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Desemprego cai

para 9%, menor
taxa neste ano

Arenda média do

trabalhador brasileiro subiu

1,5%:em comparação a

setembro de 2006 .

• PÁGINA 14

�FEMINI

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.766 • R$ 1.00

Frota de veículos cresce 7%
mudando trânsito da cidade
- Com mais de 68 mil veículos circulando pelas ruas de Jaraguá do
Sul e com a previsão de que em dois anos a frota chegue a 76 mil,
o secretário de Urbanismo, Afonso Piazera tem a difícilmissão de

planejar o trânsito para os próximos anos. Além da construção
de três pontes e de mais ciclovias, Piazera garante que o trans-

porte público deve ser uma alternativa para descongestionar as
vias. Hoje, [araguá é o quarto município catarinense com maior

índice de veículo por habitante: um para cada duas pessoas. De

janeiro até o dia 22 deste mês, a frota aumentou em 5.287

veículos. Em comparação com2005, são 11.488 veículos a mais.

Trânsito na Reinaldo Rau deixa motoristas irritados, congestionamento fica pior com passagem do trem e horário de pico • PÁGINA 5

BRASIL NA FINAL DO GRAND PRIX
PMDB faz convenção
e confirma Bertoldi

como candidato
.PÁGINA 3

Veja as delegações
que vão representar
o município nos Jasc
.PÁGINA 15

Femusc deve ter coral

de mais de mil vozes

na próxima edição
.PÁGINA 7o time brasileiro, venceu a Hungria por 5x2 ti-enfrentará o Irã na fin,al
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• DO LEITOR

O meu Juventus

o GORREIO DO PÜVij

EDITORIAL

"En já santa:
Os políticos que se abrigam

noCongressoNacional acabam
de descobrir o que O Pàís todo já
sabia, o que os empresários
insistiam e insistem em apontar
e no quê jornais, como este,mar
telamhá anos: o crescimento das

exportações brasileiras, sobre-
,

tudo de produtos primários e

semi-elaborados, aumentou a

importância do Brasil no mer

cado internacional, mas colocou
em evidência a precária infra
estrutura de transportes do País.
Para superar esse gargalo, a so

lução seria atrair investimentos

dosetor privado com aedição
de legislaçãomais simples e com
a garantia de estabilidade das

regras. Ora, essas foram as

conclusões do seminário, sobre

portos e vias navegáveis promo
vido pela Frente .Parlamentar

o crescimento das

exportações brasileiras
colocou em evidência a

precária infra�estrutura"

em Defesa da Infra-Estrutura
, Nacíonall."

"O desenvolvimento do-País

passa pelos investimentos em

infrá-estrutura. Para isso, temos

que eliminar os entraves buro
cráticos, de legislação e de se

gurançajurídíca para que esses:

investimentos aconteçam de

fato", disse o coordenador da

frente.deputado Eduardo Sciar
ra (DEM-PR). Já o deputado

, catarinense Décio Lima (PT)
advertiu que .o Brasil "não vai

conseguir, atingir o desenvol-

Nestesmeus 42 anos de vida, muito, pelo fato de duas vezel

-posso afirmar que sou torcedor ele ter largado nossomoleque
do juventus há aproximada- Estou me decepcionand�

vimento sustentável sem re- J"mente 30 anos. á vi acontecer novamente com a nova dire,
solver a questão portuária".Não de tudo nas dependências do toria que o contratou ou. estáo

djga:, estádio João Marcatto. Posso contratando (segundo çome�
. .Durante o evento, par- dizer também com muito tários) para novament� levffi'

lamentares, empresários e, orgulho que nãoperdi nenhum mos o maior "caro". Ele POOl
represet:tantes do governo jogo do [uve na Série Bl quan-' até ser um bom treinador, Il1a!

federal foram unânimes em do fomos campeões encima do lhe falta .responsabilídad-.
afirmar que um melhor' pla- rival Brusque (4x2). Posso profissionalismo porque afin�
nejamento estratégico da ma- afirmar também que tenho Jaraguá do Sul o acolheu.a
lha d� transportes no País, com

, parte como torcedor na estrela vou seu nome e agora que ell

prioridade para um sistema �<d�ocá�p�ão qúe õ-Juve carrega está mais uma vez em baixa.
multimodal com maior par- commuito orgulho. ,vem refazer sua trajetÓfia�e
ticipação de hidrovias, me-' 'Jy1inha'maior' decepção Jaraguá. Aliás, como 'já o ffi

lhoraria a competitividade das como torcedor não foi a dei:-r�ta • antes, e quem nos garante qUI

empresas brasileiras exportá- do Juventus para o Figueira em "assim que conseguir novame
doras.Tudo ísso

é

óbvío.porque Floripa e nem oúi:� do pre- 'te aqui visibilidade não aba

j�scutido e-pedido fartamente sidente Delfin estar em Criciú- danará o clube, novamem

, pelas entidades representativas ma com a taça na mão para
..

independente de necessidade

da indústria, agrículrura.: co- entregar ao Criciúma - cain- ou aspirações do time qUi

mércioeserviços. Sefosse estádio peão do turno - ou nem o h{'to diversas vezes' já o acolheu,

de futebol, era só estender a" de termos perdido as vagas da Gostaria muito de s-e-r sóci

placa na arql'.tibancada: "Eu Já serie C e Copa do Brasil qlle de carteirinha do [uvente
Sabia!". estavam tão perto ... Decep- mas pelá andar da carruagem

cionei-me sim com o treinador vou sofrer muito mais do q

Itamar Schulle, por ter aban- 'sofro torcendo pelo 'Bomfog
doriado o barco no meio do Minhamaior alegria acaba se

caminho e dizer para todos os do a Malwee que com mui!

meios de comunicação que orgulho, só quer títulos e títu

amava o ]uventus: "... saio de, los, e de quem não se 01lve4i
cabeça erguida e deixo um 'que-disque e boatos sobrefal

filho forte e criado ... " . Pai que desta natureza. É ou não é!

é pai, homem que é homem,
não larga um filho no meio do
caminho. Decepcionei-me, e

.

. � -

, !... �:� "

• PONTO DE VrSTA

Carga tributária e

crescimento da economia
OpresidenteLula afirmou essa ciência dos seus agentes produ

semana, durante encontro com tivos. Como disse o próprio pre

grandes empresários do País, que sidente aos repórteres, oGoverno
a arrecadaçãode impostos é essen- é indutor deste desenvolvimento,

cialparadarcontinuidade aos pro- na medida em que estabelece as

gramas sociais do Governo. Mas condições necessárias paraa

nãohá sinalizaçãode que o Estado expansão das exportações e na

caminhe numa direção em que a realizaçãode novos investimentos. ,.

carga tributária seja justa e que Oresultadoéaumentonovolume

privilegie investimentos necessá- de rt�góCíos;'ahlnento das divisas
rios ao desenvolvimento da eco- comexportações, e crescimentoda

nomia, com criação de empresas; arrecadação. Portanto, oGoverno
geração de' novos postos de ,lIa.; .: tern retomo de qualquermaneira

. balho e distribuição de renda com. �. porqueos impostos vão preçisarser
base no incremento da produção pagosde qualquerrnaneira, Éurna
e não no assistencialismo. É nessa matemática simples: quantomais

perspectiva queO setor produtivo se faturar, maior será a base de

caminha, enquanto se percebe arrecadação. ,

que da parte do Governo o in-
'

Não somos contrários, já dis;
I

teresse é pormais tributos. semos, a que se pague impostos.
OGoverno tem demonstrado Mas não concordamos com a tese

muita satisfação com o desempe- de que para dar conta aos progra

nho, otimismoque faz sentido, pois mas sociais se precise da CPMF

de fato os indicadores são de que ouda elevaçãoda carga tributária.
as coisas vão bem. Se a economia Até porque, antes, o discurso era

vai bem, isso acontece pela efi- contrário. Como bem assinala o

• Paulo César
Chiodini,
presidente da ACIJS
- Associação
Empresarial
de Jaraguá do Sul

• Silvio Kitzberger,
Corretor de Imóveispresidente da Fiesc, Alcântaro

Corrêa, ao comentar ontem a fala

presidencial sobre- o assunto, "a:

questão central é aumentar- a efi
ciência na gestão dos recursos dis

poníveis. Como os empresários fa;
zem em suas empresas, o Go

verno precisa fazer a sua parte,

principalmente na redução das
, despesas. É disso que.dependem ,

,
os investimentos, n�o só-na área
social, mas, também na de infra-

, ,
. .

- ,�: /.' ._
""

estrutura, queé hqjewn-�:lps prin- ,

cipais obstáculos aocrescimento
.

�.
, . .

..
"

d P'"o aIS,. ,,�
.

'" :
','_

'"

Concordamosque oprojeto da
reforma tributária, que em breve
deverá ser discutido no plenário,
possa trazer .novas perspectivas.
Mas é preciso boa vontade dos

governos federale os estaduaispara
que amassaque representa a carga
tributária não cresça aindamais e

sim, ao contrário, seja flexibilizada
em favordo crescimento pleno do
País.
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�ão sai
A exemplo de [ara

guá, o plano de cargos

e salários dos profes
sores da rede municipal
de Guaramirim tam-

� bém não s�i do papel.
Vereador Luiz Antonio
Chiodini (PP) não pou
pa críticas à, secretaria

da Educação e cobra o

I prometido diálogo com

I
a categoria. "Ou reu

I nióes inexistem ou es-

tão fazendo às escondi
Ie. das", disparou.

a
fravado

e Em Jaraguá a reforma
Ui administrativa já passou
!fi. pela Câmara, mas em

Balneário Camboriu a

I oposição bate o pé. En
I� quanto a prefeitura não

UI mandar ao Legislative os

projetos de reforma
! administrativa, cargos e

� salários e o conselho de
1m políticas salariais, vai
continuar obstruindo

autorização para con

n curso público. Pressão
dos servidores é grande.

Pau puro
opresidente daCâma

rade Guaramirim, Eval�
do [unckes (PT) atirou
pra todo lado. Reclamou
do atendimento pres-
tado pelo Samu, bom
beiros, do estado do gi
násio do bairro Guà�
miranga, da água suja
nas torneiras de con-

sumidores da empresa
gerencüida pela prefei
lura e de buraco exis
tente no 'telhado da ro-

. do-ferroviária. Promete
consertar ainda hoje, com
Outros vereadores, se a

prefeitura não o fizer.

DIVULGAÇÃO

POluição visual
Pelo. site www.massaranduba.sc.gov.br ou pelo

telefones 3379-1223/3379-1570, a prefeiturade
Massaranduba mantém um serviço para denúncias.
de' uso irregular de logradouros públicos. Como na

foto, desviando a atenção demotoristas com risc-os-de

··a�identes· graves no acesso a rodovia SC-474. Na

verdade, estámais que na hora de se coibir abusos.O

festival de placas e outdoors nas entradas de alguns
municípios é um espanto. Como, parece, não há

fiscàlízação, todo mundo faz o que bem entende.

E aqui?
o presidente do Procon de Blumenau, promotor César

Cim, disse que até o final do ano a maioria dos bancos

do município estará de acordo com lei municipal que
estabelece tempomáximo de espera em filas. Estão sendo

monitoradas pelo Procon 51 agências e já foram aplicados
500 mil reais emmultas.

Asfalto
A seqüência de reportagens que O Correio tem

'publicado sobre os bairros de Jaraguá do Sul aponta,

sempre, como prioridade número um dos moradores, o
asfalto. Isso não surpreende a quem conhece um pouco

da periferia que ainda não tem o benefício: é que todos

·estâo fartos do pó e da lama.
.

,

,

Jasc
Fogo simbólico dos Jogos Abertos chega hoje à praça

Ângelo Piazera, por volta de 18 horas. Agora. é torcer

paraque todo o trabalho de organização funcione como

o previsto. E que a população vista a camisa, recebendo

. bem todo e qualquer visitante. Afinal, temos fama de
bons anfitriões.

Celso Machado

Constrangedor
Hospital deGaspar, no

Vale do Itajaí, está fe- .

chado há oito meses.

Movimento liderado pela
iniciativa privada para
reabri-lo ainda não sur

tiu-efeitos. Como conse

qüência, há oito meses

não nasce ninguém na

cidade. Nascem em

Blumenau. Por isso, são
blumenauenses. É o fim

da picada.

Convenção
Acontece amanhã,

das 10 às 17 horas, a

Convenção Municipal
do.PMDB, na Câmara
de Veradotes .. Com elei

ção do novodiretório,
que tevApenas uma

chapa inscrita, e da no

va executiva.

Candidato
o presidente do PMDB

de [araguá do Sul, Carlos
Chiodini, garantiu a

candidatura do prefeito
Moacir Bertoldi para as

próximas eleições.

É mole?
Consta que servidora

· da prefeitura de J a
raguá do Sul, "encos
tada" há seteanos por'
problemas de coluna, .

submeteu-se a uma

nova perícia de junta
médica do Issem, pre
tendendo' descansar
mais um pouco. Os úl
timos exames. datados ,

de 2005, não foram acei-
'

tos, o que a levou a des-:
·

fiar um rosárío de pala
vrões. O caso foi parar
na delegacia. Com foto

·

dela, 'jogando bocha.. '
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RETRANCA
Benefício
AComissãodeTrabalho, deAdministraçãoeServiço

Público da Câm�ra dos Deputados aprovou projeto do
PoderExecutivo, queernoProgramaBolsa-Formação,
destinado à qualíficação profissional de policiais civis e
militares, bombeiros, agentes penitenciários, agentes
carcerários e peritos cuja remuneração seja de até R$
1,4milpormês.Com reservadevagasemuniversidades

públicas federais.

Comércio 1
Câmara dos Deputados aprovouMedida Provisória

que permite o trabalho.em feriados nas atividades do

.

comércioemgeraldesde que autorizadoemconvenção
. coletivade trabalhoAlvíl' tambémaumentaonúmero

. de folgas obrigatórias aos domingos e será analisada

ag<?ra Pelo Senado. (.'

Comércio 2
Porém,deve serobservada a legislaçãomunicipalpara

o trabalho aos domingos. Mas o repouso semanal

remunerado tem de coincidir com o domingo pelo
menos uma vez a cada três semanas.A leimudadapela
MP. (10101/00) previa a coincidência da folga aos

domingos acadaquatro semanas.Assim, ocomerciário
trabalhará dois domíngos e folgará um.

Celulares
Operadoras de telefonia móvel, tanto nos serviços

pré-pagoscomonos pós-pagos, serãoobrigadasavender
os aparelhos celulares desbloqueados. Projeto do

deputado César Souza Júnior (DEM) foi aprovado na

quarta-feira pela Assembléia Legislativa,
CÉSAR JUNKES

Sem visão
Na Procópio Gomes, em frente a pizzaria Caneri,

. placa indicando os bairros Baependi, Vila Lalau e

HospitalJaraguá já foi engolida pela copa da árvore.
Aliás, ao Iongo da linha férrea, o capim cresce viçoso·
em vários pontos.
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Joraguá do Sul
4732746000

Capinzal
4935552255

Caçador
4935671111

Curitibanos
4932412411

Rio do Sul
4735210200

lages
4932219100

São Joaquim
4932330899
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Você não pode perder nossas condições
-

• 60 meses para pagar • Entrada zero • Primeira parcela para depois do carnaval • Taxas a partir de
0,20%• Valorização de seu usado de qualquer marca • Troco na troca· Venha fazer um Best Drive •

A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA

� jcdc c linha
.

e e fRETE f!tH®........ VoIlowooon INCLUSO. 1iíI_....iAA _
-=-c�

. Caraguá Auto Elite @
Uma relação de confiança com você.�

• Pelo Banco Volkswagen - sujeito a aprovação de cadastro· Ofertas válidas até 22/09/2007·
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��UECIMENTO: QUEDA NOS JUROS E FINANCIAMENTO MAIOR

Município é o quarto de se

em veículos por habitante
Mprcado automobilístico
trescp cerca dp 40% ao

Ino na microrrpgião

didos entre os meses de janeiro
a setembro aumentou cerca de

30% em comparação com o

mesmo período do ano passado. -

Em 2006, amédia era de 70 carros
novos vendidos mensalmente,
número que subiu para 90 a partir
desse ,1110. O diretor da

CllllC_�'"i(mária, Edinelson Max

(�(')L'" destacou que a esta-

350 EMPLACAMENTOS POR MÊS
Aproveitando o aqueci

mento'dos negócios na in

dústria de plásticos do qual é
proprietário, o empresário
Gilmar Devenzzi, 44 anos,

decidiu comprar um carro

lUaior. "Quero um com baga
geiromais espaçoso, para pas
sear com a família", .comen
tou, Ele pretende vender o
atual automóvel para dar uma
parcela de entrada e quitar o
restante por meio de con-

sórcio.

AssimcomoDevenzzi,muitos
consumidores aproveitam os últi
mos três meses do ano para rea

lizar o sonho do carro novo. So
mente em setembro, foram,
adquiridos 394 veículos novos na
microrregião, que abrange, ain
da, Corupá, Schroeder, Guarami
rim e Massaranduba.

As revendedoras do municí

pio calculam que cerca de 350

veículos novos sejamemplacados

bilidade da economia está pos
sibilitando queda nas taxas de

juros, aumento do prazo do finan
ciamento e mais promoções do
fabricante.

"Emdois anos, houvequeda de
aproximadamente 40%da taxade

juros, e a conseqüente procura

maior pelo financiamento em até

60vezes", explicou.

todos os meses no Vale do

Itapocu. Omercado automo

bilístico na região de Jaraguá
do Sul vem crescendo em

torno de 40% ao ano - 15% a

mais que a média nacional.
De janeiro a setembro, foram
2.883 emplacamentos na

microrregião. Isso significa
apenas 225 a menos do que
todo o ano de 2006, quando
foram emplacados 3.108

veículos.

investimentoaindanão foiorçado.
Nos planos também está a

construção de três pontes a partir
. do próximo ano: uma nos fundos
daWeg II, ligando aBR-280 aJosé
Theodoro Ribeiro; outra ligando
o Rau ao Amizade - pelas ruas

Roberto Ziemann e Ervino

Menegotti -, pormeiodaRua341;
e o Rio da Luz ao RioCerro, pela
continuação da Rua 512. O
investimentodeverá serdeR$ 3,4
milhões. O Dnit (Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de

Transportes) também garantiu _

recursos de aproximadamente R$
·1,2milhãoparaconstruçãode um
viaduto no entroncamento da
BR-280 com aManoel Francisco
da Costa, que será ligado pela
parte debaixo com a ponte nos

fundos da Weg II.
A Prefeitura também está

organizando uma campanha de

conscientização dos motoristas

junto com Acijs (Associação
Empresarial de [araguá do Sul),
CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas), Polícia Militar e Bom

beiros.A iniciativa englobablitzes
educativas, distribuição de pan

fletos, palestras e eventos .es

colares relacionados ao tema.

Aumento torna obrigatório
investimentos no trânsito

FROTA DE JARAGUÁ DO SUL
2007 (até 22 de outubro) - 68.114 veículos
2006 - 62.827
2005 - 56.626
2009 (previsão) - 76 mil veículos

íNDICE DE VEíCULOS POR HABITANTE:
Frotaíndice

219.312
158.627
86.757
68.120

hab/veíc
1,8
1,8
1,8
1,9

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Com uma frota de mais de 68

milveículos,JaraguádoSulé hoje
a quartomunicípio catarinense -

commais de 100mil habitantes -

com maior índice de veículo por
habitante: um veículo para cada
duas pessoas. A cidade perde
apenas para Florianópolis,
Blumenau e Itajaí. De janeiro até
o dia 22 deste mês, a frota
aumentouem5.287 veículos.Em

comparação com2005, são 11.488
veículos amais.
Desde 2005, a média de

aumento de veículos em Jaraguá
doSul é de 500 pormês, incluindo
cnovos e os transferidos de outras
cidades.O chefe do setor de trân
sitodo 14ºBatalhão, capitãoGilda
Martins de Andrade Filho, des- Gilmar (E) engrossa estatística ao comprar um carro para transportartoda família

taea que, do dia 1 º. até a última

segunda-feira, omunicípioganhou
mais 450 veículos. Cerca de 59%
da frota jaraguaense é composta
por automóveis; 24% por
motocicletas e o restante (17%)
são caminhonetes, caminhões,
ônibus,reboques e outros.
Em uma concessionária de

automóveis do município, o

número de carros novos ven-

O secretário de Urbanismo,
Afonso Piazera, destacou as

providências que a Prefeitura está
tomando para reduzir o fluxo de

veículos no Centro da cidade.

Piazera calcula que, em dois anos,

[araguá do Sul deverá ter, pelo
menos, 76 mil veículos. Entre as

iniciativas, destacoumelhorias nas

calçadas e no transporte coletivo,
pavimentação de ruas e aumento

das ciclovias. "A população está

crescendo cerca de 4% ao ano e a

frota, cerca de 7%. Precisamos

tomarmedidasparaque as pessoas
deixem mais os carros em casa,

descongestionando as tuas",
comentou.

Nomomento, aPrefeituraestá
fazendo o projeto da "via perime
tral", que vai ligar a BR-280 e a

SC-416 (Iaraguá do Sul/Pome
rode), para desviar o tráfego do

centro.Avia abrangerá os bairros
Estrada Nova, Chico de Paulo,
[araguá99,RiodaLuz eRioCerro.
A administração também busca

recursos junto ao governo federal

para fazer o contorno da BR-280,
desviandoo tráfego para o sentido
Corupá/Joinville. Segundo o

secretário, ainda não há previsão
sobre o início das obras e o

Posição/Cidade
1 a Florianópolis
2a Blumenau
3a Itajaí
4a Jaraguá do Sul

Habitantes
396.723
292.972
163.298
130.060
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COMUNICA·DO
Transportadora Gil Uda, CNPJ: 81.004.608/0001-
96, Insc.Est.: 254.397.760, comunica o extravio
da 1 º via do formulário 001.457, série única de
13/10/2007. Perda registrada no Boletim de
Ocorrência mº 00051-2007-03047, da Delegacia
de Polícia Civil de Guaramirim/SC.

.irculo
Italiano

de Jaraguá do Sul

EDITALDECONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA

[. Pelo presente edital ficam convocados todos os descendentes

I de italianos maiores de dezesseis anos para a Assembléia Geral

1 Ordinária de acordo com o Art. 14, letra "a" do Estatuto, a realizar
se no dia 12 de dezembro de 2007 às 18:00 horas em primeira
convocação, na Sede Social do Círculo Italiano de Jaraguá do

Sul, na Rua dos Imigrantes Italianos, nº 33, Bairro Vila Nova, em
Jaraguá do Sul (SC), para deliberarem sobre o seguinte:
ORDEM DO DIA

.

I
-I

I Nota 1 - A Assembléia Geralserá constituída e funcionará em
.

11 primeira Convocação com maioria absoluta dos sócios e em

segunda Convocação, 60 minutos após, ou seja, às 19:00 horas,
com a presença de qualquer número de sócios. (Art. 15).

I· Nota 2 - Conforme Art. �6, parágrafo primeiro do Estatuto Social,
I aschapas deverão set entregues ao Diretor Presidente, em duas

IIIII
vias, que receberá sob protocolo até o dia 30 de novembro de

2007, @imodia útil do mês de novembro.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de outubro de 2007.

Joãozinho Júlio Depiné, Presidente

1. Eleição da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
2. Assuntos Gerais

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

.Oficina
OClube de Mães da EscolaErich Blosfeld participouno início da

semana uma oficina com a nutricionista Alline Schünke, da SP

Alimentação. Ela foi convidadapelodiretordaescolaprofessorDaniel
Francisco da Silva Mendes. Além de receitas, ela ensinou a.

'reaproveitar'alimentos e a aproveitar partes de alimentos que, em
geral, é jogado fora.Os trabalhos forma em clima de diversão, após a
'realização das receitas o resultado foi confraternizado entre elas.

Faleceu às 1 h30 do dia 25/1 O, o
senhorSérgio Edmundo
Jacomiliski com idade de 50�
O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi.

Faleceu às 4h do dia 25/1 0, a
senhoraClaudinaWal1y Limke
com idadede 67 anos. O velórtola
realizado na Capela Mortuáriada
Vila Lenzi e o sepultamento no
cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Jantar
o Círculo Italiano de Jaraguá doSU
realiza hoje.o·JantarMensá! da
entidade, com o tradicional prato
típico, regado a um bom vinho. O
evento inicia às 20 horas nas sed!
social (Ruà dos Imigrantes
Italianos, 33, BairroVila Nova). O
ingresso pode ser adquirido com

os participantes do Círculo ..

Informações pelo telefone 337Q.
8630. O ingresso custaR$15.

Radiologia Odontológica
e!i).:Wellin.gúu, .At [i1ataifra

Especicili$fa I!m Radiologia e Endodorrua
Mestrando em Periodontia

Prof. Colab. das Disciplinas de Radiologia
e Atividades Clinicas, da Faculdade

de Odontologia - Univille, desde 2000.

Atend�mos Convênios ,

EntregamQs Exames em seu Consuttóno

R. Ângelo Schiochet, 77-Sala:03·Centro
Jaraguá do sul-se (Em frente da Mauro Veículos)

TeVFax.:47-3371-2991
E-mail:w·batalha@uol.com.br

Apresentação única
Hoje Pomerode prestigia um dos maiores eventos musicais do ano.

Vmda do Rio de Janeiro, a Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros
Navais inicia turnê pelo Estado com única apresentação no Parque
Municipalde Eventos (Av. 21 de janeiro, 2150 � Centro), apartirdas 20
horas.O espetáculo é formado pormais de 80músicos e um coro de 25
vozes e tudo isso de graça. A promoção é da Prefeitura Municipal de
Pomerode e Soamar (Sociedade dos Amigos da Marinha), com
patrocínio dogovernodo Estado, através de incentivodoFundturismo
da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte.

Iuscricões abertas
..>

A maior 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.

-o ACONTECIMENTO DO ANO
EM ENERGIA RENOvíVEL
E SUSTENTABILIDADE. PARTICIPE.

eco
poweR

conFeRence
Patrocínio:

Inscrições: .

www.ecopowerbrasil.com.br ou pelo fone: 0800 643 1400

FÓRUm InTeRnaCional De eneRGia �OVáveL e SUSTenTCBILlOODe Patrocínio Master:

••30/0., - 2007 - qostão d� Sa�tioho -

\

�) FUNTURISMO =�=!! Sadia BeNGE ����o REAL

Celesc
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WI�ÃO 2008
/ '

Fe�Usc ·planeja coral demais
de run vozes da comunidade
mretor artístico di�

ij�P os intpressados

!� �recisam vontade ....

mlYERDMANN /

IARAGUÁ DO SUL-

Cantar érnbaixó do chuveiro,
dirigindo ou mesmo apenas para

passar o tempo. Não iniporta. Se
vocêgostade colocaras cordas vo
cais em funcionamento tem uma

novachance demelhorar sua per
formance. Éque apróximaedição
doFemusc (FestivaldeMúsica de
Santa Catarina) v,�i abrir' espaço
para, pelomenos,milvozes.
O coral a ser formado durante

asduWl semanas.deconcertos fará,
pirrtê'do erice�ainento do evento
edeve dar vida àmais�faniosaobra
de Carl Orff. Carmina Burana

precisará de 300 instrumentistas,
três so�tas, mil coralistas"adultos
eoutros cem dacategoria infantil
para preencher o vazio sonoro da'
Arena [araguá,O espetáculomu
�cal acontece no dia 1º de feve
reirode2008, às 21h, com regência
do diretor artístico do Femusc,
AlexKlein.

Mas, para isso, é preciso par

tic�ação da comunidade em ge
raLQuem se interessou só precisa.
acessar o site do festival (www.
femusc.com.br) e fazer uma ins

crição. Mais tarde, quando a ma-
.

ratona começar, os participantes
terão aulas diárias e ensaios no

PIERD RAGAZZI

23 Edição do Femusc foi sucesso de público e-de participantes

local da apresentação.
Mesmo com toda essa respon

sabilidade, o maestro tranqüiliza
quem cogita a idéia de fazer parte
da investida. '�obra, na verdade,
não é muito difícil de cantar, mas

é um poderio de vozes que não se

vê no Brasil, talvez, desde os tem

posdeVilla-Lobos", explica,Aque-.
les que resolverem assumir o de
safionão necessitam terexperiên
cia no canto coral. Se tiverem,

melhor, porém, isso não é requisito
básico. Já no caso das crianças,
basta vontade.

O Femusc 2008 inicia em 20

.

de janeiro e segue até 2 de

fevereiro .. A programação inclui
concertos diários às Uh, 19h e

. 21h.Alémdisso,sempreàs20h15,
omaestroAlexKlein faz umbate

papomusical com o público.
Paraoencerramento, osorgani

zadores planejamcolocar aBanda
Femusc sobre o paleo da Praça
Ângelo Piazera, no Centro. Os
instrumentistas vão tocarmúsicas

carnavalescas. "Nósnãóqueremos
perder a chance de iriiciar a festa
do Carnaval", finaliza o diretor

artístico, lembrando queaproposta
do festival é "tocar a música clás-

. sicapopularmente e apopularcom
grande disciplina e carinho".

�ovo dele.gado
�Pstaca nvestigação
IARAGUA DO SUL
O novo, delegado de Jaraguá

do Sul será apresentado hoje na .

reunião do COR (Conselho de
Desenvolvimento Regional).
ÜuilhenneAlberto, 26 anos, atua
Comb delegado há apenas seis
llleses 'lC .

H". tomou posseem onano-

lXllisemabril e logodepois foi�
fendo para a cidade de Videira,
no meio-oeste catarinense. O'

, primeiro contato que Guilherme

teve tomJaraguá foiemumestágio
,

em agosto deste ano. "Adorei a
cidade e estava pleiteando a

minha transferência para região",
revela.Hojernesmo ele começa a

. atuar na lSª Delegacia Regional
de Jaraguá do Sul.

.

.

" Naturaldacidade deÀssis, no
EstadodeSãoPaulo, se formouem
direito pela PUC (PontifíciaUni
versidadeCatólica) doParaná.Em

. início de carreira Guilherme des

taca que quer mostrar trabalho.

"[araguá do Sul precisa de novos

policiais civis paramelhorar as in
vestigações, vamos coordenar a

equipe de investigação na cida-

de"; salienta.. .

.

Guilherme vai ocupar o lugar
que era deMarcos Assad que está
'em licençamédica e foi transferid�
para Floriànópolís. A reunião da

CDR inicia às 8h30, nó salão

comunitário da Igreja da Paz, em
Schroeder.' O terá ainda a pre-

. sença do presidente do BRDE

(Banco Regional de Desenvolvi

mento do Extremo Sul), Casilda
Maldaner. (GR)

nos postos de saúde 04 hospital
da região.

"Nunca se deve fazer um

torniquete na ferida, Porque pode
ocasionar a necrosa, ou seja, o

apodrecimento e em alguns casos,
'a amputação da perna", disse.
Maria ressalta também que o

veneno leva quatro horas para se

tornar letal.
DICAS - Se encontrar uma

cobra em seu quintal, chame
profissionais. O corpo de

bombeiros ouogoverno local têm
grupos especializados no controle
de animais peçonhentos.

Nunca mexa no que parece

ser uma cobra morta. Ela pode
estar dormindo ou simplesmen
te imóvel. Deixe o local e não

se aproxime. Não corte, chupe
ou tente drenar as, picadas. Es
tes métodos antiquados não

funcíonam. E pot 'último, não
faça torniquete no local da

picada. (OA) 'o-

'

,Bombeiros recolhem três jararacas
por dia quando a temperatura sobe

DSNI ALVES

- ,

Jararaca é uma das cobras mais comuns, picaca causa inchaço e perda de sangue

mentistas, a iniciativa ainda conta
.

com a participação do viohnista
Daniel Guedes. Ele é professor do
Conservatório Brasileiro de
Música e do InstitutoBaccarellim
emSãoPaulo.

.:
Se você pretende ver de perto

a virtuosidade do solista e do

grupo, vale lembrar que a apre

sentação é gratuita. Os ingressos
ficam disponíveis no local até

esgotarem. O concerto integra a

agenda do Circuito Catarinense
de Orquestra, promovido pelo

. governodoEstado.Apartícípação
dos.jaraguaenses. tem .auxílio
financeiro das empresas Duas

Rodas, Malwee, Postos Mime,
Arroz Urbano eWEG através do

fundo de incentivo à cultura. de
Santa Catarina. (KE)

�UARAMIRIM
Os Bombeiros Voluntários de

GuaramiÍim atendem em média
três chamados diários referentes a:

cobrasencontradaspelomunicípio
QU ataques de cobras. Para o

comandante da corporação,
Nelson Gonçalves de Oliveira,
"elas estão vindo para as áreas

urbanas em decorrência das

queimadas nasmatas do interior".
Nelson afirma que a espécie

mais comumencontradana região
é a jararaca, que após capturada
é encaminhada ao instituto

Butantã, em São Paulo. As

jararacas existemem todo o Brasil
e em todo tipo de terreno. e

vegetação. Sua picada causa

inchaço e perda de sangue.
AenfermeiraMariaFernanda,

do posto de saúde central de

Guaramirim, ressalta que quem

é picado por uma jararaca deve

lavarbem o local do ferimentoe
buscaratendimento especializado

Filarmônica em
.

São Bento do Sul,
JARAGuA DO SUL

Depois de fazer sucesso em

Florianópolis, na última semana,
a Orquestra Filarmônica de [a-

. raguá do Sul volta ao Norte do.
Estado neste sábado, 27. O con

certo estámarcadoparaacontecer
na 'Sociedade Desportiva
Bandeirantes, em São Bento do

Sul, a partir das 19h30.
O programa. inclui obras de

Strauss, Elgar, Verdi, Brahms,
Tchaikovsky e Rímskv-Korsakov;
um cronograma leve e festivoque
promete envolver quem se

interessapormúsica.Alémdelevar

.

ao paleo mais de 50 instru-
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Yakissoba
com pão italiano! Marechal Deodoro da Fons3ca.;-

Prato do dia: Café espresso com deliciosos doces e

salgados em um ambiente climatizado,só
"a DOCE SABOR CONFEITA.,

,

�
Alameda 25, sala 1.1. a
Fone 3055 222

�

#l1li6

A EMO AD DE GAllSTEU
"Acho que é uma superação estar aqui no
autódromo. Pensei que não. seria capaz de vir",
disse Galisteu no último domingo.A loira pisou no

autódromo no dia do Grande Prêmio Brasil de
Fórmula 1. Levada pela promoter Alicinha
Cavalcanti, Adriane não ficou' para a largada que
deu o título de campeão mundial ao finlandês
Kirni Raikkonen, desbancando o britânico Lewis
Hamilton e o espanhol Fernando Alonso. Era a

primeira vez. que ela voltava a Interlagos, 13 anos

depois da morte de Ayrton Senna, em 1994.
Adriane se emocionou com o ronco dos motores e

todo o circo da Fórmula 1. "Eu já fiz parte desse
rnundo. Tenho vontade de chorar", disse ela. No
camarote do Hospital São Luiz, ela conheceu o

ator mexicano Gael Garda Bernal, que estava
entre os convidados, e bateu papo com Serginho

. Groisman, Taís Araújo e Ellen Jabour. Ao deixar
o autódromo pouco antes do início da prova, ela
disse que torcia por Felipe Massa e que tinha

grande simpatia por Hamilton.

Na lembrança, a última corrida de Senna em

Interlagos. "Ayrton não ganhou naquela vez. Ele
rodou. Foi a penúltima corrida dele. Foi a primeira
corrida do campeonato, mas ele rodou na terceira
ou quarta volta. Depois houve a do Japão, em que
ele também saiu, Mika Rakkinem bateu nele".

Sentindo-se angustiada com o passado rondando a

sua alma, Galisteu se despediu."Não é mole voltar
assim. Parece que eu peso uma tonelada, meu
corpo pesa, é uma coisa incrível. Volta uma

história muito difícil, não só pela morte dele, pelo
acidente, pelo quanto foi trágico, mas também por
tudo que eu vivi", desabafou.

'tr
miss Loue
L O V E W E A R
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Amanhã, mais conhecido como' sábado,
acontece na ComBat, o 10 Carreteiro do
Atleta. O festerê promete ser dos grandes. As
bandas de pagode Ki Beleza, Nova Tendência e

Grupo Entre Elas vão movimentar a [eunesse
Quem deu' um rasante' pelas do Maracanã, no Rio de'. Dure da urbe jaraguaense.A promoção, e do
festas de outubro foi o ex- Janeiro, começam a, ser. Vôlei Master e do Futebol Feminino Olympya.
candidato à, P�esidência 'da vendidos no dia -26, de, Ingressos a venda no Posto Mime da Walter

Repúbl.ica, Geraldo Alckmin,
novembro. Pr� quem- pode, '

Marquardt, ao valor de R$ 10,00.
as e�tradas vão custar de R$
'160 a R$.500. Outra coisa, o
show'terá abertura da banda
brasileira Paralarnas do

O CORREIO DO POVO

MOA
DIZEM PORAí...

Que no lugar da estátua que
pretendem construir em

homenagem a Falcão, na

Arena Jaraguá, deveriam

fazer um monumento do ex

goleiro da seleção de

laraguá Dalbérgio Elísio,
que participou 16 vezes dos

lagos Abertos de Santa

Catarina.

MR. BEEF

Capitaneada pelo meu amigo

gente boa..Silvyo Modonese,
no próximo dia 08 de

novembro, será inaugurado
com grande coquetel, o Mr.

Beef, uma casa especializada
em carnes nobres para
churrasco. Bolabranca.

ALCKMIN

que na ocasião abraçou o

amigo Rarniro Pedro Schmitz,
um dos competentes gerentes
da WEG motores, no

camàrote da Oktoberfest.

oelAL

PRA AGENDAR ... CARRETEIRO

Os ingressos para a uruca.

apresentação do The Police �

no Brasil, que acontece no
dia 8 de dezembro no Estádio

CELEBRATION 80

Sucesso.

Hoje a noite, com a participação- especial do
grupo de pagode Não Toca na Quinta e dos DJs
Songa, Paulico, Marcelo Luis e Nêne Wolf,
acontece a festa Celebratrion 80, no Beira Rio.
A pérgula cia piscina�ai superlotar.

Será q li e . já e.s t á em FOFOCÓFFlOMO
campanha?

DISCOTHEQUE

Foi na quarta-feira, que
estreou 'no Shopping.
Breithaupt, a nova

Discotheque. Totalmente

repaginada, c om mil
novidades no espaço e nas

oPções em ro,upas e calçados.
A presençá VIP ficou por
COnta do Gu.il h e r me

Fernandes,. ator jaraguaense
que está em Malhação. Vale

conferir o

Tem um empresário
jaraguaense, .

do mais 'alto

calibre, que pretende ,'Inaugurou ontem, com todas as pompas e

brevemente' convidar o muita gente bonita loja da franquiaArezzo, no
'vereador Dieter Janssen e .a ,Shopping Breithaupt, em Jaraguá. Amoderna

vice-prefeita RoserneriVasél, Ana Cristina Garcia Demo acertou em cheio,
para sentar na mesma mesa. era.tudo que as mulheres antenadas de [aragua

Segundo fonte fidedigna, de desejavam.
não agüenta mais assistir de
camarote as' baixarias

expostas na mídia pela dupla.
Quem viver, verá.

INAUGURAÇÃO

II DICA nE SJ:XTL\

SEXTA, 26 de outubro de 2007 109

Curtir a festa Celebration

80 no BeiraRio.

"FRASE DO DIA
"Não levante a espada
sobre a cabeça de quem
te pediu perdão."
Machado de Assis

A m

Geraldo Alckmin e Ramiro Pedro Schmitz na
Oktoberfest, em Blumenau.

Por Mo� Gonçalves
(maaf.jonca!ves@netuno.com,br)

TE CO�TEI!
Bola branca para o nosso amigo Caglione, que faz uma das
colunasmais comentadas do JornalOCorreio do Povo.
**

E porque a "sexta é do Caramba's" os DJs Conrado e Carlos
Fuse prometem animar a galera que subir a serrinha hoje
(26). Boapedida.
**

Ainda em Pomerode, a Up Lounge Bar traz o DJ VictorHugo
que já se apresentou no Warung, Skol Beats e ao lado dos

consagrados D.A.V.E The Drummer, Tim Taylor e Chris
Liberator. Noite imperdível!
**

Quem for pra Balneário Camboriú poderá curtir a sexta pop
rock daDjunn, com a banda Insiders emuitaMl:_lB comNey:'
**

'

Assista sábado no programa Moa Gonçalves, na Rede TV, às,
13 horas, toda a cobertura da 3ª Strassenfest que aconteceu
no último sábado, em Jaraguá, e também os melhores
momentos da festa de dois anos daMoinho.
**

Hoje é dia de tomar um chope gelado na Bierbude, ao som da
bandaCoyote Jack.
**

Hoje, mais conhecida como sexta-feira, rola pagode dos bons
com o grupo Nova Tendência, no Pelicano Lanches. A amiga
Marli Hobus, proprietária do pedaço, abre a mão 'e faz aquela
promoção na cerveja. Bola branca.
**

. ,�-'

RESTAURANTE E LANCHONETE

- 3273-0102
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, JARAGUA DO SUL
'

• Cine Shopping 1
Tropa de Elite
(16h4o, 19h, 211í2o - SeX/Segffer/Qui)
(14h2o, 16h4o, 19h,21h2o
�Sáb/Doml?ua)
• Cine Shopping 2
Morte no funeral
(17h2o, 19h1o, 21 h - SeX/Segffer/Qui)
(13h4o, 17h2o, 19h1o,21h

'

- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 3
Superbad - E hoie
(16h4o, 19h, 21 h1 O - SeX/Segffer/Qui)
(14h3o, 16h4o, 19h, 21 h1 O
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE -

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

,

Resident Evil 3: A Extinção (Dub)
(16h, 17h5o, 19h4o,21h3o
- Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Vira Lata
(16h, 17h4o, 19h2o, 21 h
- Sex/Seg/Ter/Qua)
(14h2o, 16h, 17h4o, 19h2o, 21 h
- SábJDom/Qua) ,

• Cine Mueller 1
.

Tropa de Elite
(14h3o, 1�h, 19h3o, 21h5o
- Todos os dias)

.

• Cine Mueller 2 .

Ligeiramente grávidas
(13h45, 16h3o, 19h,21h3o
- Todos os dias)

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

Resident Evil 3: A Extinção
(18h, 2oh, 22h - Sex/Seg/Ter/Qua/Qui)
(2oh, 22h - Sáb/Dom)

'lá darido onda (Dub)
(.1 �h - Sáb/Dom)

BLUMENAU

! Cine ·Neúmarkt 1
,

Tropa de Elite
(14h2o, 16h40, 19h1 O, 21 h30
'7 Todos Q�',.dias)
• Cine Neumarkt 2

'

Superbad - É hoie
(14h1o, 16h3o, 19h2o,21h4o
- Todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
Stardust - o Misterio õa Estrela (Dub)
(13h4o, 16h1o - Todos os dias)

'O vigarista do ano

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

'

(19h15, 21 h4S - 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, 16h5o, 19h46, 21h5o
- Todos os dias)

,

• Cine Neumarkt 6
Residént Evii 3: A Extinção
(14h, 16h,.2oh, 22h,
.- Sex/Seg/Ter/Qua/Qui)
(14h, 20h, 22h - Sáb/Dom)

lá dando onda (Dub)
(16h - Sáb/Dom)

ocorreiodopovo@ocorreiódopovo,ccim,br

O DIA DE HOJE
SANTO
São Boaventura de Potenza
São Flório
São Damião de Finaro

EFEMÉRIDES
Dia do Trabalhador da Consnução Civil

1917
. O' decreto nO 3.361 "reconhece e

proclama o estado de guerra, iniciado

pelo império alemão contra o Brasil": '

1955
. ,_O Vietnam do Sul torna-se urna

república,
1967
Pela primeira vez desde' o cisma de

1054, um papa, Paulo VI, e um patriàrca
ortodoxo, Atenaqoras, celebram juntos
uma cerimônia litúrgica.
1973 .

A Embratel, a IT&T e a Standard Elétrica
S.A. firmam contrato para a construção,
no Hio de Janeiro, .da segunda estação
receptora e emissora de sinais via satélite.

2004
O Parlamento de Israel aprova, numa
decisão histórica, a remoção de 21
assentamentos judaicos na faixa de Gaza
e outras quatro colônias da'Cisjordãnia.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo fechado 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, Lfioral·
Norte e Grande Florianópolis,

"

dilVido à circulação marãíma
Temperaturas em elevação
em boa parte do Estado.

, ,-

� l�.raguá do Sul consolida posição
-de terceira economia do Estado
: ASecretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina havia divulgado no final
do mês de outubro de 1987 a listagem dos índices provisórios de

'

participação dosmunicípios na arrecadação do ICM para o exercício de
1988. Segundomatéríade capa do Correio do Povo, edição de 24 a só de •

'outubro, o murticípip de Jaraguá do Sul havia consolidàdo a sua posiçã6dê
terceiro maior índice de retomo de Santa Catarina, superado apenas por
Joinville e Blumenau. A Amiiali, associação da qual fazia parte, era a quinta
'maior em termos de retomo de ICM, entre dezoito associações.Os índices
eram ainda provisó_rios e poderiam sofrer a�eraçãb mínima. O índice de
Jaraguá do Sul era4,07791 (30 no Estado), Guaramirim 0,38837 (530 no
Estado), MassarandubaQ,27942 (710), Corupá 0,22007 (810), BarraVelha

"

0,07795 (1550) e Schroeder (1690 no Estado). Amicrorregião somava um
índice de 5,11038 e era superada somente pelaAMMVI (Blumenau),
AMUNESC (Joinville), AMOSC (Chapecó) e AMARP (Videira).

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocomiioçlopovo,com,br'

Os alunos do quarto àno vespertine da Escola Municipal Erich Blosfeld estão

preocupados com o Meio Ambiente. Para conscientizar os colegas, eles
apresentaram um teatro sobre a luta dos animais pela preservação da naíureza
O clic é do leitQr e diretor Ela escola Daniel Mendes

UTILIDADE PÚBLICA
CURSO
A Acijs promove dia 27 de
outubro o curso Vender mais
e melhor, no Centro Empresarial.
Inscrições e intormações pelo
fone 3275-7017.

.

Alire José Tissi ,.;.

'Amilton Teixeira

AnéJia'Méier,
ClovisBenner

Crtstane Siewerdt Mayer
Jane Mariª Venera

LeonoraCesser Klein'

Lucas Leal

Maria Braier

Marilda Klein

Marlize Correia

Renilda da Rocha Salles

Roberto Carlos Kahn

Rosane Belegante
Susamar 'Blanch

Tânia Claudia Bardin

Tânia Goulart

Udo Georg
Walter Mayer
William Z. Klein

PALESTRA
No dia 31 de outubro será
oferecida a palestra "Motivados
para atender e vender", no Centro
Cultural da Scar. Informações
pelo fone 3275-7024.

�. Jaraguâ dO Sul e Região
----------.--------------�'--------------------

Sol com nuvens solcom nuvens

HOJE 6'" SÁBADO 6MIN. 18" C
.

,

MiN: 19° C
.

.

� MÀX: 27"C· . MAX: 29° G "

�'Fases da lua

". "

1;,'" ,

DOMINGO. " SEGUNDA

'd'
.

'

,

"

MIN: 19°C
"

MíN:'19°C':
MÁ)(: 30° C0 MÁ)(: 27° C "" ,

Nublado Sol com pancadas
de chuva

,

.;ndals6[01ai0/ . .,.
Ensvlarado parr.fA:menm, Nutdado Jnstà�ij! Chuvoso lro\'oapa

nUb"oo I '
,

MINGUANTE CRESCENTE

� 19í10'
NOVA

.11/10\) �10

,

CHEIA

O �6fl0

-6
� 'FLORIANÓPOU�

,

MiN: 2.1 0IM�: 28'
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[lerna Magia
pmerdiz aZilda que seu feitiço começou
afuncionar e que ele está pensando em

�e livrar de Clara. Zilda o encoraja, pois .

isso aumentará seu poder de rasputina.
[va diz a Cbnrado que Peter arranhou o

carro no dia do atropelamento'. Conrado

�ede que Eva entre em contato com

Hans, o professor de Peter. Carol chora

de �audades da família. Miguel diz que

�rumou um emprego. Inácia conta a

Matilde que Bruno é seu irmão. Inácia

�ede a Matilde que não revele nada a

Brvno, pais teme que ele se sinta

rejeITado por ser adotado. Peter coloca
um pó no leite de Clara.

�Ip Ppcados
Dante vai tirar satisfações coni Clarice.
I�abel e Laerte compram três skates

�� brtncarem com Beatriz. Clarice não

revela a Dante com quem irá se casar.

Juju confessa a Adriano que ainda ama

Romeu. Elias revela a Adriano que
Romeu está sendo vítima de um golpe.
Gabriel se oferece para se casar com

Eliete e ajudá,la a criar o filho. Clarice

�ede para Carla sair de casa. Benta pede
a Miriam que proteja Vicente. Pedro

ameaça contar para Dante sobre a

armação de Beatriz,
.

caso ela não

descubra com quem Clarice se casará.

flávio ouve tudo.

Duas Caras
Evilásio diz que não é um brinquedo e

vai embora. Júlia o segue e fala que
ele não pode sair de sua vida assim.

Gioconda pede desculpas a Duda.
Lenir encoraja Júlia a se envolver com

Evilásio. Guigui diz a Evilásio que Júlia
vottará a procurá-lo. Juvenal manda
Evilásio cobrar de Jojõ suas dívidas.

ferraço diz que Débora ncara em sua

casa até se recuperar. Macieira vê
Branca entrando num restaurante com
a comitiva e-um ministro brasileiro.
Júlia exige que Barreto peça descul
�as pessoalmente a Evilásio.

luz do Sol
Gregório diz para Verõnica que ela
abandonou Joaquim. Verõnica diz que não
quer mais que Gregório coloque Joaquim
contra ela. Lorena espera Drica com uma

sennga e uma arma na bolsa. Danilo chega
nasbodas de ouro e dá um tapinha em Pri.
Elarevida e dá um tapa na cara de Danilo.
Tom diz para Verônica ter calma que
Joaquim vai descobrir que Gregório é
menüroso. Um garoto contratado por
Lorena aborda Drica na frente do cursinho
e diz que Bemardo sofreu um acidente.
Onca sai desesperada.

Caminhos do Coração
Marcelo e César se' enfrentam com o

olhar, enquanto Danilo chega. O policial
descobre que Amália e César estão
mentindo e decide entrar na sala da
�residência. Marcelo entra na saia de
J'i'Ula, faz acusações contra ela e os
dais discutem. Aristóteles denuncia irma
para o jornal e ela ameaça jogar o

�erd�deiro vaso chinês contra ele.

.
Odngo acalma Irma e ela desiste de

IO.garovaso. Aristóteles, Irma e Rodrigo
�ao para a reunião na Progênese.
erpétua jUlga Bianca por não ter
Contado a verdade a Felipe.

EXTRA
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

ASSUSTADA PROCESSO
A atriz Fernanda Lima, 30
anos, contou à revista

Contigo! que a inesperada
gravidez está sendo
assimilada aos poucos.

-

"Foi uma surpresa ficar

grávida, fiquei assustada",
disse ela, que espera
gêmeos há três meses
com o atorRodrigo Hilbert,
27 .. Fernanda acredita que
nasceu para sermãe.

"Sempre tive vontade,
sempre cuidei de todo
mundo que está comigo e

é um sonho", disse.

'O RESTO'
A ex-BBB íris Stefanelli
alfinetou a repórter do TV
Fama; da RedeTV!, Tatiana
Welikson, suposto affair de
Diego "Alemão", dizendo aos
humoristas do Pânico na TV

que ela só "pegou seu resto".
"Furando meu olho, que
absurdo. Ela só pegou meu

resto", disse ela na festa da
revista VIP. Diego e Tatiana se

conheceram na festa de
aniversário da atriz Samara

Felippo. Ele nunca confirmou
oaffair.

As fotos de Flavia Viana já
foram retiradas do site de

prostituição Gi�s From
Paradise, mas a ex-BB
ainda não está satisfeita.
Desde que soube do

incidente, Flavia se
indignou. "Rqueimuito
triste. O pessoal do site

(Paparazzo, de onde as fotos
foram retiradas) e a LEquipe
(escritprio que cuida da
carreira da ex-BBB) já
entraram com uma ação.
Mas eu vou processar geral,
não quéro nem saber", diz.

SUDOKU

SOBRE O JOGO.
É um jpgo 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.

CEGONHA
A atriz tuizaValdetaro, 22
anos, que interpretou a
skatsta Manuela em

Malhação em 2006, está
grávida de quatro meses,
inform_ou o jornal Extra. Ela
espera uma menina, que se
chamará Maria Luiza, seu
primeiro filho com o mélrido, o
empresário Alberto Blanco.
Luiza e Alberto se casaram
em dezembro do ano passado.
Ele é 11 anos mais velho que
ela e já foi eleito o Homem de

Marketing do Brasil.

HOR'ÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Será pedir muito para você pedir que se mantenha calmo e prudente, ariano? Mesmo que isso ltie

pareça difícil, é o que o universo lhe pede pelas configurações astrológicas no dia. É provável que seja
solicitado para fazer alguma escolha, e você não se sinta apto para tanto.

Touro (21/4 a 20/5)
Vênus, regente de seu signo, nestes dias se encontra junto com Satumo, e esse contato hoje está

lhe dizendo que é necessário que você exercite sua auto-estima.· Uma ótima maneira de fazer isso é

criar alguma atividade em seu próprio beneficia para sentir-se querido.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
o geminiano se encontra num bom .dia pata fazer algo diferente o que costuma. Apesar de seu estilo

sempre agitado, é bom hoje dar uma paradinha, respirar fundo, sentir o que seus sentirn8ntos estão

lhe pedindo. Vai ser bom para ficar só para refletir e relaxar e ficar mais equilibrado.

Câncer (21/6 a 21m
A energia deste dia mostra ao canceriano que o momento está bom para você curtir junto com seus

amigos, mas sem muita agitação, pois isso acabaria deixando você irritado com facilidade. Procure

conversar ou fazer algo útil junto com quem você sinta mais afinidade.
.

Leão (22/7 a 22/8)
Brilhar é com você mesmo, então este não será um dia surpreendente. A posição dos planetas
favorece seu brilho pessoal e magnetismo hoje, mesmo assim, evite parecer que qúer aparecer
a todo custo. É possível que você encontre alguma adversidade por parte dos que a rodeiam e

até o inv.ejam.
.

Virgem (23/8 a 22/9)
Não dá para um virginiano viver sem estar todo programado, não é mesmo? Este é um dia para usar

seu senso de organização para o planejamento de uma viagem. O tédio está tomando conta de seu

dia hoje, e você gostaria mesmo de fazer alguma mudança mais promissora em sua vida.

Libra (23/9 a 2211O)
Há situações em que são necessárias determinadas decisões e transformações. Com a posição
de Vênus, seu regente hoje no céu, o conselho é que você saia da superficialidade e tome uma

atitude séria para acreditar em suas qualidades. Permita que lhe cheguem as transformações
que a vida trouxer.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Sua relação amorosa anda um pouco tumultuada, mas hoje é um dia adequado para você se acalmar

e definir algumas posições. O� astros apontam que este é o melhor momento para ter clareza, e não

deixar que nada fique nebuloso e você não se iluda com o que não existe.

Sagitário (22/11 a 21/12)
o sagitariano que é tão sério tem hoje um ótimo dia para desenvolver algo no trabalho, que não seja

apenas método, mas que seja também voltado à arte e estética. Vênus e Satumo contribuem com

essa questão, então comece a mudar a decoração do lugar onde você fica a maior parte de seu dia.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
As energias do dia hoje estáo favbráveis a você e estimulam suas atividades de lazer. Então 'se
arrume mais, de um jeito bastante sensual e saia com alguma pessoa amiga para se divertir ou até

quem sabe, encontrar a pessoa que tanto deseja. O dia está 'bom para o namoro.

Aquário (21/1 a 18/2)
A posição dos planetas pede que você fincar os pés na terra, principalmente em relação à familia.

Não queira se iludir achando que as coisas em casa estão sob controle. Você ainda tem que acertar

alguns assuntos com algum de seus familiares para que possam ter uma boa convivência.

Peixes (19/2 a 19/3)
O melhor para o pisciano viver bem hoje é conseguir se expressar como pensa. Não force nada,

'

apenas deixe flwir a energia amorosa que vem de seu coração. Nada de pressa, pense bem até ter as

palavras corretas a dizer. Ouça uma música de sua preferência para se inspirar.

DIVIRTA-SE

Discurso de político
Um político sobe no palanque e

começa o discurso:
- Eu vou construir as escola!
Os eleitores ficam em silêncio,
constrangidos com o mau

português.
- Eu vou construir as igreja; as
creche ...
O silêncio fica ainda mais

constrangedor. Daí um assessor
-

chama ele e diz:
- Poxa, chefe .... Emprega o plural
que você ganha mais votos!

O político se empolga e responde:
- Deixa comigo!
E recomeça o discurso:
- Eu vou empregar o plural! ... A
mãe do plural, o pai do plural, toda
a família do plural, pois eles
merece!

SOlUÇÃO
6 2 3 1 4, 9 5 8 7
5 4 9 87 3 6 1 2
7 8 1 6 2 5 4 9 3

4 9 7 3 5 1 8 2 6

3 1 6 4 8 2 7 5 9

2 5 8 7 9 6 3 4 1
9 72 5 6 4 1 3 8

8 3 4 2 1 7'9 6 5
1 6 5 9 3 8 2 7 4
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AGUARDE NA LINHA, MANÉ
Não é engraçado nestes tempos de gestão por sistemas, vida online e mega-computadores

quando, por exemplo, a sua operadora de telefonia após um bloqueio indevido, pede prazo
de até 5 dias para que seu telefone possa voltar a fazer ligações? Rá, é. hilário! Dá até vontade
de comprar umaarma!'

,

Típica situação pra dar força ao estereótipo: nos soterram ern sorrisos na vends para
depois nos afogar de raiva na hora da manutenção. Magia contemporânea, tem coisas
mesmo que só a palavra "processo" faz funcionarmelhor.

DEGUSTAÇÃO
En ó f i l o s , e n

ó l o g o s ,

enólatras e todos demais que
apreciam lima boa
experiência com vinho;
programem-se! Dia 07 de
novembro, quarta-feira, a

Adega Airoso Menezes vai

promover apresentação e

degustação ele espumantes e

vinhos, seguida 'de jantar, no
restaurante Deursches Haus,
anexo ao 'hotel Mercure. O
próprio João Valduga, da
renomada vinícola Casa

Valduga estará presente na

ocasião. Ligue agora para
'3370 0220 ou 9129 5000 e

faça reserva.

E FALANDO EM DEGUSTAR. ..
Primeiro vieram as

uruguaias; depois, as alemãs.
Agora são as belgas. Dando
continuidade à iniciativa de
trazer ao Brasil cervejas
diferenciadas, a AmBev

amplia a lista em outubro"
com á chegada de três marcas,
Hoegaarden, Belle-Vue e

Leffe. Anovidade anterior foi
a famosa StellaArtois.

EM DESTAQUE
Nosso fotógrafo Marcelo "Tiha' está em 4" colocado no concurso nacional Be Original,

promovido pela famosa marca Levi's. Ele e o desenhista Lucio Paes representarn [aragua do Sul
no páreo, nas categorias fotografia e desenho para estampa, respectivarnente, e vão com firmeza
em busca do prêmio de R$4 mil e pelo reconhecimento de seus talentos. Abaixo, os dois
trabalhos: o shot tirado por Tiba na Stammrisch deste ano e a estampa Super FunKy ele Lucio,

A votação
é

via escolha da audiência, e ambos precisam de todo apoio possível. Quer dar uma
força? Para votar na estampa acesse: \vww.1evisbeoriginal.com.br/#proiects/366, e para votar na
fotografia acesse: \V\>.iW.levisbeoriginal.com.br/#projects/339. Ambos agradecem!

Conferindo o agito do aniversário da Moinho Disco sábado passado, o trio Fabio
Ronchi, Matheus Mezzorno e Thiago Peixe!'.

COLHENDO FRUTOS
Tudo nos leva a crer que nosso blog é um

dos mais acessados de todo estado de Santa
Catarina. Estamos averiguando os dados,
mas a princípio, não há contradições. Caso
comprove-se, em breve a gente faz bagunça
divulgando. Já vale constar a recente

indicação que recebemos como "blog da
semana" pelo querid.oleitor.zip.net, de
Rosana Hermann, redatora do programa
Pânico na TV. Rosana é uma das primeiras
blogueiras do país, sendo seu site um dos
principais dentro do UOL e na blogosfera
brasileira. Estamos chegando lá!

AGENDA£! AS BOAS DO FINAL-DE-SEMANA

SEXTA-FEIRA
Para quem passou a semana cheia e

nervosa eis enfim o merecido momento

livre para um happy-hour descorn
prornissado. A sexta traz altetnativas
variadas, que vão da baladínha ao chopp
na mesa.Aprésentando:
� Choperia Bierbude, que convida a t9clós
para .$eu happy hour COn) 50% de
desconto .110. cardápio de petiscos.
ChegalAconi os amigos, peça um chopp
geiadó- e aqnela porção eaprichada de
pastéizinhos da casa. Só se arrepende
quem.não for. A partir das 22h, o point
apresemaao palco a bandaCoyote Jack;
- o SCAR Lounge vêm com 'temática
'"para a dara, e oferece sua l" Noite
Açoriana. Frutos do mar são destaque,
saindo tIa cosinha pelas mãos dos chefs
Felipe Lehm:pin e Duda Hamad",
Çatnarão; jambalaia, bobo, chapeados .e

muito mais.aguardam para uma ótima
experiência. t"igUe para o Neni no M06
(is55e faça sua reserva!
-Lá ern PomerodeOUP_LdtmgeBàrinitia
o Inês de córnemcração de seu

aniversário em grande estilo. DJ Vietor
Hügo, recém-aportado da Europa, vai

comandar a noite no point junto ao

residente Igor Lima. Iuformações.
uploun{i(eb��.com.br.
SÁBADO
Semana passada furou, mas como a

esperança é a ultima que morre, ainda
esperamos Um pouco 'de sol neste final-

DOIS roQUES
- Jogo de rugby é o bicho! .lá assistiu? Muita

gente têm se inreressado pela modalidade, e

via e.mail o leitor Eduardo Vila manifestou
,

se, dizendo querer montar equipe. Jogador
experienre vindo de Curitiba, Eduardo agora
reside em Pomerode, e convoca os

interessados para se organizarem fazendo
contato pelo e.mail eduvila@onda.cQm.brj
- Alexandre Schmidt voltou são e salvo da
aventura como mochileiro pela América, e

em último post em nosso blog deixou muitas
fotos do capítulo final, Machu Picchu
Passalá e confira as imagens e o relato ela trip'

de-semana, tal qual os especialistas do

dimatempo.com.br pr-evêem. Uma

passada lá nos fundos do Beef Shop ou

ainda urn almoce) no típico da Malwee
fazem ótj'n,1a$ pedidas pra ocasião, varnos
ver. As 11 h rola com certeza o Carretetro
do Atleta lá na Combat; animado por
rntiíto Rag6de, gente bonita, é clare,
gastronornia. Vale conferir para dar uma
variada na. rotina. Jà pela noite, o que tem
debalada?Vamo� lá:
• {miá! A C0l11Bat promove junto ao

terceirão do Colégio Bomjesus sua Festa

tia Tequila, prometendo muita diversão it

mexicana. Tequileiros, tequi.!einl$ e

especialmente muitos shots COn1 sal e

limão conduzirão os agitos da noite. No

palco, DIs Igór Lima", MacDave e os feras
dó Overseas Project. No lounge, Grupo
Nova Tendência fa: espaço alternativO,
Informações: sitec6mbat.com.bt;
- Sempre uma ótíma alternativa para
quem prefere outros ares, o Momma
CLuh em Pomerode abre para mais uma

balnda. infalivelmente boa. Na noite deste
sãbado quem, cuida da pista é o residente
Johnny fazendo duo corn DJ Lb.'). No
ambiente alternatívo, banda Tr:iI�Q da
Lua é quem movimenta a platéia.
Informações: ruorntua.conr.br.

Via e.mail: a Beth Bru é quem mandou
convite, chamando a galera .para
prestigiar Q baile que a3,: fase do curso de

Marketing da FATE] vai promover na

sociedade Amizade. O show será coJ11

conjunto Sangue Latino, custando
R$lO,OO o ingresso. Contato:9109 3990.

VAI FAZER FESTA? NÃO DEIXA DE AVISAR: R.3@PORACASO.COM
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$i$ttmb:Fedftt� dMI Indtistria$
dO fiSt.ado do Sinta Catarina

�ncontro Nacional da Indústria foca crescimento sustentável
A sustentabilidade do crescimento é a grande preocupação da indústria

nacional atualmente. O tema guiou os debates do 20 Encontro Nacional

da Indústria, realizado nos dias 22 e 23, em BrasOia. Para o presidenfe da

flESC, A1cantaro Corrêa, uma profunda reforma na gestão e nos gastos do
setor público é fundamental para aumentar os investimentos govemamen

lois e retirar os entrcives que impedem o crescimento da economia. A luta

r:ela redução da carga tributária é fundamental para isso, avalio. O evento

reuniu 1,2 mil industriais e a FIESC levou a segunda maior delegação, com
representantes de 61 _sindicatos.

Dificuldade de compelir
com a China está no Brasil
As maiores dificuldades da indús
tria brasileira na competição com a

chinesa precisam ser equaciónadas
no Brasil, corrigindo os problemas
que são edemos às empresas e en
carecem o produção. Esta é a prin
cipal conclusão dos participantes da
missão da FIESC à China, que en

cerrou no dia 19 sua programação
em Guangzhou. Na China os em

presários viram, no prático, como é

produzirem um cenário diferente em
termos de tributos, legislação traba
lhista e infra-estrutura.

IEVSC premia empresas
inovadoras do Estado
o IEUSC premiou no dia 19 as em

presas catarinenses que se destaca
rQm no Prêmio FINEP de Inovação
na região Sul. Na categoria Média e

Grande Empresa as premiadas fo
rom a Whirpool, a Datasul e a

Intelbras. Na Micro e Pequeno Em
presa foram a Automafisa, Reason e

Cianeto No categoria Processo rece

beram a distinção a Paradigma, a
Embrapa e o Cecrisa. Na categoria
Produto a Agriness, a Müeller e o

Softplan foram as reconhecidas.

SENAI/SCe IEL'Se dão curso

de gestão da inovação
Estão abertas até segunda-feira (29)
as inscrições para o Curso de Ges
tão do Inovação, que será minis
trado em Joinville nos dias 30 de
outubro e 6 e 11 de novembro. In
formações em www.ielsc.org.br/
capacitacoo ou pelo telefone (48)
3231-4611

Agenda
30/10/07 - Apresentação do pro
grama de inclusão do pessoa con,

deficiência no SESI Blumenou.
12/11/07 - Reunião, no FIESC,
da Câmara de Comérco Exterior
sobre Drawback, às 13h30.

Ibope confirma força das
marcas SESI e SENAI em se
O SENAI é a marca mais lembrada
e preferida do Estado em Ensino de
Capacitação Profissional na pesqui
sa Indicador das Marcas de Prefe
rência e Afinidade Regional (Impor).
A Rede de Farmácia SESI foi esco
lhida pela população do Planalto e

do Oeste como o destaque no seg
mento farmacêutico. A pesquisa do
lbope, em parceria com a Rede SC,
entrevistou 1,8 mil pessoas sobre 40

categorias de produtos e serviços. A
solenidade de premiação ocorreu no
dia lO, na sede da FIESC.

SESI/SC inaugura escola de
inclusão na Perdigão
A Perdigão, de Videira, realiza nes

ta sexta-feira, dia 26 de outubro,
às 18h30, solenidade de inaugu
ração de uma unidade SESI Escola
Educação de Jovens e Adultos,
focado na escolarização das pes
soas com. deficiência. Instalada nas

dependências da empresa, a es

cola iniciou em l°de outubro as

aulas de ensino fundamental para
pessoas com deficiências físico
motoras, auditiva ou visual.

Seminário e rodada de
, . .

negoclos com laponeses
Na próxima quarta-feira (31) a

FIESC realiza seminário e rodada
de negócios com empresas japo
nesas das áreas ambiental e de efi
ciência energética. Hitachi Repre
sentações, Shimadzu e Furukawa
são as empresas que estarão pre
sentes. lnscriçóes gratuitas no en

dereço wwwfiescnet.com.br/coi

De 18 a 20/11 - Encontro Eco
nômico Brasil-Alemanha, em

Blumenau.
De 21/11 001/12/07 - Missão

Empresoriaj da FIESC à índia e aos

Emirados Arabes.

Assessorio .de Imprenso Sistema FIESC (48) 3231 4670

rpdacao@ocorrpiodopovo.com.br
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Retribuição

Uma mão lava a outra. Pelo menos foi confirmado pelo
governador em exercício, Leonel Pavan ao prefeito de

Palhoça Ronério Heiderscheidt a liberação de R$ 1 milhão

para investimentos em obras no município. Na convenção
do PSDB, no último domingo, o prefeito peemedebista esteve
na festa dos tucanos hipotecando apoiou incondicional a

candidatura de Pavan ao governo do Estado em 2010. Pelo

visto foi importante ...

Senado
O projeto do deputado César Souza Júnior que não vingou

por aqui, por ter sido vetado pelo governo, tem um similar

tramitando no Senado de autoria da senadora Ideli Salvatti.

Também propõe a distribuição gratuita, através do SUS, da
vacina contra o câncer do colo do útero. Trata-se da terceira

causa de mortes de mulheres no Brasil vitimadas pelo câncer.

Saúdp
Durante passagem por Brasília esta semana o secretário

da Saúde, Dado Cherem, aproveitou para solicitar o

credenciamento de alta complexidade em oncologia para

o Hospital Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em

Itajaí e o Hospital Maternidade Tereza Ramos, de Lages.
Cherem acredita que até dezembro conquiste os dois

credenciamentos.

Parabéns
Foi aprovado o projeto da deputada Odete de Jesus

proibindo a cobrança de depósito em internações de

emergência e exige que os hospitais das redes pública e

privada fixem placas ou cartazes com o seguinte texto;

"Proibida a exigência de depósito de qualquer natureza
como condição para internamento de pacientes, conforme

Lei Estadual n? 271/07." Existe-uma lei que é burlada e

muitas vezes desconhecida por isso uma maior visibilidade

que segundo a parlamentar dará maior proteção ao direito

do cidadão à saúde.

Pois é
... tem comissão processante em Erval Velho,
lnvestiqando o prefeito petista Fernando Coelho, e em

São Joaquim de olho em suspeições provocadas pelo
progressista Newton Fontanella. Ambos correndo o

risco de cassação. Em Florianópolis a Comissão não

anda e não acontece.

Preocupantp
Enquanto o governador em exercício Leonel Pavan recebe

no Rio de Janeiro o prêmio na categoria de Santa Catarina

"Melhor Estado" como destino turístico pela revista Viagem
e Turismo, e o governador Luiz Henrique vende nossa

potencialidade turística em mais uma de suas viagens ao

exterior captando novos visitantes, Florianópolis, a Capital
do melhor destino, corre o risco de falta luz e água na

temporada de Verão ...

Rpalidadp
O deputado Dirceu Dresch

lembrou que no Oeste, por
exemplo, são muitos os

municípios onde o PT é aliado

do PMDB. Para o parlamentar
desta vez a tendência será

criar novas alternativas de

aliança, não descartando os

peemedebistas da base.

Encontro
Na segunda-feira estará em

Blumenauoministro dasCidades,
MárcioFortes, para reunir-secom

prefeitos doMédio Vale do Itajaí.
Será um momento para que 20

prefeitos encaminhem suas

reivindicações nas áreas de

saneamento e infra-estrutura.

Certamente ouvirão doministro

que há recursos, mas para isto

serão necessários projetos.

Rpcursos
Em Itajaí Márcio Fortes, na

companhia do deputado João
Pizzolatti, assinará três convênios
doPAC para saneamento básico

da cidade, e em Blumenau fará

o repasse simbólico de R$ 55mi-.
lhões para o Samae, responsável
pelo abastecimento de água do

município.

Torcida
o desejo do deputado Carlito

Merss é de que a reforma tribu

tária proporcione a unificação do
ICMs com cobrança no destino.
"Isso ocorrendo já é meio ca

minho," adiantou o petista que

de repente poderá vir a ser o re

lator da reforma.

Exppctativa
Deve ser na próxima segunda

feiraque aCâmara de Vereadores

de São Joaquim apresentará os

relatórios finais das duas comis
sões processantes que investi

garam seis denúncias contra o

prefeitoprogressistaNewtonStélio
Fontanella, entre elas a venda

sem licitação ou autorização
legislativa da folha para a CEF. A

partir daí poderá começar um

processo de cassação.
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PESQUISA DO IBGE

Desemprego cai para 9% em

setembro, menor taxa do ano
Renda do trabalhador

-

'

subiu em comparação
a setembro de 2006·

RIO DE JANEIRO
A taxa de desemprego apu

rada pelo IBGE (Instituto Brasí
leiro de Geografia e Estatística)
nas seis principais regiões me

tropolitanas do País ficou em 9%
em setembro, a menor taxa'
registrada até agora neste ano.

Em setembro do ano passado, o
resultado havia sido de 100tb. A
renda média do trabalhador,por

.

sua vez, subiu 2,5% ante omesmo

mês do ano passado, para R$
1.115,00. Em relação a agosto, o

rendimento ficou estável.
.

Segundo o gerente da pes

quisa mensal -de emprego do

IBGE, CimarAzeredo, a tendên
cia é que a taxa de desemprego
caia até o final deste ano, res

pondendo aomovimento sazonal
que costuma ocorrer no quarto
trimestre. No acumulado até

setembro, a taxa de desemprego
tem variação média de 9;7%, a
menor desde 2002, quan-do
houve problemas com dados de

algumas regiões do País. "Isso
indica'que vamos fechar o ano

com a menor taxa anual da sé

rie", disse Azeredo.
A população ocupada nessas

regiões somou 21,25 milhões no

mês passado, com aumento de
1% ante agosto; e de 2;7% ante

setembro de 2006. De um ano

para o outro, foram abertas 551
mil novas vagas nas seis regiões.

"O. cenário econômico está

propiciando essas notícias boas no
mercado de trabalho, com au;
mento de ocupação e de renda e

queda na taxa de desemprego",
afirmouAzeredo. Segundo ele, há

.
um conjunto de fatores posi-tivos
paraoemprego,como aquedados
juros, que influencia positivamen
te a expectativa dos investidores.:
"�mercado de trabalho está

mostrando uma resposta mais

favorável neste segundo semestre",
disse. (Agência Estado)

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

ou cupom fiscal e recolher impostos. Mas muita gente não percebe que: às vezes, reCebe
apenas tickets de calculadora ou recibos sem valor fiscal. Exigir nota ou cupom fiscal

é a sua coíaboração para possibilitar investimentos em saúde, educação, segurança e obras,

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

Faça seu dinheiro valer.
Exija sempre a nota ou o cupom fiscal.

SICRO....DI
ESTADODI
FAZENDA
www.sef.sc.gov.br

. GOPI"f'f11 do eJ'llldu

SANTA ClTARINA

" 'Novidade

'(CONUM'IA Càrlos BrandãQ
"dacaÍl@ocDlTl'iodopo�.�om.J

AAudi apresentou no Salão deTóquio, no Japão, que acontece

até o dia 11 de novembro, o Metroproject quattro, um carro

conceito híbrido que segue a linha de veículos pequenos e "verdes"
da exposição. Com ummotor 1.4 TFSI de 150cavalos, o veículoé
todo comandado a partir do volante, com câmbio S tronic, que
permite troca de marchas com a mesma tecnologia da 'Fórmula L

,Telefonia
. Clientes que já possuem tel�fone fuco e celular da BrasilTeleéom
podem. comprar um kit Único (aparelho m'ais adaptador) para
instalar em casa. Com ele, o consumidor pode fazer ligações com

.custos. reduzidos (de fixo para fixo; e de celular para celular),
Diferente dos similares oferecidos no mercado, o Único mantém

um terminal fixo na residência do cliente, o que permite o uso da
linha mesmo quando o celular nâo.estiverpróximo à bãse. Além

disso, ainda há a facilidade para utilizar a Internet, o que os

concorrentes diretos não oferecem. O kit custa R$ 79,00.

Feira
A Incubadora de Projetos Tecnológicos - JaraguaTec, que integra

aRota de InovaçãoTecnológica deSantaCatarina, está parncípandc
da Feira de Subcontratação e Inovação - Mercopar, que termina

hoje, 26, em Caxias do Sul (RS). O evento promove negócios e

parcerias entre empresas nacionais e do exterior, com o objetivo de

estimular a competitividade intemacional. PromovidopeloSEBRAE
gaúcho o evento foi direcionado a empresas ligadas aos setoresmetal
mecânico, plástico, automação industrial, eletroeletrôníco, borracha
e serviços industriais. .'

Ampliação
oCentro Empresarial e a Sociedade Cultura Artística de Jaraguá

do SUI adquiriram, com a participação da Prefeitura, o terreno de
, 5.600 metros quadrados localizado nas imediações dos prédios das

duas entidades.A área fica ao lado do Centro Cultural da SCAR e

paralela à rua [eãoDoubrawa, naTifa da Pólvora, e foi adquirida!Xlf
R$ 1,8 milhão. O valor do investimento assumido com apoio da

-
. iniciativa privada e recursos das entidades integrantes do condomínio
empresarial, e a SCAR, é de R$ 900mil, e o-restante será assumido
pela Prefeitura.

.,

, Negócios-
AEmbraer anunciou ter fechado a venda de 11 aviões EMB 190,

com opção para mais 15 do mesmo modelo, para a empresa aérea

Taca, de El Salvador. A preços de tabela, o valor total do negócio é

de US$ 379,5 milhões, com a possibilidade de alcançar US$ 897

milhões, caso todas as opções sejam exercidas. Segundo a empresa,
o pedido já estava incluído em sua carteira, mas sem a identificação

Ido cliente. As entregas, de acordo com a Embraer, começam na

segundo semestre do ano que vem.
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ESPECIAL usc

.MASCULINO
(UNIMED/FME)

;Vinotti (aia/Pivô)
Hugo (armador)
Muller (lateral)
Raul (lateral)

.

João (pivô)
.

Júlio (pivô) .

.

Duda (armador) .

Zé (ala/pivô)
Jéterson (pivô) .

Femando {lateral)
. Toco (armador)
Olavo (Iatéral)

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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ATlE11SMO (MALWEElFME) MASCULINO

FEMININO Cláudio cos Sàntos
Verônica Paci�lIo (sa�o com vara) (1 ,5mil metros rasos'e 3 mil com obstáculos)
Pâmela da Silvà (marcha atlética)

. Júlio IgleSiasM (100m rasos) "".
.

:
.

Minelly dosSantos" JoãoCarlosdosSantos (110me400mcom barreiras)

(100m com barreirae salto com vara)
. Alexandre·de Oliveira (s�o com vara) .

AnaPaulaRomero (100me400n'l com barreira)'
. Vambasten Rodrigues (BOOm rasos)

Kellin Rscher (1OOmJasos) João GustavoAssuroção
Milena Pereira (5 mil e 1 O mil metros rasos) (5 e 1 O milmetros rasos)
DaianaVoigt (800m.rasos) �árcio da Conc�ição (martelo)
Kellin Lino (heptatlo) Anderson dos Passos (100m e 400m rasos)
Pnscila Fritzke (dardo e d�sGo) .

.

..
Juliano Reriert (400m e BOOm rasos)

Sally Siewerdt (100m e 200m rasos) Eltton Zanoni (5 � 10 mil metros rasos) .

Dayana Silva (martelo e disco) Calista Sevegnani (marcha atlética)
Simone Ponte Ferraz Willian Barrionuevo

· (1,5mile 5 mil metros rasos) .

- (sa�Çl em distância e sa�o mplo)
Jaqueline Jung (400m rasos) Diego Petter (100m e 200m rasos)
ElianeMartins' Dione Balen� (110m com barreiras)

· (satto emdistância e 400m com barreiras) Lucas Santana (400m com barreiras)
Daiane Severo (200m rasos) Paulo Mathias (martelo)

Antonio Ramos (sa�o em a�ra)
Régis Sass (sa�o em a�ra)
Maico Angst (sa�o em distância e sa�o mplo)
Willian dos Santos (sa�o com vara)

PERíODO DECOMPETIÇÃO: 7 a9/11 /2007 Marcelo Zimny (peso e disco)
LOCAL: C.E. Murilo Barreto de Azevedo

RESULTADOS ANO PASSADO .

·

Masculino (50) e Feminino (50)

,,---

.FEMININO
.

.

.
.

. (FACULDADEJANGADNFME).
VIVian (lateral)
Drehmer (I�teral)
Roberta (armadora)
Andressa (lateral)
Loira (pivô)
Alfinete (pivô)
Aline (pivô)

tJ! Marcella (lateral)
Juci (armadora)
la (pivô)
Camila (lateral)
Juli (pivô)
Jaque (Iateralf
Luísa (lateral)
Maria (lateral)

RESULTADOSANO PASSADO
Feminino (30) e Masculino (60)

PERíODO DECOMPETIÇÃO:
3 a 9/11/2007

- '.
-c

MASCULINO (BAEPENDI/FME)
,

.:;' _o: ,�� f Waldemar Rau·(ponteiromo) .

FilintoMbilier (meiomo) "

.

.. ·SérgioWalz (ponteiro mo)·
ValdirGarcia (bolador trio)
Rafael Vans Borges (individual)
WalmorChiodini (meiomo)
Pablo daSilva (meiomo)
Clair Benatti (ponteiro dupla)
Antonio Kasteller (ponteiro trio)
JucimarValdameri (bolador dupla)
Olices Garghetti (bolador trio)

LOCAL: GinásioArthurMüller

-",
• �

•
�"j ",

.- ... '"

RESULTADOSANO PASSADO
.
Não participou

'

.

PERíODO-DE�OMPE'fIÇÃO:
. 6a9/11/�007
LOCAL: ClubeAtlético Baependi
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GARANTIDO

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

JBrasilvence aHungria e se classifica para a tinal
Jogo com o Irã será

amanhã,
.

às 10h, com
ingressos a R$ 15

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
Conflrmandoos prognósticos, o

Brasil se garantiuontemna final do
3º Grand Prix. A vitória por 5x2
sobre aHungria foi suada, com um

adversário quemareoumuito forte
e difici.Uto� as ações dos donos da
casa. A final será amanhã, às lOh,
contra o Irã, que eliminou a

Argentínadepois devencerpor3x2.
Os ingressos estão à venda por R$
15, nos Postos Mime Matriz,da
Kohlbach e da WEG II, além da
FalcãoSports.

O time húngaro começou se

segurandona defesa.Oprimeirogol
brasileiro demorou 3'24" para
acontecer Chico recebeu de frente

para o gol e fez 1xO. O segundo saiu

nos pés de Valdin, aos 7'38. A

Hungria então acertou amarcação
. eoBrasilcomeçavaaabusardeperder
gols. Tanto que sofreu o primeiro da
partida aos 9'26". Szabolcs cobrou'
lateral, a bola desviou em Valdin e

entrou.

No segundo tempo, depois de
muito tentar, o Brasil chegou ao.
terceiro gol aos 5'21" Gam Simi,
pegandodeprimeira.Aos6'50", Lódi,
de frente parao gol, descontou.Mas
Falcão mareou seu sétimo gol na .

competição aos 8'25" e agora está

empatado com Mithyuê e

Mohamadi, do Irã. Ari fechou o

placaraos 12'33.Nosoutrasdoisjogos,
aBélgica venceu oUruguaipor4x1
e a Eslovênia bateu oEgito por 4x2.
Hoje acontecem as seguintes
partidas, apartirdas 12h - Uruguaix
Egito (disputa de 7º lugar), Bélgica
xEslovênia (5º lugar) eArgentinax
Hungria (3º lugar). Brasil, do pivôlenísio, terá um difícifdesafio amanhã, com o Irã, na briga pelo tricampeonato da competição

É campeão!
o Colégio Evangélico Jaraguá conquistou ontem o título da fase litorânea
do Moleque Bom de Bola. Os jaraguaenses, comandados por Augustinho
Ferrari, venceram por 2xO o Colégio Incentivo, de Biguaçu, ná decisão'
disputada em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, Na chegada em
Jaracoà do Sul, os garotos desfilaram em carro aberto (foto). Com o

resutado, o CEJ agora disputará o título estadual com a EEB São Vicente,
de Itapiranga. O primeiro confronto será dia 21 de novembro em Jàraguá
do Sul e o jogo de volta será quatro dias depois:

Dente de Leite
Quatro times iniciam neste

domingo o Campeonato Dente de
Leite (sub-g) da Liga Jaraguaense
de Futebol. Os jogos acontecem no

Campo do Estrela, às 8h, com CT
Falcão 12 x Nova Geração e, na

seqüência, Craques do Futuro x

Flamengo B. A equipe do Flamengo
A folga na rodadà

Fogo
Chega hoje em Jaraguá do Sul o
fogo simbólico do 47° JASC. Às
16h ele sai de Guaramirim e passa
pela BR 280 antes de percorrer as
ruas centrais da cidade sede da

principal competição poliesportiva
do Estado. A previsão é que o

fogo chegue às 18h na Praça
. ÂnQ.elo Piazera.

SDR FUNDESPORTE
--

470
JASC

Jogos At,ertos de Santa Catarina
. JARAGUÁ DO SUL.2007

1·, a 10 de novembro.
'-.,"

•

VIVO .SESIsc

Informações: www.jasc2007.com.br '
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