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Vereadores devem .ansoivcr
.Bertoldi com folga de votos

�
.

Prefeito é acusado de mudar prazos do contrato com a Canarinho sem a autorização do Legislativo
PIERO RAGAZZI

",.,
.

Para relatório que pede a cassação ser aprov�do, seriam necessário oito votos, mas cinco vereadores já se manifestaram a favor de Bertoldi _ PÁGINA 4

Circuito interno

·grava assalto à
loja no shopping
_ PÁGINA5

Schroeder inova
-

com programa
de organização
_ PÁGINA 7

Prefeitura desocupa
. Parque de Eventos,
mas recorre no TJ
_ PÁGINA 5

Femusc pretende
repetir sucesso
de outras edições,
• PÁGINA 7 .
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• EDITORIAL

Prova dos Nove
Vamos saber agora se o Go

verno Lula está mesmo tão

interessado em investirnaSaúde

quanto diz nos debates sobre a

manutenção da CPMf Secre
tários estaduais e municipais de
Saúde estão em Brasília para

pressionar deputados e sena

dores a manter a obrigato
riedade, pelo Governo Federal,
de repassar 10% da receita bruta

.

para a saúde. A alíquota está

prevista em projetos de lei que
regulamentam a Emenda 29 e

que tramitam paralelamente na
Câmara e noSenado. Na semana

passada, líderes do governo nas

duas Casas decidiram suspender
a apreciação dos projetos para
tentar viabilizar uma nova

proposta.
O Executi�o não aceita· a

.

<'

,
Vamos 'sabpr agora sp o

Govprno Lula pstá mpsmo tão

intprPssado pm invpstir ná
Saú�p quanto diz"

vinculação de 10% da sua

arrecadação bruta de impostos
para a saúde. Para o presidente
do Conselho Nacional de
Secretários Estaduais de Saúde

(Conass), Osmar Terra, sem a

vinculação de recursos federais a
saúde pública continuará em

crise. "Esta montanha não pode
parir um rato", afirma Terra ao

referir-se à mobilização dos
.

secretários junto aos parla
mentares e aos próprios pre
sidentes da Câmara, Arlindo

OPINIAO

Chinaglia (PT-SP), e do

Senado, Tião Viana (PT-AC),
para garantir os 10% do bolo

tributário que fica com o

governo federal. "Sem vincular
não tem avanço nenhum. É
melhor nem ter a Emenda 29".

O presidente do Conass

considera que, se preservada a

parceria da entidade com

Chinaglia e Tião Viana, será

possível sustentaraproposta, que
não é aceita pela área econô

mica do governo. Sobre a pos
síbilidade

.

de negociação de
outra proposta, OsmarTerra afir- .

raou que não vê oui:ra alterna

tiva pa,ra que o setor da saúde
comece a resolver seus preble- '

mas, senão pela obrigatoriedade.
de transferências federais,
estaduais e municipais.

• PONTO DE VISTA

Mata Atlântica

possibilidade de

índenlzaçãn
.

- 'A' Constituição Federal

brasileira, em atitude' que há

de se reconhecer .como lou

vável, inseriu em seu texto, no
art. 225, § 4º, que a Mata
Atlântica é ... patrimônio na-

. cional, e sua utilização far-se
á, na forma da lei, dentro de

condições que assegurem a

preservação do meio ambien

te, inclusive quanto ao uso dos
recursos naturais.

. Embora desde 1993, o Go
verno Federal já havia im

posto restrições severas ao uso
e gozo das terras circunscritas
dentro do perímetro da Mata

Atlântica, não foi mais pos
sível a exploração econômica
das terras, quer para plantio
da cultura destinada à co

mercialização ou de subsistên
cia ou para uso de pastagem

animal, a regulamentação do

artigo constitucional foi feita

somente em 2001, pela Me

dida Provisória de nº 2.186.
Mais rigorosa ainda" -com

fiscalização ostensiva e apli
cação de pesadas penalidades,
foi a guarda que o Estado pas
sou a manter sobre as áreas

ainda cobertas por florestas,
tanto as nativas como as

reflorestadas. Seu corte e co-
.

rnercialização ficaram termi

nantemente proibidos, impon
do-se uma restrição ao direito
de fruição da propriedade.
A lei assegura ao Estado,

o direito de tomar para si a

propriedade privada, sempre
que os fins forem de interesse
público garantindo, contudo,
indenização prévia e justa ao

proprietário. A indenização
nada mais é que uma compen

sação pela diminuição ou

mesmo, pelo desaparecimento
do bem ou da subsistência

• Célia Gascho Cassuli,
Advogada na Cassuli

Advogados Associados

que esse garantia. iT{

,
, Tendo a diminuição do direito

depleno uso e gozodapropriedade
advindo de ato do Estado (União
Federal), é ele, o Estado, o res

ponsável pela diminuição do

patrimônio atravésdogravameda
indisponibilidade; ocorrendo o

que se chama de "desapro
priação indireta" ..

Assim como nas demais

desapropriações, também nes

sas circunstâncias fica asse

gurado ao proprietário das
terras contidas de'ntro da área
delimitada como "Mata

Atlântica", assim como de ou
tras APPs (áreas de preser

vação permanente) declara
das por lei, o direito de in

denização sobre toda a pro

priedade ou sobre a parte aco

metida de restrição, como for
ma de compensar a diminui

ção do patrimônio.

• DO LEITOR �

O que celebramos no Halloween1 &

A cada ano torna- se mais

popular as comemorações do
Halloween no Brasil. Mas, temos
motivos para celebrar essa datai
Há pouco tempo, o dia 31 de
outubro não tinha nenhuma im

portânciaparaonosso calendário.
Sabemos que apalavra "Hallo

ween" tem sua expressão da-con

tração equivocada da frase em

inglês "All Hallow Eve", que em

português deveria significar "Dia
deTodos osSantos".A celebração
surgiu na Irlanda - no século V
a.c. -:- quando as pessoas acre

ditavam no retomo dos espíritos
em busca de corpos para poder
"viver" pormais um ano.

A figura de "]ack - o lanterna"
é atribuída a umhomem que teria

enganadoodemônio, apósterféito
um pacto com ele. Sendo assim,
diz a lenda que quantomaiorfosse
a algazarra, maior seriam as

chances de enganar os espíritos
que estariam vagando.

Empouco tempo; com aajuda
de uma intervenção cultural e
irrestrita, a crença foi absorvidapor

• ·DOS BLOGS

parte da população. Aquilo que �o
faziaparte somente de um folclore
estrangeiro, lentamente foi sendo
inserido nos festejos das escolasde m

idiomas. Hoje, escolas e clubes
sociais preparam bailes que se �
esmeramnadecoração, utiliiando
cenários macabros e fantasias
horripilantes, além das maquila,
gens pálidas. O que as pessoas
estão comemorando de fato? O

'

que realmente as motiva com lU

relação ao Halloween? I

Denorte asuldopaís, o folclore �
brasileiro enriquece a nossa cui, �,

tura com ashistóriasdemula-sem, �
cabeça, saci-pererê, lobisomem,
curupira, boto e bumba-meuln
só para citar alguns. Se a mcxlade
celebrar os motivos folclóricos se

tomar um costume, bo� parte do "

nosso calendário será recheadode
muita festa, e semmotivos reais de

celebração além de pura diversão,
II

• José Eduardo de Moura, 00
Missionário da Comunidade Canção �
Nova e trabalha na Fundação João r'

)
eX

Paulo" (www.cancaonova.com

LUIS NASSIF � www.projplobr.com.br/blog/5.hlml

E o PAC do orçamento?
No resgate do avião da Gol, em outubro passado, a empresa precisou
comprar fardas especiais e equipamentos para os militares que
partíccaram da operação, Os procédlmentos do SUS (Sistema Único �e
Saúde) estão no osso, assim como os proventos de inúmeras categorias
essenciais de servidores públicos - educação, saúde. Os diversos PAGs

que estão sendo anunciados, mostram pela primeira vez, nos anos

recentes, coordenação de ações. Está certo que a arrecadação está

crescendo, com o nível de atividade, Mesmo assim, está faltando um ��
balanço adequado sobre os recursos que estarão disponíveis nos s"

próximos anos, especialmente após a decisão do Banco Central de parara �
redução dos juros. PAC, PAC da Saúde, PAC da Educação, política de

Defesa exigirão aumento de repasses.
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�WRREIO DO POVO POLÍTICA
�!"D"
�esidente da Câmara

&Vereadores, Rudolfo
('t&Ier (PP) mareou para

e �oje, 15 horas, sessão de

iJlamento do relatório da
(omissãoProcessante que
mvestigou denúncia da

ijjam de prorrogação de

fWD para que a empresa

tanarinho faça obras que
I� compete no projeto
hnsjaraguá sem autori

I¢a do Legislativo. Re-
I �tóri� aprovado por dois

n IDtos.a·um. Contra o ve-
readar Jurandir Michels

e WV), favor, Dieter Jans�
[. �n (PP) e Terys da Silva

[. (PfB).

o Executivo admite

;ll� o fez, porém,
.

a pe �

I
�oda própria Câmara,

• llle teria remetido à

irefeitura ofício neste

lntido. O Legislativo
le�a o procedimento.
Ilnnovo pedido demais
;razo encaminhado pelo
executivo e solicitado
�ek empresa encalhou
11 mesa do presidente
!udolfo Gessér (PP).
�uededdiu esperar pela
mtação do relatório.

Celso Machado
" .- -, redmo@ocomiodopovo.com,br

,,··;t"
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A foto mostrá trecho do rio [araguá, no bairro
Garibaldi, alvo de contínua extração-de areia e

pedras que vão para a construção civil. 'Coin sinais
,

evidentes de alargamento ida calha e- erosão.A ,.

exploraçâo destes recursos é alvo de fiscalização da
Fujamas? E o predador, quem é? A ação de retirada
do material se dá conforme o previsto na legislação
vigente? Perguntas pertinentes feitas à coluna por
moradores das redondezas.

Meio termo.'
Nem 10%,como pretendia a prefeitura de Jaraguá, nem

5% corno queriam os vereadores. Câmara e secretaria da
Fazenda chegaram a um consenso: aumento do IFlU será

de 7% em 2008. Mesmo assim, praticamente o dobro da.

inflação prevista pelo governo federal.

Rebate 1
Ex-prefeito Ivo Konell

(DEM) sustenta que aSal
vita foi extinta jurídica
mente há 16 anos e, por is

so, não cabe indenização
pelomunicípio pelo 'uso da
área. Que começou com
ele, em 1989, quando da

primeira Schützenfest.

Contrapõe argumentação
do 'advogado SávioMurilo
de Azevedo, defensor da
Salvita. Konell vai estar

, sábado .io meio-dia na

RBN dando sua versão.

Rebate 2
.

Azevedo diz que a pre�

feitura, à época, invadiu
, área não prevista em con

vênio de uso firmado entre
. as partes. In�luindo novas

construções sem autoriza- ..

ção. E que, por isso, cabe o

pedido de indenização for
mulado no processo.No fri-

gir dos ovos, será preciso
perguntar: quem ficará com

. o dinheiro se a Salvita
inexiste?

Registro

Apelo
Comandos da PM de Jaraguá e do Estad�, SDR.

. Governador e secretário da Segurança Pública vão .

receber ofício assinado pelos onze vereadores de [araguá
, , do SuL Pedindo urgentes investimentos em segurança
pública. Entre eles, a contratação de 50 policiais.

,Ela, de novo
Outra da Ideli Salvatti (PT).A senadora disse, para

quem quis ouvir, que amaioria dos professores da rede
estadual de ensino faz bico nas escolas. Foi o bastante

para ferver o sangue da gerente regional da Educação,
Denis Ratek. Maioria, segundo ela, faz 40 horas se

manais, ao lado dos que cumprem jornada de 20 horas,
conforme necessidades das escolas.

Falido?
Até 2011 vai faltar dinheiro para o Instituto de

Seguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá do

Sulhonrar seus compromissos. Previsão é do presidenre
do Issem, [ulianoNora, por causa de excessos, segundo
ele,' cometidos por servidores no uso dos serviços e

benefícios,oferecidos. O que já está sendo revisto em

ritmo de pente fino.

Não sai
Caixa EconômicaFederal informa que, porenquanto,

,

não temprevisãopara ampliaro número de lotéricasem
Guaramirim, onde há só urna, conforme pretendia o

vereador Evaldo João [unckes (P1) para o bairroAvaí,
Lá há um correspondente bancário que presta rodos os

.

serviços necessários, exceção da jogatina.

RETRANCA

Comenta-se que as reu

niôes semanais do prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB)
como colegiadoserão regis-
tradas em atas contendo a

� passa
E daí? . íntegra do relatado de

o
. Dívida t.r.ibutária não cadu,ca, mais dia menos dia cada secretário e presi-

uão precisos oito vo-

tos ' .
. b 1 '

quem deveterá depagar"ip.dqi1)do aí o IPTU. Mas,l�k;:cleritesde autarquias.efim-
nar'
matoría � s,Qfu;a,:� rm.ÍJ:�iéipâtitãobenevoleI{iêqJ�'o'inadimplenteacaba dações. Para comparar

r acassar O pre eito " .' .
.

/ . ,

\10 'B l·d' (PM'.

DB
. desembolsando apenas a dívida bruta e, ainda, com o que disseram em

m scir erto 1 ..

. ,

'

,

iíqu 'I »Ó»

• " negociada. Um acinte para os que pagam em dia, com reuniões anteriores.
e o re atono aponta / ,� .

.

�ra' M
' / b.

o beneplácito da Camara de Vereadores.
ISso. as, Ja se,s,a e

�ue cinco vereadores
a

são pelo arquivamento, ' Marcado,
.

�o r e 1 a tó r ie : Pe d ro Plano de 'cargos e saláriosdos servidores da prefeitura
�arcia (PMDB), Ade- de jaraguá do Sul deve chegar à Câmara de Vereadores
�ar Winter (PSDB)" até início da última semana de novembro. Ficouimplícito

� lurandir Michels' (PV)'" na aprovação da reforma administrativa, através de
�sé de Ávila (DE�1) e emenda. N? prefeitura reclamam .da exigüidade de

�eNegherbon (PMDB)�'
.

tempo. Perguntar não ofende: três anos é pouco?
.

Quando?,
Moradores marginais a

SeA 16" entre Jaraguá e

Pomerode, continuam co

brando melhorias prometi
das peloDeinfiaeSDRCâ-

, mara de Vereadores vai en
viarofíciocobrandosoluções.

Suicidas
.

ComissãodeSeguridade
Social e Família aprovou

projeto do deputado Dr.

Rosinha ( PTPR) que

obriga os hospitais da rede
pública e privada a ínfor
mar ao órgão público de

saúde, estadual ou muni
cipal, diagnósticos de ten
tativas de suicídios. 'Em 72

.

horas. O órgão público
manterá equipe para

acompanhamento mé

dico, psicológico e de as

sistência social.
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Prefeito'deve ser absolvido do

processo aberto pela {]jam
Cinco vereadores
se manifestaram
contra a cassação

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Hoje, às 15 horas, acontece a

sessão de julgamento do relatório
da Comissão Processante que

investigou denúncia de alteração
de prazo sem autorização do

Legislativo para obras de

responsabilidade da Canarinho
no projeto Transjaraguá. A
votação do pedido, porém, deve
resultar na absolvição do prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB). Para a
cassação dele, são precisos oito

votos dos 11 vereadores, mas'
cinco já garantiram quy, votarão

pelo arquivamento do processo.
A sessão é aberta, assim como a

votação.
A Comissão Processante foi

instaurada para investigar a

modificação do prazo final de

contrapartida que deveria ter sido
entregue pela empresa até 31 de
dezembro de 2006. A data limite
foi alterada para 31 de julho desse

ano, também não cumprida e que
acabou gerando a denúncia da

Ujam (União Jaraguaense das

Associações de Moradores).
Desde então, seguiu-se a troca de

acusações entre a Câmara e a

Prefeitura.
O impasse gira em tomo do

contrato que foi votado na

realidade e se houve alterações
nele, sejam legais ou não. O

procuradordomunicípio, Eduardo
Marquardt, afirma que um dos
itens que tratava da ampliação do
terminal foi adequado conforme
emenda da Câmara, o que foi
considerado ilegal por alguns
vereadores. "Estamos tranqüilos e
acreditamos na absolvição, pois
estamos confiantes na própria
verdade da questão", ressaltou
Marquardt. O relatório será

apresentado pelo vereador Dieter
Janssen (PP) e pede a cassação,
já a defesa do prefeito será feita

pelo advogado Osmar Oraciola.

VOCÊ VOTARÁ CONTRA OU A FAVOR DA CASSAÇÃO?
FOTOS CESAR JUN)illi

"Voto contra. O prefeito não cometeu

nenhuma irregularidade. Mas é preciso
que haja entendimento entre a Canarinho
e a Prefeitura sobre as obras, pois a

população não pode ficar esperando".
Jaime Negherbon (PMDB)

"Vou votar pelo arquivamento. O

processo contra o prefeito não tem

fundamento, pois os vereadores fizeram
emenda e alteraram a data do contrato".

Pedro Garcia (PMDB)

"Sou contra a cassação,
pois a alteração do prazo
foi feita pela Cãmara".
José Osório de Ávila (OEM),
o Zé da Farmácía

"A princípio, voto a favor da

cassação, pois existem evidências
de irregularidade".
Ronaldo Raulino (PDT)

"Vou analisar o relatório para decidir
o voto. Mas, no meu entendimento
houve sim irregularidade e, se ISSO se

confirmar, votarei pela cassação".
Maristela Menel (PT do B)

* Os vereadores Eugênio MoreHi Garcia
(PSOB) e Sadi Terres da Silva (PTB)
não foram localizados até o fechamento desta edição.

Manifestantes reclamam dos
médicos de perícia do INSS .

obrigada a abandonaro emprego.
�

"Fui demitida por justa causa

porque deixei de ir à fábrica" ,
explica. Atualmente a mulher
não possui qualquer fonte de
renda.

O mesmo aconteceu com

LuisCarlos da Rosa, 34, que sofre
com o resultado de dez anos

desempenhando amesma função
em uma empresa de usinagemde ti

peças. O desgaste da clavícula o ,n

fez pedir afastamento em se- ti
tembro de 2006. Desde então, v�
começou a buscar auxílio- �
doença do INSS e só o conseguiu Ui
nesta semana. M

Segundo o chefe da agência,
Marcelo Belo, os problemas re

clamados na manifestação de
ontem já foram discutidos por
inúmeras vezes. "Os médicos

estão orientados a conversar com

os pacientes sobre as doenças",
completa. Além disso, ele enía

tiza que 80% dos benefícios soh·

citados conseguem aprovação. O
Instituto Nacional de Seguro m
Social paga mensalmente em li

tomo de 29mil pessoas.

JARAGUÁ DO SUL
O estacionamento da agên

cia jaraguaense do INSS (Ins
tituto Nacional de Seguro
Social) serviu de paleo para
rnanifestantes na manhã de
ontem. Cerca de 50 pessoas
foram ao localmunidos de faixas
e muitas reclamações. Eles

exigiram a humanização do

serviço prestado por médicos

peritos e a conseqüentemelhoria
no atendimento oferecido aos

usuários da instituição.
Para SergioEccel, presidente

doSindicato daAlimentação de
Jaraguá do Sul, é preciso "mais

respeito". "Simplesmente dão
alta médica e nem analisam os

exames", denuncia.
A situação também revolta

Adélia de Jesus dos Santos, 37.
Há cinco anos ela sente dores
no braço esquerdo por causa do
esforço repetitivo ocasionado

pelo trabalho em uma empresa
de alimentos. Mesmo depois de
encaminhar vários pedidos de
benefício ao INSS não teve

retomo positivo e acabou sendo

Entidades religiosas unidas

para atender a comunidade
JARAGUÁ DO SUL
AAssociação das Promoções

Humanas das Entidades Reli

giosas Cristãs (Apher) foi apre
sentada à classe empresarial du
rante a plenária da Acijs e

Aprevi na noite de segunda
feira, pela presidente Ana Elisa
Moretti Pavanello. Ela repre
senta a união dos ideais das
entidades religiosas de Jaraguá
do Sul.

Participam da Apher as

Comunidades Católicas, Cornu
nidadesLuteranas, Comunida
des Assembléia de Deus, Co
munidade Adventista e Co
munidade IrmãosMenonitas. De
acordo com a presidente Ana

Elisa, a entidade foi criada para
unificar as ações e promover a

atuação em rede com o poder
público, desenvolver projetos

sociais, suprir as carências

emergenciaisdos cidadãos,

principalmente de roupas e

alimentos.
A capacitação dos agentes t

é uma meta que a Aphc'
.

persegue, para que saiam da

dependência e obtenha a

autonomia. O primeiro projeto
é o curso de servente de

pedreiro, em parceria com o

Sinduscon. Desenvolve tanl'

bém o programa saúde visual,
1/

.

as
em parceria com as c true

oftalmológicas e óticas.Ana
pediu apoio dos empresáriOS
para que auxiliem pessoas de

baixa renda que não con

seguem, por vezes, paga�
a

1 l/glcaconsulta social ofta mo o

ou os óculos. ''As doações de

qualquer espécie são bell1

vindas", frisou.

"Vou votar contra a cassação. Porque
não existem argumentos contra o

prefeito, tudo isso é politicagem".
Adernar Braz Winter (PSDB)

"Prefiro não abrir o voto. Não temos

que nos preocupar tanto com a

cassação do prefeito, o importante
é o transporte integrado entrar em

prática o quanto antes".
Dieter Janssen (PP), relator da
Comissão Processante

Primeiro vou ouvir o relatório para
tomar conhecimento da matéria".
Rudolfo Gesser (PP),
presidente da Câmara

"Voto contra a cassação. O prefeito é

inocente, pois foram os vereadores que
alteraram por meio de emenda".
Jurandir Michels (PV)

O presidente daUjam e autor da

ação, LuizHirschen, garante que,
se o processo for arquivado, a

Ujam vai levar a denúncia ao

Ministério Público. Os investi
mentos exigidos deR$ 3,7milhõ
es, se referem à renovação do
contrato prorrogado em 2005 por
mais dez anos. Incluem a cons

trução de novo terminal central,
abrigos de passageiros, bilhetagem
eletrônica e passagem única.
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II�O SAlVITA Simara do Shopping é assaltada

pela terceira vez em seis anosPrefeitura desocupa o Parque
00 Eventos, mas .recorre no 1J

JARAGUÁ DO SUL
Pela terceira vez em seis anos,

a Joallieria Simara, do Shopping
Center Breithaupt, foi assaltada.
Dois homens entraram no esta-

.

belecimento e com um revólver

renderam três funcionárias que

trabalhavam no local e o vigia do

shopping.O assalto foi anunciado

porvolta das 21 horas de segunda- .

feira. Os assaltantes levaram, em
uma sacola, vários mostruários,
com pulseiras, brincos e anéis.

Segundo o proprietário, Rei
noldo Esser, o valor estimado das

peças é de R$ 12 mil. Um dos
assaltantes é moreno, tem 1,80
metro, aparenta ter 25 anos e es

tava de jaqueta preta. O outro é

loiro, com 1,75metro, camisa xa
drez e aproximadamente 30 anos.
Osdois fugiramemdireção aRua
Epitácio Pessoa em um veículo de

cor vermelha, segundo teste

munhas, um Fiesta ou Corsa.
A polícia está investigando o

caso, mas até o fechamento da

edição não tinha localizado os

suspeitos. O circuito interno da

joalheria captou as imagens da

hora do assalto que vão servir

para auxiliar nas buscas dos

assaltantes.
Reinoldo tem consciência

que o segmento de joalherias é

bastante visado porbandidos.O

dono disse que até já pensou em
colocar porta giratória, mas a

ação iria inibir os clientes, devido
ao difícil acesso.

CORPOENCONTRADO

, O morador de Barra Velha,
Aristides Petris, foi encontrado
morto no estacionamento do

ShoppingCenterBreithaupt. Por
volta das 10 horas da manhã de
ontem, funcionários do local

acionaramoCorpo de Bombeiros
Voluntários, mas Aristides já
estavamorto. Aparentemente o
motivo da foi uma parada
cardíaca. (GR)

CESAR JUNKES

i�i�a é necessária,

�lnte procurador
i�lr�o Marquardt

��IELLI RODRIGUES

�GUÁ DO SUL
A partir de hoje o Parque
Ilunicipal de Eventos está

mio. O local foi devolvido

:ntem para a Salvita (So
iiedade Assistencial ao La

vrador do Vale do Itapocu).
�eiundo o procurador jurí
�ico da Prefeitura, Eduardo

Ilarquardt, a medida é ne

le�sária para fazer j us ao re

][SO utilizado pela Prefeitura
mTJSC (Tribunal de Justiça
�Santa Catarina): a tese de

bcaracterização de apro

Iliação indireta. A desocu

r1íão foi uma deterrninação
!lministrativa e não uma

:raem judicial.
I liA primeira coisa que o re-

Illor do processo vai ques
tionar é se o município ainda
Má no imóvel. A ação vai

ruxiliar para a aprovação ou

não da tese", alega Mar

�ardt. O procurador desta
mque o resultado do recurso
Imda vai demorar para sair,
hido à demanda de ações
no T]SC. "Não tem como

1lever, mas para este ano não

ttremos novidades", antecipa.
Para Marquardt, na esfera

iuaicial o processo continua,
mas nada impede o acordo
tntre as partes. Ele informa

�ueforam realizados contatos

Processo de desocupação do Parque de Eventos está na Justiça há 18 anos
.

"'�

Imagens do circuito interno mostram suspeito e devem facilitar investigaçõescom o procurador da Salvita,
que ficou de dar uma resposta
como os valores. "Tenho

certeza de que a proposta dele

será viável para o município",
comenta.

No local funcionavam o

CCTI (Centro de Convivên-

cia da Terceira Idade), que
passará a atuar em um prédio
ao lado da Prefeitura, o Codejas
(Companhia de Desenvolvi

mento de Jaraguá do Sul), que
ainda não tem lugar definido, e
funcionários da manutenção,
que voltam para a Prefeitura.

Ivan Torres mostra

balanço da Schützen
JARAGUÁ DO SUL
A contabilidade da Schützen

fest deve fecharcomumequilíbrio
entre a receita e adespesas.Opre
sidente da Comissão Organiza
dora, Ivan Pillon Torres, explicou
que muitos fatores conspiraram
neste ano para a redução do

público, comooPeríodode chuvas
e promoçõesparalelas.

Foramdisparados 93mil tiros e
73milpessoasprestigiaramoeven
to.Oconsumodechopealcançou
43millit:ro>,médiadeO,57�
maior do que na Oktoberfest e

Marejada, por exemplo. Ivan fez

questão' de frisar que todas as

festas do circuito de outubro têm

como componentes o chope, a
gastronomia típica, os grupos

folclóricos, a música, contudo,
frisouque aSchützenfesté aúnica

diferente. "Fora da Alemanha,
somos a maior festa do tiro do

mundo", disse.
OpresidentedaCCOprestou

contas durante aplenáriadaAcijs
e pediu que em 2008 todas as

entidades se envolvam. "Ela não

é uma festa da Associação dos

Clubes de Tiro, da Fundação
Cultural ou da Prefeitura. É uma

festadeJaraguá, da região, por isso
devemos preservá-la".

I·
-

O processo tramita na

liustiça há 18 anos. Em 1955ü

I �rreno aonde é hoje o Parque

IMuniciPal de Eventos foi
doadopara aAssociaçãoRural
Oe ]araguá do Sul que anos

filais tarde passou a se chamar

ijVita, que tinha em tomo de

150 sócios. Entre 1983 a 1988 o

município possuía um convênio

com a entidade para ocupar o

local.Mas em 1989este convênio

não foi renovado e o prefeito da

época, Ivo Konell, assinou um

decreto de utilidade pública e

tomou posse do local. A Salvita

entrou com um processo de

indenização por desapropria
ção i�débita da sociedade
contraaPrefeitura, que trami-

. ta até hoje. Se receber a inde
nização, a Salvita, já extinta,

.

terá que repartir o dinheiro

com os antigos associados.
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Arrombamento
Na segunda-feira, por vo�a
das 8 horas aconteceu um
arrombamento e furto no

estacionamento de um
condomínio, na Rua Arthur
Gunther, no Bairro Amizade,
em Jaraguá do Sul. Entre os

carros estavam um Gol
placas MAO-4270, de
Blumenau, onde foi retirado o

vidro traseiro direito e levado
rádio e cerca de 20 cd's; um
Fax, placas ANY-4541, de
.Curitiba, foi quebrado o vidro
traseiro direito e furtado

aparelho de cd; Ford Escort,
placas LWY-8344, de Jaraguá
do Sul, furtado um aparelho
cd pionnet e um estojo com

18 cd's: e um Monza, placas
LXH-0392, de Jaraguá do Sul,
onde foi quebrado a ventarola

do lado esquerdo e levado
aparelho de cd.

1

m
II

PODER JUDICIÁRIO I JUSTiÇA'
FEDERAL I SEÇÃO JUDICIÁRIA

DE SANTA CATARINA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
JARAGUÁ DO SUL I VARA
FEDERAL E JEF CRIMINAL

DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
JARAGUÁ DO SUL

11.382/2006); remanescente acrescido de multa de 50%. SEGUROSOCIAL-INSS

4.) Os bens encontram-se nos locais indicados, ficando o bem arrematado como objeto da Executada: TERRAPLENAGEM VARGAS

nas'suas descríções; execução em razão de penhora ou hipoteca LTDA.

5.) Compete ao interessado na arrematação a judiciária previamente existente; Bem(ns) penhonido(s): Uma carreta, semi'

verificação do estado de conservação dos g) ao arrematante caberá o. encargo de reboque, carroceria aberta, basculante, marca
bens; depositário do bem, caso seja deferido o Reb/Rodoviária, ano 1977, placasUP 4234,

6.) A arrematação far-se-á com depósito do pagamento parcelado. cor branca, equipada com 08 pneus e com'

preço à vista ou no prazo de 15 (quinze) dias, Condições de Parcelamento. para os sistema hidráulico que levanta a caçamba e

mediante caução idõnea, conforme art. 690 do Processos em que é parte a Fazenda fixa os pés no chão, em regular estado de

CPC (redação da Lei n,? 1L382/2006). Nacional:'
.

conservação e funcionamento. Valor da

7.) Nas execuções em que são exeqüentes a Nos processos em que é exeqüente a Fazenda avaliação: R$ 12.500,00 (doze mil e

Fazenda Nacional e o INSS, se permite o Nacional, com exceção daqueles em que está quinhentos reais). Depositário(a): lido

parcelamento do valor da arrematação (nas indicada informação em contrário, poderá o Domingos Vargas. Localização does)
condiçõesabaixo), arrematante, com base no artigo 98, § 11, da Lei bem(ns): Rua Wigando Menslin, nO 111,
8.) Os bens podem ser arrematados nO 8,212/91, com redação que lhe deu a Lei n. Centro, Jaraguá doSullSC,
separadamente, ou seja, não há a 9.528, de lOde dezembro de 1997, requerer o 03)Processosn.02003.72.09.001831-6

O EXMO. DR. DiÓGENES TARClslO obrigatoriedade de que sejam arrematados parcelamento do valor da arrematação, da Exeqüente: INSTITUTO NACIONAL DO

MARCELINO TEIXEIRA, MM. JUIZ todos os bens de um lote, desde que isso não seguinteforma: SEGUROSOCIAL-INSS

FEDERAL SUBSTITUTO DA VARA implique a violação de embalagens dos a) facultado o parcelamento do valor da Executada:M6VEISPRADILTDA.ME

FEDERAL E JEF CRIMINAL DA SUBSEÇÃO produtos. arrematação pelo prazo de até 60 (sessenta) Bens penhorados: Uma mesa em MDF,

JUDICIÁRIA DE JARAGUA DO SUL,.SEÇÃO 9) Os valores de avaliação serão corrigidos vezes, desde que a parcela mínima seja de R$ fabricação própria, na cor branca, medindo

JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SANTA monetariamenteatéodiadoleilão, 50,00 ( cinqüenta reais), observando-se a 1,60 x O,90m, 'em ótimo estado de

CATARINANAFORMADALEI, 10) Em se tratando de pessoa jurídica, por correção pelo indice do SELIC, nos termos do conservação. Valor da avaliação: R$ 360,00

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital o�asião da arrematação, deverá apresentar que dispõe o art. 9B, da Lei n.? 8.212/?1 (redação (trezentos e sessenta reais): Seis cadeiras de

virem ou dele tiverem conhecimento; que a copia de seu ato consututívo devidamente atualizada), combinado com a Portana PGFN n.? imbuia, fabricação própria, na cor branca, em

Vara Federal e JEF Criminal da Subseção atualizado, em que conste a quem cabe a sua 262, de 11/06/2002 (DOU. N.? 121, de ótimo' estado de conservação. Valor da

Judiciária de Jaraguá do Sul (SC) levará à representaçã� com os poderes inerente ao ato 26/06/2002),. com observância das garantias ali avaliação: R$ 120,00 (cento e vinte reais)
venda em arrematação pública, nas datas, dearr�m�taçao. pr��lstas (hipoteca ou penhor em favor da cada, totalizando R$ 720,00 (setecentos e

loca!, horário e sob as condições adiante Condlcoes de ,�arcelamento para os UOIao)',�onformeocaso.,. ."

vinte reais). Um conjunto de dormitório em

descritas, os bens penhorados nos processos ProcessosemqueeparteolNSS: b) a União Fazenda Nacional podera adjudicar MDF, fabrlcação própria, na cor bege,
abaixo relacionados: Nos processos em que é exeqüente o Instituto os bens pela metade do valor da avaliação, nos composto por um armário de duas portas, uma

1.0 Leilão: Dia 14/11/2007, às 09 (nove) Nacional do Seguro Social INSS, com excecão termosdoart.98,§7.odaLei8212/91. cama de solteiro e um criado-mudo. Valor da

horas, por preço igualou superior à avaliação daqueles em que está indicada informação c) O arrematante deve depositar de imediato avaliação: R$ 1.520,00 (um mil, quinhentos e

de cada bem. em contrário, poderá o arrematante, com base em juízo o valor correspondente a uma vinte reais). Valor total da avaliação:' R$
2.0 Leilão: Dia 29/11/2007, às 09 (nove) noartig098daLein08.212/91,comredaçãoque parcela sendo que as demais serão 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

horas, a quem mais der, se no 1.° leilão o bem lhe deu a Lei n. 9,528, de 10 de dezembro de recolhidas em guia DARF (Código 7739, Depositário(a):Alcir Pradi. Localização dos

não alcançar lanço igualou superior à 1997, req�erer o p�rcelamento do valor da refe�ê?cia ao número vinculado do Processo bens: Rua João Januário Ayroso, n.o 2286,

importância da avaliação, desde que não seja arremataçao, da seguinte forma: Judtctat), com abertura de processo Jaraguá do Sul/SC.

preçovil. a) será admitido o pagamento parcelado do administrativo pela Fazenda Nacional para o 04) Processos n.02001.72.09.004836-1

Local do Leilão: Átrio da Justiça Federal, sito maior lance em até 60 (sessenta) vezes, competente pagamento das parcelas devidas Exeqüente: FAZENDANACIONAL

na Travessa Ministro Luiz Gallotti, nO 60 - observado o valor minimo de R$ 200,00 pelo arrematante, adotando as medidas que Executada: METALIM INDÚSTRIA DE

Centro, Jaraguá do SuIiSC. (duzentos reais) para cada parcela, reduzindo- se fizerem necessárlas à sua cobrança em MAQUINASLTDA.
Leiloeiro Nomeado: Vicente Alves Pereira se o prazo o quanto f�r necessário para ca�deinadimpl':.mento; _ .

Bens penhorados: setenta jogos de facas

Neto, Leiloeiro Oficial Matricula AARC-028 cumprirnento desta irnposição; _ d) as prestaçoes serao reajustadas para triturador, em aço cromo 1070, marca

JUCESC 15/12/1.999. b) O arrematante d�ve deposltar de imediato mensalmente pela taxa referencial do Sistema Grassia. Valor da avaliação: R$ 50,00

'Ônus dos Arrematantes: Cabe aos em juízo o valor c�rresponden�e a uma Espedal?eLiquidaçãoeCustódia-S�LlC; (cinqüenta reais) o jogo, totalizando R$
arrematantes o pagamento da comissãó do parc�laecompare.ceraProcuradonadoINSS e)nahlpotese.deovalordaarremataçaosuperar 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
leiloeiro, estabelecida em 5% (cinco por mumdo dos seg�lIntes �o�umentos: a) auto o val�r do debito �xecutado, o parce!amento Depositário: Guido Mundstock, Localização
cento)dovalordaarrematação,bemeomodas de arremataçao, copra do CPF, CI, devera se limitar tao somente ao credito da doIs) bem(ns): R. Max Wilhelm, 786, B .

.

custas judiciais, no montante de 0,5% (meio c_o!"provante de endereço� se fo� pessoa Fazenda Nacional, ficando o arrematante Baependi, Jaraguá do Sul/SC.

por cento) sobre o valor do lanço, nos termos flslca; b) auto de arremataçao, cartao CNPJ, obngadoadeposltaratotahdadedoexcedente; 05) Processos n.o 2001.72.09.004872-5 e

da Lei 9.289/96 (Regimento de Custas da contrato social, comprovante de endereço, f) em caso de ocorrência de atraso, o 2001.72.09.004874-9

Justiça Federal) respeitades os limites se pes�oa jurídica. O p.arcelamento será arrematante será intimado administrativamente Exeqüente: FAZENDANACIONAL

minimo de R$10,64 (dez reais e sessenta e concedído em uma e mais tantas parcelas para regulanzar o pagamento e, ínscnto em Executada: ARG MARECHAL COMI

quatro centavos) e máximo de R$ 1.915,38 quantas f�rem de�erminadas no auto de divida ativa para cobrança judicial do valor to!al MATERIAL DE CONSTRI LTDA.

(um mil, novecentos e quinze reais e trinta e arre?1�ta�ao! .consldera�do-se o valor do remanescente acrescido de multa de 50 Yo, Bem(ns) penhorado(s): a) Nove conjuntos de
oito centavos). Cabe, ainda, ao arrematante de�oslto Ju_dl�lal como 1 pare.ela: s.endo ,!ue ficando_o bem a�rematado como objeto da aparelhos de metais para louça bidê,
verificar e lou quitar débitos referentes ao apos o tramlt� o _INSS oflclará a .Iustiça execu_ç�o em razao de penhora ou hipoteca acabamento C-45-C-50, em bom estado de

condomíniodoimóveL acerca d.? efetlva�ao do _parcelamento para judlclanaprevlamenteexlsten.te; conservação. Valor da avaliação: R$ 140,00

Advertências Especiais: . eonsequ:nte hberaçao da Carta de g) ao ,arrematante cabera o encarg_o de (cento e quarenta reais) o bidê, totalizando R$

1.) No caso de bens imóveis, os arrematantes Arremataçao.
. . _

depositário do bem, caso seja defendo o 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais).
recebem tais bens livres de hipotecas, c) o arrematan�e tomara a posrçao de devedor do pagamento parc:lado, b) Um tanque em fibra, capacidade de 50 litros,

penhoras e dêbitos anteriores relativos ao INSS, na hipótese do pagamento parcelado, 01)Processon. 2001.72.09.004731-9 da marca ITC em bom estado de

IPTU, sujeitando-se, entretanto, a eventuais servindo o p:óprio bem arrematado como Exeqüente:' INSTITUTO NACIONAL DO conservação, Val�r da avaliação: R$ '100,OÔ
outros ônus existentes sobre cada bem, garantl� do de?,to, por meio de hipoteca ou SEGUROSOCIAL.INSS

,

- (cem reais), Depositário(a): Reinaldo

inclusive sobre eventuais benfeitorias não ahenaçaofiduclana_emgaran�a;, Executado: COMERCIALJA�GUALTDA. Safanelli. Localização dois) bem(ns): Rua

averbadasnoregistropróprío; d) as prestaçoes serao reajustadas B�ns penhorados: Uma maquina ";letora.de IrineuVilelaVeiga, 195,Guaramirim/SC.

2,) No caso d� automóveis, os arrematantes mensalmente pela t�xa refer�nclal do Sistema plásticos, Marca MG, modelo 80/4, � de sene E para que chegue ao conhecimento de todos
recebem tais bens livres de débitos de Especlal?e Liquidação e Custodia - S�LlC; 458: com capacidade de pla�tlfica9ao de 80g, os interessados, é passado c presente edital,
licenciamento e multas, sujeitando-se, e) na hlpotese,de o valor da arremataçao superar equipada com motor de indução trifásico, marca que será publicado na forma da lei, e afixado

entretanto, a eventuais outros õnus existentes o val�r do. debito _executado, o pa�celamento WEG, 7,5_C, usada, em regular estado de no lugar de costume, na sede deste Juizo.

sobre cada bem; devera se limitar tao somente ao credito desta cons.erv_?çao e em funCionamento: Valor da Jaraguá do Sul, 26 de outubro de 2007. Eu,

3.) Ficam devidamente intimados pela Autarquia, ficando o arrematante obngado a avaha�a?:.R$10,000,OO(dezmllreals). Rodrigo Horst, o digitei e conferi. E eu, Luiz

publicação do presente Edital na imprensa e depositaratotalídade do excedente; Deposltano(a): lido DomingosVargas. Antônio Séba Salomão, Diretor de

afixação no local de costume os devedores, f) em case de ocorrência de atraso, o Localização do bem: Rua Wigando Mesling, nO Secretaria, novamente conferi e subscrevo.

que porventura não seja(m) intimados por arrematante será intimado administrativamente 111, bairro Baependi, Jaraguá do Sul/SC.
outro meioacerca do leilão designado (§ 5° do P?ra regularizar o pagament.o. e, inscrito em 02)Processon.02001.72.09.004727.7

artigo 687 do CPC, com a redação da Lei n.o olvida ativa para cobrança JudiCial do valor total Exeqüente: INSTITUTO NACIONAL DO

Travessa Ministro Luiz Gallotti, nO 60 - Centro
CEP 89.253-035 - F: 0"47-3274-1000,

Ramal: 1043 scjar01@jfsc,gov,br-Horário
de atendimento ao público: 13 às 18 hs

EDITAL DE 1.° E 2.° LEILÕES

DIÔGENES TARCíSIO MARCELINO

TEIXEIRA - Juiz Federal Substituto

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLiNICAS LTDk

Dr. Waldemiro Mazurechen, 67

Cent(Q j. Jaraguá. do Sul

(4?) "3371'.0882

Livraria e Papelaria
r!6�

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

3371-9135

Amaior preocupação dos pais é o futuro dos filhos. 'E o melhor para o futuro

é uma excelente formação com sólidos valores morais e éticos. Invista no seu

ftlho(a) matrieulando-o no Colégio Evangélico Jaraguá.
�. ,,�� ,

'

l'

M' , ,?,�" ��" • , ",..�""'- "'"" (�"1?'r""'·' J ""'�..
H

I"" 1+� "'::r---""'oiI""

Fi ,.' ," : 3055 3022 - www.éoleeioiaraeua.com.br ",; . ,,: .;�:": �"�" ;HÁ'Um SÉCULO EnslnÃnoo E ApREnDEnDO
�til''''��:'''' !'*zl\��.t�"v-Ó. '",' '-'�vJ'J "",'" d' .. � ".-

;-�' v-r. �, ", "_�,, ••�;ti����.et��-: ... � <'J;:; b��t:��_"':.;. � ·7'7{·V'.�.��f'\l�i���«'f;4,W;�"it�k-f�q,'q';;, .,.', ,��'>< 'f:�t?�-' '����� ..�j4��H�'�>-':'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



REGIAO QUARTA-FEIRA, 31 de outubro de 2007 17�WRREIO DO POVO

rpdacao@ocorrpiodopovo.com.br

Organizadores mont_am grade de.,
professores para o Femusc 2008

I�M SENSO

Prefeitura dispensamais de
10 toneladas de lixo com 5S .

JARAGUÁ DO SUL
Concluído o período de ins

crições aos alunos que confir
maramparticipação nas classes de
instrumentos, a organização da

edição 2008 do Femusc - Festival
de Música de Santa Catarina se

dedica agora à formação da grade
de professores e àmontagem dos

grupos que formarão três outras

grandes rnanifestações do even
to: o Coral, Coral Infantil e a

Nova OrquestraJovem. Nestes
três segmentos, reside a ex

pectativa de participação da

comunidade de Jaraguá do Sul
e região na programação formal
do evento, .além da integração
às apresentações e aos con

certos sociais. O Femusc acon

tecerá de 20 de janeiro a 2 de

fevereiro, em Jaraguá do Sul, no
Norte de Santa Catarina. .

AlexKlein, diretor artístico do
Femusc, afirmaque aedição 2008
já está consagrada. "Tivemos um

número expressivo de candidatos
de várias regiões do Brasil e do

exterior, o que nos assegura uma

qualidade ímpar tanto no que se

refere aos alunos como na

presença de professores que

enriquecem o festival", assinala
Alex. Ele lembra que as poucas

vagas existentes dentre as classes
de instrumentos são para os

cursos de harpa, saxofone e

violão clássico. "Nossa meta

agora é buscar a participação da
comunidade na formação do

Coral, do Coral Infantil e na

NovaOrquestraJovem".
O Femusc já é considerado

o maior festival de música

erudita do Brasil, reunindo
mais de 700músicos durante 14
dias. A programação envolve

professores, dentre os maiores

nomes da música clássica eru

dita do mundo, alunos e mú

sicos de orquestras e sinfônicas

de mais de 17 países.

PIERD RAGAZZI

���rama implantado
�!eis mpsps prima
III organização

ml! fRDMANN

I��ROEDER
A Prefeitura de Schroeder se

�lOUde cinco toneladas de papel
iOutros 6,8 mil quilos de ferro e

�tico nos últimos seis meses.

Mém disso, também vai mandar

�IXJra computadores, máquinas
� escrever, mesas, cadeiras e

lentiladores deixados durante
lXli em completo desuso. Tudo
liO só foi possível graças à

rçlantação doprograma 55, uma
!rofia de trabalho que pretende
!lI1afoambiente daempresamais

kiplinado e produtivo.
Conforme o secretário de Ad

rinistração e Finanças, Denílson
11iss, essa simples mudança dis
�pode gerar umaeconoinia
115% nas contas de energia elé
àica, água e telefone da admi

Mtlâção pública municipal. E, o
rtllior: sem causar transtornos

�cativos aos funcionários.
Pelo menos é isso que diz a

IOCelXionistaDiossanaZelfeld.No

Quadro acompanha resultados do programa elogiado por Diossana, de costas

.

início do processo, em abril qüências do 55. O quadromostra
passado, ela precisou fazer uma problemas apenas na organização
faxina geral na sala na qual dos banheiros. O restante dos

trabalha. Agora, seismeses depois, setores recebeu nota máxima da

só se preocupa ém não armazenar'
o equipe avaliadora.

materiais desnecessários e, assim, O QUE É - O programa

manter a ordem no local. "O recebeu o nome de 55 porque

programa trouxe mais agilidade remete a cinco palavras japonesas
porque nos cobra resultados que resumem as etapas a serem

sempre", confessa.' seguidas: Seiri, Seiton, Seisso,
Hoje, quem entrar no prédio Seiketsu eShitsuke. Ou seja, senso

da Prefeitura vaio se deparar com de utilização, de ordenação,
um mural que divulga as conse- limpeza, saúde e de autodisciplina.

PIERD RAGAZZI

�nupaense lança livro hoje, no Colégio Bom Jesus
.'

��RUPÁ/ JARAGUÁ DO SUL
O livro "Borboletas nos [a- .

�Urões", de LuizCarlosAmorim,
�rá lançado hoje no Festival
Utero Cultura do Colégio Bom

hs,ern]araguádoSul. Naopor
�dade, será lançada também a °

� edição da antologia poética
�ação Poesia" e será exibido o
lira! da Poesia - atual Projeto no

Shopping, com poemas do autor.
Trata-sedo 23º livrodoescritor,

intitulado "Borboletas nos Jaca
tirôes", uma coletânea de crônicas
que, como diz a escritora e editora
Urda Alice Klueger; na orelha do
mesmo, é "como que uma vitrine"

.

da obra do autor: "desde as lem

brançasdomeninoAmorimaté os

bastidores da literatura, ao qual-o

público leigo dificilmente tem

acesso, passando por magníficas
coisas como seus textos sobreMario

Q
.

t
"

um ana.

O autor é corupaense, radica
do'atualmente em Florianópolis.
É fundador e coordenador do

Grupo LiterárioAllha, que com
pletou 27 anos de atividades em

2007.

. -
�

Apresentações do Femusc, este ano, reuniram milhares de pessoas na Scar

o CORREIO ERROU
Diferente do que foi publicado na edição de ontem, o Corpo de Bombeiros

de Jaraguá do Sul éVoluntário há mais de 40 anos.

TODA LINHA DE RACKS, ESTANTES, DORMolTÓRIOS
E COZINHAS PLANEJADAS 1000/0 MDF

(47) 3371-1577scruz.eletromoveis@yahoo.com.br

Rua Alberto Santos Dumont, 255 - Vila lalau - Jaraguá do Sul - se
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NAMORADO
. ,

PODEROSO
Jogador de futebol americano, Tom Brady, além de

ser o par romântico de Gisele Bündchen, é considerado
uma das figuras mais importantes dos EUA.

Venha saborear urngostoso café espresso
com delicioso� doces e salgados
em um ambientecllmatlzado .:.

o

. .':,".' .' ·,o./�
AgUardamos o sabor á� sua \llsltã! '.

"

�
. ."'"

Colégio Marista
São Luis ..

.

"MoAJR{CU S ABoERT'�'·,S0.0
o I o •

.' A�
. . "

www.rnarista.orq.br •..;
47 - 3371.0313 ' ..

--
. .'

A melhor fase da vida des
seus filhos começQ.aqúí�

Tom Brady pode ser para os brasileiros apenas o

namorado de Gisele Bündchen, mas nos Estados
Unidos ele é mais estrela do que a modelo. Na lista de
celebridades da revista Forbes, ocupa o 51 ° lugar,
enquanto Gisele está em 72°.Tom joga há oito anos no

fíme de futebol americana New England Patriots - um

dos principais do país, que tem o esporte como paixão
nacional- na posição de 'quaterback'.

Não bastasse isso, faz carreira de sucesso. Está

prestes a bater o recorde de 'touchdowns' (seria o

equivalente a gols no futebol): o atual é de 49 em 16

jQgos e foJ conquistado por Peyton Manning, do

Indianapolis Colts, em 2004."0 cara é realmente bom",
avalia o jornalista esportivo da ESPN especializado no

esporte, Everaldo Marques.
.

Por enquanto, a temporada está na metade e Tom
o

já acumula 27 touchdowns em sete jogos. "Nesse
ritmo, ao final da temporada vai estar com 62 e será

quase imbatível", afirma Everaldo.
Mas um título ele já conquistou. Com apenas 30

anos, completados no último .3 de agosto, é o único

'quarterback' na história do futebol americano que
conseguiu três títulos de Superbowls - 2001, 2004 e

2005 - antes de ter chegado aos 28 anos.
Quando o assunto é dinheiro, a situação entre

Tom e Gisele é parecida. O jogador tem um ganho
estimadó por ano de US$ 30 milhões de dólares - US$
10 milhões só de salário -

, enquanto os rendimentos
de Gisele em 2007 foram avaliados em US$ 33
milhões pela Forbes.

Como a modelo brasileira, Tom tem várias

oportunidades para encher ainda mais o cofrinho. Seu
rosto estampa propagandas de tênis, perfumes
carros, celulares, roupas e chocolates. São tanto�
convites que os empresários distribuem muitos 'nãos'
para não atrapalhar os jogos. Dono de par de olhos
azuis, o jogadortem porte de modelo: 1 ,95m e 102kg.

O'DEFEITO'
Milionário, bem-sucedido, bonito, Tom Brady foi

surpreendido por uma notícia inesperada. Surgiram
boatos de que sua relação com Gisele Bündchen teria
sido abalada na época do anúncio da gravidez de sua

ex-namorada, a atriz Bridget Moynahan, com quem ele
rompeu. em dezembro de 2006, antes de conhecer
Gisele.

Com tantos atributos, é difícil a modelo
considerar um filho com uma ex, um defeito. Gisele já
é até conhecida pela imprensa americana como

madrasta de John Edward Thomas Moynahan,
nascido em 22 de agosto de 2007. E a relação segue
feliz.Na última semana, o casal foi fotografado aos

beijos e dividindo petiscos numa praia em Miami.
Apesar de estar no meio da temporada, Tom sempre
dá um jeitinho de se encontrar com a namorada.
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SOCIAL Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@netuno.com.br)

TE 'COlIT"'"
.

ss 11 t. II

I Oempresdrio boa gente Cdssio Gonçalves e sua

Donita namorada Nayara Zanotti estão

conferindo de perto todos os detalhes da

aecoração do apartamento, que serd o novo

ninho do casal, que breve trocam' alianças na

mão esquerda.

bar Capim Santo de Barra Velha,
comandado pelo jaraguaense Paulo'
Roberto Marcatto, já começou a

movimentar o seu espaço .com os

antenados da orla catarinense. Por
outro lado também já começou a faltar

garçom no pedaço. Como sou boa gente,
vou dar a deixa, e quem quiser uma
boquinha durante o veraneio, é só ligar
no fone 8403�0392.

OPERAÇÃO ZUMBIDO PERGUNTAR NÃO
OFENDE

Os empresários do ramo

festeiro de Jaraguá do Sul Quem disse que a lei que

e região deveriam lançar garante a permanência de
no máximo 15 minutos

uma campanha de
na fila de banco está

combate ao mal uso de
sendo cumprida??? Com a

aparelhos de som, que I, pa avra!
fazem de pinico o meu, O·

seu, o nosso ouvido. Que
t�l!??� ':Si

o vereador Dieter

Jarissen (PP) e o ex

prefeito lrineu Pasold
E bem nesta quarta-feira,

.

(PSPB) circulam pelas
que o empresário e piloto festas da cidade como

rcarro Dirceu Rausis,. candidatos à' prefeito e

figura boníssima, recebe vice. Só tem uma coisa, se

todo o carinho e apreço questionados, nem eles

de seu grande círculo de mesmos sabem dizer

amizade, pois é hoje que quem será o cabeça de

ele comemora a idade chapa.
nova. Mil vivas para o

Dirceu.

�ATE AS TAÇAS

PAPEL INVERTIDO

Cristina, a prime ira

dama, logo, logo toma

Posse na presidência da

Argentina. Nestor, o

presidente, deixa o cargo

pata ser a "primeira
dama", digamos assim,
sem' querer ofender,
claro. E segue o tango.

; FOFOCÓDROMO

DIZEM PORAí...

Que os pais de alunos de
uma escola de Jaraguá
estão furiosos com a

inversão de papéis no

est�belecimento.
Segundo eles, quando
precisam falar com a:
diretora, a cadeira dela,
na Secretaria, está sempre
ocupada por uma

servente, que explica que
está ali tomando conta do

colégio. Podei Será. que
ela também está

recebendo o salário da
diretora?

Bola branca para o pessoal da Fatej que
deu aquela força para a turma do futebol
feminino Olvmpya, sábado, no 1 Q

Carreteiro doAtleta, naComBat.

No próximo dia 6 de novembro o

Democrático de Jaraguá movimenta no

salão de festa dos Canários, reunião para
eleger anova executiva do partido.
**

A modelo· Daniella Cicarelli, ex

Ronaldo Fenômeno, brevemente deve

4ar rasante. por Jaraguá. Ela vem faz�i
contato com unia .empresa para uma
futura campanha publicitária. Volto �o

o empresário,'Nicácio Gonçalv��
(Gonçalves Contabilidade) depois qy.e
adquiriu sua chácara, nos finais de

semaqa só quer sombra e água fresca.
**

A internet.foi a solução p,,;ra Sandraie
Rodolfo Schulz matar as saudades do

*to que está nos Estados Unidos e com

quem, a partir de agora, falam
diariamente pelaweb.
**

O meu abraço cheio de energias
positivas de hoje vai para o meu

camarada Paulo Roberto Cesário, da

Strasbourg, que acompanha todos os

dias a coluna.

Ir DICA DE QU.ARTA·
Tomar um choppínho gelado ZeHn Bierno
Aurora.

FRASE DO DIA
, "Aquele que vê o mundo aos 50 anos da mesma
forma que viaaos 20, desperdiçou 30 anos de

. sua vida:,j � Mohammed Ali

•

.belllf)r�
Rua Relnoldo Rau,
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• Cine Sh'opping 1

Jogos Mortais IV

(17h40, 19h30, 21 h20
- Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- 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, 17h30 - Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

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

• Cine Cidade 2

Jogos Mortais IV

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

• Cine Mueller 1

Tropa de Elite

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

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

• Cine Mueller 3

Jogos Mortais IV

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

BLUMENAU

• 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 Neumarkl 3

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

• Cine Neumarkt 4,
Resident Evil 3: A Extinção
(16h50, 21 h20 - Todos os dias)

Superbap é Hoje
(14h30, 18h50 - 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 Neumarkl 6
Tá dando onda (Dub)
(13h45, 15h45, 17h45, 19h45, 21 h45 -,
Todos os dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo,com,br

O DIA DE HOJE
SANTO
Santo Afonso de Palma
Santo Antônio de Milão
São Foilano
Santo Afonso ROdrigues

EFEMÉRIDES
Dia Mundial da Poupança
Dia das Bruxas
Dia da Dona de casa

Dia Intemacional do Comissário de Vôo
Dia do Saci-Pererê

1517
Martinho Lutero afixa, na porta da

igreja do castelo de Wittenberg, as
95 teses que formulara contra o

sistema de indulgências,

1996
Um Fokker-l00 da TAM cai no
bairro do Jabaquara, em São Paulo,
matando todos os passageiros,

- tripulantes e alguns moradores,

2001

Pesquisadores do Instituto de
Biociências da USP apresentam o

primeiro mamífero transgênico
criado no Brasil, um camundongo.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável no Estado

Na madrugada, chuva isolada 'com
aberturas de sol pela manhã, em Santa
Catarina. Durante a tarde, a nebulosidade
aumenta com pancadas isoladas de
chuva a partir da tarde devido a

aproximação de uma nova frente fria.
Há risco de temporais e granizo
isolado. Temperatura em elevação.
.. Jaraguá do Sul e Região

HOJE

MfN:22.CQ. ",,",
MAX: 29· C "" '"
Chuvoso

QUINTA d SEXTA
MiN: 20· C MiN: 19· C -Ó,

MÁX:2SOC ",,', MÁX:2S·CQ
Sol com pancadas Chuvoso
de chuva

• Fases da lua

"Sçhroeder recebe recursos do MEC
o Correio do Povo, edição de 24 a 30 de outubro de 1987, '

noticiava que o então prefeito de S.chroeder Aldo Romeo Pasold
havia encaminhado a Câmara de Vereadores o projeto de lei que
estimava a receita e fixava as despesas do município, para o

exercício seguinte. O valor era de Cz$ 66 milhões. Ainda
segundo a matéria, Schroeder havia recebido recursos do
Ministério da Educação; para a construção de um iardlm de
infância na Rua Paulo Jahn e a construção de duas quadras de

esportes em escolas da cidade. O valor total importava em

cerca de Cz$ 1,6 milhão e era fruto da solicitação feita pelo
prefeito Aldo Pasold ao na época ministro Jorge Bornhausen. O
chefe do executivo schroedense informava também que a

prefeitura iria pavimentar mais 3 mil metros da Rua Marechal
Castelo Branco, até as imediações da Sociedade Vitória.

O cue DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo,com,br

Esses dois aí, são Bennie e

Billy, que adoram assistir
desenho animado. Sentados
sa escada curtindo esse

• 'llassãtefllP. I

fjt7,$
clicaâo,� p�J.

.

Ana Karma Sanson. _
... '

.' �

,." Y�

ANIVERSÁRIOS
31/10"

.

Adriana Berger ,,�', ,

Alexandre L. Borges
Arlete Marcia Theilacker
Cecília Olos Kamke
Claudemar Schuster
Dorina Conrado
Eder Zeterlno
Gerson Dilmar Zoz
Gilson Bassani
Jean Carlos Gasparetto
Maria Relinde Severino
Marilda Ap. Santos Méier
Matheus Beninca
Nilton F. Moratelli
Patricia Volpi
Ricardo Voigt
Roberto Carlos Postai
Rodolfo Weonski
Salete Z. dos Santos

Vanderley F. Pereira

Wagner Fernando Schmidt

UTILIDADE PÚBLICA
ATENDIMENTO
O treinamento Qualidade no

atendimento telefônico será realizado
dias 19 a 21 de novembro, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul.

Informações pelo fone 3275-7024.

CURSO
A Apevi promove do dia 26 a 29 de
novembro o curso Técnica de

Vendas, das 18h30 às 22h15, no
.

Centro Empresarial. Inscrições e

informações no fone 3275�7024,

PALESTRA
A Metalnox oferece dia 12 de
novembro uma palestra com Nuno

Cobra, às 19h30, na Scar. O ingresso
é um quilo de alimento, e pode ser

adquirido na sede da empresa.

SÁBADO
.

MiN: 17·C r">.
MÁX:21°C�
Chuvoso

' , , r ,

� Legendas
MINGUANTE

� 3/10

NOVA CRESCENTE

• 11/10 � 19/10

CHEIA

026/10 i) 1610ldIOI.EnsOlarado ParCialmente Nuolado Insta'/a I Chuvoso 1m'Voadii
nublado
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!remaMagia
�nrado desfaz o abraço ao ver Nina.

�ina diz a Eva que está feliz por ela ter

�o salva. Conrado diz a Loreta que
� muito decepcionado com Nina.

Ma conta a Marques que Joaquim
Illava desacordado quando Zilda

malou Jair. Inácia diz a Max que Eva é

IlJmente filhadele e de Pérola. Eva ouve
I�O e pergunta a Inácia por que Pérola

IlCOndeu a verdade a vida inteira. Inácia

�nte a Eva que Pérola a ama muito e

�e só não contou a verdade porque
Mvia feito uma promessa a Marta.
l€fola desce a escada com sua mala.

[vaencara Pérola.

��Pecados
�e e Beatriz não se conformam com

a notícia. Ágatha disfarça e cum

�nmenta Clarice. Dante e Beamzpen
� em uma forma de impedir o casa
menlo. Ágatha se oferece para or

�izar a festa de casamento. Flávio
�iaClarice para não confiarem Ágatha.
j�atha pede a ajuda de Antero para
iarClarice de seu caminho. Antero diz
I Ágatha que não será mais seu

rumplice.Beatriz fica revoltada ao saber
�e a boate será a única coisa que
ffiviodeixará em seu nome. Dante pede
1�larice que não se case com Flávio.

�asCaras
,wenal não permite o documentário.
Waterloo conta a Ferraço que Ronildo
!Juvenal são inimigos. Femanda paga
I�assagem de ônibus de Benoliel, que
!SIá sem dinheiro, e os dois conversam.
Macieira pede que Branca assuma a

Universidade e diz que depois ele lhe
®á uma resposta.lgnácio sugere que
�udo� represente os alunos. Eva sugere
�ueDuda use câmera escondida e faça
ij documentário. Júlia promete pensar
IiJre o assunto. Solange diz a Juvenal
fIJe não vai jantarna casa de Bemardinho.

luzdoSol
�rella dá uma entrevista para Ângela.'
�lquiSS e Rick conversam sobre o

!eqüestro de Drica e ele diz que irá
�daraprocurá-Ia.Maria Eugênia ouve
&ella falar sobre o desaparecimento de
�ca. Lorena eValadaresmantêm Drica
�um casarão na serra Todos ajudam
Idivulgar cartazes com foto de Drica.
IJareztenta controlar os repórteres em
rrente à casa dos Alcântara Diniz e

�o chega. Stella consola Bernardo
! .ele conta que Eliana está grávida.
Slana decide ir à casa dos Alcântara
�nQ. Belquiss e Yvonne conversam.

�minhos do Coração
�c e Ramon recebem ordens para
matar Rosana e Teófilci. Cléo liga para
l�filo e pede para alugar seu barco.
laij diz que Marcelo não precisa casar

�novo e ele fica surpreso. Guiga, Ângela
!�encontramVavá escondido dentro
� estufa. Guiga se machuca e Clarà

:segue curá-ia. Maria liga para Ana
e marca um encontro na Praça da

liJefdade. Marcelo consegue grampear
a�nversa de Maria e decide iratrás dela. .

�drtgo se insinua para Célia, mas ela
I�O corresponde e depois fica triste.

�.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

LANÇAMENTO
Xuxa finalizou as tomadas do
filme, Xuxa em Sonho de

. Menina. De acordo com o

site da Rainha dos Baixinhos,
o longa está em fase de pós
produção e já tem data de

lançamento: 21 de dezembro.
A película conta a história de

Kika, vivida porXuxa, que se

mete em várias confusões

enquanto corre atrás do seu
sonho: tomar-se

apresentadora de lV. Durante
a aventura, um feitiço faz
com que a personagem vo�e
a ser criança.

ACABOU
MARCADO

A assessora de imprensa de
Luiza Brunet confirmo.u o fim
do casamento de 24 anos da

ex-m.odelo com o empresário
argentino Armando Femandez.
"Eles estão separados há uma
semana Ela estátranqüila,
calma e focando
principalmente no trabalho.
Principalmente agora, que está
aparecendo ummonte de

coisa", garantiu a assessora

ao site Babado. O casal tem
dois filhos, Yasmin, de 18
anos, e Antônio, de nove.

Angélicà já está em seus.

últimos di�s de gravidez.
Segunda informações do
Jamal Extra, a loira, que já
é mãe de Joaquim, de dois
anos e meio, está prestes
a dar a luz seu segundo
filho, Benício. A cesariana
está marcada para
próxima semana. O local
será a Casa de Saúde São
José, no Rio de Janeiro:

Joaquim, primeiro filho da
apresentadora e de

Luciano Huck, nasceu em
São Paulo.

SUDOKU

�4
1'--+---<

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.

ACIDENTE
Marcelo Silva, marido de
Susana Vieira, passou por
uma cirurgia, por causa de
umamordida de cachorro.
Na segunda-feira, 29, o
policial foi de carro levar o

pastor alemão de estimação,
Max, para passear no Rio de
Janeiro, Quando ele abriu a

porta do veículo, o animal
fugiu e foi atropelado.
Marcelo tentou socorrer o
cachorro e foi mordido na
mão esquerda e no pé. O
cachorro morreu logo depois.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Você vive mais um dia de muita sensíbüdace e seria bom aproveitar o tempo disponível e ficar em
casa curtindo sua família ou suas coisas pessoais. Procure entrar em contato com sua história

familiar para poder conhecermelhor suas próprias atitudes.

Touro (21/4 a 20/5)
C!?> Energia de mudança no ar indica que o taurino pode ter um diamuito gostoso, principalmente se

puder passar com seus irmãos ou com as pessoas mais próximas de você. A Lua ativa esses

contatos e o ajuda a expressar seu carinho e afeto. Você está muito romãntico.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Há algumas novidades na sua vida financeira com os trânsitos planetários do dia. Se você está

pensando em fazer algum tipo de investimento, o momento se apresenta dos mais propícios. De
qualquerforrna, analise primeiro o porquê desse desejo.

Câncer (21/6 a 21/7)
A Lua ainda está em seu signo e os aspectos dela com Urano e Mercúrio, pedem para você mudar

algo em sua aparência. Outro conselho é que tente se colocar em primeiro lugar em tudo que fizer

e atenda suas necessidades pessoais e seus instintos.

Leão (22n a 22/8)
A melhor maneira de um leonino curtir um dia de Lua andaern Câncer é aproveitando para fazer o

que lhe der mais prazer. Procure se recolher e entrar em contato com sua alma. É importante que
você ouça e siga o que diz a voz do coração.

Virgem (23/8 a 22/9)
Virginiano, se por acaso hoje você estiver mais disposto para sair com amigos, terá que ser com

quem gosta de verdade. Desse jeito, terá um dia muito especial, pois perceberá o quanto algum
deles se dedica de fato a você. Esteja mais ligado a esse contato.

Libra (23/9 a 22/10)
Os aspectos da Lua hoje mostram que você se apresenta como uma pessoa super acolhedora e

amorosa. Seu jeito agradável está mais e meigo e você consegue manifestar corn mais facilidade,
o prazer que sente em estar com as pessoas.

Escorpião (23/10 a 21/11)
As fantasias são preciosas e por isso devem ser as mais belas possíveis. Faça hoje uma viagem
na sua imaginação. Essemergulho é o que está precisando para descobriralguns ideais de vida
novos e necessários para conduzi-lo ao crescmenío.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Apesar de sua tendência ainda neste dia de ficarmais quieto no seu canto, é ímportaote desfrutar
isso junto com quem ama. Os astros lhe permitem sentir a intensidade de suas emoções. A vida a

dois está cada vez mais intensa e deve ser curtida.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
A Lua ainda na sua área de relacionamento mostra que, se você está procurando um companheiro,
ou está em busca de alguém que possa ser um aliado, hoje é o dia. Mesmo que já tenha uma
relação, o dia é de romantismo e deve ser bem vivido.

Aquário (21/1 a 18/2)
As energias de seu regente em bom aspecto com a Lua hoje exaltam seu lado solidário e fraternal.

Você que sempre defende os fracos e oprimidos, mostra-se mais disponível hoje para cuidar de

tudo e de todos que o cercam.

Peixes (19/2 a 19/3)
Pisciano esteja atento sobre as vibrações planetárias que atingem hoje seu signo, pois você sente

que o romantismo toma conta de seu estado de humor. Aproveite então para namorar e expressar
o quanto você pode serfeliz numa relação amorosa.

DIVIRTA-SE

Filho revoltado
De manhã, o pai bate na porta do

quarto do filho:
- Acorda, meu filho. Acorda; que está
na hora de você ir para o colégio.
Lá de dentro, estremunhado, o filho
respondeu:
- Pai, eu hoje não vou ao coléqio, E
não vou por três razões: primeiro,
porque eu estou morto de sono;

segundo, porque eu detesto aqueíe
colégio; terceiro, porque eu não

aguento mais aqueles meninos.
E o pai respondeu lá de fora:
- Você tem que ir, exatamente, por três
razões: primeiro, porque você tem um

dever a cumprir; segundo, porque
você já tem 45 anos; terceiro, porque
você é o diretor do colégià..

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

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

6 3 2 719 5 8 4
8 5 4 2 3 6 9 1 7

7 9 1 4 5 8 6 2 3

5 2 6 3 8 1 4 7 9

9 7 8 5 6 4 2 3 1
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Empresa investe
em capacitação
VIDEIRA
A Perdigão, _de Videira,-�

inaugurou, na última semana, a

primeira unidade de Santa
Catarina do SesiEscolaEducação
de Jovens e Adultos, facada na

escolarização das pessoas com

deficiência.O presidente da Fiesc,
Alcantaro Corrêa, destacou o

papel inovador do projeto. "Um
dosprincipais valores das empresas
é o ser humano. Esta atitude que
a Perdigão está introduzindo em

Videira, com este programa dá a

oportunidade para as pessoas com

deficiência terem acesso a uma

escola commetodologia e espaço

adequados e para que, no futuro,
.

possam buscar o seu ganha-pão
de forma digna.Outras empresas
deveriam copiar este modelo",
afirmou Corrêa.

Além de ser uma ação de

responsabilidade social corpo
rativa, o Programa de Inclusão
da Pessoa com Deficiência na

Indústria ajuda as empresas, a

cumprirem uma demanda legal.
A Leide Cotas define que

empresas com mais de 100
funcionários devem ter de 2% a

5% do quadro de trabalho

ocupado por pessoas com

deficiência.

""ll PODER JUDICIÁRIO I JUSTiÇA artigo 687 do CPC, com a redação da Lei n.O

FEDERAL ISEÇÃO JUDICIÁRIA 11.382/2006);
.

DE SANTA CA'IARINA
4.) Os bens encontr:'l�-se nos locals

_

I, 1"\
•

' indicados nas suasdescnçoes;
SUBSEÇAO JUDICIARIA DE 5.) Compete ao interessado na

JARAGUÁ DO SUL 1 VARA arrematação a verificação do estado de

C conservação dos bens;
FEDERAL!= JEF RI�INAL 6.) A arrematação far-se-á com depósito do

DA SUBSEÇAO .JUDICIARIA DE preço à vista ou no prazo de 15 (quinze) dias,
[ JARAGUA DO SUL mediante caução idônea, conforme art. 690

I Travessa Ministro Luiz Gallotti nO 60 _ Centro doCPC (redaçãoda Lein.? 11.382/2006).
! CEP 89.253-035. F: 0"47-3274-1000, 7) Tratando-se de bem imóvel, é permitido o
,

Ramal: 1043 scjar01@jfsc.gov.br parcelamento do valor da arrematação,
Horário de atendimento ao público: 13 às 18hs devendo � proposta ser aprese.ntada pelo

EDITAL DE 1.0 E 2.0 LEILÕES eventual '"t�ress?do por escr!to,_ a qual
nunca podera ser infericr à avaliação, com

07/2007 oferta de pelo menos'30% à vista, sendo o

O EXMO. DR. DiÓGENES TARClslO re�ta�te. garantido por hipoteca sobre_o
MARCELINO TEIXEIRA, MM. JUIZ propno Im?vel. As pro�o�tas para aqursiçao

FEDERAL SUBSTITUTO <bA VARA
em prestaçoes,�ue_seraojuntadas aos autos

, FEDERAL E JEF CRIMINAL DA respectlvos� lndicarão o prazo, a modalidade

I SUBSEÇÃO JUDICIÁRIADE JARAGUÁ DO
e as condições de.�agamento do saldo. O JUIZ

i SUL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE
decidirá por ocasrao da praça, dando o bem

i SANTACATARINANA FORMADALEI por arrematado pelo apresentante do m�lhor
,

' lanço ou proposta mais conveníente. Ainda,
i FAZ SABER a todos quantos o presente nos casos de arrematação a prazo, os

I Editai virem ou dele tiverem conh.eclmento, pagamentos feitos pelo arrematante
i que a _Vara Fe.deral e JEF. Criminal da pertencerão ao exeqüente até o limite do seu

! Subs��ao Judiciária de Jarag�a d? Sul (SC) crédito; e os subseqüentes ao executado. (§§
i levara a venda e� �rremataçao publica.. �as 10 a 40 do artigo 690 do CPC, com a redação
! da!as, local, horano e sob as condições da Lei n.? 11.382/2006).
I adiante descntas, os bens pe.nhorados nos 8) Os bens podem ser arrematados

! pr�ces��s�balxorelaclonados: separadamente, ou seja, não há a

I
1. Ledao. Dia .14/11/2007, as 09 (nov�) obrigatoriedade de que sejam arrematados

I horas, por preço Igualou supenor à avaliação todos os bens de um lote, desde que isso não
, de cada bem. .

r
.

I
-

d bid! 2. L '1- . D' 29/11/2007
.

09 ( )
Imp ique a via açao e em a agens os

!
. el ao. Ia

.

' a: . _

nove produtos.
! h�ras, a quem mais der, se no 1. leílâo o bem 9) Osvalores de avaliação serão corrigidos
I nao alcançar lanço Igualou supenor à monetariamenteatéodiadoleilão

: importância da avaliação, desde que não seja 10) Em se tratando de pessoa j�ridica, por
i preço vII.

. _ '. . .
ocasião da arrematação deverá apresentar

Local do Ledao,: Atno da Justiça F�der�', Sito 'cópia de seu ato constitutivo devidamente
na Travessa �Imstro LUIZ Gallottl. n 60 -

atualizado, em que conste a quem cabe a sua

Ce.ntro: Jaragua do Sul/�C. , representação com os poderes inerente ao
Leiloeiro Nomeado: Vlcent� Alves Pereira ato de arrematação.

;
Neto, Leiloeiro OfiCiai Matncula AARC-028 Processo n.' 2001.72.09.005707-6

i JUCESC 15/12/1.999. Exeqüente:CAIXAECONOMICAFEDERAL
I Onus dos Arrematantes: Cabe aos -CEF

I arrematantes o pagamento da ;omi.ssão do Executado(a): MARCELLUS IND/ E COMI
i leiloeiro, estabelecida em 5l1o (cinco por DEMALHASLTDA.eOUTROS

I cento) do v�lor .d? .arrematação. bem co"!o Bens penhorados: Um terreno�esta cidade,
! das custas JudiCiaiS, no montante de 0,5 Yo

no final da Rua Guilherme Lessmann, com

i (meio por cento) sobre o va�or do lanço, nos área de 27.163,43 m', sem benfeitorias,
! termos �a LeI9.289/96 (R�lmento de �u�tas fazendo frente com a Rua Guilherme
I da. �UStlça Federal) respelta�os os limites Lessmann em 7 metros e com as demais

i mlnlmo de R$1 0,64 (d� reais e sessenta e confrontações descritas na matricula nO
i quatro.centavos) e mãx,,�o de R� 1.91�,38 30.707 do Cartório de Registro de Imóveis de

I (um !'Id, novecentos e qUinze re�ls e tnnta Jaraguá do Sul, ressaltando que a área é

! e Oito centavos). Cabe, .alnda: .

ao cortada pela cota 100, acima da qual é
. ! arrematante venficar. � lou �ultar debltos considerada de Preservação Ambiental;

, referent:s�ocondom!n�o�olmovel. possui ainda áreas com restrição a

I
Advertenclas Espe,cl�ls.. edificações em razão de o terreno ser muito
1.) No caso de bens Imo.vels, os arre�atantes acidentado, e de haver um curso de água que
recebem taís �ens hvr�s de hl�tecas, passa pelo mesmo. Valor da avaliação: R$

I penhoras � débitos antenores relativos �o 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
i
IPTU, s�jeltando:-se, entretanto, a eventuais Depositários: Acir dos Santos e Augustinha

I outros onus eXistentes. sobre c:ada be�. Nilza Silvestre_dos Santos.
! inclusive sobre �ventu�ls. �enfeltonas nao E para que chegue ao conhecimento de todos
i averbadas no registro pro�no. os interessados. é passado o presente edital,
; 2.) No caso de automóveis, os arrematantes que será publicado na forma da lei, e afixado
I recebem tats bens livres de. �ébitos de no lugar de costume, na sede deste Juízo.

I licenciamento e multas, sujeitando-se, Jaraguâ do Sul, 26 de outubro de 2007. Eu,
en_tretanto, a eventuais outros ônus Karina Habitzreuter de Medeiros Técnica

I eXlste�tes sobre cada bem; . . Judiciária, o digitei. É eu, Luiz AntêÍnio Séba
i 3.) .Flc�m devidamente. '"tim�dos pela Salomão, Diretor de Secretaria, conferi e
I publlcaçao do presente Edital na Imprensa e subscrevo.
I afixação no local de costume os devedores,

I que porventura não seja(m) intimados por DIÓGENES TARCIsIO MARCEUNO

! outromeio acerca do leilão designado (§ 5° do TEIXEIRA - Juiz Federal Substituto

o CORREIOno POVO �

Passou

PAULO ALCEU
É verdade

Quem lembrou esse detalhe foi o governador de Minas Gerais,
Aécio Neves: A eleição de 2010 será a primeira com voto direto

que não terá o presidente Lula como candidato...quem tem

cerca de 60 anos, nunca teve possibilidade de votar sem o nome

do Lula. Como afirmou Neves "só isso já é uma mudança."

Convicto
"Não, claro que não. É uma loucura," expressou o

deputado Dirceu Dresch quando perguntado se defendia
o terceiro mandato para o presidente Lula. Ao mesmo tempo
esclareceu que 2014 é diferente�

Opinião
Para Dresch o governoLula vai dar um salto de qualidade.

Sendo assim pavimentará o caminho para o sucessor que o PT

quer tirar de seus quadros, mas reconhece que poderá vir do
diálogo construído por Lula com os aliados.

e

Burburinho
Será que tem um cabo· eleitoral beneficiado com um

substitutivo aprovado na Comissão de Justiça que trata.sobre o
projeto do Super Simples? É o comentário em voz baixa na

Secretaria da Fazenda, até porque se trata de um perdão de
dívida no valor de R$ 2,5 milhões....

Estaleiro
Pelo menos nos próximos 50 dias o deputado Herneus de Nadal

vai terque convivercom aperha engessadaporcontade uma ruptura
do tendãodeAquilesocorridadurante um jogo de futebol. Problema

que ele já enfrentava há algum tempo.'Perguntado se assumirá a

liderançado governo demuletas, ele prontamente afirmou que "tem
muita gente boa em condições de ocupar o cargo." Mas tem tudo

para ser convidado pelo governador.

Insatisfrita
o projeto da deputada Ana Paula de Lima que introduz peixe
na merendá escolar foi vetado pela governador, que a bem
da veroade ficou na contramão de uma ação que vem sendo,
inclusive, capitaneada pela Secretaria Especial da Pesca
em âmbito nacional. A deputada petista vai defender seu
projeto e pedir a derrubada do veto.

Opinião
Sobre a chegada de Edison Andríno, caso Jean Kulmann

permaneça no colegiado do governo, o deputado Herneus de
Nadal afirmou que será importante, pois somará para a bancada
e dará sustentação. ao governo do Estado. Nadal, embora tenha
recebido muitos votos em Florianópolis, acha que não deveria
haver intromissão no diretóriomunicipal.

Está em pauta
Os senadores debatem esta semana o projeto de lei que

impede a cobrança extra por ponto adicional de serviço deTV
a cabo em ummesmo domicílio. Deve ser votado nas comissões.
Tem tudo para ser aprovado, até porque é um abuso.

Foi aprovado pela Comissão
de Justiça o projeto do de
putado Sérgio Grando que
trata do turismo rural. Ou
seja, propõe linhas de crédito
para que os agricultores re

formem suas casas e com isso

possam explorar o turismo
recebendo visitantes. Além
disto, possihilita obras de
infra-estrutura que atendam
as propriedades inseridas
neste programa.

Alerta
Para aqueles que apostam

na morosidade da Justiça e

abusam da inadimplência é

bom tomarem cuidado. Em

Lages já está funcionando a

vara regional de Execução
Fiscal e nos próximos dias
será instalada em [oinville.
A meta é agilizar a cobrança
ativa do Estado.

Polêmica
Representantes de auto

escolas estiveram ontem na

Assembléia na busca de
" apoio contra o que elas
sificam de cartel. Cerca de

35 Centros de Formação de

Condutores estão com as por
tas fechadas em todo o Es

tado por determinação ju
dicial, sob a alegação do

governo de que o Detran não

tem condições de fiscali

zação. Conseguiram o 'apoio
do PP parte do DEM e do PT

para que um projeto permita
a expansão da atividade, e

não fique restrito a apenas 18

,auto-escolas em Santa Ca

tarina.

E a Vida ·Segue
Quando um político

'diz "sim", quer dizer
"talvez." Quando um

político diz "talvez"
quer dizer "não", mas

quando disser "não"
tenha certeza que não

é político.
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Número de pessoas protegidas
pela previ1ência cresce 64%
!Inta Catarina p um

��S estados com melhor

�ívpl de cobertura

!ÁO PAULO
De acordo com levantamento

na Secretaria da Previdência

Sxial, entre 2002 e 2CXl6, onúmero
ae trabalhadores protegidos pela
PrevidênciaSocial subiu de 61,7%
rma64%.Noentanto, acobertura
ainda é menor do que a de 1992,
�uando atingia 66,4% da

iXlPulação do País.
O estudo aindamostra que a

contribuição dos benefícios

revidenciários garante que 2,9
milhões de pessoas não estejam

abaixo da linha da pobreza, ou
seja, com rendimento inferior a
meio saláriomínimo.

Dos 29 milhões de trabalha
dores sem cobertura pre

videnciária' 13,27 milhões ga
nham menos de um salário
mínimo.

E das 15,42milhões de pessoas
queganhampelomenos urnsalário
mínimo, 42,39% são empregados
sem carteira assinada. Os homens
e as pessoas com idade entre 30 e

39 anos representam amaioria dos
trabalhadores desprotegidos, com
65,18% e 28,6%, respectivamente.

Considerando os setores da

economia, os que possuem o

maior número de pessoas sem

cobertura são comércio e

reparação, com 23,78% de

trabalhadores, construção, com
16,13%, e indústria de trans

formação, com 13,65%.
ESTADOS - Na relação de

cobertura dos estados, o estudo

comprovou que os lugares com

melhor nível de cobertura são:

Santa Catarina, �om 21,6% dos
trabalhadores protegidos, Rio
Grande do Sul, com 27,95%, e

Distrito Federal, com 29,7%.
Já os estados do Pará, com

53,9%, Amapá, com 50,9C% e

Ceará, com 50%, possuem a

maior proporção de traba
lhadores sem proteção da pre
vidência. (lnfoMoney)

�ristina Kirchner defende ampliação do Mercosul
iUENOS AIRES
'Em sua primeira entrevista

nepois de ter sido eleitapresidente
naArgentina, a primeira-dama e

�nadora Cristina Fernández de
Kirchnerdefendeu aampliaçãodo
Mercosul, sem citar os nomes dos
OOvospaísesquepoderiam integrar
o bloco. Cristina destacou a

iJnportân- cia da integração
energética da região como saída
�ente à alta do preço do petróleo.
"Nãoseriaestranho queopreço

�barril do petróleo chegue a 100

aólares. Por isso, a equação
energética da América Latina é

fundamental", disse Cristina em

entrevista a emissora de televisão
TN (TodoNotícias).
A presidente eleita afirmou

�ue a Argentina "voltou" para a

América Latina durante a gestão
� atual presidente, seu marido
NéstorKirchner.
"Nós voltamos à casa", disse.

"f queremos aprofundar essa

�lação coni a América Latina.
Mais força, mais identidade, mais
tornplementaridade entre nossas

!:onomias paranos relacionarmos
�illoutrosblocos."
SegundoCristina, aArgentina

�a "saído de casa", achando

Presidente eleita quer aprofundar relaçãocorn América Latina

que era "sóciadosgrandes". (BBC
Brasil)

"O peso de um país não se

define porque urn líder se afinou
com esse ou aquele bloco. O peso.
de um país tem aver com seu peso
econômico e com o que ele

representa em sua região

geográfica de influência", disse.
Na entrevista, a presidente

eleita fez urnbalançoda suavitória
nas umas, destacando que foi a

diferença mais ampla entre o

primeiro e o segundo colocado
desde a volta da democracia ao

país, em 1983.

ECONOMIA Cartos Brandão
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Marins 1
Acontece hoje, em duas sessões,

a palestra do consultor Luiz
Almeida Marins (foto). Devido a

procura, que fez lotar o Grande
Teatro do Centro Cultural da
SCAR (cerca demillugares), para
a palestra das 19h1Omin, Marins
fará uma segunda apresentação às 21hlOmin, no auditório
doCentroEmpresarial, que fica ao lado do local da primeira edição
do evento. O evento é uma promoção da Apevi - Associação de
Pequenas eMicro Empresas do Vale do Itapocu.

Marins 2
Consultor de empresas, Marins tem 12 livros e mais de 300

videos e DVDs publicados. Empresário de sucesso nos ramos

de agronegócio, educação, comunicação e marketing, seus

programas de televisão na Rede Vida estão entre os líderes de

audiência no Brasil. Eleito palestrante do ano em 2006, a

palavra de Marins é sempre cercada de vivência, de

experiência, de indicações inteligentes e oportunas.

Condenada
A Claro foi condenada a indenizar cerca de 21 mil clientes

por danos morais e materiais causados em setembro de 2006,
na época da troca do sistema TOMA pelo COMA. A decisão

é da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de

Janeiro: Segundo a Comissão de Defesa do Consumidor da
Assembléia Legisl-ativa do Rio de Janeiro (Alerj), que moveu
a ação judicial, os aparelhos foram bloqueados e os usuários

não puderam fazer ligações.

Cimento
Avenda de cimento nomercado interno já superou neste ario as

expectativas dos fabricantes, provocou disparada dos preços e falta
do produto em algumas regiões do País, como a Centro-Oeste. De

janeiro a setembro, o consumo doméstico do produto atingiu 32,8
milhões de toneladas, 8,7% a mais em relação a igual período do
ano passado, segundo estatísticas do SindicatoNacional da Indústria
do Cimento (Snic).

Escuro
A diretoria da Aneel- Agência Nacional de Energia Elétrica

- afirmou ontem que é provável a ocorrência de vários blecautes
em Florianópolis ao longo do verão. Isso deve acontecer, por

causa da falta de' investimentos na expansão do sistema de

distribuição de energia. Além disso, a população da cidade

aumenta muito por causa do fluxo de turistas. Segundo a Aneel
os investimentos não foram feitos pela: Celesc, por restrições
ambientais.

Volkseuros
A Volkswagen anunciou no início da semana que aumentou

seu plano de investimento no Brasil de R$ 2,5 bilhões para R$
3,2 bilhões no período de 2007 a 2011.0 investimento de R$ 2,5
bilhões, anunciado em outubro do ano passado, já contemplava
a chegada de uma nova família de veículos ao país.
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,

FEMININO
, BárbaraHe!mann (400m
medley, 100m borboleta, 200m
medleye 200m borboleta)
��H�n--------�
(4oomlivre eBOOm livre) ,

MannaFruetuozo'(200m
'

costas, 50m livre, 100m livre,e
1 DOm cosias)
Ariana Félix (SOm livre)
MaJiê Nazár10 (200m costas e

.

100m cosias) .

Gislaine MeDo (100m peito)
H�lenaGschwendlner (200m

•

livre e tOOm livre)
SoeIenBozza (200m livre,400m
ljvreeBOOm,livre) ,

Paola Mattos (4OOm medley,
1DOmborboleta, 200mmedley

,

e 200mborboleta)
Am�Guimarães (200fTl
peito e 100m peito)

MASCUUNO
JanDoubrawa (200m livre, 200m
peito, 100m peito e SOm livre)
PedroComazzetto (200m borboleta)
Eduqrdo Jonkes (200m costas, �

,

1 DOm borboleta,200m
medley e 100m costas)
Otávio de .Azevedo (200m costas,
,100m borboleta; 200m borboleta e
'1 DOm costas)

. AléxisSchroeder (200m peito,
1OOm pe�o e 1 OOm livre)
Willian Fabiano (SOm,livre)
Hennque Fructuozo (400m medley,
400m livre, 200mmedleye
1.5OOm livre)

. FelipeMathias (400mmedley)
Gustavo daSilva (200m livre, 400m
livre, 10Din livre e 1.S00m livre)

TB (central)----
Rogéno (goleiro)
Marciano (armadordiretto/ponta)
Maboni (ponta esquerda)
Pena (ponta diretta) ,

Ricardo (ponta esquerda)
Robson (ponta esquerda) ..

Thiar1es (armadoresquerde)
Ar1ei (arm�doresqueroo/pom.a)
Pttbull (central)"
Richard (goleiro) ,

.

Tiagão (pivô)
Jéfe (armador diretto)
Zo�nho(armado�pivô)
Miola (ponta diretta)
Sa�iá (pivQ/armador)
RESULTADOS ANO,PASSADO:

Não participou .

PERíODO DECOMPETIÇÃO:
3a9/11/2007,

lOCAL:
Ginásio da Du?s Rodas

CURIOSIOAOES
O técnico Everton Sales,

o TB, vai acumular as

funções de comandar a

equipe e atua� como
,

central. A maIOr
.

.

dificuldade da eqUIpe e

encontrar tempo para
treinar, pois a grande

,

)

maioria trabalha.

Maas (defesa)
Gústavo (defesa/levantadori
Alemão (defesa)
Baretinha (levantador)
Cleidir (batedor) .

Dennis (batedor);
,

\, t" _I.·

Ted (levantador)
,

Paulo (defesa)
Genaro (defesa)
Ricardo (defesa)

. RESULTADOSANO PASSADO: _PERíODO DECOMPETIÇÃO:
Eliminado na 1a fase", 2 a4/11/2007 (masculino)

LOCAL: Campo daArweg

CURI'ÓS'DA�E
'

"

:'
'

Á�e�ão �ão' os gràndes
Maas, Baretmh�, DenniS euer brigar por medalha.
reforços da�eqUlpe, que q

pela Seleção Brasileira '

Os quatro tem passagem .
"

da modalidade.

"

RESULTADOSANO PASSADO:· PERíODODECOMPETIÇÃO: 5 a7/11/20q?
Feminino (3°) e Masculino (5°) LOCAL: Sociedade DesportivaAcaraí ,
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Atll!tas e treinadores qUI! mrl!VPfclm com letra

pp ouro seus nomes na história do l'Sportl! local

ESPORTEemhistória

ATLETISMO: EMO ÃO
RENOVA A NAS PISTAS

o jogo de futebol estavamuito

1'Putado. O zagueiro toca abola

;ora o ala esquerda, que arranca

reloz de seu próprio campo, sem

llilguém conseguir detê-lo. Inva-
k a área adversária e, damarca o

�nalti, omenino chuta, fazendo
IxO para o time da 8ª série, no
TomeioChampagnat, realizadono
ColégioMarista São Luís. Termina _

o1go,oDrMurilloBarretodeAze
vedo, aproxima-se. "Hei,Menino
Corredor.Queres fazeratletismo?"
Acabavam de inventar o

!uetismo em Jaraguá do Sul. Era
uno de 1960.-Vamos contar a
iiltóriadoMeninoCorredor?Não,
I história quem vai lhes contar

igum dia será o filho dele, o
Gabriel.
As lembranças do atletismo"

guardo na mente e no coração e

se sucedem como um filme - Vejo
oWaldirGiesecruz;aroRioltapocu
a nado, com um facão preso aos

dentes, para cortar uma taquara
lá na outra margem, e usá-la nos
treinamentos de Salto comVara.

Saltaralémdos 4m40 e conquistar
inúmeras medalhas, nos Jogos
Abertos, Campeonatos Estaduais
eCampeonatos Brasileiros.

Vejo oAdemirROesler, treinar
com adeterminação, comonunca
vira ninguém treinar antes, e

correr os 400m com barreiras em
51 segundos, os400mrasosem47,5
segundos. Vencer,' vencer e

vencer!

Vejo o LaércioMuller fazendo
cálculos matemáticos, para
determinar a velocidade e a

direção do vento, saltar além dos
4m20 na prova de salto com vara,
e conquistar um montão de
medalhas.

Vejo o ainda adolescente,
Walter Sonnenhohl, passar uma
noite insone preparando a cama

do enxadrista campeão, derrotá':
lo em 15 minutos, correr para a

pista de atletismo, saltar 6m67-e
conquistar a tão sonhadamedalha
dosJogosAbertos.Tudoem apenas
umahora.

Vejo oSantinoRitta vencer os
110m com barreiras, e tirar urna
palha dos adversários.

Vejo o Alceu Fernandes

, ultrapassar os 400m combarreiras
com a destreza e a velocidade de
um antílope, não dando chance a

nenhumconcorrente.

José Augusto Caglione
esporte@ocor�iodopovo,com,br
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FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Em pé: Waldir Giese, Carlos Henrique, Clarice Kuhn, Jorge, Camélia e José

Augusto Caglioni; sentados: Fortes, Ademir, Dellagiustina e Martins

HISTÓRIA MOSTRA SUPERAÇÃO
E BONS RESULTADOS

Vejo àNilson Franz, disputar'
'

Troféu Brasil de Atletismo.
a final da prova de 400m rasos,

-

VejooWalmorCés�Schimdt,
e meia hora depois, correr os com seus 2m02 de altura e 100

800m de forma suicida para quilos' subir a ladeira da Rua

ajudar seu companheiro de da Consolação, na corrida de

equipe avencer esta prova. São Silvestre, em São Paulo.

Vejo o Carlos Henrique Vejo o Olavo José Reali

Alves Miranda, com técnica fazer o molinete, dar três giros
refinada, velocidade e inteli- de 360Q e lançar omartelo além
gência, vencer muitas vezes os dos 64m.
110m com barreiras; Vejo as meninas, Dóris

Vejo o Jorge Luís de Souza, Maria Ronchi, e as irmãs Re-

treinar sério, vencer o salto gina, Rosimeri, Raquel e

triplo, com recorde e brilhar em Rosita do Nascimento' brin-
100m rasos. cando num parquinho infantil

Vejo o Gerson José dos San- e, 20 minutos depois, a Dóris
tos, treinar com determinação, vencer o salto em altura e as

vencer os Jogos Abertos, o irmãs Nascimento o reve

Campeonato Estadual, e esta- zamento 4xlOOm, durante o

belecer a marca de 14,01 se- Campeonato Estadual de

gundos, em 110m com bar- Atletismo "Adulto", 'em Rio

reiras, durante a disputa do .do Sul.

Vejo a CLARICE KUHN DE SOUZA nascer para o atletismo, tornar- dos Jogos Abertos de Santa Catarina, ao conquistar, 25 medalhas de
Ie uma das maiores çorredoras de 1 DOm com barreiras deste país e

.

ouro, cinco de prata e quatro de bronze, Tomar-se tricampeã do Troféu
�nquistarv�órias nacionais e intemacionais com aSeleção Brasileir:a.

.

Brasil de Atietismo e levar ainda, quatro medalhas de prata, e três de
lJrebatar um montão de medalhàs de ouro nos Jogos Abertos e ser "bronze. Arrebatar a medalha de ouro e estabelecer o recorde Sul-
iclamada a rainha do 1 DOm com barreiras, Americano no revezamento 4x4DOm, em Santiago, no Chile, e no

Vejo a CORNÉLlA HOLZINGER CAGLIONI ci�cundar a pista de cerimonial de premiação, aos acordes do Hinq Nacional' Brasileiro,
�etismo de extremo a outro, em vôo rasante sobre as dez barreiras, ao uma lágrima traçar o seu rosto. Amedalha é sua, o recorde é Sul-
�gO dos 40Dm, qual gazela das savanas, com passadas velozes e Americano, mas a lágrima." Ah, esta é minha!

�gantes, cravar o eronômetro na marca de 58 segundos em pelo Vejo, todos vocês, que por tatade espaçoresta coluna, cito
menos uma centeria de vezes. Sereleita 'Persoraíoade do Século 2D" apenas alguns: Francisco Alves de Sá, VictorAdamzik, Luiz C.Ananias,
�sercondecoràda com a medalha '�Atieta do Século" da nossa região. Antônio de Miranda Fortes,Tarcisio Demo, Irineu Sbors, Paulino
�eceber da Câmara Municipal de Vereadores de Jaraguá do Sul a Silvério, Djalma Bago, César Quirino da Cruz, Carlos Mayer, Alenor
Medalha doMéritoMunicipal. Subir25 vezes no lugarmais alto do pódio Lenzi, Antônio Fortes, Hercílio André, João Maria, Sérgio Martins,

Francisco Alves (Correio do Povo), Jaime Delagiustina, Sebastião
Krause, Dica Vicente, Leonardo Ferraz, Gito Czerniewicz, -Aldo
Roncálio, Marcelo Lucht, EduardoWitkowski, Mário Zanivan, Darcy
Domingos, Rosilei e Rosinete João" Rita de Cássia Jesuíno, Vera
Decker, Cíntia Mathedi, Deise Hasse, Isolde Dalmann, Lucimar de
Moura (atleta olímpica), Beatriz Horst, Lucila Rosa, Maria Sueli
Ritta, Schirley Gomes, MarileneWatzko, Iracema Nicoluzzi e tantos
outros atletas campeões.

.

Recebam as homenagens e a gratidão de todos os jaraguaenses,
pelos instantes mágicos, que vocês nos proporcionaram ao

conquistarem três centenas e meias demedalhas nos JogosAbertos. O
suor na pele do eneta são lágrimas que o corpo chora na alegria do
esforço, porque herói nãotem pé, só coração!
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criandomuita tradição em[araguá
doSul.Aprocuraaumenta a cada
dia". O sucesso é tão grande que
este foi o oitavo batizado

organizado por ele e alguns alunos,
já alcançaram a sétima troca de
faixa. O encontro ganhou mais

importância com a presença de
vários mestres do Brasil.

Aliás, chegar a Mestre é o

sonho de todo capoeirista. Mas o
caminho é longo. "No Grupo

,

Muzenza sãopelo menos 25 anos'
para chegar", comentou Milico,
que está há 13 e há oito dá aulas
em [araguá do Sul. Para ele, um
dos momentos mais -especiais
aconteceu agoraemoutubro. ''Nos

apresentamos naSchützenfest, um
lugar que nunca imaginei que
iríamos aparecer Foimuito legal",
definiu. Os interessados em

praticarcapoeirapodementrarem

contato comMilico pelo telefone
9135�2533.

Convites para abprtura
Amanhã, às 19h30, acontece a abertura dos 470 Jasc (Jogos Abertos de

Santa Catarina). A cerimônia acontecerá na Arena Jaraguá e contará com

a presença das delegações, apresentações artísticas e show com a

Banda Os Montanari. Os convites estão a disposição nos Postos Mime

Matriz, da Reinaldo Rau, da Kohlbach e da Weg II e dão direito a concorrer

a vários prêmios. Mas a organização avisa que as pessoas que não
'

tiverem este convite também podem assistir a abertura. E a festa promete
ser grande. O tema principal da cerimônia é a Schützenfest.

Sub-20
A equipe Malwee/FME perdeu a

inveneibilidade no fim-de-semana,
mas garantiu a melhor campanha
do Estadual e se classificou para o

quadrangular final. O turno será,
dias 22 a 24 de novembro, em São
Bento do Sul. Além destes dois
classificados, também decidem o

título Blumenau e Timbó. O returno
será no Parque Malwee, de 6 a 8
de dezembro.

Sub-17
A categoria, representada pela
Malwee/CEJ/FME também fez o

dever de casa. Venceu as três e

garantiu a melhor campanha com

100% de aproveitamento, com
melhor ataque e melhor defesa.

Depois de oito anos, a categoria
sub-15, representada pela Malwee/
CEJ/FME, também chegou ao

quadrangular. final do Estadual.

O CORREIO DO POVO
esporte@ocorreiodopovo,com.br

Encontro reúne cerca de400 capoeiristas na praça

-�.

Capoeiristas de vários Estados brasileiros deram um show à parte na Praça Ângelo Piazera, no último sábado

SESlsc

-

VALORIZANDO A CULTURA

Evento marcou batizado

e troca de cordas de
120 alunos jaraguaenses
JUliMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL

Quem passou pela Praça
Ângelo Piazera, no último sábado,

_

não resistiu e parou para assistir às

várias rodas de capoeira que se

formaram durante o dia. Todos

impressionadoscomadesenvoltura
e a ginga dos praticantes, que
participaram do 1 º Festival
Nacional deCapoeira, promovido
peloGrupoMuzenza,Cerca de40J
atletas de vários Estados

brasileiros, e até de Portugal,
estiveram na cidade, sendo que
120 deles participaramdobatismo
e da troca de cordas.

O professor Jéferson Batista

Ramos, o Milico, comemorou o

sucesso do evento. "Hoje a

capoeira é um esporte que está

Brasil é sede
Como era esperado, o Brasil foi
escolhido sede da Copa do Mundo
de 2014. Mas Estados Unidos e

Canadá já aparecem como

possíveis alíemaíívas, caso o

Brasil não consiga cumprir as
exigências ,da Fifa. O presidente da

CBF, Ricardo Teixeira, se mostrou

irritado com questionamentos de
uma jornalista canadense sobre a

segurança no Brasil.

Candidatas
Agora a "briga" é interna. São 18
cidades que se colocaram à

disposição para receber os jogos da

Copa, mas apenas '12 devem ser

confirmadas. Entre eias está

Rorianópolis, que tem como.pomo
fraco ser uma cidade considerada

pequena. As mais fortes são Rio de

Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Porto Alegre e, Brasília.

,
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Jogos Abertos de Santa Catarina
, JARAGUÁ DO SUL 2007

'i a 10 de novembro

"I� ,

"\l

�
< Celese
Ok1�S.A,

•

VIVO

I ri fo rrn aç Õ e s: www.jasc2007.com.br
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