirirn ganhará em bréve onovo
fórum municipal no bairro Ami-

zade, que está em fase de cons

trução. Atualmente, o fórum loca
liza-se ao lado da Prefeitura Mu

nicipal, narua 28 de agosto. (OA)

INSTALADORA
/LUIZ

Residencial - Comerciol - Industrial

Vende-se equipamentos de
ginástica semi-novo

PLANTÃO: 419164 1949
;� Rua Jerô'nimo Corrêa, 234�C���
Guoromiri", se - Fone/Fax 47 3.373-�37�Jlí.
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ÁGUA: VITAL PARA A SOBREVIVÊNCIA

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Vereadores questionam
empresa sobre água barrenta
Águas dl' Guaramirim
é sabatinada na

Câmara dl' Vl'rl'adOfl'S

OSNIALVES

GUARAMIRIM
Os vereadores da Câmara de

Guaramirimouviramnaúltima: se
mana o administradorda empresa
Águas de Guaramirim sobre o

motivo das casas estarem sendo
abastecidas comáguanão tratada.
Paulo Nart, o ac:lmínistrador, afir
mou na Câmara que houve pro
blema em determinadas tubula

ções que tiveramque ser fechadas.
Ao serem reabertas trouxeram

junto a sujeira que estava dentro
dos canos de abastecimento.

SegundoNart, a tubulação em
si já é um problema, pois.os carros
são muito antigos e requerem

manutenção cotidianamente.
Outro problema enfrentado pela
Águas de Guaramirim é o fato de
não ter ficado, na empresa,
nenhum técnico da época da
Casan. Os motivos variam, mas o
principal é a diferença salarial
entre uma empresa e outra, pois a
média salarial dos funcionários da
Casan era de aproximadamente
R$ 3 a R$ 4 mil, enquanto que a

média atual gira em torno da

OSNI ALVES

Problemas no abastecimento de água preocupa vereadores de Guaramirim

metade.

Segundo funcionários da

Águas de Guaramirim, este é um

problema que será resolvido em

breve em função dos valores que
estão sendo arrecadados pela
empresa que futuramente serão

destinadas em melhorias no

abastecimento por todo o

município.Atualmente foiliberado
crédito suplementar no valor de
R$ 200 mil para serem utilizados
na aquisição de materiais para
tratamento da água domunicípio.

PauloNart disse que assimque
tiveromontante considerável para

a reforma começará pela compra
de bombas submersivas para

capacitação de água e reforma de
filtros que estão desativados. O.
administrador ainda fezUm apelo
a Casan para fornecer o cadastro
de redes dos pontos críticos da

tubulação de Guaramirim.
O problema da água barrenta

també� aconteceu algumas vezes
na época da estatal, portanto não
é exclusividade da atual

administração, mas a população
espera que as reformas sejam feitas
em caráter de urgência assim que

possível.

Vala a céu aberto e bueiro sem grade
incomodam moradores do Avaí
GUARAMIRIM

Os moradores do bairro Avaí
estão incomodados comos esgotos
a céu aberto e bueiros sem grades
que oferecem riscos a população,
além do mau cheiro. De acordo
com populares, a secretaria de
Obras já foi acionada, mas até o

presente momento nada foi
realizado no local. Existe um

bueiro de aproximadamente dois
metros onde há perigo de queda
por parte de crianças e idosos que
transitam pelo local à noite.

Os maiores problemas estão
localizadosnaruaPedroGrafonde,
segundo populares, existe uma

árvore que foiderrubadaporordem
da Prefeitura que localizava-se às

margens do esgoto que corre ao

fundo das casas. Porém, a arvore
foi jogada dentro do rio e acaba

impedindo a passagem de sujeiras
que são jogadas dentro do esgoto
ocasionando aproliferaçãode ratos
na localidade.

Outro problema apontado
pela vizinhança é o acumulo
de lixo e entulhos nos terrenos
baldios. "Os entulhos sâo os

próprios moradores que jogam,
sabemos que toda a cornu.

nidade deve colaborar, mas a
. Prefeitura deveria enviar um

caminhão para promover todas
as melhorias necessárias de
uma só vez", disse Gilmar de
Paula Nífa, 30.

Gilmarmora na localidade há
mais de cinco anos.

OSNI AlVES

Bueiro sem grade e esgoto a céu aberto são alguns dos problemas do Avaí

OIVULGAÇÃO

,!rJ
.

Atleta de Guaramirim se destaca em competição de canoagem

o esporte requer um bom condicionamento físico para lidar com correntezas

GUARAMIRIM
Marcelo Setter, atleta de

Guaramirim, representou na

semana passada o estado no

campeonato de canoagem na

cidade de Cascavel, no Paraná.
Marcelo tem 13 anos e conseguiu
o 1ºlugarnos 500metros k1 escola,
categoriamenor iniciante.O atleta

.

participa de um Projeto Social de
Guaramirim e que junto com

muitos outros esportistas está

resultando em.grandes conquistas.
O projeto tem o apoio do FIA,

através das empresas parceiras,
Weg e Petrobras, e a administração

é da Secretaria Do Bem Estar
Social de Guaramirim.

Na competição, também

competiram os estados so Paraná,
Rio Grande do Sul, São Paulo,
Bahia e Santa Catarina. Foram
mais de 100 competidores com

idades entre 12 e 16 anos que

disputaram as categorias infantil
e cadete 500 e 100metros.

O ESPORTE - Existem
várias modalidades das quais se

destacam o freestyle, canoagem
oceânica, caiaque-pólo, ma
ratonas, canoagem velocidade e

por fim a canoagem slalom. As

duas últimas modalidades são

olímpicas.
O continente americano é

pioneiro nessa modalidade. As
canoas foram desenvolvidas no

transcurso de milhares de anos

primeiramente pelospovos nativos
da América do Norte. A palavra
que conhecemos hoje (canoa)
deriva da palavra Kenu, que

significa dugout, Um tipo de canoa

feito de tronco de árvore. por

muitos anos (e até mesmo hoje),
foiomeio de transportemais usado
na colonização da América do

Norte, Amazonas e Polinésia.
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��R: INVESTIMENTOS PARA GUARAMIRIM

Secretária pleiteia recursos junto ao governador
�� 200 mil será destinado

I construção do acesso do

�i�trito industrial, na 280

OSNIALVES
GUARAMIRIM
A secretária de desenvol

vimento regional, NiuraDemar
chi, esteve na segunda-feira, 22
de outubro, em Florianópolis
para requerer os R$ 200 mil

garantidos pelo governador
quando esteve nomunicípio, na
abertura da expofeira. O mon

tante será destinado ao acesso

dodistrito industrial, às margens
daSC-280, dentre outras coisas.
Ogerente daSDR (Secretaria

de Desenvolvimento Regional)
paraGuaramirim, Francisco Luis
de Souza, está pressionando a

empresa contratada para a

conclusão das obras que estão

sendo realizadas no colégio
estadual Almirante .Tamandaré.
Segundo informações, a emprei
teira atrasou as reformas que
estavam sendo feitas, mas o

gerente quer agilizar o processo

parapoderentregar a escolapronta
para o próximo ano letivo.

Segundo Francisco Luis de

Souza, existe também a quantia
deR$ 600milque serão investidos,
pelo governo do Estado, emobras
depavimentação e saneamentono
bairro da Vila Amizade.

Outra localidade que, segundo
o gerente, logo será contemplada
com recursos para melhorias é a

comunidade da Vila: Freitas, onde
há um projeto de abertura de ruas
que possam ligar a localidade com
o bairro ilha da Figueira.A inten

ção é fazer com que os moradores
e as crianças que ali residem não

precisem se deslocar através da

rodovia, onde atualmente éo único
acesso que liga a localidade aos

demais bairros de Guaramirirn.
. Recentemente, a pedido da

SDR, em trechos da rodovia se-
413 foram realizadas a operação
tapa-buracos, com a finalidade de

proporcionar mais segurança aos

motoristas e turistas que utilizam
a rodovia para chegarem aos

destinos.

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
£ EQUIPAMENTOS PARA

CONSTRU.�ÃO CIVIL <#:
. 4tB3213�6.D& 9116-240

. .

RUA JOÃO FRANZNER. 201 • SÃO lUIZ

(FRENTE SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SÃO LUIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL.DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E PROMOÇÕES DE EVENTOS

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VARZEANO - 2007

TAÇA "RONALDO MIRON DA SILVA"

CÉSAR JUNKES

A verba foi conformada quando LHS visitou Guaramirim, na Expofeira

la FASE CAMPO: BARRO BRANCO
. 3 Chaves com 5 equipes cada; Classificam-se 2 equipes, de cada chave. mais 2 ORO HORA EQUIPE X EQUIPE CH

equipes 3a colocadas, para a próxima fase: 01 13:45 CRUZEIRO 05 X 00 BEKO'S C
02 15:45 COUVE FLOR 01 X 08 VILA AMIZADE B

4a ROdada: 13110 - (sábado)
CAMPO: BEIRA RIO CAMPO: AVAí
ORD HORA EQUIPE X EQUIPE CH ORD HORA EQUIPE X EQUIPE CH
01 13:45 CATARATAS 00 X 06 REAL PLAYER / ROTA 100 C 01 13:45 C. R. B. 00 X 14 UNIÃO A
02 15:45 BEIRA RIO 07 X 00 SELETO B 02 15:45 AVAí 04 X 01 UNIDOS DA VILA A

NOTA: Formação das chaves para a 2a Fase: Chave "O": 1 ° 'A', 2° 'B', 10 'C', 2° dos 3° colocados; Chave "E": 10 'B', 2° 'C', 20 'A', 10 dos 30. colocados.
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INFORMATIZAÇÃO: EM BUSCA DE CONHECIMENTO

redacao@ocorreiodopovo.com.br

OSNI ALVES

Informática é essencial nos dias de hoje para um bom desempenho profissional e educacional

•

a
População poderá SI:'

beneficiar e aprender
a lidar com informática

<'

OSNIALVES
GUARAMIRIM

O Centro de Inclusão Digital
e Social da Ação Social de
Guaramirim em parceria com o

Setor de Bem Estar da Prefeitura,
formou no dia 10 de outubro 22
alunos, dos quais nove foram
destaques. O Curso que dura em
média três meses, tem. uma

abordagem sócio-construtivista
inovadora, que visa além de
capacitar adolescentes para o

mercado de trabalho, despertar a
consciência da Cidadania digital.

As aulas acontecem nas se

gundas e quartas ou nas terças e

quintas, são duas turmas de.
manhã e duas turmas á tarde,
sextas-feiras são reservadas para
alunos que por motivos próprios
perderam algumas aulas ou então
para aqueles alunos que já fizeram
o curso seaprofundaremnomundo
digital ou fazer trabalhos escolares.
No dia 22 desse mês começou
cinco novas turmas totalizando
mais 30 alunos.
A Proposta técnico-peda

gógica do Professor e Mestre em

Educação Cássio Antonio Mon
teiro é inovadora. Segundo ele a

idéia não é ensinar o digital, mas
ir além, e utilizar o meio digital
como recursos para um atendi
mento sistêrnico a família, pois
durante o curso problemas são
detectados e em parceria com o

Setor de Bem Estar da prefeitura

identificamos a melhor forma de
resolver e atender a família como
umtodo.
A parceria é realizada com o

Setor de Bem Estar Social com
recursos provenientes do FIA
(Fundo da Infância e da

Adolescência), atravésdoCMOCA
(ConselhoMunicipaldosDireitos
da Criança e do Adolescente).

Assessoria técnica, objetivando reduzir custo
com energia elétrica; Correção do Falar de
Potência; Montagem de Painel; Sistema de

.

alarme contra incêndio; Alarmes; CFTV

www.absaulomacao.com.br·abS@absaulomacao.com.br
Rua 28 de Agosto, 635 • Cenlro • Guaramirim

Atend"mento on line
GUARAMIRIM

Prefeitura de Guararnirimdisponibiliza portal
de auto-atendimento na internet. Trata-se de
acesso on line com as seguintes opções:

Para tanto é necessário que o contribuinte entre
no SITe www.guaramirim.sc.gov.br link: serviços on
line e solicITe a senha para acesso Após a autorização,
o contribuinte poderá acessar diretamente o portal
de auto-atendimento.

Aos contadores: As declarações de infonnações
fiscais, que eram feitas em livros fiscais, agora serão
feITas pelo sistema Fiscal WEB, também acessível
no link serviços on line. Maiores_informações com
Érica, Jonas ou Bené. Tel. 47 3373-0247.

1.extrato de déMo
2.extrato de pagamento _

3.consultas CND expedidas pela internet
4.emissão CND
5.emissão de guia de pagamento
6.consulta protocolo

..: '. � .
_ ..... _ .... _ • _ 4 .._"_ " ..... 4 ..... '� ... ". � • • •• • .. � ....... ". .. ..... .o. '" ..... '" ••••

Acontecimentos Policiais da
última semana no município

O motorista João Santo
Poltronieri, 47 anos, foi preso
nokm49,8daBR280às I1h25
porque deixou de prestar ou

providenciar socorro à vítima,
após envolver-se em acidente
de trânsito. Foi lavrado Termo
Circunstanciado. Poltronieri
conduzia o veículo VW/GOL,
placas MCA-I088/SC no

momento em que foi abordado
pela polícia.

Foi preso ern flagrantes
estado de' embriaguez o

motorista Renato Ricardo
Behnke, 47 anos, no km 54,7
da BR 280 às 12hOO, em

Guaramirim. Behnke conduzia
o veículo DODGE/RAM 2500,
placas MEJ-6239/SC e também

envolveu-se em acidente de
trânsito. . I

Em Guaramirim, no Ian 4\
da BR 280 às 14h20, foi preso
José Godoy, 44 anos, conduzindo
o veículo YAMAHA/LANDER
XTZ250, placa MEK-2207iSC
em estado de embriaguez alco:
ólica, envolvendo-se em aCl,

dente de trânsito.
Um acidente envolvendoo

veiculo Gol de placas HFR-0300
de Belo Horizonte conduzido
porJoséAntônioMiziare, 52, que
faleceu no local e o caminhão
mercedes placas LXW- 4704de
[oinville conduzido por Lui,
Antonio Dellabona, 52.
A tragédia ocorreu no dia

20 às 1Oh20 na SC-413.
DIVUl�J

A foto é ilustrativa, mas o perigo é real e,constante nas estradas

Guaramirim promove go Encontro
de .Mulheres Agricultoras
GUARAMIRIM
AEpagri e aPrefeitura deGua

ramirim, através daSecretariaMu
nicipal de Agricultura estão pro
movendo o 9ºEncontroMunicipal
de MulheresAgricultoras.

Ação. Social está promovendo
c usão digital no

As inscrições deverão serfeitaJ
até esta sexta-feira, dia 19 de

.

outubro, na prefeitura munici�
,-maiores informações 33730241
- ramal128 comMiraci / Simone
/Valquíria / Tina.

Hoje, 24 de outubró, no Parque de Exposições PerfeITo Manoel de Aguiar

ROGRAMAÇÃO:
• 8h -Inscrições/Café
• 9h - Abertura
• 9h30 - Palestra "Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids e Saúoe

Preventiva da Mulher, com Márcia Pruesse Osellame".
,

• 1 Oh30 - PalestraShow - Auto Estima com o engenheiro agrônomo Alnor
Lotério

• 12h -Almoço" ,

• 13h30 - Atividade Física com os professores Abílio e Ornar
• 14h30 - Dança
• 15h30-Avaliação
• 16h-Café
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�alto
Os moradores do bairro

Brüderthal estão indignados
com promessa de campanha
anunciando 'que .haver ia

asfalto na localidade, e até o

rresente momento nada foi

feito. Existe apenas um trecho

asfaltado. Em dias de chuva

fica intransitável caminhar

relo local sem o auxílio de

sacolas plásticas nos sapatos

rarase proteger da lama.

Nova diretoria
o PMDB de Joinville agora

tem como novo presidente a

vereadora Tânia Eberhardt e

Cleonit Branco é o vice. Tânia
I éruncionária pública aposentada
'e já foi secretária' de saúde do

município. Cleonir é o ex

rresidente e é um dos diretores
aa DPM vídeo produções. A
ordem que vem de cima (do
governador) é que todos os

canhões sejam apontados para o
aeputado federal. Mauro

Mariani, ou seja, que todo o

partido trabalhe para que ele

vença as eleições de 2008.

Buracos
O asfalto da rodovia SC-280 no trevo que dá acesso àrodovia

Elo arroz já está rachado e oferece riscos aos motoristas que
transitam pela localidade, diga-se de passagem, não são poucos,
Indiferente do motivo que causou o buraco as autoridades
devem promover a� melhorias o mais rápido possível, afinal de
contas, é por onde escoa a produção do Vale do Itapocu.

OSNI ALVES

Ronda'
De acordo com populares que estão indignados com a violência

que tomou conta da região, a maior prova de que a polícia não

está combatendo direito é quando as mesmas realizam as rondas
com o giroflex ligado. Desta maneira, os bandidos enxergam de

longe a chegada das viaturas e tem tempo de fugir ou se esconder.
Será que as autoridades estão evitando o confronto direto.

Trocou
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Omais novo chefe do setorde licitação da Prefeitura deGuaramirim,
há duas semanas, é Jonathan Maffei. Francisco Rocha Neto, ex-chefe
do setor egenro do prefeito foi transferido para outro setor.

Habitação
Em recente visita dogerente daCaixaEconômica Federal aCâmara

deGuaramirim, omesmo confirmou que há projetos de habitação entre
aCEF e aPrefeitura.Ébam apopulação também ficar atenta epressionar
as autoridades, pois omunicípio estáhá 20 anos semconstruiruma casa

popular, e boa vontade apenas não basta.

Mal acostumados
Políticos querem sempre estar em evidência. Em Guararnirim,

determinadopolítico querendo ganhar espaço emprograma jornalístico
de uma rádio da região, e não sendo atendido, enviou mensagem por
celular ao proprietário da rádio comentando a respeito. O empresário
te-encaminhou amensagemparao comunicador. Épreciso saber separar
as coisas, pois não é no grito que se fará ouvir. Existe diferença entre o

que é noticia e o que é informação. Uma simples viaje à Brasilia não é

digna de ser noticiada, mas sim os resultados da mesma, portanto, é
bam esperar os recursos chegarem aGuararnirim antes de transformar
rádios e jornais em palanques para discurso de elegíveis.

Descaso
Existe uma casa em frente a lojasMacol, na rua 28 de agostopróximo

aPrefeitura, que está ameaçada de desabar. Osmoradores da localidade
já entraram em contato com os bombeiros, porém a responsabilidade é

da Prefeitura. Não por acaso que logo em frente, a estação ferroviária
está com o mesmo problema e a Prefeitura!

Já pedimos para a Prefeitura
enninar o asfalto mas até

, ,

19ara nada. Enquanto isto
lamas colocando plásticos nos
iapatos toda vez que chove".

leusa Erondina da Silva 53
iutônoma.

' ,

\Iém da rua ser de barro
listem muitos buracos e'
rablemas nas bocas de lobo.
s�Cretaria de Obras poderia
!allzar melhorias por aqui".
Idressa Baruffi, 20, empresária.

"Na minha opinião, a maior
necessidade que o bairro
tem é de pavimentação que
ligl:le o município a rodovia
do arroz".

-

'Já pedimos a secretaria de
Obras que asfalte as ruas do
bairro porque quando chove é
muita lama e quando não
chove é muita poeira".

"Há 36 anos que moro aqui,
e estas ruas sempre foram
assim. O prefeito prometeu
antes do segundo mandato

que iria fazer o asfalto, pelo
jeito foi balela".

Felicita Engelmann, 56, dona de casa.

"Gostaria que estas ruas

fossem astatadas para valorizar
mais os terrenos, até porque
devido a rodovia do arroz, aqui
ficou muito movimentado".

Evelisen Hille, 32, dona de casa.

MARU � 47 3373-1462
Rua 28 de agosto, 1022
centro Guaramirim
(Pr{!ximo. Igreil!.Matriz;

RETIFICADE MOTORES

GU

3311-3377 I 3313-2866
R. 28 de Agosto, sin - Centro

e Guaramirim

Joelma Duarte, 38, operária. Irene Gravi, 54, dona de casa.

"Gostaria que a Prefeitura
arruma-se os bueiros, astata-se
e dessem mais atenção a nossa

comunidade pois existem outras
necessidades mais".

"É muito pó e muita lama
nestas ruas, sem falar dos
buracos que estão por todo
o lado ocasionando riscos
de acidente".

Nilceia Cezario, 33, empresária. Oseias Mauri Serpa, 28, operário.
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Alugo
Sala Comercial
Centro de Guaramirim
R$ 450,00 cada

Vendo terreno industrial no
Rio da Luz, Jaraguá do Sul
com 9.300 m2
Sendo 52 m de frente para
o asfalto

.

R$ 150.000,00 aceita carro

ou terreno no negócio

Vendo casa no

Guamiranga (inicio),
com dois quartos,
copa/cozinha, banheiro e

lavanderia,
Com 55 rn".
R$ 110.000,00

Casa em alvenaria
no bairro Bananal do Sul
2 quartos, sala,
copa/cozinha, lavanderia e

banheiro
Terreno com 360,00 m2 e
casa com 56,00 m2•
R$ 51.000,00

Bonita casa no bairro
Bananal do Sul Toda em

alvenaria, murada, com
garagem, churrasqueira,
ampla varanda, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, lavan
deria e banheiro.
R$ 130.000,00 Troca por
sítio!

OFE.RTA
.
Vendo casa no Chico de
Paula em Jaraguá do Sul
Em alvenaria, murada, com
escritura, com asfalto na
frente. Ótima localização
R$ 48.000,00

Linda casa no centro de
Guaramirim com 3 quartos,
sala, copa cozinha com

móveis sob medida, 2
banheiros, garagem, área
de festa, toda murada,
legalizada, com
calçamento em frente a

casa!
R$ 138.000,00

Alugo casa no Bairro
Caixa d'Água no

Loteamento Sto Expedito
Com 2 quartos, copa
cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem
R$ 330,00

"

Casa em Alv��ria no bairro
João Pessoa c'e"m 240,00m2,
3 quartos, sendo 1 suíte,
sala de tv, sala de jantar,
cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem
Terreno com 20,00m de
frente e 30,00 metros de
fundos totalizando 600,00m2
R$ 70.000,00

Alugo sala comercial na
BR280
Com 100 m2
Valor a combinar

Alugo sala comercial no
Centro de Guaramirim (perto
á Delegacia de Policia)
Com aproximadamente 80m2
R$ 660,00

Casa de Madeira
aproximadamente
50,00m2 - 2 quartos, copa
cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem
R$ 30.000,00

Bonita Casa, com 130,00
m2, 3 quartos, copa,
cozinha, sala, banheiro,
lavanderia e garagem, toda
com laje, com escritura,
R$ 75.000,00 aceita casa

no centro de Guaramirim
no negócio!

Vendo casa no Bairro Vila
Rau. Duas casas no

mesmo terreno.
Terreno com 429,00 m2.
R$ 36.000,00 (aceita carro

de rnenor valor no. negócio)

Terreno com 202.100,00m2
Edificado com uma casa de
alvenaria de 77,00m2
Com plantio de arroz,
(quase todo o terreno é

produtivo) na Estrada
Guamiranga próximo de
Araquari R$ 380.000,00
negociável!

Casa em alvenaria
no bairro Vila Amizade
:3 quartos, sala,
copa/cozinha, .lavanderia e

banheiro
Terreno com 410,00 m2 e

casa com 70,00 m2
R$ 45.000,00

Terreno Industrial com área
de 1.153 m2

,

No bairro Ilha da Figueira,
próximo da SC 413
R$ 130.000,00 Ótima
localização para
galpão industrial, inclusive
para aluguel!

Terreno Rural com 75.000
m2 (30 margas)
Com 15,000 pés de

eucalipto
7.000 pés de palmeira
Área de roseira
(arrendada) Bairro Poço
Grande
R$ 215.000,00 negociável

Excelente Ponto Comercial
no Centro de Guaramirim,
legalizado, com projeto e

estrutura para mais 3
andares, de frente para a

28 de Agosto, terreno com

450,00m2 e 230m2 de área
construída!
R$ 275.000,00

Alugo
Sala Comercial
Centro de Guaramirim
R$ 800,00 negociável

Alugo duas salas
comerciais no Centro de
Guaramirim (próximo da
Rádio 105) com
aproximadamente 80 m2
Preço a combinar

Sítio com casa de madeira,
próximo Rodovia dó Arroz
Lugar tranqüilo com bonitas
paisagens, Árfla de
62.000,00m2•
DE R$ 170.000,00
POR R$ 150.000,00.
negociável!
Desmembramos área menor

com escritura e preço
diferenciado, consulte-nos!

Engenheiro a'"vil·Jltii fDb!., Manlau
.

8erviços tQPogtáfi,£,os, lolemaentos# flesmEuntlfamentO$e projetQs residências, comerciais e industriais!
Fone; (47)�373.1905

Sobrado no Centro de
Guaramirim, 3 quartos sendo
um com suíte ebanheira de
hidromassagem, sala de TV,
sala de jantar, lavanderia, 2
banheiros, sala comercial em
baixo, garagem com portão
elet., bastante área nos

fundos do terreno, toda
murada.
R$ 218.000,00, aceita casa

de menor valor no negócio.

Ampla casa no Centro de

Guaramirim, com três

quartos, sala, copa, .

cozinha, lavanderia, jardim
de inverno, garagem, corn
móveis sob medida,
murada toda legalizada
R$ 158.000,00 negociável
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VALEU

i'

Olha, é impressionante a quant�dade de leitcn:es da

minha coluna. Tudo o que é registrado aqui repercute,
noS quatro cantos da cidade. Às vezes chego a ficar dté'
sem graça, quando vou aos supermercados, bares' e

festas e as pessoas me abordam para dár m!l elogios.'
Valeu!

CARRETEIRO DO,ATLETA

No sábado" dia 27 de

outubro, acontece no

complexo ComBat, o 10

Carreteiro do Atleta. Q
evento é uma promoção do
Vôlei Máster e do futebol
feminino Olympya. O

babado começa às 11 horas,
e tem a part icipação
musical dos grupos de

pagodeNovaTendência, Ki
Beleza e Grupo Entre Elas.

Ingressos podem ser

adquiridos no local, pelo
fone 8411-7554 ou com as

meninas no fone 9177-
2138,

CIRCULA NAJNTERNET

o IBAMA proíbe a

fabricação de bolsas em

couro de jacaré, mas

nenhum órgão .reprirne a

confecção dó BolsaFamílía
com o" couro da classe
média brasileira.

JUVE

Nareunião que concentrou
várias personalidades de
Jaraguá do Sul e região, no
Grêmio Esportivo
Juventus, na semana

passada, onde foi tratado
de assuntos para o futuro
do Moleque Travesso e a

captação de conselheiros
do clube, o empresário e

amigo Adi Bell foi o

primeiro a colaborar com o

clube. Fez a carteira de
SÓcio conselheiro, e o que é

melhor, pagou as dozes
Parcelas com

antecedência. Bola branca!

DIZEM POR Aí...

,

'

Que o vereador, Ronaldo
Raulino gostou. de 'ser

comparado com Ronaldo

Esper, da Rede TV. Mas
garante uma coisa, não tem
o mesmo hábito de roubar

'

vasos no cemitério, co'm'o�"
faz o apresenrador. e

estilista.
'

- ,
'

SEM PRECONCEITO BOA ESSA

"FRASe-DO DIA

.

'

24 de outubro cÍe 20071 0-9

Por Moa Gonçalves
(moagonca1ves@rwtunQ,com.br)

,

,

o empresário Cleber Alves, já está amil com a construção,
de 'mais um empreendimento. Trata-se do elegante San

Pietro, com dois apartamentos por andar, na Rua Roberto
Ziemann.

.
,

** •

Eu, particularmente, acredito que todas as pessoas

mais velhas em alguns' momentos da vida já se

sentiram atraídas por jovens. Isto não é transtorno

quando se tem personalidade bem estruturada.

Que não é o caso de pessoas de 40,50 oumais anos,
se comportarem mentalmente como uma de 18.

Por isso, gente, considerando que nossa sociedade,
aqui da urbe sorriso, não é tão aberta como se

pensa, tem que estar preparada para enfrentar o

mau olhado e o cinismo social. Não é?

Versão moderna de
provérbios antigos:
- Há malas que vêm para o

bem.
- Ladrão que rouba ladrão
vive no Distrito Federal.

"Para aqueles que não

entendem de amor, a

Terra não é redonda nem
.

quadrada; é chata!" -

Anônimo

Pra agendar: o espetáculo infantil PINOCCHIO, está em

turnê pelo Estado, com passagem por Jaraguá do Sul nos dias
13 e 14 de novembro, no grande teatro da SCAR.
**

o promoter Chico Piermann, que aniyersaria no próximo
dia 30 de outubro, está armando aquele festerê para
comemorar á data. O frege será no dia 31. Chico garante

que asmulheres mais bonitas do pedaço estarão presentes.
Volto ao assunto.
**

O amigo Rogério Tomazelli, em breve, torna posse como o

novo vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol.
**

.

omeu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para o

empresárioReinaldo Correia, da Impressul, figuja amigá e
muito espirituosa.
**

O boa gente Sérgio Urlich, está mais feliz que ganso novo na

lagoa. No sábado, durante a 3ª Strassenfest, só ele vendeu 120

caixas de cerveja. Émole!
.

**

Hoje é dia de curtir a animada noite do Smurf's L�nches.
.

No local, muita gente bonita e um show de petiscos e

lanches.
'

**

Com essa fui!

CELEBRATION

.,.. r>i= (H rI.. ';:""""

.tI. ....' ... \.:{vt'\" ""\

Curtir a "Quarta a luz de
velas" com double chopp
das 19, às 21 horas, no

Kantan.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EXTRA-10 I QUARTA-FEIRA .. 24 dp outubro dp 2007 OCORREIODO POVO

CINEMAS
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Tropa de Elite
(16h40, 19h, 21 h20 - SeX/SegJJer/Qui)
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20

..

-Sáb/Dom/Qua) ,

• Cine Shopping 2
Morte no funeral
(17h20, 19h10, 21 h - SeX/Seg/Ter/Qui)
(13h40,.17h20, 19h1 O, 21 h .'

- Sáb/Oom/Qua)
• Cine Shopping 3
Superbad - E hoje -

(16h40, 19h, 21 h1 0- SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h30, 16ti40; -19h, 21 h1 O

'

- Sáb/Dom/Qua)

JOINVJLLE

• Cine Cidade 1- .

Tá dando onda (Dub)
(14h - Sáb/Dom)

Resident Evil 3: A Extinção (Dub)
(16h, 17h50, 19h40,�1h30
- Todos os dias)

,

• Cine Cidade 2
Vira Lata
(16h, 17h40, 19h20,21h
- SeX/Seg!Ter/Qua)
(14h20, 16h, 17h40, 19h20,21h
- Sáb/Dom/Qua)
• Cine Mueller 1
Tropa de Elite
(14h30, 17h, 19h30, 21h50
- Todos os dias)

� Cine Mueller 2
Ligeiramente grávidas
(13h45, 16h30, 19h,21h30
- Todos os dias)
• Cine Múeller 3
Putz, a coisa tá feia (Dub)

_

(14h, 16h - Todos os dias)
F

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

Tá dando onda (Dub)
(18h - SáblDom)

BLUMENAU

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

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

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

.

. O vigarista do ano

(19h, 21 h20 - Todos os dias) .

• Cine Neumarkt 4
Hairspray - Em busca da fama
(19h15, 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!Ter/Qua/Qui)
(14h, 20h, 22h - Sáb/Dom)

Tá dando onda (Dub) �;(16h - Sáb/Dom) I

ocolTeiodopovo@ocolTeiodopovo,com,br

: "Cojas r�aliza a Fpsta_'das Rorps
�", o Çorreio do Povo, edição semanal de 17 a 23 de outubro de
_' 1987, noticiavaque o Círculo de Orquidófilos de Jaraçuã do

, $,41 (COJ�S), iri� promover no período de 13 a 16 de novembró
, daquele ano, noParque Agropecuário, a 5a Festa das Plotes,

_

'-
'

naqual haveriúxposição de orquídeas, bromélias, Jl 'plantas
.

.: .orhamentas, além da vend�'de 'flore,s e plantas. A Festa das
_':',;'.::E 'FI,ores seria aberta oftcialrnente no dia 13, com a presença do
�;J�,',�.:..::':�; ��ãl .. .paírono, deputado Ademarüuwe, � do então prefeito d� ,

��":"�'-
.

.

,

'-

Jaraçua do, Su['Durval Vase!. No dia 14, haveria Feira de Arte �

'��l��I� ����� �:::!::�::.:::, ArJesanato,:,P?sseio ciclísti,CO no centro da cidade e escolha
� .

,,:� da Rainha das �Jores. Aindá segundo a matéria, .aja 15, a'
.

_

.

,

,'pahir das 9 noras acontécerta o 3à CampeonatQ-de fílnfarrás,
,_

naAvenida Marechal Deodoro da Fonseca, (nQ -ultimo dia, 16,_
ai��s 21 horas estaria acontecendo exposição de flores.

'.

o.., • ,
� ,

�.- .

ANIVERSÁRIOS

»-

'o DIA DE HOJ! o .. ClIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiOdvpilvh:cüm:br s
...., ",:-�.::' '- '"

24/10
Ademir Pfiffer
Adriana dos Santos
Alcido Nitzke
Aldol,ino Gonzaga
AnasticaWeber ;

Carlos Fontaníve..
CristianeMariá LennertBoig
Edetraudt Kettenberg "<,

Edson'Króin .: '.' .

Elínês S. Pê_rei��, ,

" ,

i,'
Evaristo floriani

,

Gabrielle Engelhardt,
Geison GiovaRi Heiler -

_

Ingrid Brldaroli->: ';, '
.

,

Jackson Meres
José Bocha Mnel
Marísa'Oerent: ;'.'
Olandá fewerenz

-

" -, - ;'1-;
On ice Voelz ,_

.

Riéhar8t Fabian'
Rut Zapela
Valério Dretti .:

.. -'",
I- •

UTILIDADE 'PÚBLICA
PALESTRA
A Metalnox oferece dia 12 de
novembro uma palestra com Nuno
Cobra, às 19h30, na Scar. O ingresso
é um quilo de alimento, e pode ser

adquirido na sede da empresa.

WORKSHOP
O workshop Redescobrindb
Pessoas, Inovando Empresas
acontece dias 22, 23 e 24 de
novembro, no Centro Empresarial.
Inscrições pelo fone 3275-7017.

.f:: :

CURSO
O curso "Vender mais e melhor"
será oferecido no Centro
Empresarial no dia 27 de outubro,
das 8h3Q às 17h30.lnscrições pelo
fone 3275-7017,

_, ,_,_
1 � "

"r

... '"

SANTO
Santo Antônio Maria Clret
Santo' Evergílio
Santo Margl6rio

EFEMÉRIDES
. Dia Mundial das Nações
Unidas - ONU

1943
Politicos, intelectuais e empresários
mineiros divulgam documento em

que exigem a retomada do processo
democrático no Brasil,

r _!

1967

Aprovada a Carta de Árgel,
documento que contém as

reivindicações de ordem econômica
e comercial dos 77 países em

desenvolvimento,

1991
Consuma-se com êxito a privaüzaçáo
da siderúrgica Usiminas, na Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro.

1994
Sete quadros de Pablo Picasso, no
valor aproximado de 44 milhões de
dólares, desaparecem de uma

galeria de Zurique.

Nada melhor que sentir uma brisa, olhar pela janela e observar
a vida se movendo, Em um momento de liberdade, a curiosa
Fiona foi clicada pela leitora Silvia Guaraglia.

PREVISÃO DO TEMPO

� :?:d ,

��.,;:: -' ..�
.J.ra.u!doSul......

-

'

,,:"" �,'
-----_---_-_-----______ � _MIN-13·/MÁX:22·
HOJE

Q
QUINTA

�.
SEXTA d

SÁBADO

d
Íy..,

MiN: 17°C "uU' . Mi�: 17�C ""�;;' Mi�':19·C Mi�: 20·6 �'MAx: 21° C "tt
I

I MAX: 23(1 e II.,,. . I ,'." MAX: 27° C ",,. r
--_' • MAX: 29° G. ,,.), ,

'. � <

Chuvoso Chuvoso
-

. .'

��IC���panCadaS . ��lc���aPanCadaS -: "', .,
-;

Tempo instável no Estado
Áreas de instabilidade com forte
intensidade no Sudeste do Brasil afetam as

condições de tempo no Norte de Sarfta '
'

Catarina, favorecendo muita nebulosidade
e pancadas de chuva. Nas demais regiões,

. o sol aparece e são bem menores as
chances de chuva. Temperaturas estáveis
com sensação de abafamento,

� Fases da lua
.� Legendas , _

, .•. ", _

:c: 161Ç(),dIOI�'ênsctarano PaICiahumte: Nublado I htS!ável Chuvoso Tfovoaáa
nuhladQ I

, '_

CR�SCENTE

�19/11i
MINGUANTE CHEIA _

O 26/1�-
NOVA

.11/10:�,3/10
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[remaMa�a
�afael acha q�e viu Peter no sítio, mas.

.

�onrado garante que foi ele que lhe

entregou as radiografias. Rafael não

consegue se lembrw. Rávio diz a Evelyn
'

queprecisa falar com o pai, pois deseja
w humano, Medéia, Nina, Evelyn,
I'irola, Teresa, Flávia e Celestino se

re!Ínem em ritual para que o Bem

munfe, Rafael ouve a prece ao longe e
se lembra que estava indo contar a Eva

que ela não tinha tumor algum e que

�avia se controntadc: com Peter.

Cllnrado pede que Rafael finja con

�uar sem memória., Eva ouve Peter
lalando com Zildaao telefone.

ocorrelooopovoepoccrreíoocoovo.combr

DEPOIS DO FIM
NASCEU

ELENCO
Priscila Fantin e o ator

Duda Nagle estariam se

evitando nos bastidores da
novela Sete Pecados,
segundo a colunaZapping
do jomal Agora. Os dois,
que vivem irmãos na

trama das 19 horas, não
estariam nem se

cumprimentando, nem se

falando. Priscila estaria

ignorando Duda. No
_ começo do mês, Priscila e

, Duda anunciaram o fim do
namoro de pouco mais de,
sete meses.

, Q primeiro filho do atorMurilo

Rosa, 37 anos, com amodelo
Femanda Tavares, 27,'nasceu
riamadrugada de.terça-feira,
23, no Rio de Janeiro. Lucas
nasceu de cesariana à Oh06

-

na Clínica Perinatal de
'.

Laranjeiras. O menino, que
teve o nome escolhido pelo
pai, veia ao'mundo pesando
3,825kg e com 53cm. Murilo

e Femandase casaram AO

final de julhO na cidade de
GoiásVelho, ooEstadode
Goiás.

.A nova novela das sete,
Beleza Pura, da Globo,
promete trazer urn time de

peso nõ quesito humor,
informou o jomal Extra. O
ator Bruno Mazzeo, o Rick
da série Sob Nova Direção,
Maria Clara Gueiros, David
Lucas e Leticia Isnard,
todos de Minha NadaMole .

Vida, e Mônica Martelli, do
Zorra Total, são alguns dos
nomes que já estão
confirmados nanovela, que
tem estréia prevista para
fevereiro doana que vem.

RAINHA
Nívea Stelmann foi coroa1fr;;, ,

rainha da bateria da escola de :7'

samba Renascer de

Jacarepaguá, no Scala Rio. ,

Empolgada, Nívea vestia um .

curto brilhante quando recebeu
,

a faixa das mãos da atriz Ràquel
Nunes, que grávida de 6 meses
não poderã desfilar naMarquêS
de Sapucaí. O enredoQue a,
Renascer defenderá na Avenida,:
na disputa pOr uma vaga no
grupO especial, fala sobre os
200 anos da chegadada famma
real no Brasil. '

�l\Icados
BeatriztentaconvencerDante a dormir

no quarto com �Ia. Laerte pega uma SUDO KU
chave de fenda emprestada com

Antero, Flávio fica perplexo com as

revelações de Ágatha sobre Beatriz.

�cente Romeu pede uma chance a

Mriano para se reaproximar. Flávio

�nge acreditar que Ágatha não apoiou.
Beatriz na armação contra Clarice.

Mlerodescobre que Adalgisa teve uma
lliha, mas a abandonou. Agripiila se

oferece para ajudar Romeu a

reconquistarJuju. Hércules pede ajuda N

a Ágatha para descobrir o que aeon-

leceu com Barão. A cama de Dante e

BeatJizdesmonta.

�uasCaras
Barreto estranha que Ferraço não queira
OOrdeiros. Renato pergunta aMaria Paula
sepode chamar Claudius de pai. Misael
estranha que Evilásio não fique muito
em casa, Gislaine garante saber onde o
irmão está. Guigui dá uma calça e uma

camisa para. Evilásio usar no

iantarBranca se irrita com Heriberto que
pe�unta seela desistiu de nomearSnvia
a nova reitora. Bárbara sugere ajudar
Débora, que semostra sem esperança.
Barbara diz a Heraldo e Femanda que
ludo o que tem deve a Ferraço.

luzduSol
Ocapanga deValadares tenta bater em
Rick, Bernardo entra na briga e eles
conseguem sair.Valadares ficasabendo
�ue os meninos foram na fábrica de
prançhas. Marcelo avisa Stella e leo .

que a policia já está atrás de Valadares
na região serrana. Maria Eugênia
desmaia. Vafadares mexe na bolsa dela
.

e foge com celula� dinheiro e cartão
de Crédito: Laura olha os documentos
e d'� para Bemardo e Rick que eles
devemmostrar para a polícia. Valadares
pega umtáxi para o Rio de Janeiro.

�doCoração
c�on agarra Regina a força e Eric
ega, Toni, Janete e Lucas chegam

�frente-ao galpão e ela temurnavisãofue_Ramon agarrando Regina. Toni,
'

ai
nose, entra no galpão. Eric e Ramon

rap� na direção de Toni e ele desvia

/)J
I a�ent� Lusas e Janete entram

eTiQaipão· Eric�eaçaaliraremRegina

�u�fica�a�lsado. Lucas grita e avisa

R
a Policia está Chegando. Eric e

d��n se assustam e vão embora,
-

""'Ido Regina.

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 cotuna. Também não se pode repetir números em

cada quadrado de 3x3.
.

DlVIRll...SE

Esmola
Um cego pedia esmola todos os dias na praça, com uma lata na mão.

Sacudia a lata e cada vez que a moeda que estava lá dentro saltava e

voltava a cair fazendo barulho ele dizia:
- Uma esmolinha pelo amor de. Deus!
Até que. um dia passou um moleque e apanhou- a moeda no ar.

O cego não-ouvindo o barulho da moeda caindo na lata disse:
- Ah, não! Só faltava essa! Agora fiquei surdo também! .

Mãe no poço
Dois garotinhos no recreio:
- Onde está a sua mãe, Joãozinho-?
- Ela caiu dentro de um poço na semana

passada.
- Meu Deus do- céu, que desgraça! E como

ela está agora?
- Eu.acho que ela está melhor porque desde

ontem ela não grita mais!

SOlUÇÃO
9 4 6 5 1 2 8 7.3
73,'1648-29$
8257394'16

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

598 473 621
3 14 2 b 5 ,7 8 9

48�357162
1. 5 3 8 2 .�..9 4 7
2 5'·7 1 .9'.4 5, 3' 8

Virgem (23/8 a 22/9)
Apesar de você ser mais racional, hoje é um dia em que poderá viver alguns momentos de

intensidade emocional e de paixão, Isso está rondando o virginiano hoje e você deve aproveitar o
dia curtindo o que gosta sem bloqueios, Deixe que essa energia cause uma franstorrnação em sua

vida, mas evite o ciúme,

·HOROSCOPO
Árias (2013 a 20/4)
Fique atento no seu jeito de se expressar, é possível que hoje seus amigos o vejam como uma

pessoa um tanto egoísta. A Lua em seu signo o faz bem mais voltado parn'seus próprios
interesses. Procure então olhar mais a sua volta e saber valorizar tudo de bom que lhe acontece.

Touro (21/4 a 20/5)
O taurino não é tão agitado mesmo, mas hoje você vive um dia em que as energias planetárias lhe

.

G�dem para que fique quieto. 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.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Geminiano, já que gosta de agitação, este pode ser um bom dia para sair com amigos ou

participar de outro tipo de encontro social. A posição da Lua em Áries mostra que deve desfrutar

da companhia dos que realmente gostam de você, sem esperar demais das pessoas.

Câncer (21/6 a 21/7)
Você está com a vida social animada hoje. Toda vez que a Lua se encontra no signo de Áries o

canceriano vive dias fortes no sentido social e este é um deles. Aceite então hoje os convites a

festas ou reuniões sociais, Você está com bastante disposição e um passeio deste tipo pode
trazer-lhe' muitas surpresas positivas,

Leão (22n a 22/8)
Leonino, aproveite seu dia e o ânimo que as energias cósmicas lhe trazem e programe,ou faça
uma viagem, Esta atitude pode ser importante para sentir a diferença ao sair de seu ambiente

cotidiano. Que tal passar o dia, pelo menos viajando nas suas fantasias para depois realizá-Ias?

Libra (23/9 a 22/10)
Libriano, já que as circunstâncias astrais atingem signo e casa opostos ao seu, pense a respeito.
de como tem sido sua vida a dois. Este tema está em questão hoje e tudo indica que está na hora

de você avaliar se não está pensando demais no outro e não permitindo que ele também possa

fazer um pouco por-você.

Escorpiie (2311�.21111)
O nativo de Escorpião deve aproveitar esse dia para agilizar coisas práticas no seu cotidianlT. O dia

deve ser vivido com muito otimismo e muito ânimo e você conseguirá mudar aquilo que gostaria.
Você poderá iniciar uma ativ.idade nova na área de trabalho. Fique de olho nas novidades .

Sagitário (22/11 a-21/12).
A posição da Lua e dos planetas hoje ativa os romances para um sagitariano, que gos� de evoluir

em todos os níveis: Coloque ainda mais alegria no seu .dia e saia com quem gosta para se divertir

e se realizar como pessoa. O momento em favorável aos namoros e mesma a novas paqueras.

Capricórnio (22/12'a 21/1)
o capricomiario recebe muita energia na área ses familiares e isso pode ser bem positivo se

souber usá-Ia com bom senso e equilíbrio. É provável que uma reunião familiar o ajude a descobrir

coisas em suas raízes. Deixe a, energia fruir e conquiste um novo espaço em casa,

Aquário (21/ta 18/2)
As--energias planetárias do dia de. hoje estimulam sua comunicação e o deixam mais fluente nesse

sentido. Uma boa l'ilitura pode ampliar seus conhecimentos e até lhe trazer novos "insig_hts". Que
tal escrever tudo que lhe venha à mente para se conhecer melhor?

Peixes (1.9/2 a 1913)
A tendência do pisciano hoje é ver a vida de forma alegre e pensando mais nos dons dos quais é

dotado. tsso é bom para analisar seu próprio valor. Saiba aproveitar os sinais que o universo lhe dá

para seu crescimento- pessoal. Valorize suas melhores qualidades.
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Defesa Civil de se
avalia prejuízos

.

Cerca de 829 casas

foram danificadas
em 13 cidades

. FLORIANÓPOLIS
O Dedc (Departamento Es-

tadual de Defesa Civil) divul
gou um novo relatório dos mu

nicípios afetados pela tempes
tade do final de semana. Con
forme os dados, cerca de 829
residências foram danificadas,
nos 13 municípios que regis
traram ocorrência na Central
de Operações do Dedc.

O levantamento da Defesa
Civil também aponta que, pelo
menos, 2.979 pessoas foram

desalojadas e 50 desabrigadas.
Quatro pessoas sofreram feri
mentos leves, nosmunicípios de
São Martinho e São João do
Oeste. Ao todo 42 estabele
cimentos públicos, 22 comuni
tários e 355 particulares tam

bém foram danificados.
Os municípios que registra

ram ocorrência de danos, pro
vocados pela tempestade,
acompanhada de ventos fortes
e granizos, são: Jacinto Ma

chado, São Martinho, Itapi
ranga, São João do Oeste, An
gelina, Bocaina do Sul, Abdon
Batista, Florianópolis; Braço do ,

Norte, Cerro Negro, Itajaí,
Anita Garibaldi e Urubici.
Nove desses municípios infor
maram que vão decretar si

tuação de emergência.
Para atender os municípios

mais afetados, desde sábado,
quando foi registrada a primeira
ocorrência, foram deslocadas

quatro equipes técnicas pela
Defesa Civil. Também, foram
repassados R$ 70 mil para a

Secretaria de Estado do De
senvolvimento Regional de
Itapiranga, que vai atender

Itapiranga e São João doOeste;
e 1,5 mil telhas para Angelina.

O secretário Executivo da

Justiça e Cidadania, Justi
niano Pedroso, está visitando,
na tarde de hoje, os muni

cípios de Anita Garibaldi, Cer
ro Negro, Abdon Batista e

Bocaina do Sul, para avaliar
de que forma serão auxiliadas
as comunidades afetadas. No
sul do Estado, outra equipe da
Defesa Civil visita Araranguá
e Braço do Norte.

Conforme o diretor estadual
de Defesa Civil, capitão Már
cio Luiz Alves, novos recursos
materiais e/ou financeiros
deverão ser disponibilizados
conforme a necessidade dos

municípios. "Estamos vis

toriando os municípios afe
tados e analisando cada: si
tuação, para atender da
melhor maneira possível",
explica.

Os municípios que infor
maram a decretação de emer

gência são: São Martinho;
Abdon Batista; Braço doNorte;
Cerro Negro; São João do
Oeste; Angelina; Bocaina do'
SuI; AnitaGaribaldi e Urubici.

Motorista tinha

parado em oficina
DESCANSO

No dia do acidente com sua

carreta na BR-282, em Des

canso, Santa Catarina, em que
morreram 27 pessoas, no início

deste mês, o motorista Rosinei

Ferrari, 28 anos, havia parado
em uma oficina mecânica por

problemas no radiador. Ferrari
enfrenta acusação homicídio
doloso e alegou, em depoimento
à polícia, que os freios do
veículo falharam.
- Ferrari disse que, no mo

mento em que parou na oficina

para revisar o radiador, que
estava superaquecendo, os

freios estavam funcionando. O
motorista segue internado no

hospitalSãoJosé, emMaravilha.

PAULO ALCEU
MoedaVerde

Vale destacar que até então ninguém foi denunciado emuito

menos condenado par conta da Operação Moeda Verde. São
indiciamentos promovidos pela Polícia Federal num trabalho
minucioso e cuidadoso que será analisado inicialmente pelos
magistrados do Tribunal Federal de Porto Alegre, podendo
ocorrer o desmembramento de alguns crimes que daí serão

julgados por aqui. A função da imprensa é conquistar
informações através de perguntas, insinuações, aproximações,
relacionamentos cabend� às autoridades proporcionar o que é

'respaldado por lei. Trata-se da maior operação de preservação
do meio ambiente deflagrada no país. Estamos numa fase
inicial que .de repente acaba sendo antecipada pela
população condenando quem ainda nem foi denunciado.
Esta precipitação dos fatos se deve a impunidade que muitas
vezes emoldura os réus protegendo-os de punições
exemplares, que' em, relação à Moeda Verde parece
demonstrar ser diferente diante da lista de envolvidos. O

importante é que começa a nascer uma conscientização não

�%penas em relação à preservação ambiental, mas em respeito
ã1egislação, o que deveria ser o óbvio. Houve sim um avanço
através de 'uma ação corajosa e primordial.

Procedimento 1
O juiz federal Zenildo Bodnar, de forma serena e didática,

expôs à imprensa ontem que o inquérito promovido pela
Polícia Federal na Operação Moeda Verde foi remetido ao

Tribunal Regional F�deral da 4ª Região em Porto Alegre,
pois na lista encontra-se o prefeito Dário Berger que possui
foro privilegiado, além disto preserva qualquer tentativa
de nulidade.

Procedimento 2
O Tribunal em Porto Alegre poderá, excluindo o prefeito de

Florianópolis, remeter de volta os autos do processo para que

sejam julgados por aqui. Cas9 se consídere competente para
dar continuidade ao trabalho todos os procedimentos vão ocorrer
no-Estado vizinho em 2ª instância. Agora é aguardar. Segundo
a avaliação de advogados sob o ponto de vista técnico a decisão
do juiz Bodnar foi irrepreensível.

Opiniao
Para o magistrado responsável pela Vara Federal

Ambiental não haverá apagão na construção civil na

Capital devido às ações empreendidas pela Operação
Moeda Verde, pelo contrário. Quem estiver bem inten

cionado terá certeza que Florianópolis é uma cidade que
tem seriedade no tratamento ambiental. Ou seja, a operação
.não servirá para afastar, mas. para garantir os em

preendimentos. tocados por gente séria e honesta.

Interpretação
Segundo o juiz Bodnar

todos os atos empreendidos
no decorrer da Operação
Moeda Verde visavam pro,
teger, blindar e prevenir

. nulidades ou algumas ten,

tativas nesta direção evi,
denciando como muito boa
a relação en.tre a Justiça,
Ministério Público e Polícia
Federal no.combate a crimes
ambientais.

Vazamentos
O juiz afirmou que houve

sim vazamentos antes' e

depois da operação tanto que
foi aberto um inquérito
policial. Mas garantiu que o

prejuízo foi mínimo, embora
seja um ato grave. Também
destacou que a força tarefa
criada dentro do Ministério
Público Federal fere a Cons,

tituição, mas ressaltou que
isso não atinge o trabalho do
Ministério Público, somente
da força tarefa que perde seu

efeito.

Indignação
"A Polícia Federal tem

autonomia no indiciamente
não na acusação..Cabe ao I

Ministério Público dizer quem
cometeu um crime, está na

Constituição," frisou o pro'
curador David Lincoln Ro

cha contrariado com o va

zamento de informações à

imprensa que divulgou a lista

dos envolvidos na Operação.

Discutindo
Segundo o procurador

Brandão Neto, pelo menos

até o momento, a tendência
é não recorrer da decisão do

juiz Bodnar que enviou OS

autos do processo para o

Tribunal Regional Federal.
Até porque haverá um

pronunciamento oficial
sobre competência em POf'

to Alegre. Mas isso não sig'
nifica que medidas �ejatll
tomadas no prazo de cinco

dias.
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taxade juros do cheque especialem 140% ao ano

junho de 2000, desde o primeiro
semestre deste ano.

Jáo spreadbancário -diferença
entre o custo da captação das

instituiçôes financeiras e a taxa

efetiva cobrada dos clientes

apresentou um recuo de 0,2 ponto
percentual, para 24,6 pontos

percentuais, também o menor

valor já registrado. Considerando
apenas as operações destinadas

apenas às péssoas físicas, a taxa caiu
0,3 Ponto percentual, para 46,3%
aoanaem setembro.Em 12meses,
ela já caiu 7,5 pontos percentuais
e é a menor taxa desde julho de

1994, início dessa série histórica.
Os juros no crédito pessoal

apresentaram em setembro uma

queda de 0,5 ponto percentual,
para 49,4% ao ano. Em 12 meses,
esse recuo é de 9,5 pontos

percentuais. Dentro dessa mo-

� crédito consignado
I!ve um It'CUO de 0,4

��nto, ficou em 30,3%

iRASILIA
A taxa de juros do cheque

�ial registrou alta de 0,5 ponto
JX!rcentualem setembro e atingiu
amarcade 140% ao ano, segundo
oBanco Central. No ano, amo

OaIidademais cara ao consumidor

apresentou um recuo de apenas

),5pontos,
A taxa média geral, no en�

tanro, registrou queda em se

tembro, puxada pela redução dos
juros nas linhas de crédito des

tinadas às pessoas físicas, e

temlinouomês em35,5% ao ano,

contra35,7% em agosto. Os juros
estão no menor patamar da série

do Banco Central, iniciada em

PANORAMA·
rpdacao@ocorrPiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

dalidade está o crédito consignado
-desconto em folha de paga

mento-, que apresentou umrecuo

de 0,4 ponto, para 30,3% ao ano

nomês passado.
A queda nessamodalidade foi

determinante para o recuo das
taxas para a pessoa física, já que
as demais apresentaram recuos de

menor magnitude. Na aquisição
de veículos, a taxa caiu apenas O, 1
ponto percentuàl, para 28,6% ao

ano. A taxa para a aquisição dos

demais bens ficou estável em

55,2% ao ano em setembro.
EMPRESAS - No caso das

empresas (pessoas jurídicas), a
taxade juros subiu para 23,2% ao

ano em setembro, alta de .9JI
ponto. O spread das operações
para as pessoas jurídicas subiu 0,3
ponto percentual, para 12,7
pontos percentuais. Taxa de juros do cheque especial registrou alta de 0,5 ponto percentual

Quando você compra qualquer produto ou serviço, quem fez a venda ·tem que emitir nota

ou cupomfíscat e recolher impostos. Mas muita gente não percebe qU!3, às vezes, recebe

apenas tickets de calculadora ou recibos sem valor fiscal. Exigir nota ou cupom flscal
é a sua colaboração para possibilitar investimentos em saúde, educação, segurança e obras,

para assim melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos catarinenses.

FaÇa seu dinheiro vaier.
Exija sempre a nota ou o cupom fiscal.

- SECROARIA DE
ESTADODA
FAZENDA
www.sef.sc.gov.br

(;OPf!r"" ilfJ' !,U4t1Ó

SAN�CIfAlINA

Pela primeira vez, a China é

líder mundial em exportação
SÃO PAULO

As exportações da China

em agosto superaram as de

qualquer outro país domundo,
segundo dados da Orga
nizaçãoMundial do Comércio

(OMC) divulgados em Ge

nebra:
A China exportou US$-

111,4 bilhões naquele mês. A

Alemanha, tradicionalmente o

maior exportador do planeta,
vendeu aomundo mercadorias

no valor de US$ 105,8 bilhões.
É a primeira vez que os

chineses superam os alemães.
No começo do ano, a China já
havia superado os Estados

Unidos, tornando-se o segun-
.

do maior exportador do
mundo.

.f..s projeções indicam que
a Alemanha fechará o ano

ainda como o número um.

Mas especialistas alertam

para o crescimento de 20% ao

ano das exportações chinesas.
O crescimento é conside

rável. Em agosto de 2006, os
chineses exportaram US$ 72

bilhões, enquanto os alemães
estavam em US$ 89 bilhões.

A União Européia está

"muito preocupada" com o

"enorme" déficit comercial

que o bloco tem com a China,
afirmou na última quinta-feira
o. presidente da Comissão

Européia, José Manuel Durão
Barroso, queixando-se de que
Pequim não faz o suficiente

para "corrigir o problema".
O problema a que ele se

refere está centrado basica

mente na taxa de câmbio entre

a moeda chinesa (o iuane) e

a européia. Cerca de uma se

mana antes, no dia 9 de outu

bro, o governo chinês disse

que continuará comsua refor

ma gradual da política cam

bial.
A proposta da Europa é que

Pequim permita a flutuação
livre de sua moeda. Como os

europeus, o governo dos Estados
Unidos também vinha pressio
nando a China para corrigir sua

política cambial, quemantinha
'

o iuane desvalorizado.
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Mesa.do Senado paralisa
6a acusação contra Renan

CESAR JUNKES
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DêCisão sobre representação contra Ca�i)s vai esperar investigações

Câncer de mama triplica entre jovens, revela estudo
mulheres. Além da convivência

precocecomadoença,onovopertil.
da incidência preocupa o pre
siderite da SBM, Diógenes Ba-

'

ségio. "Os tumores em mulheres
abaixo de4Oanos são, namaioria,

,

muito agressivos e com chances
,

aumentadas de apresentarem re

corrência", explica ele, responsável
pela pesquisa.

'

Ainda não há um mapea
mento conclusive sobre as cau

sas do aumento de câncer de
mama nas mais jovens. No
entanto, os especialistas acre

ditam que o crescimento ex-

plosivo estaria relacionado à

mudança de hábitos do sexo

'feminino.
.

. "Elas fumammaishoje, casam
ma� tarde e; por isso, tomaman-

'

ticoncepcionais por mais tempo.
Estão be� mais estressadas
atualmente..Todos esses fatores

podem influenciar", afirma o

superintendente do Hospital
Municipal do Tatuapé, Amaury:
Zatorre Amaral, unidade de
saúde' que, no mês passado,
começou a realizar reconstrução
mamária em vítimas do câncer.

(AgênciaEstado)

O CORREIO DO POVij

A Mesa Diretora do Senado
decidiu ontem paralisar a repre

sentação apresentadapelo PSOL,
na semana passada, contra o

senadorRenanCalheiros (pMDB
AL) e arquivou a denúncia, tam
bém do PSOL;' contra Eduardo
Azeredo (pSDB-MG). '

, A cúpula do Senado resolveu'
que a sexta representação contra'
Renan só será remetida ao Om-
selho de Ética, após a conclusão recursos da União para construir mandato de Luiz Inácio Lula da
dos outros quatro processos que 28 casas no município deMurici Silvaefoioperadopeloempresárío
tramitam contra o alagoano no {AL), comandado pelo filho do Marcos Valéria.

órgão discipliruu: Três senadores senador; Renan Calheiros Filho - Azeredo e outros políticosmi-
,

votaram pela' paralisaçãol< dois ' '(PMDS); O'CQ[ltrnto.foi fumado neiros, no entanto, teriam se 'be
, defeaderam o arquivamento da ' entre a prefeitura da cidade e,á',', ndkiadodOesquemaoperadopor
denúncia e outros dois integrantes Fundação Nacional de Saúde Marcos Valério para arrecadar,
da Mesa votaram pelá encami-

.

(FlJNASA).
'

recursos de caixa dois na

nhamenro da representação 'ao MENSALÃO - O tucano campanha de 1998. De acordo
Conselho de Ética. Eduardo'Azeredo escapou do com a Polícia Federal; parte do

Neste caso, o presidente processo disciplinar pelo suposto dínheiroutílizadonoesquernateria
licenciado da Casa é acusado de envolvimento' com o chamado .sído fruto de desvio de órgãos
liberar emendas ao orçamento,

' mensalão mineiro" por decisão públicos de Minas Gerais.
que supostamente beneficiaram unânime.Oesquema, investigado

'

A Mesa Diretora da Casa

umaempreiteira "fantasmavcujo pela Polícia Federal e pelo argumentou que os fatos de-

endereço declarado à Receita -Ministério Público Federal, é nunciados se referem ao ano de

federal é falso e o dono seria um semelhante ao mensalão, que 1998, portanto, são anteriores ao

ex-assessordo gabinete deRenan. beneficiou parlamentares da base início do atual mandato do par-
A empresa teria recebido aliada do governo no primeiro lamentar, eleito em 2002.

REPRESENTAÇÕES

Acusação ,contra
senador Edua�do
Azevedo fôi arquivada

BRASíLIA

SÃO PAULO
Em três anos, triplicou o 'nú

mero de mulheres que ainda nem
completaram40 anos,mas jáforaffi
vítiinas do .câncer de 1.l13IllÍl. Os
dados são daSociedade Brasileira

"

de Mastologia (SBM) e mostram
que, em 2003, a incidência desse

,

, tipo de tumor nas mais jovens era
de 5,6%. De raridade, os casos pas
saram a ser recorrentes e, no ano

passado, esse grupo 'passou a

representar 16,8% das ocorrências
da doença.

O estudo foi feito com pacien
tesde todo País e acompanhou315

ECONOM,IA CarlQs Brandão I

rtdacao@ocorrei,odopoVo,COm,M I

Nike
O Santos ea Seleção Inglesa (foto), agora, serão patrocinadas,

indiretamente, pela Nike. A gígante americana de roupas e
,

"

equipamentos esportivos apresentou nesta semana lima proposta
de compra que foi aceita pela britânica Umbro, fornecedorad.
material para a seleção inglesa de futebol, e patrocinadora do

Santos, no valor de 285 milhões de libras (582 milhões de.d6lares),
A operação permitirá à Nike fortalecer sua posição 'no segmento
do futebol, no qual é superada pela rival Adidas.

,

I
,Taxa 1
O BancoCentral {BC} informou ontem .(23) que a taxamédia

de juros cobrada do cheque especial das pessoas físicas ficou

em140% ao ano, 'aumento demeio ponto percentual em relação
a agosto, quando foi registrada em 139,5%. No acuinuladode
janeiro a setembro, o recuo "observado pelo BC atinge doh

pontospercentuais.

Taxa 2
"

A taxamédia de juros cobrada pelos bancos em suas operaçó�
com as pessoas físicas em setembro ficou em 46,3% ao ano,

apresentando leve recuo em relação a agosto (46,6%),infonnou
também o Banco Central (BC). No caso das pessoas jurídicas,3
taxa permaneceu estável passando de 23,1% em agosto parJ

23,2% em setembro.

Vivo
A operadora de telefonia celular Vivo perdeu participação de

mercado em setembro, ficando com 27,78% dos 112,753 rnilhõesde
celulares no País, no período. Trata-se de uma queda de 0,21'
porcentual em relação a agosto. A TIM, segunda colocada do

ranking, aumentou de 25,71% pará 25,87% em set�mbrosua
presença no mercado. A Claro, que teve em setembto 24,82%de,
participaçâo, mostrou ligeiro aumento frente à' posição de agosto,
de 2'4,76%.

i
"

. "�nwstil11Pnto
, , A Teléfonos de México (Telmex), controladora da Embratel,
'pretende investir US$ 700 milhões no Brasil no ano que vern,

segundo o diretor financeiro da operadora, Adolfo Cerezo.
.

Durante teleconferêncía com analistas para discutir os resultad�
do terceiro trimestre da empresa, o executivo revelou como sefi)

distribuído o plano de investimento em rede da operadora para
2008.Globalmente, os investimentos da companhia deven1

chegar a US$ 2,43 bilhões.
'
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Atletas e treinadores que escreveram com letra
de ouro seus nomes na história do esportp local

Equipes do Clube Atlético Baependl, uma das mais tradicionais da história de Jaraguá do Sul; grande rival do Acarat em

pfGáulke, Plazera, ta-ranto, Americano, Schunke e Zico; agachados: Babá, Horst, Bujão, Hamilton e Turíbio
,

.

u

.: ºfv���iémuito�que� pela Liga JoiriViíe�e de F�t�bdl.
�rte,·é uma mística populané Foí en�o que �m grupo: de

'� �1l) fato�;",de identidade global. ""desRôrtiSt� e �s'presidentek dos
Possui a virtude especial-de clubes; lid�radós pelo prefeito
congraçar os povos de todas as Arthur Muller; fundaram a Liga
condições de vida. É a alegria de Jaraguaense de Desportos.,Betn
todos que começa já na véspera, estruturado e com administração
cresce no dia do jogo e chega ao impecável, o futebol viveu seu

seu auge no começo da partida e momento de esplendor por mais
nu explode e implode na hora do gol. de três décadas, participando de

Na arquibancada está o povo campeonatos regionais e estaduais
de todas as periferias, está a com desempenho vencedor,
juventude de. todas as classes, histórico e épico.
estão profissionais de todas as O grande clássico regional era
extrações sociais. O futebol é um Baependi x Acaraí. As opções de
pouco do céu de Deus.

. lazer eram limitadas, então o

Na região, até 1952 os futebolocupava umlugarespecial

11,
campeonatos e� patrocinados no coração dos jaraguaenses. O

""."

. ,

, .... (.

ári�'tbdaticD�Baep'endi;' rico,
fófulavauma verdadeira seleção.
Já o plebeu Acaraí, com menos

�ei::'lltsos financeiros, era o time'

dos operários e da gente simples
do campo. Era: O time do povo.
A rivalidade era grande, mas
sempre houve muito respeito
entre ambos. Era uma festa

bonita - de um lado os azurras,
do outro lado' os vermelhos.

Depois dos jogos tomavam

aquela cervejinha gelada. Os
baependianos no badalado Bar
Catarinense. Os acaraianos no

bar Puli, ali, ao lado da antiga
Prefeitura, hoje Museu Histó

rico Emílio da Silva.

José Augusto Caglione
ésporté@ocorreiodopoYo.com.br
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UMA LISTA DE CRAQUES
Pelo Baependi desfilaram ao

longo dos anos craques como o

magnífico goleiro Gaulke os

ótimos Rolli Bruch, Heinz

Mahnke, Cascudo e o felino
Samir Mattar. Zagueiros vigo
rosos: Schünke, Schuerdtner,
Otacílio, Jorge Mattar, Zepi
Rocha, Salim, Americano, Sa
bará, Táti, Rubão, Sérgio Ku

chenbecker. Alas: Zico, Piazera
e Vicente Donini. Atacantes

rápidos e insinuantes: Hamilton
Garcia (o mais espetacular de
todos), Horst, Nutzi, Chiquita,
Schadeck,

.

Guido Fischer,
Homburg, Elizalde Leutprechet,
Osvaldinho, Turíbio, Amo
Vale, RainerWiele, Bugrinho,
Aldinho, Chol� e AlceuSimas.

Nomeio de campo: Baloquinho,
Adolpha Mahfud, Leonardo

Ferraz, Alcino Simas, Serginho
Sabel, Juquinha e o.mestre

Taranto.
Alinharam noAcaraígoleiros

espetaculares: Fio, Chiquinho,
Milton Stange e Adalbégio.
Zagueiros intransponíveis: Vino
Maba, Vergundes Krause,
Levinus Krause, EduardoMann,
Reginaldo Schiochet, Guido
Schmitt, Alíro Floriam � Lauro

Stoinski. Alas Laurinho, Chico
Voigt, Juvenal, Caglioni e Vital.
Atacantes Líli Fachini.Amandus
Emmendoerfer, Arturzinho, Lalu,
Edi, Nikei, Lino Voigt, Marços
Krause, [orginhoNagel eAfonso
Nagel, e, no meio de campo os

craques Sebastião Ayroso e

Mário Voigt� comanclavàm coin

clarividência o ritmo do. time
vermelho.

Acaraí entrando em campo: Cilo Ferreira, Antonio Estanislau Ayroso, Faustino
Girolla Vitor Emmendoerfer, Maba, Amadus Emmendoerfer e Sthal

"
- .

,I P[RFIL '

Homenageando todos os jogadores e clubes da região, futeból com raçae dísposlçâo tlmpamente.:cla em todas; com asduas-eq(Jipesadentramaogramado;�erfiladas.Ogóleirobaependiano

descrevemos o perfil de dois craques que faziam os finai� d,ê, serwn_a� .. (l�em:iinação, mas ia na bola. c a bola, 'clare, seduzida portamanha . 'perguntouclhe: "Murro 'peixe?" 'Sebastião apenas sorriu .. Jogo Bem

dos jaraguaenses mais alegre. Um azurra, o outro escartàte,�Taráflfo'ê'·· lealdade, acabava por procurá-lo, onde ele estivesse. O caso é que-ele disp,utado, lá e cá, os dois goleiros:pegandotudo. Falta nasproxim,idades
. SebastiãoAyrpso,' . � .... '. '.

'
. também sempre estava onde ela gostaria que estivesse. Diria até que da grande área baependiana, Sebastiãoaj.eito� abola, tomou distância,

. Os ,dois,T�o .

.eS�.bastião viveram situações semelhantes dentro era encontro marcado, desde o dia em que ambos se conheceram. 'correu e bateu de vês dedos. A bola éncooriu'á'barr-eira, desérevel,J uma
das quatro linhas. Ambos tinham a missão de comandar seus times, Desarme, passe, drible, chute colocado, lealdade e espírito de equipe. curva sinuosa e entrou no ângulo superior. Indefensável. Espirituoso,

darritmo ao esquema tático dentro do jogo. Assimfoi o grande Taranto. Sebastião aproximou-se do goleiro emurmurou, "nem tudo que cai na

Ensina o Marquês do Xapuri; "O passe é razão, o drible é intuição. SEBASTIÃOAYROSO - Era um craque arrebatador, "hipnotizava" o rede é peixe. Às vezes é frango". Elegante, o grande goleiro azurra o

Umvemdocérebro,ooutrodecoração.Aboladopassedáfruto.Abola adversário e depois lhe roubava a bola, numa fração de segundos. cumprimentou. A bola guarda dele, para sempre, as mais temas

do dnble dá flor. O gol é conseqüência, é ponto final de uma jornada, é Exímio cobradbr de faltas, no melhor estilo de Ronaldinho Gaúcho. recordações.
sonho que se finda". . Clarividente, jogava, via o jogo e antevia a jogada. Era regente e solista. Todos que fizeram do futebol um pedacinho do céu, recebam as

TARANTO - Era soberbo no meio campo. Jogava com classe e Numa arrancada fulminante decidia o jogo. Fora das quatro linhas, nossas homenagens, do tempo em que vocês foram espetaculares e

elegância, um catedrático em ética. É a prova de que se pode jogar adorava pescaria. Comenta-se que, em um clássico Baependi xAcaraí, uma cidade inteira o êxtase.
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esporte@ocorreiodopovo.com.br

Omeça hqe naArena Jaraguá
a fase decisiva do 'Grand Prix'
Oito seleções continuam

na briga pelo título da
terceira

_
edição

lUll-MAR PIVATTO

GUARAMIRIM

A partir de hoje, oito seleções
iniciam a segunda fase do 3º

Grand Prix de Futsal. A Arena

Jaraguá já está pronta para

receber a competição, que terá a

final neste sábado, às 10h da
manhã. Nesta quarta-feira serão

quatro partidas abrindo os

trabalhos. Os ingressos já estão à

venda nos Postos Mime Matriz,
da Kohlbach e da Weg II, além
da Falcão Sports. Para as rodadas

de hoje até sexta-feira, o valor é
de R$ 10. Já para a decisão de

sábado, o valor será de R$ 15.
O vice-presidente de ad

ministração da CBFS (Conte
deração Brasileira de Futsal),
Hideraldo Santana, disse que a

competição vem servindo de
laboratório para o Brasil receber

o Mundial do ano que vem.

"Algumas regras foram adotadas

porque é o mesmo que a Fifa usa

em eventos internacionais".

-'�:m<
Brasil, dos alas leeo e Valdin, treinou ontem em dois períodos na Arena Jaraguá

Dentre elas está de que crianças
acima de dois anos, pagammeia
entrada (válida também para
estudantes). ''A gente sabe que

crianças acima dessa idade já
.

ocupam uma cadeira. Se não

cobrar, pode tirar o lugarde quem
comprou e aí causa a superlota
ção, algo que queremos evitar",
justificou Santana.

"O dirigente também rebateu
as críticas que falavam que o

. Grand. Prix recebeu seleções
muito fracas. "Qualquer campeo
nato, na primeira fase, tem times

mais fracos.Agora o nível técnico
aumenta. E a gente convidou paí
ses africanos, asiáticos e europeus
justamente para promover este

intercâmbio, algo que a própria
Fifa pede", comentou. A rodada .'

de hoje começa às 14h. Bomlem-
.

brarqueo ingresso valepará todos
os jogos do dia.

CONFRONTOS DE HOJE

15H30 - HUNGRIA X ESLOVÊNIA
A Hungria é praticamente o mesmo time que fez amistosos com o Brasil no ano>passado no Parque Malwee. Tem como

destaque o ala Madarász, que é responsável pórprancarnente todas as ações do time, por sinal, muito bem organizado
taticamente, A Eslovênia é outra surpresa da competição, A maioria dos jogadores tem no máxlmc 21 anos. O futsal vem

crescendo bastante no país, que tem como esportes mais populares o futebol e o esqui.
,

lifi "<r,. "

17H30\... ARGENTINA X BfLGICJ
A Argentina é a atual vice-campeã pan-americana, mas tem neste time apenas .(juatro jogadores que participaram dacompetição
no Bio de Janeiro. Entre eles, Q pivõ Amas, destaque da equipe e hll11.dos melhores jogadores deste Grand Prix. A. Bélgica,� a

única seleção que, além do Brasil, tem brasileiros no elenco. Os alasZico e André se naíuralizararn belgas e integram a equipe,
que já foi campeã européia em 2004. É também um time jovem que passa por renovação.

20H - BRASIL X EGITO
O time brasileiro é formado apenas por atletas que atuam aqui. É o grande favorito da competição, já que venceu as duas edições
anteriores. O maior destaque é Falcão, melhor jogador do mundo, mas tem nos novatos grandes talentos, como Mithyuê, Willjan
e Cabreúva. O Egito é considerado o melhortime do continente africano. Tem um sistema ofensivo muito forte e muito rápjdo,
mas falta objetividade na hora da conclusão, O maior destaque é o camisa 6 Abd EI-Mawla.

, Festival
A diretoria do Esporte Clube

Flamengo, do Garibaldi, promoverá
nos dias 15 e 16 de dezembro um

grande festival de Futebol Suíço na

sede do clube. Os interessados

podem entrar em contato com

Foguinho, pelo e-mail

claudemirfla@gmail.com ou nos

telefones 9958-5317 e 3376-1 Õ52. O
valor da inscrição é R$ 100.

o que falta?
Ontem na coletiva de imprensa do Grand Prix, o vice-presidente de administração
da CBFS também comentou sobre o fato do futsal ainda não estar no calendáJio
olímpico. Para o dirigente, não passa de questão política. ':Alguns alegam o fato do
futsal feminino não ser tão desenvolvido. Mas e o boxe? Não-tem mulheres e

mesmo assim é olímpico", comentou. O presidente da Fesporte, Cacá Pavanel�
acredita que existem pessoas que torcem contra o futsal. "Tem modalidades que'
não querem que isso aconteça", disse, sem citar nomes.E o Brasil é o país que
mais está se mobilizando para tomar isso possível.

Futsal de base
A equipe sub-17 da Malwee/ I

I

CEJ/FME manteve 100% de

aproveitamento no Estadual e, com

nove pontos, está próximo da vaga

para a semifinal da competição. O I

sub-13 da Aurora/CEJ/FME também

segue com tudo na briga pelo titulo

e se garantiu na 5a fase do çstaduru
com o primeiro lugar do grupo.

Triatlo da Impulso vem aumentando a competitividade a cada ano

com nível técnico mais elevaa�
No individual, dois recor

forarnquebrados.Gabrielda (ffiIl
,foi o campeãono masculino�

o tempo de 42mini2�eg e IvatU

Bredt levou amelhorno ferrJÍIlÍl'D
com 47seg53seg. Ambos são�
[oinville. No total, 78 atle�

participaram da competiçá�
sendo 12 no individual e 66 no�

vezamento. Os atletas foram p�'
miados corri medalhas, camisC�
e brindes dos patrocinadores, O

campeões receberam Trofi�
. Especial confeccionado pelt
artista Paulo David da Silva.

Mundial 2008
Mesmo Jaraguá do Sul tendo sido
anUnciado como uma das sedes do
Mundial do ano que vem, alguns
detalhes faltam para a confimnação
oficial. "É uma competição cara, por
isso estamos buscando parcerias",
disse Pavanello. É possível que o

grupo da Espanha seja na Arena

Jaraguá e que o Brasil jogue três

partidas da segunda fase aqui.

Mudanças na tabela
Dois jogos tiveram data ateaoa no

Campeonato Amador da Primeira
Divisão. Os aspirantes de João
Pessoa x Noite a Fora e os titulares de
Caxias x Botafogo jogarão no sábado,
mantendo os horários e o campo do

alvinegro de Santa Luzia como sede,
Eles são válidos pelo jogo de ida das

quartas-de-final da Primeirona.

Equipe· é tetra no

triatlo da Impulso
JARAGUÃ DO,SUl
A equipe formada por José

Carlos Fagundes, Sílvio Ewald e

Valeir Vicentin conquistou, no
último domingo, o tetracam

peonato doTriatlo daAcademia

Impulso. Eles fecharam a prova
com o tempo de 36min25seg.
Com patrocínio daKantanSushi

Lounge e Menegotti Indústrias
Metalúrgicas, esta foi a edição
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