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Jogos Abertos devem injetar
R$ 5 milhões na economia
Mais de sete mil pessoas devem desembarcar em Jaraguá do
Sul na próxima quinta-feira, quando começa a 47a edição dos
Jogos Abertos de Santa Catarina. A expectativa é de que o

evento movimente R$ 5 milhões na economia local. Os hotéis
da cidade já estão com boa parte dos quartos reservados e a es-

timativa é de lotação máxima. Para o presidente da comissão

organizadora, Jean Leutprecht, está é uma ótima oportunidade
de projetar o município e atrair futuros visitantes. Leutprecht
confessa também que a maior preocupação continua sendo a

pistadeatletismo. - PÁGINAS 4,5 e 16

11 /1'

I Depois de passar por 35 cidades, o fogo simbólico chegou ontem em e foi aceso pelo craque Falcão e pelo prefeito Moacir Bertoldi

FATO RELEVANTE
Após 50 anos no comando do jornal O Correio do Povo, a família Schmõckel negocia a venda da empresa. O Correio do Povo é
o impresso,mais antigo de Santa Catarina, foi fundado em 1919 e, desde então, primou pela ética, transparência e

independência, tendo como maior objetivo defender as principais bandeiras da comunidade. A partir de hoje, a família
Schmõckel passa o comando da empresa para o empresárioWalter Janssen Neto.
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OPINIAO

•. DO LEITOR

50 anos: A luta diária

por um trabalho

o CORREIO DO POVO

• EDITORIAL

Simples e benéfico
Pleito que sempre foi apoiado

poreste veículodeComunicação,
foi enfim autorizado pela Assem
bléiaLegislativaque oGoverno do
Estado volte a permitir a trans

ferência de créditos de ICMS às

empresas que efetuarem compras
das micro e pequenas enquadra
dasnoSimplesNacional.Oprojeto
alterou a Lei Estadual, em ade

quação à.legíslação federal em

vigor desde a implantação da Lei
Geral da:Microempresa, ocorrida
em julhodeste ano.

"A aprovação é tuna grande
conquista para os empresários
catarinenses. Vínhamos traba
lhando embusca dessa solução há
meses", comemora o deputado
Dirceu Dresch, coordenador da
subcomisssão da LeiGeral daAs
sembléia Legíslativa, Como a Se-

Brasileiro, jaraguaense,.50 política da empresa".
anos, nível superior, mais de Em outras a pessoa que me

30 anos de experiência pro- entrevistava começava a sen.

fissional e ... Há um ano e meio tir ali um concorrente, uma

desempregado. Quero relatar ameaça (você-começa a sentu

aqui a luta diária de um de- a insegurança do entre.

sempregado de SO anos em vistador) e soltava a frase:
nossa cidade. "Vamos analisar com a dire.

Logo que perdimeu último toria e entraremos em con,

emprego, fiquei preocupado, tato". Nunca retornaram. Dai

pois tudo que já tinha lido de alguém lhe diz: "E os amigos"!
alguém com quasefiO anos Ah! Os amigos! Que artügos!
veio à minha mente, mas com Somem todos. Ainda 'te cri·

.

todo o otimismo atualizei meu ticam em rodas de festas di·

currículo e fui à luta. Che- zendo, "acho que ele não esta

gando às agê�cias de emprego correndo atrás, pois tem

comecei a sentir que não ia emprego ao montes por aí",

ser fácil. Quem me atendia já Alguns ainda te ligam; ma!

antecipava: "Olha senhor para perguntar se vocêaiilda

(quando não me chamavam não encontrou nada, ma!

de "tio"), nós até ficamos com nenhum te liga perguntando
,

seu curr ículo que, aliás, é como você está, se precisad
muito bom, porém, com sua; alguma coisa, .se nâofaln

idade é muito difícil, mas ��cÍ�:""N.�'s'ta, hora. meU!
qualquer coisa a gente liga", ,;kitor�s:,.�o�ê está �ó c��sua
É claro, nunca ligargm.,,' família e pronto ..
Também cansei de ir às

.

:Para'd�scon�rair. E'trágicül
empresas onde em algumas se não fosse cômico, ou vice'

eta recebido, em outras versa.iUma.amiga (?}'?).nO!
, : fica�am com o currículo. ligou depois de uma {estai

.

, Fui chamado para seis que não nos .convídarsr

ocorra,sãonecessáriasmudanças .profes�ores e acadêmicos em 'entrevistas (em um ano e porque-a conta foi dividida

no processo educacional, pro- atividades práticas, partícípando ,.��io,) 5"chegando nestas em- e como estou desempregado
porcíonando umamelhorforma-

.

de atividades no nosso campus" -presas
, todos elogiavam o não tinha como contribuir,Q

çâo do ser humano e possibíli- universitárie e na comtmidade. currículo, a experiência pro- que vocês acham? Quem tem

tando-o ser capaz de construir Os resultados sempre sãomuito fissional, a minha simpatia e este tipo de amigos precisa

esse mundo novo. Precisamos positivos,' poispercebemos que' desenvoltura, a cultura geral, de inimigos?
, h' f" 1 'inh

'.

Mas continuo na luta
conscientizar os 'educadores e de algurámodopequenas ações porem na ora ma VI a a

norteadores das propostas edú- contribuem parà u�a postura tradicional desculpa: "Olha, mesmo enfrentando esH

cativas VI'gen"'L.s), no' sentido de
.

h ista d fi' 1 o senhor atende a todas as " rançoso preconceito de quenl
L'-' rnàis umarusta o pro SSIona

. A' '.' , '

,

,;' ",;"exlge,nClas para o cargo' 'e atingiu 50 anos e não tem

que.se preocupem com a expan- que chega ao mercado e um! �
.

" é',.'
•

.

,

'

d
. . perfeito, mas tem um pro- mais espaço no metcado e

são da compreensão da realidade -rnator ,çoffiRrometnnel:)to cor,n ,

'bl': .
.

h " d d " trabalho'.'
d d 1

.

'd h lid d d id
'

d
emm a, a sua I a e , e

e o esenvoívtmento o ser U-, a qua 1 a e e vi a.. a sua"
.

.: 'I' '''E' /,'.

.". .'
,

, camp etavam: que a em-
mano nos seus níveis intelectual, comúnidade.i v.

, presa quer alguém iniciante
afetivo, emocional e espiritual. É' '. Como nos mostra a autora.,

,

'para·moldá.:lü conforme a

fundamental dedicarmos um "seria ideal se; cada. Lim de.nós,' '...',
'

olhar atento .ao nosso compro, , 'agentes educativos" em busca:
misso com a .ética, a responsa-v do: aperfeiçoamento evolutivo,
�ilidade social e planetária, numa edificássemos nosso caráter por
visão de educação integradora e meio de leituras, estudos,
formadora de caráter". reflexões, vivências dos valores,

Semdúvída.essadeve seruma pois só poderemos inspirar
preocupação de todo o educador. nossos alunos a se tomarem seres

É preciso cada vez que a escola humanos íntegros e pessoas de

exerça seu papel de agente' de bom caráter com nosso próprio
transformação social. Temos exemplo". Sem dúvida, pormais
dedicado 'muitos esforços nesse que todos nós já saibamos, esse
sentido, envolvendo o Centro éumexercícioparaserpraticado
Universitário, por meio de todos os dias.

A aprovação do projPto
ppla AssPmbléia puma

grandp conquista para os

pmp"sários catarinpnsps"

cretaria de Estado da Fazendapar
ticipou da negociação que resul
tounaaprovaçãodoprojeto, asan
ção do governador é dada como
certa.

O projeto aprovado corrige
distorções provocadas pela ui
Geral da Microempresa, que não
prevê a concessão de créditos de
ICMS. O texto também cria o

Comitê GestorEstadual, que será
a instância legal adequada para
discutireaperfeiçoarpontos da Lei
do Super Simples. Outra questão

importante assegurada no projeto
prevê que 'as empresas que aderi
ram aoSuperSimples possam, até
o dia 30 de outubro, parcelar seus
débitos de ICMS em até 120
meses.

Oobjetivoprincipalera assegu
rar o repasse do créditopresumido
de 17% às médias e grandes em
presas que compramprodutos das
micro e pequenas. Hoje, cerca de
16milmicro e pequenas empresas
catarinenses utilizam esse sistema

de transferência, o que lhes garan
te competitividade nomercado.

"Conseguimos um avanço
muito importante para fortalecer
e '!)larantir a sobrevivência de
muitasmicro e pequenas empresas
e para que elaspossamusufruirde
todos os beneficios da Lei Geral",
afirmaDresch.

• 'PONTO DE VISTA

Reflexão sobre conciliar

educação e prática humanista
Abordagem interessante feita

pela psicopedagogaTâniaCami-
.

nha O'Grady Felipe, aborda a

questão do relacionamento hu-:

mano, presente em todos os' ill

veis sociais, mas'para nós de

significativa importância no

ambiente da Educação. Escreve
nos a especialista sobre conceitos
que julgo oportuno compartilhar
porque observa a importância de
exercitarmos as nossas dinâmicas '

de relacionamentos.
Concordamos com a afirma

ção de que educar é'muito mais

que transmitir conhecimento.
Orienta a articulista em recente

artigo: "Penso que esse conheci

mento, reunido na rede de insti

tuições educativas, deveria ter a

capacidade de ser utilizado para
também servir à sociedade e assim
contribuirnamelhoriadas condi

ções de nossos semelhantes. Sa
bemos o quanto a humanidade

deseja urna transformação social
direcionada a uma sociedade de

paz eharmonia,mas paraque isso

• Carla Schreiner,
Reltora do Centro
Universitário de

Jaraçuá do Sul �

f, UNERJ

.

'. Carlos Alberto Siqueira,
ConsultorAdministrativo
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"O qú� o ilustre. procuradoiEduardq,Marquardt,
,
na côn:d1ção de defensor, deve fazer é cumprir o
contrato daCanarinho e não jogar'a responsabilidade
para aCâmara: Nesse.sentido,'deye recoi-dar o senhor
procurador.que os' prazos, se levados em consideração,
tanto um (31 dedezembro de ZQ06) como outro (31 ,

, de julhode ZOO?):'já venceram, caracterízando aí a
.

inércia' ê omissão que' podêm éulmillar' em"atos
'

passíveis de .sérem enquadrados 'como crimes de

"responsabilidade 'e/sob sua tutela" o de improbidade
'administrativ:;l.�'Otexto é'p:;trte de çàrta pt1bl,ica do

II
. OCP- Cite uma delas. Legislativo e�der�çada a Marquardt, que culpa a

I, Michels _ Discutimos muito a questão do meio Câmara pelonão início das príncipais obrasdo
I ambiente. E entend�mos que o papel do órgão'· 'Transja.r'águá. Moti,vod� OP-l.,em andamento.

• ", ' � "
' " #

I
responsável do. município seja primeiro o de ---.....----...............--.....--------

I sensibilizar, conscientizar, Punições devem existir
I à luz da legislação vigente, mas como último
I recurso. Há outras formas de se reparar danos
I eventualmente provocados ao meio ambiente.

o �REIO DO POVO
.

..

[�EVISTA
Mandir Michels
Jurandir Michels, presidente do diretório

municipal do Partido Verde, elegeu-se vereador

relo PT em 2004 com 1.678 votos. Mas a con

vivência com a executiva petista, na condição de

representante do partido no Legislativo teve curta

auração. Em 2006, deixou a legenda e filiou-se

te aD PY. Chegou à presidência da Câmara eleito por
]. IrupO de oposição. ao prefeito Moacir Bertoldi.

ia Hoje, o PV está na base de apoio ao governo

u municipal. Lika, como é conhecido, falou ao O

:' Correio do Povo sobre as eleições de 2008

o Correio do Povo- O PV terá candidato a

), prefeito conforme desejo expresso pela
aí executiva do diretório estadual?

Jurandir Michels- A intenção do diretório

s! estadual era a de lançar candidaturas próprias
i, onde fosse possível. Porém, hoje somos parte do

i, governo municipal. Até o final de outubro vamos

:a analisar isso.

OCP- A prioridade, então, é a Câmara de
Vereadore s?
Michels- Com certeza. Já temos nomes fortes

pré-relacionados e que podem surpreender muita
gente. Eu mésmo, em 2004, era visto como um

ondidato-aebra.

a
OCP- Qual será o foco do discurso que o PV

I
, adotará na campanha? '.

a
Michels- Nós temos propostas próprias, .que
tentaremos implantar com o candidato a prefeito
)'

,

I
que apoiarmos, se for eleito.

Ocp� O que levou' o PV a apoiar o atual.
governo do município?

.

Mkhels- O nosso entendimento é de que o

prefeito, hoje, é Moacir Bertoldi. E, se estamos

lá, é porque temos propostas e projetos para
�udar a construir uma jaraguá do Sul melhor. E
estamos colaborando .n isso, com um t�abalho
voltado para o desenvolvimento -da cidade às
vezes não' com resultados imediatos, como todos
desejariam, mas com reflexos positivos em futuro
próximo,

.
.

CÉSAR JUNKES

,Rebate',

Sucessão 1
, Presidente da Câmara Rudolfo Gesser (PP), garante
votos a Eugênio Moretti-Garcia (PSDB) ou Dieter

Janssen (PP) para a presidência do Legislative em Z008.
Os três fazem parte do grupo que elegeu Carlone .

Pavanello (DEM) em ZOO6,.mas já sem-consistência.

Sucrssão 2'
Outros votos, à época, foram -dos ex-petistas jaime

, Negherbon e [urandír. Michels, e Maristela Menel.
. Negherbon (PMDB) . e Michels (PV) devem votar
agora em candidato do prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB) , pois são partidos dabase aliada do Executivo.
A eleição do novo presidente emesa diretora acontece
em ZO'de-dezembro, última sessão ordinária do ano.

.

SÁBADO, 27 de outubro de 2007 I 3

RETRA,NCA
Nomes
Já há uma chapa majoritária em avaliação para

a disputa pela prefeitura de [aragua. Seria o

prefeito Moacir Bertoldi (PMDB) à reeleição e

o secretário de Urbanismo Afonso Piazera Neto

(PR) a vice. No âmbito do Estado, o PR não é

aliado do governador. Mas, como diz Luiz

Henrtque.d a Silveira, a's "peculiar idades"
justificam os meios ..

. B'ate-volta
Viagemdo secretário Afonso Piazera e do

presidente do diretório do PR, Leônidas Nora, a
Brasília, para tentar reverter ato do deputado
Nelson.Goethen de Lima (PR), deu em nada. O

parlamentar cancelou emenda de R$ 500 mil;
parte de recursos destinados à construção de ponte
entre os bairros Amizade e Vila RaU, quando soube

que Bertoldi foi para o PMDB.
'

MuLheres,
Vereadora licenciada Bernadete Hilbrecht

(gerente de Habitação da SDR) assumiu o

comandodo PPS de Corupá. Preocupada com a

quase nenhuma participaçâo de. mulheres na
.

po lítica partidária, já afina discurso para
,

convencer algumas delas a disputarem vagas na
Câmarade Vereadores,

Sobrando'
Câmara de [araguá do Sul tem agenda lotada .

de convites dé vereadores para-que secretários
e representãntes de outros segmentos, da
sociedade discorram sobre o trabalho que
realizam. COmo são apenas duas sessões-por

'

semana, alguns devem ficar para o ano que
vem. O projeto de orçamento e as comissões

de investigação vão tornar todo o tempo que'
sobra.

.

DNA
, Ex-deputado Leodegar Tiscoski (PP), do grupo
de enteados do governo Lula e secretário nacional .

de Saneamento Ambiental, apareceu em programa
.
exibido na tevê afirmando que, o PP trará, ainda; .

muitos 'Outros milhões para o saneamento básico
'

, do. Estado. Curiosidade é saber quem será

apresentado como o pai da criança, que o PT diz

.ser, nas eleições de'�OO$.
'
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REGIAO o CORREIOnOPOl
INCREMENTO NO COMÉRCIO E NA REDE HOTELEIRA

. redacao@ocQrreiodopovo.com.br

47° Jasc deve movimentar
R$ 5 mi na economia local
7,5 mil pessoas devem
passar pela cidade nos

nove dias de evento

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

.

\

O 47º [asc (logos Abertos de
Santa Catarina) começa na

próxima quinta-feira, 1 º, pro
metendo injetar cerca de R$ 5
milhões na economia local,
segundo aFundaçãoMunicipalde
Esportes. A previsão é de que
cerca de 7,5 mil pessoas - entre

atletas, dirigentes, organizadores,
imprensa e outras - devem passar
pelo município nos nove dias de

.

evento. O resultado do le
vantamento do valor movimen
tado no período deve ser apre-

<'

sentadona reunião plenáriaAcijs/
Apevi, dentro de 15 dias após o
término do evento.
A pesquisa sócio-econômica

está sendo realizada em parceria
entre a Prefeitura e a CDL
(Câmara de Dirigentes Lojistas).
O presidente da Fundação

A seis dias do J asc, os

hotéis domunicípio calculam
r aumento de cerca de 50% das
I, hospedagens no próximo fun

de-semana e de 30% nos

demais dias, em comparação
com as semanas de movi

mentação normal na cidade.
O Nelo Hotel, por exemplo,
confirmou a hospedagem dos
visitantes em33 apartamentos

CÉSAR JUNKES

Rede hoteleira está confiante no incentillll ao turismo na cidade
,

Municipal de Esportes, Jean
Leutprecht, destacou que há o

esforço da Polícia Militar em
garantir segurança à população,
realizando rondas em todos os

alojamentos e nos locais de
competição.

"O evento vai movimentar
postos de combustíveis, lojas,
supermercados, bares, restaurantes
e lanchonetes. Também está
confirmada a lotação de 100% das
reservas dos hotéis", ressaltou,

lembrando que a Olesc
(Olimpíada Estudantil de Santa
Catarina), que aconteceu no

município em julho do ano

passado, trouxe trêsmil visitantes
emovimentou aproximadamente
R$1 milhão.

O vice-presidente da CDL,
Wanderlei Passold, .prevê que o

movimento no comércio será 5%
maior. Na opinião dele, os setores
privilegiados serão os de alimen
tação, vestuário e artesanato.

,

reservados. O gerente do esta-

belecimento, Rubens Ribas, disse
que o hotel deverá contabilizarem
tomo de 400 diárias durante o

evento. ''A. previsão é de que se

hospedem 55 pessoas por dia. A
lotação deve ser máxima", ani
mou-se.

OHotelEtalan, assim como o

Nelo Hotel, reservou metade dos
60 apartamentos para receber o

.pessoal do Jasc. O chefe de
recepção, Alnízio Brizola dos
Reis, ressaltou o que o evento
também deve proporcionar
retomo financeiro aos hotéis do
municípiopormeiodo incentivo
ao turismo. "Um evento espor-

. tivo corno esse acaba sendo um
marketing para a cidade, pois •

mais pessoas vão querer visitar
omunicípio", garantiu.

Moradores fecham contrato com
a Companhiá de Habitação de se
SCHROEDER
A família de LiaMara de Lima,

28, mora há 13 anos em uma casa

cedida por parentes. Sem condi
ções financeiras para construir a

própria residência, eles continua
riamnadependência.Mas, nama
nhã de ontem puderam ter nova

esperança de deixar essa condição
ao assinar contrato com a Cohab
(Companhia de Habitação do
Estado de SantaCatarina).Apar
tir de agora, iniciam contagem re

gressiva para tomar posse do pri
meiro imóvel escriturado em seus

nomes ao longo de toda a vida.
"Finalmente vou conseguir sair

da casa do meu sogro. Espero que
.
seja a primeira a receber o di
nheiro", conta animada amulher.
Ela, omarido e os quatro filhos fa
zem parte da lista de pessoas con
sideradas carentes pela Secretaria
de Assistência Social de Schroe
der. Ao todo, segundo a respon
sável pela pasta. Ingrid Eichen
berger, a cidade tem 150 famílias

cadastradas nessa situação,
ze delas devem ser beneficia
com o projeto financiado pe
governos federal e do Estado
parceria com a prefeitura,
pré-requisito, bastou ter Ie

I

mensal familiar abaixo de
saláriomínimo (R$ 380) e (XlIl
umterreno.

Conforme Maria Beck, p .

dente da Cohab catarinense,
investimento vai ser de quase
146mil. Isso representaR$ 9,1
para. cada uma das casas, A
mutuários resta pagar pouco
de R$ 3 mil em seis anos c

prestações deR$ 65 mensais,AJ'
disso, a construção também
a eles, sendo que nesse Ca8l1

administração deve partie
oferecendo auxílio na mão
obra. A residência precisa tel

mínimo, 30metros quadrados'
área divididos em dois qua
cozinha, sala e banheiro, Que
quiser pode aumentar a obra
recursos próprios. (KE)

Programa financia 29 casas
,

para famRias de baixa renda
GUARAMIRIM

Além de assinar contratos de
financiamento de casas populares
em Schroeder, a presidente da
Cohab (Companhia deHabitação

. do Estado de Santa Catarina),
MariaBeck, tambémcontemplou
moradores de Guaramirim, Na
tarde de ontem ela fechou a cons
trução de 29 residências na área /

rural do município para famílias
com até um salário mínimo de
renda mensal, a exemplo do que
ocorreu na cidade vizinha.

As obras devem somar inves
timentos de R$ 284 mil. Os

beneficiados têm seis anos

pagar a parte que os cabe, ou
.

cerca de R$ 3 mil. O restante

repassado pelo governo estad'
através de fundo perdido. ACJJ�
trução é a contrapartida dos nW

tuários selecionados. Todos el

precisam ter um terreno regis
e, ainda, estar no cadastro o

Secretaria de Bem Estar Social,
De acordo comMaria, amai

ria dessas famílias é composta &

jovens casais. Por isso, ela acredi�
na importância do auxílio canil

meio de permanência no caJ11f1l

(KE)

Livraria e Papelaria
r��

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

3371-9135
����==�--���----�----------�----------�-----------------------------------------------------------_-/
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QUEMÉ
Jean Carla Leutprecht nasceu em

1965 em Curitiba (PR), mas com
dois meses já estava em Jaraguá
do Sul. Fonnou-se em Educação .

Física pela Udesc, em
Florianópolis, em 1985. Já foi
vereador por uma legislatura e

hoje é 10 suplente. É também
presidente da Fundação Municipal
de Esportes e, pelo terceiro ano

seguida, faz parte do conselho do
Crefi (Conselho Regional de
Educação Física). Já foi também
membro do Conselho Estadual do

Desporto. É casado e tem um

casal dois filhos, uma com 13 e

outro com 11.

o Correio do Povo -

Primeiro a Olesc, depois o

Parajasc, agora o Jasc e ano

que vem os Jogos Abertos
Brasileiros. Por que investir
em eventos deste porte?
Jean Leutprecht - Nossa

.

preocupaçãomaior sempre foi
COm o trabalho de base. Even
tos deste gênero servem como

incentivo para as cerca de 6
Illil crianças que atendemos
COmo programaPEC/Segundo
Tempo e ver competição de
alto nível incentiva e dá uma
referência a elas.

QÇp - Quais as princi
Pais novidades nestes Jogos
Abertos? '

Leutprecht - Investimos

em eventos paralelos. Temos a

homenagem aos atletas que

participaram dos Jasc em 1980
I

(que será dia 30 na Arena).
Depois, durante a competição,
teremos um ciclo de palestras
com grandes nomes do. esporte
brasileiro, comoOscar Schmidt,
Valdemar Niclevicz e Nuno
Cobra. E, para incentivar o

público a ir ao ginásio, criamos
um passaporte, que o torcedor

pode comprar por um valor
simbólico e concorrer a prêmios
durante todo o evento.

OCP - A pista sintética de
atletismo continua sendo a

maior preocupação?
.

Leutprecht - É a única coisa

que faltaria se o Jasc co-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

meçasse amanhã. Estamos
fazendo o possível e o

impossível para que fique
pronta. Senão acontecer, a

primeira opção é Itajaí, e as

outras duas são Tirnbó e

[oinville. Se fizermos em

Itajaí, teremos de dispo
nibilizar todo o transporte

para os atletas, como manda

o regulamento (se a com

petição acontecer num raio

de mais de 70 quilômetros, o
transporte é por conta da
cidade sede).

OCP - Muitos locais
tiveram de ser adaptados para
os jogos?
Leutprecht - Como já

tivemos a Olesc e o Parajasc

Falta uma semana para iniciar os 47º [asc (logos
Abertos de Santa Catarina). O presidente da
CCO (Comissão CentralOrganizadora), Jean
Leutprecht, fala, nesta entrevista, sobre os

desafios de se organizar uma competição deste

porte, os preparativos e a expectativa de receber
cerca de 10 mil visitantes de 1º a 10 de
novembro. Só de atletas, são cerca de 7 mil, de
95 municípios catarinenses. Leutprecht confessa
também que amaior preocupação continua
sendo a pista de atletismo.

Malwee, que deve repetir'
a final da Liga com [oinvi
He. O tiro de armas lon

gas pode repetir o feito do
ano passado, quando foi

campeão.

OCP - Falando em tiro,
duas provas acontecerão em
Blumenau. Por quê?

Leutprecht - As provas
de tiro ao prato aconte

cerão no estande da Fede

ração Catarinense de Tiro.
Não compensaria para a

gente investir mais de R$
200mil em umlocal só para
isso, já que não temos uma

equipe desta modalidade

que poderia usar depois de
pronto.

aqui, a estrutura estava

praticamente pronta. Apenas
umas pequenas alterações na

quadra do Arthur Muller, nos
locais de tiro e em outros

ginásios. A estrutura que
temos aqui é referência e hoje
somos procurados para sediar
várias competições. Além
disso, temos a Arena, que é o

nosso grande diferencial.

OCP Em quais
modalidades existem mais

chances de medalhas de ouro?

Leutprecht - Temos gran
des valores individuais no atle
tismo e na natação. São duas
modalidades que farão a di

ferença na classificação final.

Também temos o futsal com a

,', à
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Prestando Contas.-
.

•8. Estado de Santa Catarin�
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

A 2ªGincana da Solidariedade, promovida pelos Clubes de mães de
Járaguá do Sul, resultou na distribuição de mil brinquedos feitos com
retalhos, 800 quilos de alimentos, 1,5 millitros de leite, 1,3 mil kits de
guloseimas e 1,7 mil-brinquedos. Com a arrecadação foram atendidas

. 345 crianças de entidades beneficentes. A gincana iniciou no mês de
julho e terminou na no dia 18 destemês.As campeãs foram as Frenéticas

(com82milpontos), em segundo lugar ficou a equipeEsquadrãoClasse
A (61 milpontos), e em terceiroAs Panteras (58milpontos).

PIIIFmURADf
JAllABUAao SUL

ED IT A L
PREGÃO PRESENCIAL N° 64/2007

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO: Menor Preço por ITEM

OBJETO: Este edital tem como objeto, receber propostas para a aquisição de equipamentos
de informática destinados para Fundação Cultural, em conformidade com o Anexo I -

Especificações dos materiais e quantidades. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de
julho de 2002 e Decreto Municipal na 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 10:00 horas do dia 12 de novembro de
2007, na Coordenadoria Administrativa da Fundação Cultural, na Rua Ida Bona Rocha, 101 -

Centro - Jaraguá do Sul-SC - Cep 89.251-480. O CREDENCIAMENTO e abertura dos
envelopes serão às 10:30hs do dia 12 de novembro/2007. VALOR ESTIMADO PARA CADA
ITEM: Os valores estimados para aquisição dos equipamentos �stão especificados no Ane�o
I, juntamente com as especificações de cada item. OBTENÇAO DO EDITAL: A íntegra do

. Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt na 697, bairro: Barra do
Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.brINFORMAÇÕES: Informações adicionais e esclarecimentos
poderão ser obtidos no endereço acima, pelo fone (047) 3275-1300 ou pelos e-mail
marze.cultura@jaraguádosul.com.br ou xico.cultura@jaraguadosul.com.br.

COMUNICADO
LCD SERViÇOS DE PRODUÇOES DE EVENTO LTDA,

comunica que requereu à Fundação de Meio Ambiente- FUJAMA,
Licenciamento Ambiental para a atividade de Projeto de

Revitalização da mata ciliar, com localização no município de

Jaraguá do Sul, Rua 131- Adolfo Emmendoerfer, Bairro Barra
do Rio Molha .Oprazo de impugnação junto à FUJAMA é de 20

(vinte) dias corridos a partirda data: de publicação e o licenciamento
será concedido se atendida aleqíslação ambiental.

Jaraguá do Sul (SC), 24 de outubro de 2007.

.

NATÁLIA I:ÚCIA PETRY
Presidente

,

OCORREIODO PO��
�

Faleceu às 00h30 do pia 26/
10, o senhor José Safaneli
com idade de 87 anos. O

. velório foi realizado na Capelã IMortuária da Vila Lenzi eo
sepultamento rio cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

R. Ângelo Schiochet, 77-Sala:03-Cenlro C

Jaraguá do StJl-Se (Em frente da Mauro VeiCJi� é:
TeVFax.:47-3371-2991

E-mail:wbatalha@uol.com.br
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igilância encontra larvas de
te domosquito da drogue

!�PS albopictus
�i rfcolhido por
tnicos pará estudo

SNIALVES
ARAGUÁ DO SUL

A_ Vigilância Sanitária de

uaramirim encontrou re-

entemente focos do mos

uito aedes albopictus em 10-

alidades espalhadas pela
egião. O albopictus é paren
edomosquito transmissor da
eague, o aedes egyptis:
Ivone da Luz,

-

da Vigilân
ia Sanitária, afirma que há
ais de 60 armadilhas espa
hadas por todo o município,
as quais resultaram na cap
ura das larvas do aedes albo
ictus. As armadilhas fotam
olocadas em pontos estra

égicos como a BR-280, a SC-
13 e em empresas de trans

orte. Ivane ressalta que o

unicípio está realizando um O aedes albopictus é agressivo e costuma picartambém durante o dia

one trabalho de monitora-

ento para evitar que o aedes
gyp tis chegue à cidade, já
ue em outras regiões do país
stá acontecendo uma epi
emia.
Os tratamentos utilizados

o combate a praga são lar
ecidas que são colocados
untamente com as arma

ilhas. Ivane ainda faz um

pelo a. toda a comunidade
uaramirense pedindo que
ada cidadão colabore com a

aúdé públicà limpando cai
as dágua, virando garrafas

,

de cabeça para baixo e não

deixando acumular água pa
rada em pneus, vasos e potes.

"Se cada pessoa colaborar
e ficar atento na própria re

sidência, certamente conse

guiremos manter Guara
mirim livre dos mosquitos de
todas as espécies", disse
Ivane.

O Aedes albopictus
(também ' chamado. de

Mosquito-tigre asiático) é um

mosquito de origem do .su

deste asiático, cujas formas

imaturas desenvolvem-se em

criadouros de vários tipos
(água contida em buracos em

pedras, bambus, bromélias,
latas, pneus etc.). O homem

é sua vitima mais freqüente
junto com as aves.Supõe-se
que possa servir como ponte
entre a floresta e as áreas

urbanas para a transmissão de
vírus de febre amarela. No

entanto, estudos recentes

demonstram que às taxas de

.infecção e rransmissão da

dengue são bai�íssimas.

�onselho discute problemas. na segurança pública local'
das 19h. Ela é aberta a todas

Constituído no mês pas- as pessoas interessadas.

sado, o Conseg (Conselho de De acordo com a secretária

e�rança) de Corupá tem a . de Saúde e Turismo, Alice
rtmeira atividade marcada Maçaneiro, o convite de par
ara o próximo dia 5 de no-' ticipação se estende, princi
ernbro, segunda-feira. A palmente, aos presidentes e

eUniãb acontece no Salão tesoureiros de App
'

s (As
aroquial, no Centro, a partir soc iaç ão de P�is e Pro-

fessores) e comunidades

religiosas. O bate-papo vai

ser hd�rado pelo tenente

coronel do '14º Batalhão de

PM de Jaraguá do Sul, César
Nedochetko. "Queremos in;
'tegrar população às polícias
militar e civil", destaca ela.

(KE)

Estudantes da Faculdade Jangada
mobilizados em prol da natureza
JARAGUÁ DO SUL
A 3ª edição do Dia da Res

ponsabilidade Social, promovido
pela Faculdade Jangada acontece
hojeno estacionamento do Super
Center Angeloni. A iniciativa é

dos acadêmicos e professores dos
cursos de Enfermagem, Biologia
e Educação Física. Por isso prevê
ações sócio-educativas relaciona
das às áreas.

,

Entre as ações estão oficinas
de materiais recicláveis (como a

oficina de coleta de óleo) , plantio
de mudas e atividades de

educação ambienta:l, orientações
quanto à saúde, como prevenção
orientações para qualidade de

vida, prev�nção de doenças,

aferição de pressão arterial,
acuidade visual e audiometria.

O evento é realizado em co

memoração ao Dia da Respon
sabilidade Social do Ensino

Superior Particular, lembrado
sempre no último sábado do mês

de outubro e instituído pela
ABMES (Associação Brasileira
das Mantedoras do Ensino

Superior).
O Dia da Responsabilidade

Social vai contar também com

apresentações artística e de artes
marciais na Praça de Alimenta

ção do Angeloni, a partir das 11

horas.O evento inicia às 10 horas
e termina às 17 horas e é aberto à
comunidade. (GR)

Jovem de 23 anos é encontrado

morto boiando em rio da região
GUARAMIRIM

Foi' encontrado por volta das
7h30damanhãde ontem, o corpo
de um jovem de 23 anos boiando
no Rio Itapocu, atrás do parque

de eventos Perfeito Manoel de

Aguiar. O cadáver foi tarrafeado
por um pescador que após cons
tatar se tratar de um corpo huma

no, acionou oCorpo de Bombeiros
Militares de Guaramirirn.

Após recolhido, o adolescente
foiencaminhado ao IML (Instíturó

Médico Legal) de [araguá do Sul,
onde passará por perícia técnica

para averiguar as possíveis causas
damorte.

Opaidomenino, quenãoquis
se identíficar; reconheceuo corpo
através do aparelho celular
encontradono bolso da calça. De
acordo com o pai, o adolescente
saiu de casa no domingo à noite

para ir a danceteria Líder Club..
emjaraguá doSul, e não retomou
mais. (OA)

SDR faz Força Tarefa
na Elisa Aguiar, hoje
SCHROEDER

Você tem dúvidas quanto aos

serviçosoferecidospelogovemodo
Estado através da Secretaria de
Desenvolvimento Regional? Se a

resposta for afirmativa, pode se

preparar para esclarece-las. Éque
a SDR de [araguá do Sul pro
grama para hoje a Força Tarefa,
evento organizado exatamente

para apresentar essas informações
à população.

Destavez, o localescolhido foi
a Escola Professora Elisa Cláudio
deAguiar; emSchroeder. Os cerca

de 30 funcionários estaduais
envolvidos chegam ao local às
9h30e vãoemboraàs 15h30. Além

deles, profissionais domunicípio e

representantes de entidades
sociais também participam da
iniciativa.

Conforme a secretáriaNiura
Demarchi dos Santos, a_Força
Tarefa conta ainda com apre

sentações artísticas e brinca'
deitas para às crianças.

Vendo'

Farmácia em
-

Indaial

Fone:(47)9964-6806
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Jaraguaenses estão entre os melhores da Olimpíada de Astró'nomia e Soletrando

A cidade de Jaraguá do Sul está muito bem
. representada no quesito educação, Isso porque
dois estudantes da Escola Luiz Gonzaga Ayroso,
no Bairro Jaraguá S4, levam o nome do
município em competições nacionais, Cleber
Warmling, 14 anos, foi um dos vencedores da 5 a

OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia) e

Camíla Bankhardt, 13 anos, é a única
jaraguaense a: participar da fase estadual do
Soletrando, quadro do programa Caldeirão do
Ruck na Rede Globo,

seguir a profissão de engenheiro mecânico, mas
considera irnportante agregar conhecimento .

Já o Soletrando é disputado por escola e Camila
·

não errou uma só sílaba entre os 200 alunos de 5 a

· a sa série da unidade escolar. O 9° ano ficou de
fora porque a competição nacional será em 200S,

·

e um dos quesitos é que o aluno seja do Ensino
FundamentaL A seleção interna foi feita nos

mesmos moldes do programa, A etapa estadual
acontece no dia 6 &e novembro, em Florianópolis.
Segundo Camila, a preparação para este desafio é

na base de muita leitura, consultas ao dicionário e

brincadeiras. Isso mesmo, até as brincadeiras de
Camila e suas amigas é soletrar. O desejo de
Camila vai ainda mais longe: "Meu sonho .é ser

professora de português".

A Olimpíada de Astronomia é realizada pela
SAB (Sociedade Astronômica Brasileira) e pela
AEB (Agência Espacial Brasileira) e contou com a

participação de mais de 30 mil estudantes de todo
o BrasiL Cleber ficou entre os 50 alunos que
tiraram a nota máxima na prova e, como prêmio,
ele viaja este domingo para a cidade de São José
dos Campos (SP), onde participa dé palestras,
simpósios e eventos ele astronomia.

A ESCOLA . Leoni Cimardi,
f: de portugues, .

A prmessora - d dicados e wam
. os alunos sao e

afirma que" . d de estámuito bem
.

notas boas, A
Cl a

d res inteligentes e que
d São estu an

Urepresenta a.

h' nro" destaca. ma
n eClme, dmerecem areca

d r Leoni é o fato a
" ponta a po 1caractenstlca a

na escola, Para e a,

família de estar presenlte rocesso de educação.
f '1' é fundamenta no p
aml1a

Segundo ele, a prova aplicada pela olimpíada
(igual para todas as escolas do Brasil) estava difícil
e as instruções dadas pelo professor de ciências
foram fundamentais. "Prestava atenção nas aulas
e fazia leituras em jornais e revistas", revela.
Mesmo com dez em ciências, Cleber pretende

oBoticário' você pode ser O' que quiser

. la,.,allfsltto li,.AIÍ Praia
2001/2008

fone: 3275-3290
Rua Bernardo Dornbusch, 432 - Baependi - Jaraguá do Sul

Cleber, nota 10 em ciências, quer ser engenheiro mecânico

+ de 2,5 mil novos

empregos só n�ste ano.

+ de 30 milhões na antecipação
de lucros aos colaboradores em 2007 ..

+ �e 27 mil participações'em
cl.l�OS de capacitação pró�ssiOil�r""

.

+ tranqüilidade atravês da plano de

previdênCia privada aos colaboradores .
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DBRAS E ESTRUTURAS

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

Desde o festão municipal de 1988 a 1992 não se

investia tanto em obras que procuram resolver gargal�s,
com a ampliação e. readeq:uação dos principais
corredores de trân$ito em Jaraguá do Sul. Neste quesito
o governo Bertoldi é exemplo. A somátoria de êsforços
em tomo 'de .objetivos comuns de pessoas com a

capacidade e visão de'Afonso Piazeta e outros

secretdrios com aval dó prefeito Bertoldi, vtli-e-vem
resulta na construção de duas pontes no perímetro
urbano central, asfaltamento de ruas interbairros,
mudanças no sistema viário, criação e manutenção de
mecanismos de um ambiente social e físico que facilita
acaptação e inserção da cidade na rota do turismo de

negócios e de eventos. É .uma revolução, como nunca

houve antes.

CASA

Novo recorde em setembro
em relação ao mesmo

período de 2006: o crédito
imobiliário cresceu 136%
no país. Detalhe: segundo
a entidade que controla o

sistema, não estão

incluídos os imóveis

financiados com FGTS;
apenas os oriundos dos
"fundos" da caderneta de

poupança.

CARRETEIRO

Hoje a partir das 11 horas,
na ComBat acontece o 10
Carreteiro doAtleta, com a

participação dos grupos de
pagode Entre Elas, Nova
Tendência e Kibeleza. A
noite tem a Festa da
Tequila.

DIZEM POR AI ...

Que a pesquisa realizada
pelo Ibope, recentemente

em toda a nossa região,
revela que uma rádio
amargou somente 4% de
audiência, quase perdeu
em popularidade para' o
vendedor de pamonha do
Ana Paula, que usa como

Instrumento o seu

poderoso megafone.

Jaraguá cresce a cada dia e ALGUEM ...

mostra que os que aqui
vivem são feras no que
fazem. Exemplo disso é a

Menina Linda,
comandada pelo amigo

, Renato. A cada dia que

passa tem novidades em

sua empresa. Bola Branca.

CRESCIMENTO

BODAS

Os comentários dão conta

que o casal' Rosangela e

Moacir Schmitz, da
Lecimar Malhas, estão

armando para dezembro o

maior festerê para
comemorar em grande
estilo os 25 anos de vida
conjugal.

CARA-A-CARA

A sexta-feira agora está

reservada para conversas

diretas, frente à frente ou

por telefone, para se

comunicar com a

sociedade. Disse um amigo
que tambémvai extinguiro
e-mail no fim de semana da
sua empresa. Disse ele:
"quando me dei conta, um
dia, de que me comunicava
por e-mail com uma

secretária que estava

sentada a menos de seis

metros daminhamesa".

Pode me dizer por onde anda o CarlosAlberto

Dias, ex Fujama?

ESCORPIANOS

Jader e Lula fazem aniversário juntos no dia 27.

Haja parabéns.

"FRASE DO DIA
"Um 'não' dito com convicção é melhor e
mais importante que um 'sim' dito
meramente para agradar, ou, pior ainda, para
evitar complicações." - Ghandi

DICA DE SÁBADO
Curtir o ProgramaMoa Gonçalves, às 13 horas
naRedeTY.

.

• DICA DE DOMINGO
Curtir bons momentos na Choperia Bierbude,
hojeà noite no ShoppingBreithaupt. ,

II TE CONTEI!

No próximo dia 10 de novembro, em

Massarandnba,mais uma edição da Stammtisch.
**

Hoje é dia de curtir as delícias do Kantan. Novidade é

:,0 .quesnão f::Jlta nq espaço mais disputado da urbe
sorriso.
,,**
;:

Olha, .gosteido projeto de apàrtamentos dois por
,andar, do edifícioSanPietro, noChampangna.
'**

.,

Durante o yerão a semana fica mais curta para o

advogado Réinold6 Murara; o popular Nonô. Na

sexta-feira ele almoça e zarpa para curtir as delícias de
BalneárioCafnborfú.·

'

**

o meu abraço de hoje cheio de energias positivas
vai para a figura amiga e inteligente KenjiHigeoka,
comandante daCriciúmaConstruções.
**

E com essa, fui!

3273-0102
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CINEMAS
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1

Jogos Mortais IV

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

- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 2
Stardust - O Mistério da Estrela

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

• Cine Shopping 3

Superbad .; É hoje
· (:19h20, 21 h30 - Todos os dias)

Putz a coisa ta feia

(17h30 - SeX/Seg/Ter/Qui)
(13h50, 15h40, 17h3Ó - Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Tá dando onda (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h2Q
- Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Jogos Mortais IV

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

• Cine Mueller 1

Tropa de Elite

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

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

• Cine Mueller 3

Jogos Mortais IV.
(14h, 16h, 18h,20h,22h
- Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine. Neumarkt 1

Tropa de Elite.
(14h20, 16h40, 19h10,21h30
- Todos Os dias)

• Cine Neumarkt 2

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

• Cine Neumarkt 3

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

• Cine Neumarkt 4
Resident Evil3: A Extinção
(16h50, 21h20-:- Todos os dias)

Superbad é Hoje
(14h30, l8h50 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Bratz O Filme (Dub)
(14h10, 16h20 - Todos os dias)

O homem que desafiou o Diabo

(19h30, 21 h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Tá dando onda (Dub)
(13h45, 15h4B, 17h45, 19h45, 21 h45-
Todos os dias)

ocorreiodopovQ@ocorrei6dopovo.com.br

Deputado Luiz He�rique é ministro
o Correio do Povo, edição semanal de 24 a 30 de
outubro de 19B7, noticiava que o então deputado Luiz
Henrique da Silveira, que tinha em Jaraguá do Sul a
segunda maior base eleitoral, havia sido convidado
pelo na época presidente da República, José Sarney, e
havia aceitado comandar o Ministério da Ciência e

Tecnologia, sendo então o segundo catarinense a
assumir cargo no primeiro escalão do governo federal.
Ainda naquela gestão, o ex-governador Jorge Konder
Bornhausen foi Ministro da Educação. A indicação de
Luiz Henrique já era esperada naquela época, com a

reforma ministerial proposta por Sarney. A sua

passagem por este Ministério, no entanto seria
transitória haja vista que assumiria dentro de três
meses, o Ministério da Justiça.

O DIA DE HOJE

1645
A coroa portuguesa outorga aos

primogên�os da famnia real o mula de
duque de Bragança e principe do Brasil.
1733
A coroa portuguesa proíbe a abertura.
de estradas para as minas no Brasil,
sem sua autorização, e impõe penas a

quem abrir estradas ou delas se

servirem.
1959
A URSS divulga a primeira foto do lado
ocutto da Lua, obtida pelo Lunik III.
1985
Homens armados roubam nove

quadros impressionistas do Museu de
Marmottan, em Paris, avaliados em 12

. milhões de dólares.
2002
Luiz Inácio Lula da Silva, candidato'do
Partido dos Trabalhadores (Pl), elege
se presidente.

<'

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
'

.:

extra@ocorrBiodopovo.com.br
SANTO
São Vicente de Ávila
São Odrano
São Frumêncio

EFEMÉRIDES
Dia Mundial de Oração pela Paz

Sapeca, Dandara, que adora ser fotografada,
fez pose para o clic do leitor Djoni Luiz Klein.

UTILIDADE PÚBLICA
CURSO
O curso "Vendermais e melhor"
será oferecido hoje, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul, das
Bh30 às 17h30.lnscrições pelo fone
3275-7017.

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.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável em Santa Catarina

.

Presença de sol com pancadas de
chuva e trovoadas isoladas no

periodo da tarde e noit�. Há risco
de temporal e granizo isolado,
associada a passagem de uma

frente fria pelo oceano.

'Tempera!u.ra alta.

.. Jaraguá do Sul e Região

TERÇA dMIN: WG
.

MAx: 27° C "" ,

Sol com pancadas
de chuva

.

HOJE

dMIN: 18"C
MÁX: 28' C "" r

.

Sol com pancadas
'de chuva

� Fases da lua

DOMINGO. SEGUNDAdMIN: 18' C MIN: 19" C
MÁX:26'C� MÁX:27'C "" .',

Nublado Sol com Pancadas
de chuva

.

� Legendas
MINGUANTE

. )) 3{10

CHEIA -

O 26{10

CRESCENTE

�19/10 i) 1610ldIOI�Ensolarado Parc!aJmenm NubiadQ . Instável ChUvoso Trovoada
nublado

i
�

NOVA

.11/10

ANIVERSÁRIOS
26/10
Nilda dos Santos Cardoso

27/10
-

Adriane H. Pereira
Agnaldo R.M. Rodrigues
Alessandra L. Muller
André Jordi Volkmann
Carlos Alberto Muziol
Cecília Fodi
Cristina M. Grutzmacher
Denise Fuchter

.

Edemar Oecksler Jr.
Edemir Felippi
Felipe Müller
Femando daCosta
Gleica de Luca

. Guilhenne Hening
IgnáCiO Muller
Jean Carlos Tecilla
JoséCisz
Juarez Novaski
Lindamira Kackbarth
Marcia L. Franzner
Maria Rosane Tavares Belarmino
Michel Kijama
Pedro Henrique Gluminski
Renato Régis
Renilda L. Mainka
Robson Müller
Silvana Pires de Lima
Tani Utpadel Hornburg
Valdir Straub
Viviane A. Lipinsky

28/10
Adriano Judacewski
Caríos Scbmtz
Cassiana C. Wintrick
Djonatta de Freitas
Emilli dos Santos
Fabiano Rengel
Felipe de Souza
Ingrid Volkmann
Jackson R.B. Borchardt
Jean Carlos Piazetzni
Juliane G. Barbosa
Juliano Barbosa
Lorena Hagerdam
Maria Edite Rosa .

MarioSbors
Nadir M. Schwirkowski
Verônica Marquardt
Viison.T�

(!j)
�JARAGUÁ
DOSUL ,(

MIN: 16° !MÁXJtJl �

16� �
r'�l
I"(/� FLORIANÓPOL!�
V' MIN: 20°/ MAX 27

{

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCORREIO00POVO SÁBADO, 27 dp outubro dp 2007 111

flerna Magia
RiIa leva o leite para Clara, que toma o

copo inteiro e adormece. Nina sente uma

angústia inexplicável. Medéia lhe prepara

uma infusão para aguçar a sua intuição.
reler pega Clara dormindo e a tranca no

armário. Nina diz que precisa sair do

esconderijo, pois algo terrível está

acontecendo em sua casa. Nina encontra

�Iara e percebe que ela está pálida. Eva

conta a Conrado que Hans jamais viu

seus exames e que se afastou de Peter.

rérola diz que Nina salvou a vida de Clara.

Nina conta a Conrado que foi cúmplice de

reler. Eva entra.

�tp Pecados
Beatriz pede a Pedro que vá embora

antes que Dante o veja. Benta revela a

Miriam que está preocupada com

Wcente. Maura diz a Vicente que quer
a �iretora fora da escola. Flávio revela

a Beatriz que não se casará com

Ágatha. Elieté recusa o pedido de

Gabriel. Custódia desoonná que Flávio

vá se casar com Clarice. Fátima

consegue o documento assinado por

Agripina. Régis vai beijar Elvira, mas

suas calças caéni. Dante vai à casa de

Clarice pedir que ela nãe se case.

�uas Caras
Barreto aceita a proposta de Júlia, desde
�ue ela nunca mais procure Evilásio. Júlia
�iz que não vai aceitar, mas Barreto

ameaça investigar a vida de Evilásio para
atrapalhar o rapaz. Juvenal atende a I>

.

população. Antônio vai até a casa de I

massagens. Dagmar não tira os olhos de

Vesga. Sílvia diz que não quer ser reitora
e promete ajudar a mãe na escolha de

ruguém para o cargo. Claudius garante a

Maria Paula que não desistirá de tê-Ia �
como esposa. Guigui entrega o resultado
do teste de DNA para Juvenal.

luz do Sol
Yan diz para Duda que contou toda a

verdade para Leonardo e pede que ela
perdoe os erros que ele cometeu. Leo
conta tudo que Van sabia para Laura.
leonardo diz que está claro que Lorena
seqüestrou Drica no dia da festa e Plínio
a .Ievou. Laura pergunta qual razão do

.

seqüestro. Lorena segue Drica. Drica dá
de cara com Georgi e Guiga. Lorena
passa corn o carro. Drica conta para
GUiga e Georgi que ficou sabendo que
Bernardo foi atropelado. Georgi confirma
que nada aconteceu com Bemardo.

�aminhDs do Coração
Helga quer saber por que a chefia quer
dar fim em Maria. Eric diz que 'todos
raoao circo - para a sala dos espelhos
- achar Maria. Bené conta para Gúdi
e Marisa que os policiais estão à
proCura de Maria no circo. Gúdi resolve
Ir atrás de Marfa. Pedreira conta
sabre os mutantes para Pepe e Ana

;uz e desiste de procurar Maria.
ados estão reunidos na sala de
reuniões para deCidir quem será o

Inventariante e o novo presidente da
Progênese. Júlia fica preocupada
cOm o escândalo dos mutantes e
pede para todos negarem tudo.

EXTRA.
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

"SÓ NOVIDADE"
NOVELA

DESMASCARADA
Segundo o srre Babado, não
dá para deixar de notar a
maneira como alguns atores
dà Globo tratam Grazi
Massafera. A barreira criada

por ser uma ex-BBB, parece
não ter sido rompida. Ainda.
Mas ela segue seu caminho.
"Emtão poucotempo,
conquistei coisas Que
pessoas levam anos, é hora
de me dedicar ainda mais.
Tudo o Que é novo, atrai
crítica e curiosidade. Mas

Qualquer hora dessa eu deixo
de sernovidade", desabafa,

A nova novela das 18 horas da
Globo, Desejo Proibido, estréia
dia 5 de novembro. Um dos

destaques será Murilo Rosa Que
interpretará o padre Miguel, e
viverá um triângulo amoroso com
Laura (Femanda) e Henrique
(Daniel de Oliveira). Na coletiva
da novela, o diretorMarcos Paulo
antecipou a história: "É uma,
novela com murro romantismo e
humor. Sobre o amordo padre
com uma jovem: não vamos
discútira igreja e nem o celibato.
É entretenimento apenas".

FIRME E FORTEA babá de Joaquim, 2 anos, filho
de Angélica e Luciano Huck,
mente o nome domenino

Quando passeia com ele em
locais públicos. Porém,
segundo a coluna Retratos da
Vida do jomal Extra, naQuinta
feira, 25, ela acabou sendo
"desmascarada" em um parque
na Barra da Tijuca. Ao
reconhecer o garoto, uma
mulher perguntou à babá como
ele se chamava e ela

respondeu "Felipe". Mas o
menino escutou a pergunta e

respondeu: "Joaquim".

PérolaFaria, Que interpretou a

bailarina Gisele em Páginas da
Vida, está de bem com a vida.
Além do bom momento

profissional, a atriz garantiu Que
o namoro com o atorRafael

Almeida, o Gustavo de
Malhação, vai de vento em
popa. SegundaPérola, o casal
riu QuandO leu notícias de Que o
namoro havia
terminado."Estamos superbem,
nos divertimos com essa

história toda. Eu e o Rafael
combinamosmurro", garantiu·.

SUDOKU

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

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

cada quadrado de 3x3.

Virgem (23/8 a 22/9) .

Ótimo dia para o virginiano que-gosta de se agendar programar uma viagem e poder realmente

planejar todos os detalhes, de modo que ela se realize fluentemente. O importante, neste

momento, é você "creditar que tudo que tentar fazer poderá dar certo.

DIVIRTA-SE

O último romântico
Num barzinho, o sujeito resolve abordar uma loira de uma maneira

pouco natural:
- Como você é bela! Case-se comigo e eu te farei a mulher mais feliz
do mundo! Por você, atravessarei oceanos, escalarei montanhas,
cruzarei fronteiras, descerei despenhadeiros, nadarei através das
correntezas...

.

A loira se levanta e vai mudandode lugar, quando o eara alnterpela:
- Ei! Moça, o Que foi? Não Quer se casar comigo?
E ela responde:
- Eu, hein? Pra Que eu vou quererum marido Que não pára em casa?

Xixi na praça
o garotinho estava fazendo xixi na praça,
Quando o guarda, bem humorado, falou:
- Nâo faz xixi aí não, menino, senão corto fora
seu pipiu.
O menino saiu correndo e, Quando chegou do
outro lado da praça, deu de cara com uma

menininha da sua idade, também fazendo xixi.
Ele olhou pra menininha e exclamou assustado:
- Minha nossa! Esse guarda não brinca em serviço!

SOlUÇÃO
+'�'I�L�i�3+'�
6'1 45:3 a 7 � 9
7 512 4:6 1 9 a 3

J 4 68195 172
1 89317 2 4 56
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� �'i �'1�}1 � � +

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Hoje há no céu maior necessidade de seriedade e isso pede que o ariano tenha' perseverança.

Aproveite o clima do dia e analise melhor seus relacionamentos. Veja se não tem valorizado

cemaís as �essoas que o cercam e menosvocê mesmo.

Touro (21/4 a 20/5)
) A Lua ainda em seu signo o deixa mais sério de suas funções e necessidades pessoais mas por

outro lado, a fantasia pode tomar conta de sua imaginação. Procure dar atenção ao que deseja
para si mesmó e não querer tanto fazer o que esperam de você.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Hoje você vai perceber que nem tudo na vida acontece na hora e da forma como .planejamos.
Talvez isso lhe dê uma sensação de eterna insatisfação que lhe impulsiona à busca de

movimento. Procure se recolher e curtir sua própria companhia.

Câncer (21/6 a 21/7)
O canceriano pode viver um lindo dia, os amigos mais antigos vão lhe dar uma grande
demonstração de afeto e carinho. Basta estar ligado aos simples gestos e acontecimentos do

dia. Na maioria das yezes, tais manifestações acontecem em pequenos gestos.

Leão (22/7 a 22/8)
A seriedade com que você assume seus compromissos é uma ótima qualidade que possui. A

posição dos astros hoje vai ajudá-lo ainda mais a obter sucesso e reconhecimento por seus '

esforços. Saiba usar de sua força e energia para ter êxito.

Libra (23/9 a 22/10)
As pessoas do signo de Libra têm hoje sua área do cotidiano em enfoque e isso pede que
transformem algumas coisas na vida, ou algo que considerem não estar tão equilibrado. Hoje
você pode fazer isso muito bem, pois ainda conta com uma boa intuição.

Escorpião (23/10 a 21/11)
A Lua está transitando no signo oposto ao seu hoje o que o favorece a assumir algum tipo de

compromisso na área de parcerias. Se você tem alguém, deverá pesar se essa é a pessoa que
você deseja para sempre. Caso esteja em busca do amor, procure se abrir a novos encontros.

Sagitário (22/11 a 21/12)
O contato com a natureza e com os animais neste dia pode ser extremamente gratificante para
você se sentir real. O dia deve ser vivido de um jeito quer lhe agrade. É importante colocar mais
leveza no seu cotidiano para que os limites não o perturbem tanto.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Entre várias funçôes e obrigações que compõe sua vida, há também muito romantismo. A

posição da Lua hoje em seu mapa o adverte que, mesmo que as pessoas não notem isso em

você, você deve se mostrar a quem ama com sua doçura.

Aquário (21/1 a 18/2)
A Lua estimula seus assuntos ligados à familia e esta pode exigir responsabilidades suas que
você hoje não está nem um pouco a fim de encarar. Faça um pequeno esforço, não será isso

um motivo tão forte para deixá-lo muito irritado.

Peixes (19/2 a 19/3)
Coerência e bom senso é o que dá hoje para você mais facilidade para expressar seus

sentimentos. tlproveite que a Lua ainda transita nesta área de seu mapa e tente conversar com

seus irmãos. Talvez juntos, estabeleçam uma relação de amizade.
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"PINTE E GANHE DESCONTO DE 10'0" '

Pinte as logos iguais as originais, recorte,
vá até a Loja Nicolodelli e ganhe esse

presente no mês das crianças

rr;--;,Ul!�81 (flGfIif7(E)WliUt:Jd g,:;,;?�1L���1
/L (Q./ 'If IE w# IE #à �

O sorridente João Victor Sierota
completou 2 aninhos dia 26. Os pais
Luciane e Vanderlei e o irmãozinho

.

Lucas .mandam os parabéns!

O gatinho Guilherme Eing
aniversariou dia 26. A festinha será
hoje. Os pais Bernadete e 'yanderlei

desejam felicidiades

Os pais e avós da linda Brenda
desejam no seu 10 aninho um feliz

e abençoado aniversário!

PÁGINA DA CRIANÇA

Par Daniele Santos
recepcao@ocorreiodopovo;com.br

Gudi gUdi, Rafaella com o papai Antônio.
Agradecemos a Deus por ter nos presenteado com

uma afilhadinha tão amada. Desejamos felicidades
para você, para o papai Antônio e a mamãe Marly e

as manas Mônica, Monieli e Rosinha.Família Diretti

Em pose a pinpín Maria
Julia Dalpiaz. A alegria dos

papais Joel. e Elizete

A fofinha Iara Vitória Bridi completou
seu 1° aninho dia 23. Os pais Geison
e Karen mandam muitos beijinhos Parabéns para o garotão Rafael Jahn

Konell que aniversaria hoje. Parabéns
dos pais Renildo e Claudia e do

maninho João Victor

Parabéns a Escola Armin Bylaardt que ganhou o
2° lugar no festíval micro regional de dança

O pequeno
Walter

Krüger de
Carvalho &
a grande
alegria da
tarníla, da ...
mamãe"'trõs

avós

No dia 17 a princesinha Jéssica
Deretti comemorou seus 4 aninhas
com seus familiares e amigos. Muitas
felicidades e muitos anos de vida

Em foco o gatinho
Nathanael J. Raduenz,
que completou 1 ano e

3 meses no último dia
24. Parabéns cos pais

Sílvia e Rogério

�������Ji_ 9 \���_O�Jr=O .

; t::> * Válido um desenho por pessoa
•••••••••••• �•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I�

A fofinha Camille Grajauskas Gonçalves
no próximo dia 10 completa 3 aninhos

para alegria dos pais Gerson e Solange e

de toda família. Parabéns!

Ólha se não é a coisinha mais
linda da vovó Leda Lucia de

Assis, a Sophia Rocha Storto

que completa 2 meses no

próximo dia 10Parabéns ao eEl
Ma Domenica, que
ficou em 30 lugar
no festival micro
regional de dança

Leonardo Augusto Koch completa
10 anos no próximo dia 31.Quem
deseja os parabéns sao seus pais
Laercio e S<yJdra fi seus irmãos

.....Bruno e Suelien

h
baby ®

�
-mI•• LOU.
L O VE W EA R
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PAUlO ALCEU
IWmica

Na semana que se inicia entra na pauta da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados o projeto de lei que toma
crime a discriminação e o preconceito contra homossexuais,
definindo punições para diversas práticas consideradas
díscriminatórias. Dá cadeia. Há cinco anos que o projeto tramita
noCongressomovido pormuita discussão, inclusive, envolvendo
preceitos bíblicos que condenam comportamentos considerados
"desvio sexual". Enquanto isso parlamentares ligados a grupos
religiosos temem que a lei atinjamanifestações religiosas contrárias
àhomossexualidade.

Salário
Esta incluída na pauta da sessão plenária da próxima terça

feira a Medida Provisória que reajusta o salário do pessoal de
carreira da Polícia Federat:O aumento é imediato com índices
de 6,35% a 8,4% a contar de 1 Q de setembro deste ano. Os
aumentos dos subsídios são gradativos e chegarão, em

fevereiro de 2009, a índices de 21% a 28% sobre' o valor dos
salários de agosto de 2007. Reajuste merecido para quem vem

cumprindo com suas determinações desenvolvendo um

trabalho constante e atuante.

E agora?
Está pegando fogo a disputa pelo diretório municipal do PMDB de

Florianópolis. Observem as comparações que estão sendo .

colocadas na mesa: Ada de Luca e os deputados Renato Hinnig e

Manoel Móta representam as seguintes distâncias da Capital
Laguna/1 pOkm - Palhoça/15km e Araranguá/210km - ou seja
somam 325 quilômetros. Daí vem a alfinetada: "Bem menos que'
os 630 quilômetros que separam a Chapecó de ( Va�er) Galina
das pontes dê acesso à Ilha de Santa Catarina."

.

Aposta
Segundo lideranças do PT o partido tem tudo para crescer em

2008. Apostam nos pequenos municípios e esperam recuperar
prefeituras perdidas.'Uma delas é a de Criciúma que costumam

dizer "será devolvida pelo povo a.Décio Góes."

Confiante
Sentindo-se no comando do PT catarinense a ex-deputada

Luci Choinacki deixou claro que embora adversário o

deputado 'Carlito Merss é seu amigo e adiantou: "Vamos
apoiá-lo na disputa pela prefeitura de Joinville." Falou como
presidente.

Enquanto isso
... 0 deputado Carlita Merss lança oficialmente sua

candidatura ao comando do PT durante uma festa na cidade
de Íoinville neste sábado. Pretende reunir lideranças
itnportantes do partido.

Proximidade
Os petistas catarinenses reconhecem a fidelidade do PP

llas Votações com o Planalto. Afirmam que os progressistas
são mais fiéis do que os peemedebistas, e, isso será levado em
consideração durante as negociações para o pleito de 2008.

Reação
"Estão querendo me de

sestabilizar com medo, de

repente, das eleições do ano

que vem e quem sabe de

2010," frisou o prefeito de

Florianópolis Dário Berger
afirmando que "sempre es

teve no PMDB, sempre foi
PMDB e agora é PMDB."
Mas o que quis dizer com

2010? Vai bater chapa com

Pinho Moreira?

Igual
É comum o prefeito Dário

Berger diante dos primeiros
resultados da Ope ra'ção
Moeda Verde dizer que "essa
bomba caiu no colo dele." Ou
seja, Berger relata que en

controu uma prefeitura, di
gamos, contaminada com

uma série de problemas. Mas,
infelizmente, em termos de

legislação não mudou nada.
Não fez alterações que im

pedissem ou freassem o que
tanto critica. De repente so

brou para o inquilino de

plantão que manteve a or

dem das coisas.

Reclamação
Os moradores da rua Célio

Weber estão insatisfeitos com
o prefeito de Palhoça Ronério
Heiderschedt, por causa do
abandono. Transformou-se
numa rua do Jardim Eldorado
intransitável com muitos

buracos, lama e poeira.

, Aumento
Tudo indica que na próxima

semana o prefeito de Joinville,
Marco Tebaldi, assine o rea

juste salarial dos agentes co
munitários de saúde, que de
ve sair do salário mínio e pas
sar para R$ 500,00.

E a Vida Segue
Será que' uma mulher na

presidência daArgentina vai
inspirar candidaturas femini
nas por aqui?

INVESTIMENTOS

se prevê melhorias
para o saneamento
Contrato com um

grupo japonês deve
financiar as obras

TÓQUIO
O contrato com o Japan

Bank for International Co

operation para saneamento de
cidades do litoral deve ser

assinado em julho de 2008. O
diretor-executivo Hideo Ma
kana anunciou a decisão ao

governador Luiz Henrique e

comitiva no Japão, durante
reunião na sede da insti

tuição.
"O Jbic vai encaminhar

uma missão técnica a Floria

nópolis para os últimos ar

remates do financiamento

para a Cas an, e, prova-

velmente em julho, assinare
mos o contrato de US$ 400
milhões, que vai elevar o nível
de saneamento básico de
Santa Catarina de 8% da

população atendida para
80%", afirmou Luiz Henrique
ao final do encontro.

No início da reunião, o

governador apresentou o

perfil sócio-econômico e

cultural do Estado, além de
lembrar todos os passos das

negociações ocorridas até

hoje. Os diretores disseram
ter ficado impressionados pela
situação apresentada por
Santa Catarina, conforme
relatórios das suas missões

técnicas. "E o Brasil é, um
• " • .,. If

parceiro estratégico para nos ,

acrescentou Nakano.

Manhã de Lazer
e Convivência e

Carreteiro no MARISTA

"2�G\_'l1t1 ��

J�@;��oô.e�t�� .Co�" r �\'3.'5
• '5tO�1� ,

Brine
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RETRATO DO PAís
Carlos Brand�.o
rrdacao@oçorrri"doPOYO:cum,brMunicípios gastaram 20%

dos recursos com educação
Reconhecimento

A Lunelli Têxtil, de Corupá, foi reconheÚda na

4ª Pesquisa de Responsabilidade Social Empresarial
da Região Sul pelo, desempenho à frente de projetos SQ

ciais direcionados tanto para comunidade como para
seus colaboradores. O evento, de premiação âconteceu
no dia 25, último, na Associação Comercial e Industrial
de [oinvtlle=- ACI]. A pesquisa é uma iniciativa daEdí.
tora Expressão, em parceria com o Civitas Res
ponsabilidade Social e Instituto Lauster. Adenilda Sie
vers, supervisora de RH da empresa, recebe a premiação
das mãos do de Vaiério Fabris, presidente da Editora
Expressão.

PIERO RAGAZZI

Estudo do IBGE revela,

que educação especial
recebe menos recursos

RIO DE JANEIRO
Os gastos com educação re

presentaram 20% do total de
gastos das prefeituras em 2005,
demonstra o levantamento "Perfil
dos Municípios Brasileiros 2006",
feito pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís
tica) e divulgado ontem. Foi a

primeira vez que o levantamento
analisou o item educação, nos
municípios.

Do total utilizado pelas ci

dades, 81% foram destinados ao
, ensinofundamentale 14,3%para
a educação infantil; 1;7% foram ,

direcionados à educação de jovens
e adultos, 1,1% ao ensinomédio e

c-

0,5% à educação especial.
, Osmunicípios da regiãoNorte

destinaram i8,9<';6 dos recursos'

totais para aeducação, e as cidades

Reunião
Na reunião plenária da Acijs, que acontece dia 29 de

outubro, próxima segunda, a partir das 18 horas, no Cejas,
serão tratados vários assuntos de interesse da classe
empresarial da região. Na oportunidade acontecerá a

apresentação do Instituto Euvaldo Lodi, que estará firmando
um convênio com o Cejas, através da Fiesc. Também serão

apresentados os resultados e a avaliação da Schürezenfest
edição 2007. Durante a reunião a Associação da Promoções
Humanas das Entidades Religiosas Cristãs _ APHER, fará
sua apresentação.

Estados do sul do país são os que menos investem em educação, aponta relatório

de 50 mil a 100 mil habitantes,
cofh 24,7%. As cidades com

mais de 500 miLhabitantes uti
lizaram 17,8%.

Do total transferido à edu

cação, oFundef (Fundo deManu
tenção eDesenvolvimentodo En
sinoFundamental e deValorização
do Magistério) correspondeu a

82,6%, e o FNDE (Fundo Na
cional de Desenvolvimento da

Educação), a 13,9%.

do Nordeste gastaram 27,1%. O
Sudeste vem em seguida, com
22%. Na região Sul, 15,9% foram

para a educação, e no Centro
Oeste, apenas 9,4%.

Osmunicípios compopulação
de 20 mil a 50 mil habitantes
destinaram 30,3% dos recursos

para a educação, em 2005. As
cidadesde 5mila lOmil habitan
tes 'gastaram 25,3%, seguidas
pelosmunicípios compopulação

�suLtado
ACompanhia Vale do Rio Doce (CRVD), que divulgou

seus resultados financeiros do terceiro trimestre nesta

semana, bateu recorde em -volume 'de vendas de minério
de ferro e pelotas entre julho e setembro deste ano. As
vendas cresceram 5,8% no período frente a igual Intervale
de 2006, totalizando 76,958 milhõ'es de to�eladas. Apesar
do aumento expressivo do volume embarcado de minério
,de ferro..a 'receita com o segmento de ferrosos (minério de

ferro, pelotas, manganês e ferro ligas) caiu 1,3%, somando
R$ 7,827 bilhões.

Quase metade dos municípios f.az Uguerra fiscalll
O levantamento "Perfil dos

Municípios Brasíleíros ,2006"mos
traque dentre os5564municípios
existentes no país, em pelomenos
2-754 (49,5% do total) as preíei
turas adotamalgummecanismode ,

incentivo fisáU para a: instalação
de empresas na localidade, na

,
, ,

chamada "Guerra Fiscal".'
A Pesquisa do IBGE; também

revelaque62%dosmúnicípio;que
.adotam esses incentivos estão

,

concenrrados nas regiões Sudeste
e Sul, com .destaque para os

,
. .

Estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina.

"Os municípios estariam,
abrindo mão da arrecadação de

alguns impostospara retomo em
outras áreas, em especial a

geração de emprego e renda",
,

ava:lúi o IBGE.
a Institutofezo levantamento

.do tipo de incentivos oferecidos
,

e ostípos de investimentos atraí
dos pelosmunicípios. .

Os dois princípaismecanismos
,

de atraçãode investimentos foram

"cessãode terrenos", adotadospor. ,

1.236 municípios, enquanto a

doaçãode terrenos foiadotadapor
1.204localidades.Aisençãode ISS

, (Imposto Sobre Serviços) foi ado
tada por 764 municípios, seguido
porisenção do IPTU, por 747
localidades.

.

No rol de empreendimentos,
destacam-se principalmente
atividades 'industriaís, em 1.864
municípios, seguido por empre
endímenros comerciais e de ser

viços (1.185municípios).

'ReaUdade .

,

A tão criticada guerra fiscal 'é realidade para 49,5% dos
, '5.564municípios brastleiros, de acordo com a pesquisa Perfil
dos Municípios' Brasileiros c_ Gestão Publica 2006, divulgada
ontem pelo IBGE. De acordo com o estudo, 2.754 municípios
do país utilizam algum tipo de mecanismo 'de incentiw à

.implantaçâo de empreendimentos. Os benefícios mais
utilizados entre 2004 ,e ,2006 foram a doação de terrenos�
com 1.204 'ocorrências no pertodo, e a cessão de .terreno�,
utilizada pelos municípios em L2J6 ocasiões.

,

Empregados nas prefe'ituras cresce 6�5% êm .2006 ,Redução
o governo deixou para o final de novembro o anúncio das

medidas de regulamentação das tarifas cobradas 'Pelos
bancos. Elas serão baixadas na próxima reunião do Conselho
Monetário Nacional (CMN). Paralelamente, o Ministério
da Fazenda quer tornar mais rápida a implementação de

novas medidas para a redução do spread bancária, (a
diferença entre a taxa de juros cobrada nos empréstimos
aos clientes e o custo de captação dos bancos).

O número de pessoas ocu

padas _ direta ou indiretamente
- na administração dos muni

cípios brasileiros cresceu 6,5%
entre 2005 e 2006, conforme es

tudo feito pelo IBGE divulgado
ontem. O número alcançou

5,078 milhões de pessoas.
O total de pessoas ocupadas

em 2006 correspondia a 2,7% da

população brasileira, e 5,2% da

população economicamente ativa.
As cidades com mais de 500

mil habitantes apresentaram 77%

do pessoal da administração
direta contratados pelo regime
estatutário. A participação do

pessoal sem vínculo permanente
e comissionado foram de, res
pectivamente, 13,1% e 5,2% nes

sesmunicípios.
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FOTOS OIVULGAÇAO'

."Simone'Siewert
Elaine Arantes .

Eliane Maria
Masculino
Jefferson Gonçalves

. Ricardo Pereira
EriovaidoBatista
Leonárdo Glatz
PeterdoCarmo
Jean S�rgio Lehmert
carios��gusto Jansen

'.'
Deivid Vieira'

.
.

FEMININO "

Celestina Franco
Sônia Bertel
Dorita Berns
Teresinha Pavanello
Ed�eDorow
Lúcia Longui

'

Simone Leite
Zuleide Dorow
Maristela Kaczorowski
Geni Cardoso
Valinka Bohmann

CURIOSIDADE .'

Ricardo e Deivid são

as maiores esperanças
de medalhas na ,�.

competiçàô. O carate e �

disputada na�
.

modàlidades'de xata

(luta imaginária) e .

kumítê (luta real) I
'

ambas no individu�1 e

. "por jequipe.

RESULTADOSANO
PASSADO:'
Ambas epenas
participaram

PERíODO DE .�

COMPETIÇÃO:
7 a9/11/2007

LOCAL:
,.

Girlásio dàÀABB .

Dairce Dalpiaz
Braulina Cataneo
Roseremi de Borba
Roseli de Andrade
Simone Rinckus
Michele Luckmann
Cana Ottó

. MASCULINO
Wilson Eggert
CelsoWertich
Alceu de Oliveira

,.

Ninon Hábecl(
Edson Lach
CristianoMactlowski
Daniel Franzner
Adilson Behling
OdairFloriani
Sérgio Luiz Fendrich
.Antonio Torizani Filho
Andreas Schmidt
Ni�on Antunes
Ednei Busnardo
Lorival Maahs

ValdirAnschau
'1\denorHomburg'-

.

Vilmar Guiértárl�le'
ClaudiomiroKrUmménauer
Femando Mattos

FEMININO
CelestinaFranco
Maria de Lourdes Doubrawa
Sônia Bartel
Carta Rieck
Débora Garcia
Aline Zastrow
Jussara Bisoni
Marina Fagundes
Noemi Schilickmann
SilviaAbi
Martene Sombrio
VanessaBarros
Joice Pauli
Bruna Fagundes

RESULTADOSANO PASSADO:
Masculino (6°) e Feminino
(parou na primeira fase)

PERíODODECOMPETIÇÃO:
.

2 a 4/11/2007 (masculino) e
6 a�/\1/2007 (feminino)

MASCULINO
PedroWitkowsky
WOffgàpg Riedtmann

• Gilmarde Mello
José Néri Maeinchein
Valdir.Mannes
Darci Correia

Diego Baing
WatterDoubrawa
MauroMinelli
Jois Cartos Peritto
OdairMoser
Jefferson Maeinchein
João FranciscoWeber
Eduardo Krause
Jurinei Carraro

CURIOSIDADE
O bolão tem por .

característica ter como
campeão a cidade sede.

Conhecer a cancha .

ajuda um monte. n�
hora da competlçao.

..

.

LOCAL: Cànchas doClubeAflético Baependi

,'H
I

CURIOSIDADE 16
A diferença do bolão 23 par? o

is
é o tamanho da bola. O 23 e ,;,a
pesado e a modalidade tambem

está a mais tempo nos Jasc.

"RESULTADOS ANO PASSADO:
Feminino (parou na primeira fase)
eMasculino (não participou)
PERíODO DECOMPETIÇÃO:
3 a 5/11/2007 (feminino) e 7 a 9/11/200Z
(masculino)

LOCAL:
Vieirense (feminino) e Arweg (masculino)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



lSI SEXTA-FEIRA, 27 de outubro de 2007

ENTRANDO NO CLIMA

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

Fogo simbólico abre a programação dos 47° Jasc
Pira olímpica foi acesa
em frente ao museu no

final da tarde de ontem

JUlIMAR PIVATTO

JARAGUÁ· DO SUL
A cidade já está em clima de

competição. Ontem à tarde,
depois de passar por 35 cidades
catarinenses, o fogo simbólico dos
47º Jasc GagosAbertos de Santa

.

Catarina) chegou em Jaraguá do
Sul. O percurso começou em

Guaramirim, onde alunos acen-
.. deram a: tocha, que prosseguiu
em revezamento pela rua central
da cidade e chegando ao Museu
Emílio da Silva, na' antiga Pre

feitura, às 18h, onde a pira foi
acesa pelo prefeito Moacir Ber
toldi e pelo jogador Falcão.

O fogo simbólico saiu de

Brusque, primeira sede da com

petição, no último diaKAntes de

chegar em [araguá do Sul,
percorreu as outras 35_cidades que
tem Secretaria de Desenvolvi
mento Regional. "Sentimos que
estamos no calor dos JogosAber
tos", disse o presidente da CCO,
Jean Leutprecht, em alusão ao

fogo simbólico. "Queremos que
todo jaraguaenses receba bem os

atletas que estarão aqui", emen-
_

dou o prefeito.
A programação segue na

terça-feira, dia 30, às 20h30 na

Arena Jaraguá, quando acon

tece uma homenagem aos atletas
e dirigentes que fizeram parte
dos JASe de 1980. Já a abertura
dos será no dia 1º de novembro,
a partir das 19h30 com as apre

sentações artísticas. A cerimô

nia iniciará às 20h e termina com
urn show com Os Montanari.

Programação completa no site
. www.jasc2007.com.br

O sétimo mandato
Amanhã, Delfim de Pádua Peixoto Filho assume, pelo sétimo mandado
consecutvo, a presidência da Federação Catarinense de Futebol. Já são
22 anos à frente da entidade. E ele vai até 2012. O vice-presidente da
região Norte será Rogério Tomazelli, que hoje também comanda a Liga
Jaraguense de Futebol Amador. "Estou feliz com o reconhecimento",
comentou Tomazelli. Delfim encabeça a única chapa inscrita e será eleito
por aclamação. Os votos são distribuídos assim - 57 de ligas não
profissionais, 34 de clubes profissionais e um de. clube amador.

Moleque
Ontem, ao falar do título do Colégio
Evangélico Jaraguá, faltou dizer
que o time é dirigido por Leandro
Rosa Borges, o Maguila. Figura
carismática, o professor foi o
responsável pela montagem da
equipe que agora vai atrás do título
estadual. O primeiro jogo será no

dia 2i de novembro,
provavelmente no Estádio João
Marcatto.

Travessias
Neste domingo, os nadadores
Elizabeth Bavaresco e Magnos
Demaman, da Academia Impulso,
participam da Travessia Norte-Sul
de Balneário Camboriú. A largada
será às 9h, em frente ao Hotel
Fischer, na Barra Sul e a chegada
na Prainha localizada na Barra
Norte. O percurso total é de
4,5 mil metros.

Grand Prix 1
Ontem três jogos deram
seqüência ao Grand Prix de
Futsal, que acontece na Arena.
O Uruguai venceu o Egito por
5x2 e ficou com o sétimo lugar.
A Bélgica bateu a Eslovênia
por 4x1 e ficou em quinto. E,
na disputa de terceiro, a

Argentina bateu a Hungria
na prorrogação por 5x4.

Grand Prix 2
o Brasil deve confirmar o

favoritismo e vencer o Irã na

decisão de logo mais, às 10h.
Fácil não será. Os iranianos
possuem um time muito bom
tecnicamente, com jogadores
rápidos e que surpreendeu a

Argentina. Mas a individualidade
e o conjunto brasileiro, que tem

jogadores bem entrosados, deve
fazer a diferença.

Alunos de Guaramirim iniciaram o revezamento do fogo simbólico dos 470 Jogos Abertos de Santa Catarina

SESlsc
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SDR FUNDESPORTE

47°
JASC

logos Abertos de Santa Catarina
JARAGUÁ DO SUL 2007.

1 a 10 de novembro

•

VIVO

lnformacôes: www.jasc2007.com.br
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