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Pavimentação e posto de
saúde como prioridades
Com 2.300 habitantes) o Bairro Chico de Pa� tem como uma das pecularidades, a união de seus

moradores. Uma prova é o Conselho Comunitário de Segurança com atuação no combate à criminalidade.
CÉSAR JUNKES

Em dia de chuva,:a Rua Dorval Marcatto vira lama pura; moradores pedem pavimentação para solucionar o problema .PÁGINA 5
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Desatar os nós
"Industriais de todo o Brasil

estiveram reunidos em Brasília
até ontem no II Encontro

"Nacional da Indústria (ENAI).
Um dos destaques da pauta foi
a necessidade de reformas
estruturantes que permitam o

desenvolvimento sustentável
do Brasil. Uma reforma tríbu
tária que' desonere o setor

privado e permita que ele se

desenvolva, gerando renda e

emprego' ern todo o país, foi
uma das unanimidades nas

falas dos principais partici
pantes e destacada pelo pri
meiro vice-presidente da

Federação das Indústrias

(FIESC), Glauco josé Côrte. "É
urgente uma reforma que

simplifique o sistema tributário
brasileiro e dê espaço para que
as empresas cresçam", afirmou.

Segundo Côrte, aliada à
<'

Uma reforma urgente que
simplifique o sistema tributário

e dê espaço para que as

empresas cresçam"

redução na carga tributária
seria necessária uma reforma do
setor público, que aumentasse

a produtividade e eficiência da

gestão governamental, o que

permitiria também um aumento

dos investimentos.
O empresário Jorge Gerdau

, [ohannpeter, doGrupoGerdau,
falou no mesmo sentido ao

defender umamaior pressão do
setor empresarial contra a

manutenção da Contribuição
Provisória sobreMovimentação
Financeira (CPMF). Gerdau
defendeu uma redução gradual

uma capital ou de urna cida- malmente encontrado em

de entre as maiores do país, orquestras jovens, mas que
perguntei-me se Jaraguá dó

"

têm realpr�zer estétíco -(�lém
Sul ficava em Santa Catarina - de social) e víslumbra� um!

ou no Paraná. Não importava, oportunidade para o futurcr
de qualquer modo iria co- que s igrrifica exatameritl

nhecer esse trabalho, pois chances 'para poder realizai
como compositora da cha- plenamente o que se valoriza,
mada "música de Concerto' »no que se acredita e confia,
(ou Clássica, ou Erudita), Bem, a considerar o nível
considero importante estar que a orquestra de uma cida'

informada sobre o que fazem de até então desconhecia!
origem a uma pequena, or- -

as orquestras do país. 'tem conseguido nos pOUCOI
questra. A falta de espaço para

.

A primeira boa impressão
.

anos de existência, o futuroae
os ensaiose a necessidade de re-

da noite foi encontrar a casa todos os envolvidos e, oxalá,al
cursos financeiros para manu-

.

lotada. Sinal que o interesse 'boa parte do Brasil, está muit�
tenção da orquestramotivaram da população local vai além bem direcionado. Amém! Pa'
'a fundação de uma sociedade.

. das músicas "de sempre". rabéns aoMaestro Daniel Bor'
Em 1956, é fundada uma , E a satisfação continuava, tholossi e a toda a equipe!

, associação musical.e teatral,
passo a passo. Primeiros acor-

-

'denominada Sociedade' CuI- ÍI Silvia de Lucca, Mestre em
des bem _afin�d.os, co�s,a e,ssa'

-,

Art,es, eompostora paulistana,
tura Artística, concretizando li b

- b r r

, em ora tao a�lca, esta caren-
,

'(Escreve sobre música na

.aspiraçãodo grupo de músicos teemmuitas das.nossas m,_an.i:'-.�, çolima"lscas Musicas":
, e entusiastas-das belas artes, em, festações musicais'. Ritmo' .www.lucianopires:com.br)
difundir o gosto pela música e

.

, teatro, ,e ímpulsionar a vida
, cultural da cidade.'

Hoje, commais de 50 anos,

a SCAR continua sua luta ..Ao

contrário do tempo de seus

fundadores tem uma bela sede,
mas continua com a escassez

derecursos e correndo atrás de "

seu objetivomaior, impulsionar
a cultura, contribuindo na

formação e acreditando na

educação como real potencial,
transformador.

do' chamado imposto do che

que, para que o governo tenha

tempo para fazer os ajustes
necessários mas, ao mesmo

tempo, garanta que ela vai

acabar. "Essa é �ma ótima

oportunidade de: forçarmos'o
governo a otimizar os seus

" digastos, isse.
O presidente da FIESe,

Alcantara Corrêa, concorda.
"Temos que derrubar esse para
digma. 'O governo tem que

aprender que também deve
fazer a sua parte, principal-

'

mente na redução das despe
sas", afirmou. Segundo Corrêa,

'

eS�\.Jé um passo, fundamental

para que os governos, em todos

os níveis, possam fazer os in
vestimentos necessários ern

infra-estrutura, ainda um dos

principais gargalos ao desen

volvimento."

• PONTO DE VISTA

Música impulsionando
a cultura

No mundo todo, as pessoas
tocam e ouvemmúsica. Existem

, tantos gêneros demúsica quan
tos povos.e, lugares-diferentes.
Em cada canto do planeta, a
música .desempenha uma parte
muito importante na vida das'

pessoas" seja na religião, como
meio de comunicação, como
.entretenimento, ou simples- ,

pela musica, trazida pelos
imigrantes e se incorporando a

cultura da nova terra. Já rio
.

, início da década de 10 foi
formado o primeiro conjunto
musical "PulmõesdeAço''. As
sociedades conternplavarn
apresentaçõesmusicais, alémde
bibliotecas e salas de cinema.'

Na década' de trinta criou-se o .

mente como um pr.azeroso primeiro coro de, moças da

passatempo. Igreja Evangélica..
Para muitas' pessoas, a Na década de 40, violino e

música é uma atividade social, piano animavam os filmes

quer numa pequena banda, ' exibidos no salão Buhr, no,
regional, quer numa grande " tempo do cinema mudo", e o

orquestra sinfônica. Fazerparte
. local reunia a sociedade jara

de um grupo já é muito gra- guaense. Ao violino, Francisco
tificante, mas uma das grandes Fischer, descendente de hún
maravilhas de se poder fazer garos e, ao piano, Adélia Pia

música em conjunto é o fato de -zeira, de italianos. Os imigran
sua beleza poder ser enriquecida

'

tes trouxeram a música, atraí
com uma variedade de vozes e ram é desenvolveram outras

instrumentos. artes. Na residência da família

Jaraguá do Sul também Fischer, músicos foram aos

-onstrói sua história encantada, . poucos se juntando, até dar

• Sérgio Luís
Pacheco, Vice
presidente da SCAR
para Música

Surpresa vinda
de Jaraquá do Sul!

É sempre muito bom cons

tatar que o Brasil é muito
maior e plural que o eixo Rio
- São Paulo constante na,

'

grande mídia. Desta vez tive
a grata e prazerosa surpresa
em Florianópolis, no teatro

que os moradores da cidade
chamam simplesmente de
TAC. Como turista curiosa
passei pela portaria para ver

o interno do prédio e saber da

programação dos próximos'
dias, uma vez que sempre pro
curo me informar sobre as ins

tituições e os eventos cultu-
'

rais existentes nos locais que
visito. "Orquestra' FilarmÔ�
nica de Jaraguá do Sul" anun
ciava o mural e um bloco de

, folhetos. Por não se 'tratar de

preciso - como faz bem aOI

.ouvidos! Cores, muitas corel,
fruto da multipliCidadt
timbrística, o que se consegut
por músicos que conhecem

- bem seus instrumentos, t
, mantêm técnica suficíens
para serem capazes de lhel
fazer soar com tal riquea
Respeito ao estilo e ao caráter:
,vals.a que pareça valsa,
música alemã que pareç
"música alemã, tão simple
assim, mas juro, coisa muito

custosa de se conseguir, e pOI
,

quê? É preciso bem mais do
.

que talento paraisso, requer
conhecimento (sobretudoé
maestro), diferentes referes

ciais, pesquisas.e técnica im,

trumental. Entusiasmo: nor'
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Rpalidade
Secretário do Desenvol

vimento Rural, Amarildo

Sarti, atende convite da

Câmara de Vereadores pa

ra falar, hoje à noite, sobre
,

projetos e ações de sua pas
ta. Leva embaixo do braço
um raio-x completo da

agropecuária domunicípio
quepoucosconhecem. Até
mesmo, pode-se direr; l)

próprio Legislativo.

Onde? 1
A 20ª Schützeníest, em

'outubro de 2008, aconte
cerá na semana posterior à

eleição municipal e por en
quanto ainda não tem

espaço físico definido. No

parque de eventos, pelo que
consta, agora só pagando
aluguel. A prefeitura tem

até ser terça-feira, dia 30,
para désocupar a área.

Onde 2?
.

Aliás,' a' pedido da
vereadoraMaristelaMenel

(PT do B) o presidente da
comissão organizadora da
festa está sendo convidado
para ir àCâmara falar sobre
os resultados da última

edição. E de propostas para
o evento do ano que vem.

Éisso

, ARQUIVO/OCP

Grave
CPI que investigá a terceirização da merenda

escolar já teria levantado cerca de 20 irregularidades.
Entre elas, o usode servidores públicos comomão de
obra, recolhimento de ISS no endereço de origem,

,

que é São Paulo e absoluta falta de controle sobre os

alimentos servidos aos alunos.

Reação
Da vice-prefeita Rosemeire Vasel (PC do B) a coluna

recebeu email que vai reproduzido na íntegra. Abre

aspas: "Em resposta às afirmações do vereador Dieter

Janssen, nesta coluna, a vice-prefeita Rosemeire Vase!

primeiramente questiona: qual atuação concreta o

vereador tem em prol da comunidade jaraguaense? E

julga inadequado o pronunciamento deste vereador, que
fala publicamente sobre o assunto sem que tenha

apresentado um parecer oficial sobre o caso. A vice-
.

prefeita ainda anuncia que não é Janssen que entrará

com processo'contra ela, mas ela que vai processá-lo
por calúnia e difamação." Fecha aspas.

Quando há boas opções,
o resultado aparece. Na,
Oktoberfest de Blumerrau,
Juntas e em um único pa
vilhão; cinco cervejarias ar-
tesanais .responderampor A informação de.que o vereadorDieter [assert (PP)
44% das vendas -de chope protocolaria ontem representação contra a vice-

quebateram�casados365, ,." prefeitaRosemeireVasel (pedo B), foidada pelo próprio,
tnillliros.ABrahma,emdois' por telefone, à coluna. Incluindo acusaçãode fálsídade

pavilhões,'véridEiu'195"rnil ideológica. E nãopediu sigilo. A coluna errou, sim.'ao

litros, incluídas 19 mil gar- nominá-lo como relatordaCPI que investigao contrato
"

B'
'

rafas,decewejasimport:qdas - "de terceírização da, merendaescolan ,Mas atepre
'coinetdalizadas uosresrau= , 'sentaçâo está em fase de avaliação, confirma a assessora'

nmteS.-N ,"" "':'
"

,lo' de jans�en, Fernanda Klitzke ' '

-

,: ';' ...�t·" '. ,'\ :\, I"
'"

",,'

Esclarecendo

Celso Machado
I1'dacao@ocorreiodopovo.com.br

Encalhado
A reforma administrativa

do Samae ainda não foi
votada na Câmara. Na

sessão de segunda-feira foi
retirado da pauta a pedido
do líder do governo Pedro
Garda (PMDB). E reme

tido ao gabinete do pre

feito Bertoldi para novas

mudanças na proposta ori
ginal.

Andando
Obras de asfaltamento

do último trecho da Rua

Elsa Trapp Maier, no

Garibaldi, extensão de 1,2
quilômetro estão em

andamento. Com inves

timento de R$ 426 mil,
,

uma pa� vinda do Mi
nistéricP'c1ás Cidades. Ne
cessário e inadiável, com
garantia de dividendos
eleitorais.

'Pois é
Perguntinha que muita

gente fai: se o país 'se
tornaráingovernávelsem
a CPMF, então, como era

governado antes dela?
Com certeza, quem tem a

resposta é o PT e seus

enteados.' ,

Complicado
o verão em Floria

nópolis pode ser preble
mático. A construção de
ui:nà subestação da Ce

lese, atrasada seis meses,

só sairá do papel 'porque
o governador Luiz Hen
rique aceitou que seja ao'
lado da casa dele, no
bairroAgronômica.A de

manda de turistas está
projetada em mais 35%.
Se faltarenergia, também
faltará água, toda bom-'

-beada do Continente,

QUINTA-FEIRA, 25 de outubro de 2007 I 3

RETRANCA

Quase não passa dia que algum deputado de todos

os partidos não faça um relatório sobre o crescimento

de filiadosnoEstado. COmo se isso fosse definitivepara

eleger este ou aquele candidato. O que-vale émilitância
nas ruas e voto na uma. Mas serve commoedade troca

no balcão de negócios da política;

Barbaridade!
o juiz Edílson Rodrigues, de Sete Lagoas (MG), em

várias sentenças já proferidas considerou incons

titucional a Lei Maria da Penha e rejeitou pedidos de
,medidas protetivas paramulheres sob risco de violência

'por parte dos companheiros. Ele' chama a proteção à

mulher de "diabólica" e a lei de "monstrengo tinhoso".

Absurdo
Trinta e dois mil contratos com ONGs são

investigados pelo Ministério Público Federal. Em

outros países, pelo próprio nome- OrganizaçãoNão
governamental- não entra dinheiro público. Aqui,
para o ano que vem, o orçamento daUnião reserva a

bagatela de R$ 4 bilhões para asONGs.Quatro vezes:

mais que o previsto para a segurança pública.

, Malandragem
Para fugir da pontuação que pode levar à perda da

carteira motoristas têm registrado veículos em nome

de pessoas que não têm a CNH. Agora, tramita na

Câmara dos Deputados um projeto paramulta extra
ao proprietário que, �� '15 dias', não informar dados
do infrator. Em Jaraguá há vários casos do gênero.

Sem volta
A transferência de 660 dos 1.168 servidores do ,

Departamento Estadual de' Infra-estrutura para as

secretárias deDesenvolvimentoRegionalestámantida;
segundo o presidente do Deinfra, Romualdo França"
em, reunião' (foto) com a COmissão de Trabalho da

Assembléia. O destino de cada um será determinado

pelaSecretaria deAdmínistração doEstado.Na contra
mão de apelo do síndícatoda categoría.j,

.

- '-

,..:-............�,�,........._A' .."••I.':::I'.....:r•..Jl�z:.::.:A_..��_.........!Io.���
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Comsea visa criar política a

favor da segurança alimentar
llis vão estabelecer

ações para aSSl'gurar
uma boa alimentação \

GENIELLI RODRIGUES

JARAGu4 DO SUL
"Você se: sente seguro para se

alimentar em qualquer estabele
cimento de Jaraguá do Suli", é

o que questiona o presidente do
Comsea (ConselhoMunicipal de
Segurança Alimentar e Nutri- '.

cional) de Jaraguá, Rainízio Ra
dünz. Paramelhorar a qualidade
alimentar e nutricionaLda po

pulação o Comsea espera criar

em breve políticas públicas para
.

o setor, instituindo uma Política

_
Municipal de Segurança Ali
mentar e Nutricional.

Radünz explica que a Lei�a

cionaI de Segurança Alimentar
prevê a elaboração de normas

municipais para o segmento. Es
tas leis estarão pautadas em di
retrizes gerais que vão desde as

condições de acesso aos alimen

tos; conservação da biodiversi-.

dade; promoção da saúde e da

nutrição; garantia da qualidade
dos alimentos até a imple
mentação de políticas públicas
que asseguram a segurança
alimentar e nutricionais.

"Na prática as leis vão esta

belecer as ações do município,
para assegurar a segurança ali
mentar em várias áreas, desde a

matéria-prima, com os pe

quenos agricultores, as in

dústrias de alimentação, até os

órgãos de fiscalização, en

tidades beneficentes e esta

belecimentos comerciais",
explica o presidente.
A vice-presidente do Com

sea, a nutricionista Adriana

Braum, cita' o monitoramento

nutricional de estudantes como
um exemplo prático. "Se a lei

municipal de políticas públicas
instituir que O monitoramento

nutricional deverá ser de sete a

14 anos isso deverá ser cum

prido", explica. Segundo ela, as
políticas públicas para alimen-

OPINIÃO
Você se sente seguro para se alimentar
em Jaraguá do Sul?

"Acredito que quem faz a

segurança é também a

pessoa. É ela que escolher o
melhor lugar para comer".

. ledo José da Silva, 52,
técnico em administração.

"Em lugar nenhum estamos

seguros. Acho que só em

casa, porque em casa a

gente sabe o que faz, sabe o

que está comendo".

Anita Link, 62, aposentada.

fOTOS CÉSAR JUNKES

':Acr�d,tto que desde que
colo��m a categoria do
estabelecimento (A, B ou C) o

pessoal tem tomado cuidado".

Marcelo Arenhart, 35,
professor de educação física.

Depende muito do

lugar, se é um local

higienizado, com uma

cozinha limpa".

Sandra Vieira dos
Santos, 33, zeladora.

Onde 'vou todos os lugares
são limpos e ajeitados.
Moro há 33 anos em

Jaraguá do Sul e nunca tive

problemas neste sentido,
procuro comer em lugares
que eu conheço".

Teresinha de Oliveira, 50,
costureira.

tação abrangem uma áreamuito

grande e se interligam, por isso
elas devem ser formuladas e

pensadas em todas as áreas

sociais. O projeto ainda precisa
ser encaminhado para a

Câmara de Vereadores para

que iniciem os trabalhos de

elaboração das leis.
O conselho não é um órgão

fiscalizador, mas tem o objetivo
de dar assistência a garantir a

segurança e a qualidade nu

tricional da população.

Bombeiros de todo Estado

participam de treinamento
GUARAMIRIM

Os Bombeiros Voluntários
de várias cidades do Estado
estiveram na manha de ontem,
24 de outubro, no quartel dos
bombeiros de Guaramirim.

Compareceram representantes
das corporações de Joinville,
Jaraguá do Sul, lndaial, Ca
çador e Ascurra.

Omotivo da visita é o 4º En
bov (Encontro Nacional dos
Bombeiros Voluntários) que

acontecerá nos dias 16 e 17 de
novembro na cidade de Caçador.
Participarão do encontro todas
as corporações do Brasil e ainda
bombeiros vindos da Venezuela,
Argentina, Paraguai, Chile e

Portugal. Foram citados apenas
os países que já confirmaram

presença, porém outros foram

convidados também.
O governador do Estado, Lu�

Henrique da Silveira também
participará do encontro e na

oportunidade haverá palestras
de curso paralelode salvamento,
estruturas colapciais, deb�tes
sobre a ABNT: (A�sócí�ção
Brasileira de Normas Técniças)
e incêndios.

Para o comandante do çorpo
de Bombeiros VOluntários de

Caçador, Dioclécio de Moura,
esta será a oportunidade de

aprimorar conhecimentos téêni·

cos na área. "Países como Chile
e Portugal darão cursos em áreas

de socorro aéreo e incêndios

florestais, além do prazer de
reunir as maiores lideranças no

assunto", comentou. (Osni
Alves)

Dioclécio de Moura e demais autoridades na área em Guaramirim

Cuidar de quem cuida, é tema

do 30 Seminário de Inclusão
CORUPÁ.
_ A Secretaria Municipal de .

Educação de Corupá, através do
Caeco (Centro deAtendimento
Especial de Corupá) promove o
III Seminário de Inclusão, com
o tema "Cuidar de quem cuida",
nos dias 8 e 9 de novembro, no
auditório da Secretaria de

Educação. O objetivo do evento
é capacitar os profissionais que
trabalham com alunos portadores
de necessidades especiais.
A abertura será dia 8 de

novembro (5ª feira), às 19h com
apresentações culturais. No dia

9, no período matutino, haverá
palestra comNisleide Apparicio,
sobre o histórico do Cemespi
(CentroMunicipalde Educação
Alternativa), de ltajaí e na

período vespertino serão
oferecidas quatro oficinas,
ministradas pela equipe do

Cemespi
O público alvo do seminário

são pais de alunos do Caeca,

professores de Corupá e

convidados. A� inscrições são

gratuitas e podem ser feitas nas

escolas. Outras informações na

Caeco: 3375-2351.
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o CORREIO NOS BAIRROS

Chico de Paulo dá-exemplo
de união entre osmoradores
Pavimentação é uma

�as prioridades na

lista da população

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
União é praticamente uma

palavra de ordem no Bairro

Chico de Paulo. A Associação
de Moradores da localidade

pode ser citada como o principal
exemplo disso. Os integrantes
mantêm uma sede aberta à

população, com constantes cam,

peonatos de futebol e festas para
as famílias. Além disso, eles têm
um Conseg (Conselho Cornu

nitário de Segurança) de atua

ção significativa no combate à

criminalidade.
Conforme o presidente do

grupo, Aldomiro de Borba, as

ocorrências policiais sãomínimas.
'Não temos muitos furtos aqui e

.

nos sentimos seguros por isso",
comenta. Na opinião de Fabiane

Belarmino, 27, a tranqüilidade é

suficiente para ela desistir de

qualquer oportunidade de deixar
o bairro. Além disso, quer
conservar as lembranças de toda
umavida tendoo localcomoponto
de partida. Elamora noChico de
Paulo desde que nasceu, a

exemplode inúmeros familiares.
Mesmo vivendo no bairro há

menos de dois anos, a paranaense
Marlene Lopes Fusi já se deixou
influenciar por este entusiasmo.
"O Pessoal daqui é muito bom",'
diz. Mas, em 'contrapartida, a co
merciante lembrá alguns itens .

ainda faltantes no' qu6ito infra
estrutura pública.

pouco para serem atendidos.

Segundo o secretário deObras
Públicas e Habitação, Alberto
João Marcano, existem cerca

de sete solicitações de asfal-

Crescimento populacional aumenta a demanda por serviços públicos

Ela cita a necessidade inves

timentos das pastas de Educação,
Obras e Saúde. Com um cres

cimento acelerado, os habitantes

começam a ter problemas em

encontrarvagas nas duasprincipais
escolas dos arredores, a Anna

Towe Nagel, no Água Verde, e a
Maria Nilda Salai Stahelin, na
TtfaMartins.

Paralelo aos pedidos de

construção de escolae creche, os
moradores também querem a pa

vimentação de ruas. David Silva

sugere que o asfalto chegue, pelo
menos, às estradasutilizadas como

rota dos ônibus de transporte
coletivo da Viação Canarinho. O
desejo se estende também à co

merciante Eliane Parizotto, do
Loteamento Firenze. "Quando
chove, fica tudo intransirável", diz.
Omesmoproblema acontece nas
ruas Dorval Mareatto e Arthur

Breithaupt, que recebe intenso

tráfego de veículos. Outra soli

citação diz respeito à construção
dê um Posto de Saúde.

da a possibilidade de instalar

uma crechenobairro,mas nem •
o projeto foi feito até agora. t:

-

AldomirodeBorba, esse proble
ma vem se tornando cada vez

mais sério. "Conseguimos que o
Sarnae e aCelesc ligassem água
e luz, mas além disso fica difícil
fazerporque os loteamentos não

estão legalizados junto à Pre

feitura", explica.

IRREGULARIDADE DE RUAS

No passado
Atualmente com cerca 2;3 mil habitantes, conforme o Censo de 2000 do

Ibge (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica), o bairro ainda reserva

alguns resquícios do passado. O próprio nome tem esse intuito. Ele remete.

ao primeiro habitante da localidade. Joaquim Francisco de Paulo nasceu no

meio do Oceano Atlântico enquanto os pais eram fràasportades da África
para o Brasil, como escravos.
A história com Jaraguá do Sul começa nomomento em que Emílio Cartos

Jourdan envia o primeiro grupo de operários à terra arrendada pela Princesa
Isabel, em 1876. Eram 430 hectares e o afro-descendente acabou indo morar

no bairro que, mais tarde, ganhou o seu nome. ':Apesar de ter tido colonização
de imigrantes europeus, em suma alemães, a comunidade fez essa

. homenagem ao Chico de Paulo pela relevância", lembra Phiffer.

O imigrante era casado com Escolástica Cercai, uma das primeiras
mulheres a tocar folUs (espécie de gaita), na cidade. Os dois não tiveram

filhos e não se sabe exatamente em qual ponto moravam, apenas que
habitaram as margens do Rio Itapocu.
MAIS HISTÓRIA - O primeiro cemitério do Chico de Paulo surgiu em 1904.

Até hoje, se pode encontrar túmulos com sepultamentos datados de 1907.
Foi na capela do local que o historiador Emílio da Silva recebeu o batismo.

De acordo com o presiden
te, Aldomiro de Borba, o local
tem hoje duas quadras de fu

tebol, parque com brinquedos,
campo de areia para vôlei, chou
pana de festas e cancha de bo
cha. Tudo isso pode ser usado

pela população. Emdatas espe
cíficas, são até promovidas co- .

memorações e campeonatos es

portivos para crianças, jovens e
adultos.Juntos, os trêsenvolvem

.

quase 600 adetas a cada ano.

Segundo uma pesquisa
realizada pelo historiadorAde
mirPhiffer, doArquivoPúblico
deJaraguádoSul, oBairroChi
co de Paulo é oque mais possui
estradas irregulares dentro do

município. Paraopresidente da
Associação de Moradores,

O exemplo mais significa
tivo da tranqüilidade viven-

.

ciada no Chico de Paulo vem

daAssociaçãodeMoradoresdo
bairro. Há dois anos o grupo se

uniu ainda mais quando rece

beu umadoaçãodadiretoriado
extinto Clube Fluminense. A

responsabilidade pela sede, na
época desativada, foi repassada
para mãos dos habitantes e

desde então recebe melhorias
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EDITAL
Registro'de Imóveis da Comarca

.
- dá Jaraguá dQ Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do sui/se.tome público pelo presente.edital,

_ que EMPREENDIMENTOS LMOBILlÁRIOS
MARCATTO lTDA, CNPJ sob nO 82.902.586/

0001-44, estabelecida à Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, nO 1.188, nesta cidade,
requer com base no art. 18 da lei nO .6.766/

79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado na Rua 300-Expedicionário Oswaldo

Kanzler, Bairro Jaraguá Esquerdo, perímetro
urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo

caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão nº 204/2007, expedida em 20.06.2007, assinando como responsável técnico,
a arquiteta e urbanista Carine Eliza Picolli Marcatto, CREA nº 59182-6, ART nO

2608029-2. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de

40.428,96m2, sendo constituído de 1 (uma) parcela, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data, da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC,
Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 2007.

AOFlCIALA

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público
pelo presente edital, que NÉRI DE CARVALHO, CI RG nO

832.974-5 SESP-SC, CPF nO 398.333.569.15, empresário e

sua esposa RENllDA RÓPKE 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 lei nO6.515m, residentes e domiciliados
na Rua Max Nicolau Wilhelm Schmidt nO 290, nesta cidade,
requereram com base no art 18 da lei nO 6.766/79; o REGISTRO DO lOTEAMENTO,
denominado NEW LIFE, situado na Rua 05-Prefeito José Bauer, Bairro Rau, perímetro
urbano de Jaraguá do 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 nO

63864-5, ART nº 2478905-0. O 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. O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da
data, da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito

perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 2007.
AOFlCIALA

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Novo cardápio
o Restaurante da Arweg lançou recentemente um novo

cardápio. As novidades são as massas caseiras que
incrementam a cozinha italiana. Cadadia da semana possui
um cardápio dife��nciado. A cozinha mexicana é servida
na segunda-feira, açoriana (terça-feira), a oriental (quarta
feira), a campeira (quinta-feira) e a italiana (sexta-feira).
Já no-sábado a cozinha é brasileira e aos domingos alemã e

espeto corrido.

Horário
A Fundação Culturalde Jaraguá do Sul comunica que, amanhã

a Biblioteca Pública Rui- Barbosa encerra o atendimento ao

público às 17 horas, voltando a funcionar em horário normal no
sábado, 27, das 8 às Uh.

, FALECIMENTOS

EDITAL ,�
'1�"IC__ .'LII'C__�

Faleceu às 4h30 do dia
24/10, o senhor Lauro Luiz
Mohr com idade de 57
anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuária. da Vila Lenzi e
o sepultamento no

cemitério Vila Rau.

Faleceu às 7h15h do dia
23/10, a senhora Linda
Daugs Jungton com idade
de 82 anos. O velório foi
realizado na Igreja
Apostolo Paulo e o

sepultamento no

cemitério Municipal da
Vila Lenzi.

Faleceu ás 00h45 do dia
22/10, o senhor José
Paulino Ribeiro com idade
de 60 anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e
o sepultamento no

cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 4h30 do dia
22/10, o senhor Valdir
Agostinho Jukes com
idade de 55 anos. O
velório foi realizado na

Igreja Nossa Senhora

Aparecida e o

sepultamento no

cemitério Municipal da
Vila Lenzi.

.

Registro de Imóveis da Comarca

il _. �
II i' ....� I ! '�_de Jaraguá do $uVSC • "'8_

�
" .'

ISA MARTA MOHR ZIE- I .... =..... """'" �l!

MANN, Oficiala do Registro de iL__...=- -!l. � \ ---:�- I �··i r
Imóveis da Comarca de �
J�guá do Sul/SC, torna

púb� pelo presente edital, que CENTRO IMÓVEIS lTDA, CNPJ sob nO

04.636.570/0001··23,estabelecida na Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nO

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. N° 13269/2007,
assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Antônio Carlos
da Silva, CREA nO 47483-8, ART nº 233Ó900·5. 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
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11
O Intejs busca integrar e

descobrir talentos artísticos

Crianças tiveram a oportunidade de se apresentar para o público na Scar

fvento pnvoLvl' eerca

'�e 200 aLunos!atorps
�e 12 pscoLas da cidadl'

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO'SUL
A abertura do 11ª edição do

Intejs (IntegraçãodoTeatro Estu
dantil de Jaraguá do Sul) acon
teceu ontem à tarde,' no Centro

Cultural Scar, com a encenação

dapeça "OPatinhoFeio", doGats

(Grupo Artístico Teatral Seara

velho).PromovidopelaFundação
Cultural em parceria com oGats,
oevento prossegue até amanhã e

envolve cerca 200 alunos/atores
de 12 escolas e 11 professores/
direfores, totalizando 17 peças.
O presidente do Gats, Leone

Silva, também" presidente da pontuou.
Fecate (Federação Catarinense Todos os participantes dessa

de Teatro), destacou a: impor-ediçãosão doensino fundamental

tância da es�ola envolver-se no e estão divididos em três catego-

teatro, para desenvolver a ex- rias: infantil (até dezanos); infantil-

pressãoeacomunicaçãodoaluno. juvenil (até 15); e juvenil (acima
"Precisamos demais teatro emais de 16).A estudante do 9º ano da

música, pois opovobrasileiro tem . Escola Atayde Machado, Bruna

uma carência muito grande de Kurt, 14, está participando do

arte", comentou.Apresidente da Intejs pela terceira vez. "Faço aulas

FundaçãoCultural,NatáliaPetry, de teatro há quatro anos e penso

destacou que os objetivos do Intejs em seguir carreira artística",
são integrar e revelar talentos. afirmou.

"Vários alunos estão se apresen- Para a aluna da 5ª série do

tando aqui pela primeira vez e ColégioMaristaSão Luís, Heloísa
descobrindo o gosto pelo teatro", Coelho, 11, oeventovaiservirpara

colocar emprática os dois anos de
aulas de teatro. Ela vai se

apresentar no Intejs pela primeira
vez como a palhaça Lili da peça

"Que palhaçada". "Estou um

pouco nervosa porque não sei

direito como é", disse ansiosa.

Heloísa comentou que ainda não

decidiu qual profissão pretende
seguir, mas que provavelmente
será atriz ou cantora.

PROGRAMAÇÃO
HOJE: Início às 8 e 14 horas

AMANHÃ: Início às 8 horas
ONDE: Na Scar

Cpfet do :m�nicrpio não ad�re paralisação �� mantém aulas
JARAGUÁ DO SUL
O Cefet (Centro Federal de

.

EducaçãoTecnológica) começou'
Ontem paralisação nacional para
exigirocumprimentodapautade
reiVindicações encaminhada ao .

govemo federal. Na unidade de '.

Jaraguá do Sul, as aulas aconte
ceram normalmente ontem, já
que os servídores não aderiram ao

�oVim:eI'lto por não terem .sido
informados oficialmente sobre a

paralisação, que começou na
terça-feira e devem: se estender
até hoje.

A técnica em assuntos educa

cionaisda instituição,SuelyMaria
Anderle, também representante

do Sinasefe (Sindicato Nacional
dosServid6res Federais daEduca
ção) nomunicípio, destacou que
a .paralisação tem o objetivo de
provocar reflexão sobre a valoriza

çãoda carteiradocente, a irnplan
. tação de planos de saúde a todos

os servidores federais e amudança
deCefets para Ifets (Institutos Fe
derais de Educação, Ciência e

Tecnologia), proposta pelo
·governo.·

.

"Os servidores queremmelho

ria do salário, do plano de carreira
eesclarecimentossobre o Ifet, pois
não se sabe o que vaimudar e se

vai. trazer benefícios para a edu

caçãopública federal", comentou.
O Cefet do município atende

cerca de 460 alunos e oferece os

cursos de Moda e Estilismo,
Técnico Têxtil, Eletrotécnica e

Mecânica. A reportagem procu

rouocoordenadordoSinasefe em
Florianópolis, João Pacheco, mas
ele não retornou as ligações
telefônicas.' (DZ)

Manhã de Lazer

e Convivência e

Carreteiro no MARISTA

���G\_�� �� .'

.1e J@;g(9�
'ãoU

Co'{\�� ,..i.��
istO�

Brine

[Q)W&
PNEUS

SELECIONA PROFISSIONAIS

PARA A NOVA LOJA DE PNEUS

DE PASSEIO EM JARAGUÁ.

• VENDEDOR
• GEOMETRISTAI

BALANCEADOR
• MECÂNICO DE
SUSPENSÃO

• AUXILIAR/MONTADOR

DE PNEUS.

Todos os profissionais devem ter experiência
comprovada na função. Ambos os sexos.

Interessados devem enviar currículo

'para o e-mail: rh@dva-veiculos.com.br
.

ou marcar entrevista por telefone

47.3435-2222 corn Deoclécio.
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, Vitorino e Marta Penis são assinantes do Jornal
O Correio do Povo há 15 anos e antes mesmo de
tomar café eles lêem o jornal
JARAGUÁ DO SUL

A primeirá coisa que Vitorino e Marta Pellis fazem
quando acordam .é ir à varanda de casa buscar o

jornal. Antes mesmo de preparar o café da manhã,
sentam-se à mesa da cozinha e começam a ler o jornal
O Correio do Povo. Esta rotina se repete todos os

dias há 15 anos. "Quem 'acorda primeiro tem que
buscar o jornal. Segunda-feira parece que falta

alguma coisa aqui em casa", revelaMarta.

Entre os assuntosmais interessantes Vítorino destaca o
esporte e as notícias policiais. "Pelo jornal sabemos o

,- """ .

que está acontecendo na nossa cidade ..Conhecendo os

'MoS, cuidamos para não acontecer com agente",
revela. JáMarta gosta de saber o dia dos santos, esta é a
primeira informaçãoq& ela busca ao abrire jornal.

Um detalhe curioso é o fat� de V�toi�hO e a esposa'
guardarem todas as borrachas que S:;lO utilizadas para
manter o jornal dobrado. "Depoisde um Ou dóis
meses devolvemos as borrachinÍlas. Aqui em casa

não teria serventia nenhuma. Se todos guar-dassern o
, jornal' não precisaria comprar mais", 'aconselha.
Vitorino conta que; por causa" da visão,' teve que,
instalar mais luzes na cozinha, parafacilitar � léÚ:ura.
"Quando comecei a ter problenías'passeia assistlr tv,·

.

mas é no jornal, que encontre. as notícias locais

completas", descreve. Ao longo desses 15 ano�,. ele
acompanhou vários momentos do O Correio do
Povo e disse que' as mudanças gráficas deixaram o

impresso "mais vistoso". No final dá entrevista, mais
uma vez, Vitorino cumpriu o ritual, entregou a

equipe do O Correio do Povo uma sacola ch6iade
borrachas.

\ (1
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MOA
mZEMPORAí...

Que o novo líder do governo

�ertoldi na Câmara de

Vereadores, o vereador Pedro

Anacleto Garcia, deve mudar

o nome para Pedro

'�parecido" Garcia. É o que

lugere a turma do contra,

�vido ao tanto que Garcia

aparece nos jornais e nas

rddios, dando entrevistas.

INCONCERT

Cansados de muita labuta, os ex
integrantes do' conselho dos

anciões do governo Bertoldi,
decidiram que é hora de parar e

desfrutar um pouco mais da
vida. Mas não querem sombra e

água fresca, pelo contrário, vão

'radicalizar de vez. Ruy Lessmann
no acordeon, Leonidas Nora na

flauta, treinam diuturnamente

para formar uma banda, gravar
um CD e animar bailões pelo
mundo afora. Ruy, que' possui "

um talento raro na gaita, garante
_

uejá toca por inteiro. as músicas
"Fuscão Preto" do Almir

Rogério e "Estrada da Vida" do
Milionário e José Rico. Outra

coisa, a duplapensa em convidar
o lngo Rech, Sérgio Urlich, '

Charles Metsger e Mário

Siqueira, o popular
" Bozo"

para integrar _ a banda. Pode?
pode!

INAUGURAÇÃO

SOCIAL

Napróxima segunda-feira (29) às
18h30min, acontece em t'

POmerode, no Parque de

Eventos, o ato solene de
inauguracão do Instituto de PR� AGENDAR
Estudos �m Arquitetura Moda e

Design. O projeto é capitaneado
pelos amigos jaraguaenses Errai
Sasse, Celaine Refosco e Ana
Sasse.

PELICANO

No próximo dia 07 de novembro, às 20 horas, acontece uma esperta degustação da Casa

Valduga de Vinhos e Espumantes, pilotada pelo empresário João Valduga. Após a

degustação, o Restaurante Deutsches Haus oferecerá um jantar por adesão. Para partici�ar
do babado, somente com reserva antecipada na Adega Airoso Menezes, com meu amigo

Thiago, pelo fone 3370 0220.

QUINTA-FEIRA, 25 de outubro de 20071 09

Por Moa Gonçalves
(moaqoncalves@netuno,com,br)

No sábado (27) mais de mil pessoas devem

se reunir nas estruturas da ComBat, para o
1 Q Carreteiro do Atleta. Os grupos de

pagode Entre Elas, de Floripa, Ki Beleza, de
Joinville, e Nova Tendência, animarão o

festerê. A promoção é do VôleiMáster e do
futebol femininoOlympya deJaraguá
**

A Faculdade Jangada de J;l r: 1 c:uá, promove día
27 de outubro, a 3ª l'JI.,;;io do Dia' da

Responsabilidade Social do Superior
Particular. Vale a pena prestigiar.
**

Sábado à noite, após o Carreteiro doAtleta,
acontece na pista da ComBat, a Festa da

Tequila.
**

Dia 10 de novembro, em Massaranduba, será
realizado a 2ªStammtisch da cidade.
**

Sexta-feira, no Beira Rio, com a

participação do grupo de pagode Não Toca

na Quinta e vários DJs de renome, a festa

Celebration, promete agitar agalera comos '

clássicos dos anos 80. A promoção é do
BeiraRio e daDeep.lmperdível!
**

O meu amigo Ivan Torres já está contando

nos dedos os dias que faltam para a

inauguração, com grande pompa, de sua

Konigs Bier, em Jaraguá.
**

o meu abraço de hoje cheio de energias
positivas vai para o grande camarada

Fernando Engelmann, que além de ser um

ótimo goleiro, é gente boníssima.
**

Com essa fui!

"FRASE DO DIA
"Se fiz descobertas valiosas, foi mais por
ter paciência do que qualquer outro
talento." - Isaac Newton

II DICA DE QUINTA
Curtir a "Engenho eletro" na Bierbude.

VEJAMESSA ...

Falam tanto dos goleiros brasileiros, mas

três dos principais times da Itália têm

patrícios na sua baliza - Julio Cézar (Inter),
Dida (Milan) e Doni (Roma). E àquelevelho
ditado: "quem desdenha no mínimo quer

comprar".

�àO é promessá: Marli e Egan
opus vão realizar mesmo no

tn' des e novembro, uma grande
Pptornoção em seu Restaurante
el'leano, nos quesitos
gastronomia'e festa. A rapaziada
v' dI
ala orar. Quem viver verá!
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JARAGUÁDO SUL

• Cine Shopping 1
Tropa de Elite
(16h40, 19h, 21 h20 -'Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h20, 16h40,.19h, 21h20
-Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 2
Morte no funeral
(17h20, 19h1 0, 21 h. - SexjSeg/Ter/Qui)
(13h40, 17h20; 19h1 0, 21 h

'.

- Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 3
Superbad - E hoje
(16h40, 19h, 21 h1 ° - Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h30, 16h40, 19h,21h10
- Sáb/Dom/Qua)

/

JOINVILLE

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

Resident Evil.3: A Extinção (Dub)
(16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Vira Lata
(16h, 17h40, 19h20,21h
- Sex/Seg/Ter/Qua)
(1:4H20, 16�, 17h40, 19h20, 21 h
- Sáb/Dom/Qua)
• Cine Mueller 1
Tropa de Elite
(14h30, 17h, 19h30, 21h50
- Todos os dias) ..

• Cine Mueller 2
Ligeiramente grávidas
(13h45, 16h30, '19h, 21 h30
- Todos 05 dias) <'

• Cine Mueller 3
Putz, a coisa tá feia (Dub)
(14h, 16h - Todos os dias)

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

Tá dando onda '(Dub)
(18h'- Sáb/Dom)

BLUiviENAU .

• Cine Neumarkt 1
Tropa de Elite
(14h2Q, 16h40, 19h1 O, 2.1 h30
- Todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 3
Stardust - o Misterio da Estrela (Dub)
(14h40, 19h1Ó - Todos \)S dias)

..

o vigarista do. ano
(19h, 21 h20 - Todos QS dias)

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

Putz a: coisa ta feia (Dub)
,(13h50, 15h40,c 17h30 -Todos os dias)'

'. 'cine Neumarkt' 5
O homem que desafiou o Diabo
(14h30, 16h50, 19h40,21h50

.

- Todos os dias)
. • cilie 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)

O DIA DE HOJE.
SANTO
Frei Antônio de S'antana Galvão
São Baltazar de Chiavari
São Crispim
São Crispiniano

EFEMÉRIDES
Dia da Saúde Dentária
Dia Nacional da Saúde Bucal
Dia do Cirurgião Dentista
Dia do Sapateiro

1912

Inaugurado o primeiro trecho do

caminho aéreo do Pão de Açúcar, entre
os morros da Babilônia e da Urca, no
Rio de Janeiro.
1960
Martin Luther King é preso na Geórgia
durante uma manifestação contra o

racismo.
1969

O general Médici e o almirante Augusto
Rademaker são eleitos presidente e vice

presidente da república pelo Congresso
Nacional.

1990
Descoberta uma galáxi� com diâmetro

de seis milhões de anos-luz, a maior já
vista, a um bilhão de anos-luz da Terra.

PREVISÃO DO 'TEMPO
Tempó estável em Santa Catarina
As condições são favoráveis a

aberturas de sol do Oeste ao

Litoral Sul com mais nuvens e

chuva no Vale do Itajaí, Litoral
Norte e Grande Florianópolis,

.

devido à circulação marítima.
Temperaturas em elevação,

. em Doa parte db Estado.
c.: "

.. � Jaraguá do Sul e Região

��� ;7·C� ����9.C�
MAX: 22" C� MAX: 27' C�
Nublado Sol com nuvens

� Fases da lua

�I
lOI
Ian
ta>

�e
----------------------....---------I�ol

!UI

JIlJ
no

�Ol
ml

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com,br

Acidentes de trabaLho
aumentam no Estado
No primeira semestre de 1987, em Santa Catarina, o INPS
havia registrado 31.489 acidentes de trabalho, resutando
em 230 casos de incapacitados permanentes e 78 óbitos,
segundo matéria do Correio do Povo, edição de 17 a 23 de
outubro. Joinville apresentava o mais elevado índice, com
5.812 casos, seguido por Florianópolis, com 2.481. Diante
desses expressivos números, a Delegacia Regional do
Trabalho/SC e a Secretaria do Trabalho e do
Desenvolvimento Comunitário iriam promover atividades
preventivas dentro da Semana Estadual de Prevenção de
Acidentes de Trabalho, que seria realizada de 26 a 30 de
outubro daquele ano, em todo o território catamense.

'

,O CUC DO LEITOR Mande sua toto para o Extra:

extra@ocorreiodopovO,c9m:br
,

o Festival de Formas Animadas já foi, mas a beleza das histórias e o

encanto com o talento dos artistas ficou. Assim como o clic da leitora .

Scheila Cristina Chiodini de Freitas.

UTILIDADE PÚBLICA
CINEMA
Em comemoração ao Dia das Bruxas
oMuseu WEG promove duas sessões
de cinema com o mestre do terror
nacional: Zé do Caixão. As exibições
serão nos dias 31 de outubro e 7 de

novembro, às 19 horas.

CURSO
A Apevi promove de 5 a 9 de
novembro um curso de oratória, das
19 às 22 horas, no Centro Empresarial.
Informações e inscrições pelo telefone
3275-7024.

. ..:

". "�o

SÁBADÔ' � DOMINGO

6.MIN: '20· C l.__;.) MIN: 20· C
.

MÁ)(: 2�"ç. MÁ)(: 28· C "" •

Sol com nuvens
.

I Sol com pancadas
.

.. :." de chuva

� Legendas
. MINGUANTE

'» 3/tO

NOVA .CRESCENTE

• 11(10 � 19/10

CHEIA

026/10 (f IÔIÇ[)IOIOI"�Ensolarado Parctalmeme NulJlado Ins1áva! II ClmVúso TrovoJda
nublado

25/10
Adilson Kath
Alberto Risso
Alcebíades Luiz Bassani
Catarina Lopes
Cíntia Friedemann

Clauçno Porath'
Cleiton Lescowicz
Daria Emirisch

Djennifer Aline Vincenzi
,

,

.

Efigênia Rengel..
Elisia Santana Pereira r

Emerson Luiz de Souza"

Irmgard Voelz
Janaina Freberger
Benkendorf .

Julirnar Pivattó
Ketlin C. Fischer ..

Letícia Siewerdt
Liliane Bulttqen
Luciane Scheidt
Marcelo M. Correa
Márcia Regina Ferreira
Marcos Juliana Gonçalves
Marilda ,Costa

.

Odete A. Vieira
Pámela Eloiza Krisonski
Sonia Bueno .

Valdinei Aleluia
Vilma Zimmermann son

del
----------- co"

£Vil
00s
eel
�
Mj

., EXPOSiÇÃO
A exposição "Marcas
humanas", da artista Astrid
Lindroth, está aberta à

visitação até o dia 26 de
outubro na Biblioteca Padre.
Elemar Scheid, na Unerj.

as

Gil

Q;
� FLORIANÓPOl!) lei

MiN 18'/ M;tt N
,

'
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roi Magia
ler percebe a presença de Eva e

�lafla, Eva diz a Conrado que se

!'@fiOu com Peter. Conrado conta tudo

�e Peter fez.
Eva diz que Nina é .

Peter. Peter avisa que vai

de Serranias. Eva pede que ele

ediz que vai dar a Peteruma chance,

s �ue ele deve manter tudo em

o. Eva avisa Conrado que está

sIa a ajudar a desmascarar Peter,

j)'ecisa de provas concretas contra
, fva lembra que Peter arranhou o

,Atonso diz aEva quePeteramassou

Ia'IlIno dia do atropelamento de Rafael. ,

w Pecados
,

acusaos filhos de Dante pelo que
eceú.laerte e Isabel confessam a

anle que quebraram a cama de

apósito e são obrigados a pedir
culpas. Clarice se irrita ao saber que
ésuspeitado assassinato do Barão.
a pede a Vicente que,evrte sair de

,Agripina diz a Juju que Romeu

'camente a pediu em casamento.
..

leva Laerte e Isabel pará visrt3rem
,

e. Cana conta a Beatriz que Clarice
,

se casar'novamente. Beatriz dá a

toolha para Evilásio com arcritico.
laria Paula diz a Claudius que existe a

'bilidade delamorarno Rio de Janeiro.

apresenta Duda a Evilásio. Zé da
ira canta e um homem grava tudo
eiramente. Barreto pede a opinião

deE�lásio sobre o vinho e ele responde
corretamente. Depois, Barreto ofende
vilásio e Júlia exige que ele peça
OOscuipas.Narciso pondera que racismo
éClime. Evilásio diz que Júlia é igual aos
�s, quando ela se desculpa e chora.

Maislarde, os dois se beijam.

tuz�o Sol
lorena está decidida a se vingar da
lrunma Alcântara Diniz. Batatinha vai à
!aSadeMilena e finge ser um professor
00 �inástica. Danilo está na suite do

el esperando Priscila, quando é
sU�reendido pela chegada de duas
Meres, Tom eVerônica também estão
IIJ �otel, escondidos. Priscila bate na
j)ma da suite e Danilo esconde as

mul�eres. Elaagarra Danilo e resolve se
no banheiro. É quando descobre

�s moças, Danilo fica aterrorizado.
regono fala para Joaquim que quer

vO�rcom Verônica.

�in�os do Coração
� recebe um e-mail da chefia.

ando Insiste em conquistarMaria
I. .

'

Mar esquiva, e pensa em Marcelo.
ceio pressiona Amália a falar sobre

OSmut
entr

antes, mas ela resiste. Ele

des
a no Computador de Amália e

ec:bre sabre o Projeto DNA. Gúdi

eo'
�ho encontram Taveira, Ernesto

Inonap t
' ,

eo'
ar a da delegacia. Tavera

ac;no ameaçam GÚdi. Marcelo tentar

C'essar o Projeto DNA e César
"9a Aq '1

.

aVá�'
UI es e Agata pedem para

Corr
ao Ir embora, mas ele diz estar

endo perigo.
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AMOR
Claudius (Caco Ciocler),
Que sempre foi.
apaixonado porMaria
Paula (Marjorie Estano),
finalmente irá se declarar
e beijá-Ia em Duas Caras, '

nos capítulos da semana
Que vem. O advogado
cria coragem e pede Que
ela aceüe o seu amor,
mas Maria Paula diz Que
precisa pensar. Maria
Paula diz a ele Que vai
acerrar uma oferta de
trabalho no Rio e gostaria
Que ele-fosse também.

CONT�ATO
O contrato de Daniella Cicarelli
com aMTV vence em

.

dezembro. Segundo a coluna
Zapping do jomalAgora, um
representante dela já teve
mais de duas reuniões com a

Rede TV! para negociar um
programa, aos sábados à
tarde, para concorrer com o

"Caldeirão do Huck". Ainda

neste ano, Cicarelli tentou ir
para a Band, mas não deu

.
certo. No'ano passado, ela
cobrou murro caro para fechar
com a Record, Que desisiju da
contratação.

CONVITEFÉRIAS
Depois de abalar o Senado
com o escândaloRenan

Calheiros, posar para a
"Playboy" e escrever um livro,
Mônica Veloso vai desfilar no
camaval. Segundo o jomal

'" "FolhadeS.Paulo",a,
jomalista deve cruzar a
avenida na próxima folia como
destaque. Ela foi convidada
para desfilar pela Imperatriz
Leopoldinense, doRio de
Janeiro. e pelaÁguia de Ouro,
de São Paulo, porém ainda
não respondeu às escolas.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
o ariano deve tratar de se cuidar hoje. Embora as configurações planetárias o encham de

energia e até euforia, procure dar mais atenção às suas reais necessidades, deixando algumas
rixas de lado. Tente ser mais cauteloso na hora de falar e também nas atitudes.

Touro (21/4 a 20/5)
Taurino, já que você é meio na sua, é melhor noje passar o dia mais quieto no seu canto,

�tindo sobre o que tem acontecido recentemente em sua vida. Você tem que saber o que

realmente quer para direcionar sua energia corretamente. Somente desta maneira poderá lidar

com seus desejos.

Gêmeos (21/5 a 20/6) ,

Os aspectos dos planetas hoje conferem ao geminiano um dia especial e há uma grande
possibilidade de você passar momentos bastante agradáveis junto a amigos. Não exagere na

vaidade e procure controlar sua ansiedade na hora de falar para não se irritar facilmente.

Câncer (21/6 a 21/7)
O canceriano se mostra hoje com uma enorme vontade de brilhar, além de querer cuidar de

todos, para se sentir mais importante. Cuidado para não acabar se envolvendo demais em

alguns assuntos que não são seus, apenas para se sentir útil e necessário.

Leão (22/7 a 22/8)
O dia de hoie com vários aspectos fortes no céu, está favorável para o leonino fazer uma

viagem. É fundamental soltar-se mais e deixar que seu espirito liberte-se de algumas amarras.

A hora é de conseguir de desapegar do passado se quiser superar alguns traumas.

Em 15 dias, o telespectador
vai se despedir por um tempo
de ThiagoLacerda. Com o fim
da novela "Eterna Magia", o
ator pretende se dedicar à
família. "Vou desaparecer por
um longo tempo. Eu precso
descansar, cuidar de mim e

da minha famHia. Vou fazer
outras coisas ou não fazer

nada", garante ele. Quem

agradecerá o tempo extra
com o ator, será a esposa
Vanessa Lóes e o filho Gael,
de3meses.

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

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

cada quadrado de 3x3.

..
O IVI RTA�SE

Uma de traição
É a cena clássica: um cara chega em casa

e encontra um amigo com sua esposa em
sua própria cama. Possesso, ele pega o

revólver e mata-o imediatamente.

A esposa, irrrtada, comenta:
- Se você continuar comportando-se
assim vai acabar sem nenhum amigo!. ..

Fofoca
SOlUÇÃODois amigos se encontram e um deles

puxa conversa:
- João! Andam dizendo por aí que você

beijamuito mal.
- PÔ, Luiz! Como a sua mulher é

fofoqueira!

2 7 1 4 8 5 9 3 Õ
3 4 6 79 2 8 5 :1:'
8 9 5 1 3 6 2 4 7
1 34 9 2 8 7 6 5
5 8 2 6 7 3 1 9 4

7 6 9 5 :I: 4 3 2 8

9 5 8 3 6 :I: 4 7 2
4 2 7 8 5 9 6 :I: 3

6 1 3 2 4 7 5 8 9

Virgem (23/8 a 22/9)
A Lua em tensão com seu regente, Mercúrio indica um dia um tanto diferente do seu estilo de

ser. Abra-se ao novo e dê uma virada radical em alguma postura. Alguns padrões, com as quais
você não está habituado a lidar não devem continuar tão acentuados, como o exagero nas

criticas. Cuidado com isso.

Libra (23/9 a 22/10)
O libriano tem chance hoje de viver uma relação amorosa plena e cheia de paixão. Entregue-se a

ela pois isso pode fazer com que você desenvolva mudanças radicais em sua vida. Cabe a você

apenas ponderar a situação e ter equilíbrio já que isso lhe é fácil de fazer.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Escorpininao esteja atento, pois sua habilidade de criar novas estratégias para alcançar seus
objetivos, pode hoje ser empregada na sua organização interna, uma vez que Plutão o ajuda junto à

Lua. Faça o que for possível para agir de modo que consiga lidar melhor com seus sentimentos.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Seu regente iunto com a Lua hoje indica que o dia pode lhe trazer muitas surpresas positivas na

área afetiva, principalmente se já está se relacionando seriamente com alguém. Mesmo assim,
seja realista e não crie expectativas exageradas a respeito do seu amor.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
A posição dos planetas hoje aconselha o capricorniano a relaxar e curtir melhor os momentos

que puder passar em casa. Uma pausa para descansar e cuidar de suas coisas será ótima e

não significa falta de responsabilidade. Mesmo assim, procure não ficar impaciente com alguém
da sua familia.

Aquário (21/1 a 18/2)
Mercúrio em tensão hoje mostra que o aquariano pode estar com a língua muito afiada e acabar

sendo mal interpretado se falar algumas verdades muito claramente. Claro que esse tipo de coisa

acontece sem premeditar, mas é bom se conter. Use sua habilidade amorosa para viver bem.
"

Peixes (19/2 a 19/3)
o pisciano deve aprender a controlar sua impulsividade. Hole você pode estar num dia que terá

necessidade de sair por ai, comprando tudo que vê e gosta, mas depois vai notar que gastou'
demais. É melhor, analisar primeiro suas necessidades para depois não se arrepender.
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CPI das ONGs
Inicialmente serão realizadas audiências conceituais, ou seja,

para dar conhecimento aos integrantes da comissão da

operacionalidade para depois ingressar nas investigações o que
deve ocorrer emmeados de novembro. Por enquanto omaterial
do TCU, que chegou aopresidente daCPI RaimundoColombo,
não consta nenhumaONG de Santa Catarina. Amaioria é do
Norte e do Nordeste. Para destacar são 276milONGs em todo
o país sendo que setemil e oitocentas recebem recursos públicos.
Mas o senador do OEM deixa claro que muitas delas agem de
forma correta o que vai ser averiguado é onde há suspeições,
'até porque representa um�ovimento de R$ 32 bilhões.

Justificável
O fato do presidente do OEM, Raimundo Colombo, não

ter passado na Assembléia para saudar os tucanos durante a

convenção no último domingo teve ummotivo indiscutível:
Era aniversário da mãe do senador que completava 86 anos e

foi festejado em Lages. Representou Colombo o secretário

geral César Souza Júnior. Nada além de um importante
compromisso.

Argu�ento
O deputado Paulo Bornhausen destaca que a defesa que

o OEM está proporcionando a dois vereadores de Palhoça
que ingressaram no partido não significa nenhuma

<'

incoerência mesmo porque os democratas ingressaram na

Justiça exigindo fidelidade partidária. "Os vereadores
vieram para o nosso partidomuito antes da decisão do STF."
Complernentou.

Em campanha
Com discurso afinado a deputada Luci Choinacki coloca-se
à disposição para dirigir o PT catarinense em tempo integral,
percorrendo o Estado durante a semana e dando atenção aos

pequenos municípios que reclamam a presença dos dirigentes
nas bases. Diz que esse perfil é fundamental. Ou seja, atinge
o deputado Carlito Merss que possui compromissos em Brasília
e é um possível candidato à prefeitura de Joinville. Qual o
tempo que teria para o partido?

•

Motivo
A chapa representada pelos deputados Padre Pedro

Baldissera e Décio Góes, que não tem candidato a

presidência, vai apoiar a deputada Luci Choinacki. O
argumento: "Ela é o rosto do PT representando a aglutinação
e unificação do partido," ponderaram os parlamentares.

Intriga?
De repente o secretário Michel Curl liga e informa à coluna

que a representação do
_

ex-vereador Marcílio Ávila com

denúncias contra o vereador Xandi Fontes foi recebida pela
mesa e a presidência na noite de terça-feira enviou à Comissão
de Ética. A coluna foi checar: "Não procede essa informação.
Acho estranho alguém da prefeitura dando notícias da
Câmara," posicionou-se o presidente Ptolomeu Bittencourt.
Será que Curl queria mudar o foco, desinformando?

Esclarecimento
Segundo o presidente da

Câmara de Florianópolis,
Ptolomeu Bittencourt, está
sendo equiparado apenas um

único cargo de chefe de ga
binete ao dos diretores daCasa.
"É convicção da atual admi
nistração que esse cargo se

iguala aos demais em compe
tência, responsabilidade e

complexidade e que seria in

justo não promover a pre
tendida equiparação," expôs
Bittencourt destacando que

passará de R$ 3,7 mil para R$
4,6 mil colocando-se à dis

posição.

Contraponto
�uem não gostou das críticas

promovidas pelo vereador

Jaime Tonello foi o presidente
da Comissão Processante
Dalmo Meneses. Afirmou que
ao tomar conhecimento da
liminar 'da Justiça para pros

seguir nas investigações reuniu
a comissão emontou uma pauta

.

que foi interrompida pela
cassação da mesma liminar.
"Não perdemos tempo como

insinuou o vereador Tonello.
Não vamos entrar na' briga
deles ( OEM) onde o. verea

dor Ptolomeu Bittencourt tem
uma interpretação e o Tonello
outra."

Capital das barragens
Começa hoje em Floria-

.

nópolis o Terceiro Simpósio
sobre Barragens. Represen
tantes de 22 paises participa
rão dos debates. Só para se ter

uma idéia o Brasil é um dos
maiores exportadores de um

tipo de tecnologia que vem

sendo aplicada em nove

obras no país, sete delas na

região Sul.
.

E a Vida Segue
Será que em 2008 ve

remos mais alianças en

tre o PP e'o PT ou entre

oPTeoPMDB?

2° QUADRIMESTRE

Alves apresenta
dados do governo

Carlos Gomes, que gerenciai
teatro, Ricardo Stodieck, e oi
retor artístico daOrquestra deu
mara de Blumenau, Daniel:

,. Girandello, permaneceram �

instalações do conservatório!»"
identificar as necessidades �

truturais para a instalaçáo�
primeira unidade fora da RÚlíÍ

O arquitetoBrunoWernerMeli
.

ler, responsável pelo proieto�
ampliação do Teatro Carlos (p

mes, acompanhou a visita ÇIfi
verificar a necessidade de a�'

. �
quação ou complementaÇllo
proposta original.

Vendo

Farmácia em

Indaial

Fone:(47)9964-6S0'

sentação demonstra que o I

tado continua desembolsan.
mais para pagar a dívida com
União do que com investime
tos. A previsão é que até o

do ano o Estado repasse F$
milhões para pagamento
dívida, que hoje é de � I
bilhões.

O balanço mostrou aln

que o crescimento de gas
com pessoal superou o cr

cimento da receita corrent

líquida, 'em grande parte e

razão de triênios e promeçs
Se contabilizados os inativol,
gasto com folha de pessoale
crescimento de 14%.

Até agosto a arrecada
estadual apresentou aument

de 11,2% em relação aom� o

mo período do ano passa� .

De acordo com Sérgio Alv�[ . I

crescimento significative B
receita tributária é fruto

desempenho da econom a

catarinense e do trabaln
interno da Fazenda, com en' a

ção de 21 grupos de inte� N

gência fiscal. BI'.
--------------------11

Gasto com folha
de pessoal tew
aumento de 14%

FLORIANÓPOLIS
O secretário da Fazenda,

Sérgio Alves, apresentou on

tem, na Assembléia Legisla
tiva, o relatório de gestão fiscal
do Estado no segundo qua
drimestre aos deputados da
comissão de Finanças.' "As
informações da apresentação
demonstram equilíbrio e con

firmam quefoi acertada a opção
empreendedora do Estado, em
criar programas como o Pró

Emprego, além do planejamento
profissionalizado da gestão",

. acredita o secretário.
. Entre os dados apresentados,

que compreendem números até

agosto de 2007, estão receita or
çamentária, despesas realiza

das, dívida e investimentos. A .

projeção para este ano é que
receita orçamentária cresça
21,56% em relação a 2006.

Um balanço geral da apre�'

se terá unidade
do Tchaikovsky
MOSCOU

.

OConservatório 'Ichaikovsky
aprovou apropostadogovernador
Luiz Henrique e do prefeito de

Blumenau,JoãoPauloKleinübing.
"Tivemos umá reunião produtiva
com o reitor Tígran Alíkchanov
Ficou combinado que emmaio o

reitor da consagrada escola de
música vai aSantaCatarina como
concertistado Festival Cultural de

Florianópolis. Na ocasião, visitará
oTeatroCarlosGomese sua escola
demúsica, emBlumenau, para es
tabelecermos o grau de coope

ração técnica", contou Luiz Hen
rique após o encontro.

Em seguida, o presidente da
Sociedade Dramático Musical
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� ATAOUE

ush pode ser pivô de nova
erra global, afirma Fidel

Aquecimento pode provocar

extinção, alertam cientistas
REINO UNIDO

Cientistasbritânicos alertaram

que o aquecimento global pode
provocar uma extinção emmassa

deplantas eanirnais nospróximos
séculos - na pior das hipóteses, já
daqui a 100 anos. Em um artigo
publicado ontem, na revista

científicaProceedingsoftheRoyal
Society B, .pesquisadores das
universidades de York e Leeds, na
Inglaterra, relatam que as atuais

temperaturas experimentadas
pelo planeta estão próximas a

rúveis capazes de matar até 95%

das espécies vivas, conforme a

própriahistória daTerracomprova.
Os cientistas examinaram a

relação entremudanças climáticas
ebiodiversidade ocorridas durante

os últimos520milhõesde anos, ou
.

praticamente todo o período sobre
o qual o homem possui algum
conhecimento sobre a vida na

Terra, devido à presença de fósseis.

Ao cruzar as estimativas do

número de espécies existentes em
diferentes períodos com cálculos

sobre a temperatura em cada um

deles, os britânicos descobriram

que a biodiversidade sempre foi
maiornosperíodosde resfriamento
do planeta.

Emcontrapartida, nas fases em
que a temperaturasubiu, onúmero
de espécies de animais e plantas
caiu drasticamente. Segundo os

pesquisadores, quatro dos cinco
episódios de extinção ernmassa
registrados pela ciência acon

teceram em momentos de

aquecimento planetário � in- _

elusive 'o pior deles, em que
95% das espécies existentes foi
exterminada, 251 milhões de

anos atrás.

AMEAÇA - 'Nossos resulta

dos apresentam a primeira prova

clara de que mudanças no clima

podemexplicar a variação no nú
mero de espécies de forma simples
e consistente", afirmou o Doutor

Peter Mayhew, da Universidade

de York. O cientista explicou à

rede BBC que "podemos, no pior
dos casos, experimentar algo se

melhante no próximo século -

daqui a poucas gerações".

isa, Branca diz

�p artigo dl'vl'

!(ignorado

�8f
o presidente afastado de

uro, Fidel Castro, afirmou que

rge W. Bush pode provocar a
Guerra Mundial por causa de

a política externa agressiva. O
'tador cubanopublicou um artigo
antra o presidente dos Estados
nidos em jornais estatais da ilha

terça-feira. O texto assinado

rFidelCastro é intitulado ''Bush,
meeMorte"..
No artigo, o ditador afirma que
apoio de Bush aos projetos

.

temacionais de biocombustível
-nmo a produção de etanol pelo
Brasil. é perigoso para o planeta. Fidel Castro está afastado do governo por problemas de saúde

O risco de fome no mundo é

agravado pela iniciativa recente

o senhor Bush de transformar

alimentos em combustível",
escreveu. Nos EUA, o etanol é
fubricado a partir domilho.

Fidel tambémafirmaqueBush

"ameaça a humanidade com a III
GuerraMundial, destavez usando
armas atômicas". O texto, escrito

nomês em que omundomarca os

45 anos da crise dos mísseis de
Cuba - em que Fidel aceitou

colocar armas nucleares na ilha e

quase provocou um holocausto
nuclear -, foi ignoradopelogoverno
dosEUA.

"Ditadores podem falarmuitas

coisas, e quase tudo pode ser

descartado, inclusive isso", disse a

secretária de imprensa da Casa

Branca, DanaPerino, sobreonovo

artigo. No artigo,' Fidel afirma
também que Bush vai adotarmais

medidas "para acelerar a

'transição' no país, o equivalente
a uma nova conquista de Cuba

com o uso da força".

passarão pelas reformas foi feita ,

com base em consultas aos

governos estaduais. Foram
levados em consideraçâo cri

térios como infra-estrutura

proposta, potencial turístico da
localidade e população do

município. Em Santa Catarina,
o aeroporto de São Joaquim
passará pormelhorias.

O repasse das verbas será feito

após a assinatura de convênio

entre os estados e aUnião, o que,
segundo a portaria, deve ser feito
até o dia 10 de dezembro. As
reformas fazem parte da segunda
etapa doplano de investimentos
de 2007 do Programa Federal de
Auxílio de Aeroportos. De

acordo com a assessoria daAnac,
aprimeira etapa ocorreu emmar

ço, com a liberação de aproxi
madamente R$ 13 milhões.

Anac destina R$ 42
mi para reformas

BRAShlA
Vinte e seis aeroportos do país

receberão R$ 42 milhões para
iniciar reformas ainda este ano.

A decisão da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) que

aprova a liberação dos recursos

foi publicada ontem, (24) no

DiárioOficial daUnião.A verba

será utilizada em aeroportos de
22 estados.

Entre as obras previstas estão

recapeamento, ampliação e

construção de pistas, pátios de
estacionamento de aeronaves e

cercas de proteção. De acordo
com a assessoria da Anac, a

definição dos aeroportos que

'fiDEL NÃO POOE FECHAR NEGOCIO' SEM "REST8IÇAO' J
DIVULGAÇAO

[UA cracia na ilha depois da morte

do ditador Fidel Castro. O
fundo "apoiará a reconstrução
do país quando houver um

governo democrático", disse
um auxiliar.

O mesmo assessor de Bush,
entrevistado pela agência de
notícias Associated Press, disse

que "a comunidade interna
cional precisa' estar preparada
para o momento da mudança",
em referência à morte de Fidel,
que tem 81 anos e se recupera

de um grave problema de saú

de. Bush também defendeu o

embargo americano à ilha e

pediu o fim da censura cubana
à internet.

O presidente dos Es
tados Unidos, George W.

Bush, defendeu ontem,
um isolamento ainda maior
do governo de Cuba pelos
países vizinhos. Foi seu
prirneiro pronunciamento
tratando exclusivamente
da Política americana

Para a ilha nos últimos
quatrQ anos. Bush voltou
a defender publicamen
te a democratização de
Cuba. A

.

O discurso,foi marcado
POr urna novidade: a criação
dew,,£. d' .

1.

'l' Han G .msernaciona

Para a promoção da demo-

O CORREIO INFORMA

Excepcionalmente, a coluna Por Acaso será publicada
na edição de sexta-feira, dia 26.
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õ.;.."�-.. ,tii,: .1314
Integrantes de movimentos sociais, sindical e estudantil organizaram manifestação

A manifestação se concen

trou em frente ao Ministério da
Previdência. O coordenador da
Conlutas afirmou que a mani

festação também é um aviso ao

Ministro da Previdência, Luiz
Marinho, e ao presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. "Se eles

insistirem nessa proposta, nós
vamos aumentar o tom dos

protestos. Vamos fazer uma

paralisação nacional no setor

publico e no setor privado. Se
eles insistirem aqui [na reforma
da Previdência] vamos parar o

,

país". (AgênciaBrasil)

CCJ d'efine regras para 'o Conselho �e, Éti,câ
ainda convocaro investigadopara parlamentares tenham dado�ma
prestar depoimento e só serão resposta a isso. "Eu acredit� que. :

apuradas denúncias relacionadas '. não fOI uma resposta a'Renan.

após a PO�e..,
.

:' -.

Sempre .houve a necessidade de
Oprojeto.ainda�q�passar, uÓJ. regimento.Isso se feZ sentirem

pela aprovação do Plenário. Caso . todos osmomentos, não só agora",
isso ocorra, as regras entram em disse a senadora,
vigor a partir do ano que vem. O texto original dizia que o

A CCJ colocou o parecer na Conselho teria opoder de pedir as
pauta após supostas manobras ., quebras de.sigilo bancário e fiscal
feitas por aliados para beneficiar 6

"

do investigado. Esseartigo, no en-
presidente afastado do Senado! tanto, [cii: retirado. Ajustificativa
Renan Calheiros (PMDB-AL),. é que esseé um direito que cabe

Apesar disso, a relatora Lúcia apenásasí.Pls (COmissãoPaflàmen..
Vânia (PSDB-GO) negou que os tar-de Inquérito). (Terra Online)

Carlos Brandão
redacao@ocorreiodopovo,com,�r I

·Recorde
,

AWEG continua batendo recorde. O terceiro trimestre at
2007 fechou com receita operacional bruta deR$ 1.218, bUhão.
Este valor representa um acréscimo de 32,7% em relação ao

mesmo períododo ano passado. A receita líquida chegou aRI
1.003,1 bilhão, sendo esta a primeira vez que passa da casaó
bilhão de reais. Asvendas junto ao mercado interno crescera
42,1% em relação a 2006 e as exportações cresceram 18,4%,

Imagem
Quando a empresa preserva sua imagem, situações inusitah

podem acontecer, mas recall de sorvete é a primeira vez. A
Unilever Brasil, detentora damarca Kibon, iniciou um processol
de recall do sorvete Cornette Chococo. Foi impresso
erroneamente nas embalagens a informação de que o produto
"não contém glúten". Entretanto, a empresa confirmou a

presença de glúten na casquinha do sorvete. A empresa afirma

que não foram registrados problemas com o sorvete.

localização
o Google lançou ontem a versão brasileira do Google �aps,

serviço que permite encontrar endereços e traçar" rotas na

internet. Até o ,fim do aiio, as empresas brasileiras poderão
colocar gratuitamente suas informações nos mapas do Google,
com nome, endereço, telefone, descrição e até foto. Mesmo3)

empresas que não tiverem um site próprio poderão ter presen�
na internet. Quem tiver um site, poderá 'incluir também o

endereço da internet no mapa:

Dez müpessoas protestam
"

.contra :reforma da Previdência

MANIFESTAÇÃO

o tempo de trabalho

para se aposentar é
uma das reclamações

BRASíLIA
A Polícia Militar estima que

cerca de 10 mil pessoas partici
param de uma marcha contra a

reforma da Previdência orga
.nizada ontem em Brasilia. Foram
mais de 200 ônibus trazendomi
litantes de movimentos sociais,
sindicais e estudantis de todo o

País.
A principal reivindicação da

"Marcha em defesa dos nossos

direitos" é contra o tempo de
trabalho necessário para uma

pessoa se aposentar.
, Segundo o coordenador da
Conlutas, uma das entidades
orgànízadoras da manifestação,
JoséMaria deAlmeida, amedida
é inviável e prejudica grande
parcela da classe trabalhadora.

':.\0 invés deles trabalharem
35 anos para se aposentar, como
diz a lei atual, teriam que traba
lhar 52 anos para poder se apo
sentar. É uma proposta inacei

tável, porque sacrifica aindamais
os trabalhadores para que o go
verno possa economizar dinheiro
para darpros banqueiros pagarem
a dívida", explicou Almeida.

BRASíLIA
AComissão deConstituição e

Justiça (CCJ) 'doSenado aprovou,
onteIl), projeto de resolução que
define regras para o Conselho de
Ética da Casa. As principais
definições são as de que os

relatores de processos por quebra
de decoro' parlamentar serão

escolhidos por sorteio no prazo
máximode três dias. AS votações
no colegiado também serão abertas,
e os integrantes não poderão
responder a processos por quebra
de decoro. O Conselho poderá

Expansão
--�' ., '

__ o _;',_.
>.

Em entrevista concedida ao siteNoticenter; o diretor dO,Gru�
Breithaupt, Roberto Breithaupt anunéiOlúlue vai.tnaG.gurarm:ili
três lojas 'em 2008 e investirá na exp31�são 'do ,Shoppin!
Breithaupt, ampliando "suas instalações em até' 40%. O

empresárío também revetOll a receita da longevidâdeAêYgryPO'
que acaba d� ..completar '8Q'anos dediç;�qs·�,ii�ádo ÇC)8éíf.ip.
Interação CQm ',o �onsJ.1miJOr, 10gístic�;�'aút��àçãQ: e.P!1rce,Vas
estratégicas estão entre 0-S motivos do sucesso da emprçsa .. ,

I
.-.; , �"t' 'r, :�. .. �,;:<� I

Nas alturas' .,'!'

A fabricante .aeronáutíca.Bceing anuncioiiontem q�e:luCrôU
• • 'r q' ,. '.', , .. ', "

o
US$ .1, 114 bilhão. no. terceiro trimestre,' 61% a rjta�s que n

mesmo período do ano fiscal de 2006, graças a um,aumentO
nas entregas de aviões comercíaís e melhorou suas p�t�pectiv;;de _l�cto para est� ano: O lucro lí��i��l p�r�'?�� �01 de 00
1,44, 62% a mais q�e !fo, terceiro '��l��ttte,: ª;�l 2006·s!faturamento total da Boeíng.no últ�J;llqJNllé?�fe �he�?u a DOb16,5l7: bilhões, 12%:a m_aiq. que nq,'m.fl��:q_ ��r�pg.Q de la, I

quando faturaraUS$ 14,739 bilhões.
'

" 'fY
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WM O JUVENil

Malwee.abre mão do estadual de olho nos Jasc
TImejoga hoje com

I �olegial;' torcendo'
�ontra o Concórdia

mUMAR PlVATTO

II!AGUÁ DO SU l
.

A Màlwee tem um grande'
desafio hoje à noite, às 20h30 em
Pomerode, pela Divisão Especial
doCampeonato Catarinense. Os

jaraguaénses precisam veh�er Ó
Colegial e torcer para que o

Concórdia, que joga emcasa, não
vença o já eliminado São Bento

do Sul. Para o técnico Fernando

Ferretti, .uma situação normal, já
que a equipe vinha jogando com
apenas sete jogadores do adulto.

E, para a partida de logo mais,
estes adultos serão poupados 'e o
ôme será todo juvenil. .

"Temos que vencer o nosso

jogoetorcer para o jacaré pegaro
Jarnm no final db filme", .disse o .

tteinador, Se-referindo ao fato time

liNHA DE FUNDO'
-

de São Bento estar eliminado e

jogar fora de. casa contra o Con

córdia. "Tínhamos d�as situações.
Ouesperávamos os titulares, como
o [oinville fez e ficaríamos com

excesso de jogos, ou iríamos como
.

time
.

misto, correndo o risco de
ficar fora. E foi issoque aconteceu",

,

.

disse o treinador. A Malwee tem

ainda mais três competições pela
frente - os Jogos Abertos,o Sul
Americano e a Superliga. "Se

chegássemos à final, ficaria até

complicado de ter data. Teria de

ser lá perto doNatal", disse ainda
. o treinador.

.

Antes dos Jasc, aMalwee tem
. ainda doisamistosos em Cuiabá.

Porisso, qualqueroportunidade de
pouparos jogadoresseráusadapara
isso. "Não podemos correr o risco
<de alguma arleta se machucar. E

também não dá para ganhar toda "

competição que se disputa", '

comentou àinda Ferretti.
.

Malwee irá dlsputar.o jogo de hoje, emPomerode, com o time juvenil, poupando titulares para os Jogos'Abertos
.

' ..

II Julimar Pivattoesporte@ocorreiodopovo.com.'br
! .

.
.

�omenagens '

Hoje de manhã acontece, no Acaraí, a última etapa do Circuito ·Interescolar
de Nataç'áo _. 100 Troféu Ernani Volpi Coitinho. Além da disputa pelo título'
geral da competição, haverá uma série de homenagens a atletas e ex-
atletas da modalidade em Jaraguá do Sul. Serão 11 pessoas e uma

empresa que receberão o Mérito Aquático Jaraguaense. Desde a velha . .

guarda, dos atletas que representaram a cidade nos anos 70, até os mais .

.

recentes, cueainda continuam competindo. Um atrativo amais para as

Doas disputas que as crianças devem travar na piscina.
.

tross Country' Em Brasília
o piloto Vanderlei Spezia ficou Santa Catarina conquistou
em qUinto lugar na 3a Etapa da 12 medalhas no primeiro .

Copa Vale de Cross Country. dia de competições do ,2° ::'

�Oll) o resuttado, ele mantéve a Campeonato Brasileiro Escolar .

vl,ce·liderança da.compeüçâo. Paraolímpico,· que está sendo
JaRatael Becker, que participou realizado ern Brasília. Foram'.
do SUI:Brasileiro de Motocross seis de ouro: quatro de prata e

em Capínzal, onde, enfrentando duas de bronze nas provas .de

mUita'lama, terminoU comO' .atletlsrno. A competição está

seX!(Hugar. '.' ... t, sendo realizada até quinta- ,

�icicross feira, em Brasília.

Dois aijetas da Associação Em Joaçaba �'.
.

'

': :: :i
,Jaraguaense de .Bikers. Depois de .ser interrompida pela
estiveram, no fim-de-semana c'huva, a nona etapa do

:m Jacarei (SP), onde'
,

.' Campeonato Catarinense de

ISPUlaram-·o Campeónato - - Automobilismo volta ao

�aulista, da modalidade. :
' ,Autódromo Cavalo. de Aço neste

Uilhenne Getelina ficou em jm-ce-semana, em Joaçaba, para
segU�do lugar na boys 15 anos çompletar a prova nas categorias

� LUi� Eduardo Markiewicz Marcas A e B , Opala e Omega

anmbem foi vice, mas na boy 16 Stock CacA pista de Joaçaba

p �s. Os atletas agradecem os estará aberta neste sábado, 27 de
.

a ocinadores. outubro, a partir das 14h.

CÉSAR JUNKES

====11 RESUMO MENSAL
..

1=======

Câmara MuniciQal
ife Jaraguá CIo Sul

,

,
.

Agências bancárias - Foi aprovado o Projeto de Lei no.

238/2007 que obriga as agências bancárias a instalar

banheiros, bebedouros e guarda-volumes' na área
anterior a porta giratÓria. ti projeto ainda obriga quemais
atendentes sejam disponibilizados nos caixas de
atendimento. ':

'

renda; de lajotas, para calçamento, e de tubos de
concreto. O objetivo é disponibilizar essssmateriais por
um preço mais acessível e promover o resgate da

cidadania: reabilitação e qualificação· profissional dos
apenados que partlclparn do Programa. Oproleto de lei
no.

. 241/2007, também aprovado pela Cârnará,
acrescenta o Projeto da Fábrica de Pré-moldados ao

Plano PlurianuaI2Ó06/20p9.Praça - Foi aprovado o Projeto de Lei, no, 247/2007,
que institui o Programa Adote urna Praça O Projeto tem
o objetívo de promover o ajardinamento, conservação e . JASt - Já pensando nos Jogos Abertos de Santa

manutenção de praças, canteiros, áreas verdes e de. Catarina (Jasc.) queserão realizados em Jaraguá do Sul,
, lazer. Pessóas,' empresas e entidades que queiram' '. a Câmara aprovou o repasse de verbas para reforma e

adotar uma praça' devem assinar um Termo de adequação.de alojamentos.e locais de competição. Ao
. Cooperação com a prefeitura, com vál,idade de dois . todo 13 escolas e três clubes serão beneficiados,'e
anos. A Secretaria dEi Obras Públicas eHabitação será a·'·· devem dividir a verba de- R$ 115 mil. O Projeto no.

responsável pelaviabilidadetécnica efíscaUzaçao..\, 252/2001 foi aprovado por unan1midade e quem irá

distribuir a verba e coordenar as obras é a Fundaçâo
Mu�icipal de Esporte ..

'

Futebol- A Liga Jaraguaense de Futebol está autorizada
a receber.urna verba de R$ �8 mil. É 'o que define o

..

Projeto de� lei no. 2.62/2007 aprovado pela Câmera. O Ecologia - Aprovado o Projeto de lei no: 224/2007-
dinheiro deve ser aplicado no custeio de despesas .: que prevê a órtação dó Prêmio Ecologia. e Ambíen

nernnentes às arbitragens dos campeonatos da la e 2a talismo, ',de âmbito municipal, .aberto para' pessoas,
DiVisão e para .aculsíçâo de _ material esportivo, aos ,entidades não governamentais e empresas que tenham,
clubes que panlciparn das competições. se destacado' em ações de interesse na área de'

preservação do meio ambiente. Nâo haverá prêmio em

dinheiro, mas a entrega de certificado e troféu numa
'. forma. de homenagear aqueles" que frabaharn para um

futuro melhor para todos. A data para a entrega des

se prêmio de reconhecimento ficou marcada para o dia 5

de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia da

Ecologia.

Presídio - O Projeto de lei no. 244/2007, aprovado pela
Câmara, acrescenta ao Anexo de Metas e Prioridades do

Governo, na Lei Municipal no. 4.465/2006, referente a

ações do Programa Viva Casa, a construção da Fábrica
de Pré-moldados no Presídio Municipal, para a

construção de casas populares a famílias de baixa

www.cmjs.sc.gov.br
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GRAND PRIX

Falcão marcou três vezes ontem e está com seis gols, na vice-artilharia ao ªdo de Amas, da Argentina

Brasil passa peloEgito e
.

se garante na semifinal
destaque da partida.

O Brasil começou melhor e
abriu o placar com 36 segundos
de jogo, depois de Ari receber

passe de Lenísio e tocar por cima

de Ibrahim. Aliás, é justamente
o goleiro egípcio que se torna

uma das principais figuras do

primeiro tempo, com grandes
defesas. O Egito chegou ao

empate aos 7'55" coin Abd El

Mawla, reconhecidamente o

melhor jogador da equipe.'Más
logo osbrasileiros ampliaram,
com Leco, Falcão por duas

vezes, e Ari, de tiro livre,
fechando a primeira etapa em

5xl.

Depois do intervalo, Falcão
ampliou a quatrominutos. Dois
minutos depois, Mithyuê
chutou fortede longe e mareou

seu sétimo gol na competição,
assumindo a artilharia isolada.
Os egípcios ensaiaram uma

reação e marcaram com Ismail

aos 15'59" e comAhmed, de tiro
livre, aos 16'24". Sobre o próximo
adversário, o fixo Leço, que já
os enfrentou 'ano passado, disse
que a seleção terá dificuldades.
"Não foi fácil jogar contra eles,
pois marcam forte, corno a

maioria dos times europeus".

o jogo será hoje, às
19h15, com a Hungria
na Arena Jaraguá

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
O jogo parecia que seria

difícil. O Egito soube marcar

forte e o Brasil abusou de

perder gols. Mesmo assim, os
brasileiros confirmaram o

favoritismo e vencer o time

africano por 7x3, se garantindo
então para a semifinal, hoje, às
19h15 contra a Hungria.
Falcão, com três gols, foi o

Hungria vence de
virada e se classifica

JARAGUÁ DO SUL

AHungriavenceu aEslovênia,
.
de virada, por 3x1 e se classificou

para as semifinais do Grand Prix

de Futsal.Combom toquedebola, .

os eslovenos começaram o jogo
buscando o ataque. Eles foram

procurando espaços em meio à

defesahúngarae, num forte chute
de Melink, fez 1xO.

No segundo tempo a Hungria
voltou com tudo e empatou logo
no primeiro minuto. Após uma

seqüência de chutes que a defesa

O CORREIODO POV�..........

eogoleiroeslovenos tiraramCOtno
puderam,GyurcsányimarcouCOin

. um toque leve por cobertura. Ea
Hungriacontinuoumelhor, até�
beneficiada pela expulsão iustaaQ
ala Rajko. Com um atleta a lllaii
emquadra os húngaros chegaram
ao terceiro gol, marcado porWi

OU1ROSRESULTAOOs.
O Irã também se garantiu na

próxima fase ao vencer o Urugua
no primeiro jogo do dia, por 6�.

.

A seleção asiática enfrentará,
Argentina, que bateu a Bélgicam
prorrogação por 2x1.A rodada�
hoje começa às l;3h com Urugum
x Bélgica. Às 15h tem Egitol
Eslovênia. Às 17hé a vezde iniciai
as semifinais, com Irã x Argentina

CESARJII.\i

-

�- - =

Hungria (branco) bateu os eslovenos e se garantiu na semifinal

Seleção feminina de
futsal se apresenta
JARAGUÁ DO SUL

Alémdeoito seleçõesde vários
lugares domundo, Jaraguá do Sul
será também a casa do futsal
feminino brasileiro. É que a partir
de hoje, as meninas convocadas

pelo técnico. Marcds Sorato, o
Pipoca, estarão na cidade, para
iniciar a preparação para o Sul
Americano que acontecerá de 5 a

12 de novembro no Equador. Elas

treinarão no Ginásio Wolfg
Weege e ficarão alojadas na

do atleta da Malwee Futsal.

Pipoca está confiante e e

repetir o resultado do último s

americano, quando as brasile'

conquistaram o título em casa.

maior rival é justamente o time

casa, atual vice-campeão.
"

(equatorianas) formam wn
.

forte. Mas acredito que tere

condiçõesde biJgàr .petdtífu]o'
O treinador poderá contar c

apenas>uma jogadora do IDn��
mann. ''Ai atletas não foram

.

beradas por causa dos Jasc".
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