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Gugu doa R$ 750 mil para escapar
de processo por falsa reportagem

- PÁGINA6
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Ameaça de enchente deixa a

região em estado de alerta

A pre'9�ÚpaçãQ com a possibilidade de uma nova enchente, ontem,.não tirou a tranquilidade de Antônio Cunha, que à tarde foi pescar

As gua;n�ç8is\d;eCorpo de bombeiros da região do Vale do provocando preocupação da Defesa civil, que também

Itapocu estão 'desde ontem em estado de 'alerta por causa está preparada para socorrer áreas que eventualmente
das fortes chuvas que caem na região, a exemplo do que possam ser alagadas.. No início da noite houve
ocorre em todo OSul do País. Até ontem às. 19h, o nível das desabamento de um muro em área próxima ao quartelda
águas do rio Itapocu havia subido cerca de três, PolíciaMilitarnaVila Lenzi.

'

- PÁGINA 5

SÓ UM EMPATE

Malwee faz 4xl no John Deere
e está a um passo da decisão

Uma grande vitória para lavar a alma e trazer a vanta
gem de volta para a Malwee. Com gols de Falcão,
Antonio, Valdin e James, o time jaraguaense bateu o

John Deere na noite de ontem em Brusque e precisa
apenas de um empate no tempo normal e na pror
rogação amanhã. Depois de terminar o primeiro tempo
empatado em 1 x l , o time voltou melhor e conseguiu
ven�er.o destaque positivo foi a participação maciça da
torCida, que lotou a Arena Multiuso e incentivou o time

dOinícioaofim. _ PÁGINA7
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AFINADOS

Municípios dão novo passo na
\ �

direção do Consórcio das'Aguas
Consultores do Programa de Modernização do Setor de
Saneamento do Ministério das Cidades estão em

Jaraguá do Sul elaborando protocolo de intenções que
levará a assinatura de prefeitos dos cinco principais
municípios do Vale do Itapocu, para a formação do

Consórcio das Águas. O documento deverá ser

concluído amanhã, porém, não obriga a participação no
projeto que, ao que tudo indica, terá gerenciamento dos
sistemas de água e esgotos pelo Serviço Autônomo de

Água e Esgotos de Jaraguá do Sul. - PÁGINA 3

MORADIA

Agricultores terão linha de crédito

para investimento em casa própria
Parceria firmada entre a Prefeitura de Jaraguá do Sul e o

Governo do Estado vai possibilitar que uma centena de

famílias residentes em áreas rurais sejam beneficiadas
através da Cohab ( Companhia Habitacional' de Santa

Catarina) com linhas de crédito para construção,
reformas e ampliações de casas. A rendamáxima exigida é

de até 12 salários mínimos. _ PÁGINA4

ICMS

Empresários cobram mudanças
em projeto dos cartões de crédito

- PÁGINA6

SEGURANÇA

Delegado'diz que investigação
sobre furto de veículos é difícil

- PÁGINA 4
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o efeito Severino
N a remota possibi

lidade de impeachment do
presidente Lula e de seu

vice, José Alencar, coisa

que nem mesmo opositores
mais ferrenhos desej am
agora, o presidente da
Câmara dos Deputados,
Severino Cavalcanti, do
PP, seria o substituto
natural por força da Cons

tituição. Esse é, também,
um dos motivos que levam

. os partidos políticos fora
da base de sustentaçãó do

governo a não pensarem
no afastamento do pre
sidente e do vice, além do

que preferem ver Lula e
,

Alencar morrerem à

míngua politicamente, o

que facilitaria uma

candidatura ao mais alto

posto da República.
Paradoxalmente,

Severino chegou à pre-

FRASES

sidência da Câmara dos

Deputados pelas mãos da

oposição também, em

momento de dissidência
incontornável entre alas
do PT. Tão logo assumiu,
tratou de empregar a

parentada, alegando
nec�ssidàde dese cercar de
pessoas de confiança.' E,

Jéferson, do PTB, um agra
do pago com dinheiro de
estatais e fontes privadas
para garantir os votos

necessários a projetos de
interesse do governo.

E, o mais grave, acha
que os parlamentares cita
dos pela C'PI constituída
para apurar as denúncias

... Presidente da Câmara dos Deputados não
crê em "mensalão" e prega pena branda para
os que usaram o caixa dois na campanha

incontinente, tratou de
defender aumento salarial

para os parlamentares, o

que já tinha prometido na

campanha pelo cargo

quando ainda espelhava o

azarão da disputa. Agora,
o pepista discursa duvi
dando que exista o tal
"mensalão" denunciado

pelo deputado Roberto

,

de' corrupção originadas
nos Correios, devem ter a

pena abrandada,
aplicando, se uma espécie
de censura em vez de

cassação dos mandatos, se
constatado que o dinheiro
que receberam destinava'
se apenas ao pagamento
de despesas de campanha
através de caixa dois. Ora,

QUINTA-FEIRA, 10 de setembro de 2005

neste caso a pena mínima
deve ser mesmo a cassação
do mandato pois compro'
va uso de dinheiro ilícito
e não declarado em bene
fício próprio. Comprovado
o envolvimento em cor,

rupção, cassação, que cabe
ao parlamento fazer, e

prisão, já da alçada do

Judiciário.
Atitudes como esta do

presidente da Câmara dos

Deputados levam ainda
mais ao descrédito os

parlamentares com assento

em" Br asíl ia de forma
generalizada, punindo da
mesma foram aqueles que
ainda honram o mandato

conquistado pelo voto

popular, E, mais, desonra
um poder constituído cuja
existência se justifica
exatamente pela defesa do
legal e do lícito.

"Vossa Excelência está em contradição com o Brasil. A sua presidência é um desastre para o

Brasil. Ou fica calado ou iniciamos um movimento para retirá-lo do carqo:
• Do deputado Fernando Gabeira, no plenário da Câmara, dirigindo-se de dedo em riste ao presidente da Casa, Severino Cavalcanti.

Instituição
Centenária

I Fatos & Pessoas I
. Fernando Bond

<'

Educação jesuítica
o médico Ernesto Francisco Damerau,
numa reminiscência dos tempos em que
foi aluno do Colégio Catarinense, discorreu
sobre a contribuição da educação jesuítica
nestes 100 anos. Presentes ainda à

solenidade, que reuniu mais de 1.500

pessoas, o provincial padre Guido Alois
Johanes Kuhn, o arcebispo metropolitano,
dom Murilo Krieger, o diretor do Colégio
Catarinense, padre João Cláudio Rohden, o
vice-prefeito da Capital, Rubens Pereira, o
presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Jorge Mussi e o secretário
da Administração, Marcos Vieira.

Florianópolis, - A comemoração dos
100 Anos do Colégio Catarinense, na
Capital, não é apenas o aniversário de

urna, instituição: é o momento de
,

ressaltar a importância de instituições
I

.

de ensino tradicionais, de origem
religiosa, que como as de Jaraguá do Sul
·e região contribuem de maneira
fundamental para a formação da
sociedade catarinense. Na sessão

magna (foto) realizada anteontem à
noite em Florianópolis, o governador
Luiz Henrique afirmou que, na tradição
dos seus 100 anos, o Colégio
Catarinense"resgata a memória de um
Brasil que nós queremos - e perdemos':
O governador evocou um Brasil
caracterizado pela confiança mútua,
pela honestidade e pela segurança dos

cidadãos, e lamentou a perda desses
valores. Segundo ele, os 100 anos do

Colégio Catarinense foram marcados

pela educação universal e por um

sentimento evangélico na pedagogia,
que mostram que "podemos ter de volta
aquele Brasil que construímos e com o

qual sonhamos':

CORREIO DO POVO Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 I Caixa Postal 19 I Centro I
Jaraguá do Sul- SC I Tel.47 371-19191 Fax 276-32581
e-mails: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comercial@jornalcorreiodopovo,com,br

Fotolito: Cromoart I Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 ICEP 89256-500
Vila Baependi I Jaraguá do Sul- SC I Tel.47 370-7919
cromoarte@terra.com.br I graficacp@terra.com.br

Sugestões dos empresários
o Conselho das Federações Empresariais
de Santa Catarina formalizou a entrega das

propostas de alterações ao projeto de lei do

deputado Dionei Walter da Silva que
obriga as operadoras de cartão de crédito a

disponibilizar equipamento adequado para
fazer a transmissão das operações à
Secretaria da Fazenda. As- sugestões foram
repassadas pelo assessor da Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDLl,
João Alfredo de Campos Filho, e pelo
deputado Dionei, -ao relator do projeto,

.

deputado Vânio dos Santos.
O empenho de Dionei na solução da

polêmica da chamada TEF está sendo
reconhecido em todo o Estado pelas
lideranças empresariais. O deputado está na

matéria de capa do jornal da FCDL que
passa a circular nos próximos dias.

Diretor Diretor-Corporativo Editora
Francisco Alves Fernando Bond Patrícia Moraes

Escola integral
Pesquisa realizada pelo Fundo das

Nações Unidas para a Infância (Unlcef)
em vários países do mundo aponta:
crianças que têm a oportunidade de
estudar em tempo integral conquistam,
na vida adulta, uma renda 20% superior à
das que permanecem na escola por meio

período. Na Europa, Estados Unidos e em

alguns países da Ásia e da América Latina,
como Coréia e Chile, a dupla jornada é

prática corrente associada ao

desenvolvimento sócio-econômico
desses países. Santa Catarina iniciou a,

experiência em 2003 com cerca de sete.

mil estudantes de Ensino Fundamental de
18 escolas públicas, passou para 71 no

ano seguinte e e.ntrou no segundo
semestre deste ano com 88 oferecendo
jornada de oito horas.

Mais escolas
professores das novas escolas em tempo
integral recebem capacitação durante
toda esta semana para atuar no Projeto
Escola Pública Integrada e estendê-to a

um total de 100 até o final do ano. A
Secretaria de Estado da Educação, Ciência
e Tecnologia promove até amanhã, no
Grande Hotel, em Itajaí, uma formação
ministrada por profissionais do Instituto
de Planejamento, Pesquisa Social e
Estudos Avançados. Participam 89

professores e diretores das 17 escolas

que abraçaram o projeto em 2005.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

o ranking que ninguém
quer liderar

Recentemente, relatório
realizado pela ONU aponta O
Brasil como o país com a maior

desigualdade social da América
Latina. Aqui, os 10%mais ricos

ganham 32 vezes mais do que
os 40% mais pobres, sendo que
no Uruguai esta diferença é de
9 vezes.

Entre ricos e pobres ergueu-se um muro,
Recentemente um telejornal mostrou um do�
maiores , mais caros e luxuosos condomínios do
Rio de Janeiro, convivendo em seu portão Com
uma "boca de fumo" no pé da favela. Como
acordar, abrir a janela e deparar com tamanha
miséria, diariamente?

Isso nos faz refletir que talvez nossa situação
seja mais crítica que a de muitos países da África,
pois estes países vivem a pobreza generalizada que
os toma iguais; que talvez seja menos cruel quea
desigualdade , que gera a revolta. Revolta que
ainda mais se agrava quando vemos a corrupção
na política ser amenizada por uma possível
estabilidade da economia ; como se esta

estabilidade atingisse quem vive à margem dal
sociedade, na linha da miséria.

O desemprego {que hoje atinge'SO% dos jovens
domundo) e o trabalho informal contribuem para

que essas diferenças aumentem. Quem tem carteira

assinada, recebe seguros e garantias do Governo;
do outro lado está mais da metade da população,
Como não ver a criminalidade aumentar com

tamanha falta de perspectiva, dignidade e auto,

estima de um povo e, principalmente da

juventude, tão distante do acesso à tecnologia,
hoje tão exigida no mundo corporativo? Segundai
a ONU; 51% dos brasileiros trabalham no setorl

informal. Desconhecem o significado da palavra
"aposentadoria"; não recebem um centavo da,
Previdência e vivem com as sobras das riqueza�1
produzidas no país. São pessoas que já �e

acostumaram com a idéia de que salário �el

complementa com assistência social e que leite,i
fralda e açúcar se compra com o dinheiro do Bolsaf
Família. I

Um outro estudo, feito pelo Banco Mundial,

ap.
anta que o Brasil está entre os países com mais liprogramas sociais, mas isso não é solução, pOIS

diante de problemas estruturais, o efeito desses

Iprogramas acaba sendo muito pequeno. "Para
reduzir o abismo entre os brasileiros mais ricose

os que vivem em favelas deve ser prioridade
reduzir o déficit da Previdência", indica a

Organização das Nações Unidas , porque o'

dinheiro que vai para .cobrír o rombo dasl
aposentadorias (a cada ano, mais de R$ 10�,
bilhões) deixa de chegar a escolas e hospitais,
pois, hoje, o investimento feito em educação e

saúde no Brasil é praticamente o mesmo que se

gasta com a Previdência, ou seja, cerca de 12%
do PIB. Derrubar o tal muro que divide pobres e

ricos é um trabalho árduo, para muitos anos,que
deve envolver, não só o Governo, mas tambéII1
empresários, ONGS e sociedade civil.

.

O país que pretende ser respeitado no cenário I

mundial precisa criar hoje uma política' sóciO':
econômica e de inclusão social que possibilite nO

futuro a erradicação da miséria.
-

O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas'
feiras nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desculpem
rn destes "caprichos" da

ar u

a'tica a frase de abertura do
oform' .

ial da edição de terça-feira, 30, do
ditor! .

" umiu': Espelhava Justamente a
p,s '

do bai Jh
, 'dade que o deputa o aiano ut ay
UVI f' (nã ') dIhães Júnior asse autor nao e e
aga d M'"

.

'elO de lei propon o que o tntsteno
rOJ ibid de i

.

ublico seja prol I o e Inve:tlgar_
I'ticos envolvidos em corrupçao, do

01
bli f

.

residente a Repú rca a pre_ eíto, exceto
ereadores, embora nao poucos

lamentares, notadamente da esfera
ar .

dera I, defendam ISSO com outras

:Iavras em conversas não tão públicas.

�. Perigo
Ter,ça-feira, 30 de agosto, 16hs5,

,

Composição ferroviária atravessa o início
da rua Reinaldo Rau e a cancela ele
trônica não baixou para interromper o
fluxo de veículos, embora soasse o alerta.
Ontem, 9h35, o fato se repetiu. Por volta
de 11 horas, de novo omesmo problema.
Trata-se de via pública de acesso ao

centro da cidade por onde circulam
milhares de veículos quase que 24 horas
do 'dia. Isso não quer dizer que, antes,
com controle manual, não ocorressem
acidentes, até com mortes, Mas desenha
se uma tragédia anunciada.

� Sai debaixo
o vereador Carione Pavanello (PFL)
apresenta hoje emendas que vão

esquentar o plenário. Uma delas reduz

em 50% os atuais salários do prefeito,
da vice-prefeita e dos secretários. "Se

não há dinheiro para exames e cirurgias
de alta complexidade ou para asfaltar

ruas, por exemplo, e se a proposta do
Executivo com a reforma é mesmo

economizar, então, que o faça verda

deiramente': disse. Outra: extinção do
'130 salário para os vereadores, aprovado
na legislatura passada/Também temos

que dar o exemplo': defende.
'

� ,Melhorando
A Câmara de Vereadoresde Joinville, com,
19 vereadores, tem orçamento anual de

R$ 17 milhões. Mas já deu dois passos que
caíram na simpatia .da comunidade. Um
deles foi abolir o recesso de trinta dias no
mês de julho, afinal, os vereadores eram

remunerados da mesma forma. O mais
recente foi a extinção da remuneração
paga quando ocorriam sessões extraor

dinárias, fossem convocadas pelo Exe
cutivo ou o próprio Legislativo, numa
média de 12 ao ano. Nisso, municípios
como Guararnirirn, Corupá e Schroeder já
inovaram há alguns anos.

Depois da reforma administrativa, o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) pretende encaminhar
projeto do plano de carreira e salários dos
servidores públicos de todos os níveis. Hoje,
é uma barafunda de valores, injustiçando
não poucos, visto atos de prefeitos que o

antecederam, criando cargos e funções não
previsto no quadro vigente.A proposta está
na fase de estudos e deve envolver a 2-"
participação de representantes do sindicato ,�)
da categoria, materializando o prometido �;';

, diálogo permanente já nos primeiros dias
de governo.

ue

�:II Consultor �i� �ue
ão sterna permitira
el ,rmação de caixa

ta ara investimentos
I'a

J
'

S A'ARAGUA DO UL - cnaçao
I Consórcio das Águas,

n�1 oposta levantada pelo ex

ra efeito Irineu Pasold (PSDB)
I

ia },90�;,p�ra gerensia.m��5°
nico dos sistemas de água em

D' I ,t.ltj !�:h )( 'l.� I i 1. I,' .

I' '.,

�goto nos CinCO marore s

�unicípids'do Vale/do Itapocu
'

n 'loSamae (Serviço Autônomo

'I unicipal de Água e Esgoto) de
a [aguá do Sul, pode ser a

I
ternativamais viável doponto

'

e vista operacional e eco
OI 'mico para a microrregião. É o

1 ueafirmam os consultores do
MSS (Programa de Moder-
I ,

� izaçã.o do Setor de Sa-

� fa�entoL vinculado ao

I linistério das Cidades que1 I t.

11 1tão na cidade desde a

,gunda-feira para elaborar o

I r[ot�colo de Intenções do

,onsorcLO Regional de

rneamento da Bacia do
rapocu".

: O documento, qu� deve ser

�ncluído e assinado pelos
refeitos dos'cinco municípios
manhã, é uma manifestação.do
nteresse das administrações
.unicipais em participar, porém
O exige a obrigatoriedade em

�erir ao consórcio. "Assinada

rta carta de intenções, caberá

LUCRATIVO

POLíTICA

interior do Estado, divulgando a

importância de votar "SIM" no
Referendo de 23 de outubro.

Hoje também deve ser instalado
naAssembléia Legislativa um fórum

parlamentar em defe�a do

desarmamento, do qual Dionei. e
outros deputados vão fazer parte.

ARGUMENTOS - Estatísticas

apontam que cerca de 38 mil'
brasileirosmorreramno ano passado
vítimas de armas de fogo, que
respondem por 70% dos homicídios.
Conforme o Mapa da Violência

montado pela Unésco, uma pessoa

morre a cada 15 minutos no Bràsil
,

vítima de arma de fogo. Uma pessoa
que anda armada tem 75% màis

forma, a Assembléia Legislativa de
Santa Catarina dará sua

contribuição ao esclarecimento do

tema", disse o presidente da

Comissão de Segurança Pública,
deputado Dionei da Silva (PT). '

Ele frisou que 'o Estatuto do
Desarmamento não 'saiu da cabeça'
do atualgoverno,mas é uma iniciativa
de parlamentares dosmais diferentes
partidos. No Congresso Nacional,
existem duas frentes parlamentares,
uma' pró e outra contra o

desarmamento, ambas compostaspor
deputados de vários partidos. Com a

audiência pública, o deputado
,

Dioneivaidar a largada emuma série

de eventos que pretende realiz'ar no

Documento deverá ser concluído até sexta-feira para assinatura

relação ao custo dos serviços,
que vão diminuir. Mesmo que a

tarifa permaneça a mesma, vai

haver um excedente signifi
cativo para os municípios, que
poderão ampliar a, cobertura e

melhorar a qualidade da água
e, com o tempo, investir na rede
de esgoto", garantiu.

Ainda segundo o consultor,
através do consórcio serão criados
fundos de investimentos dos

municípios para assegurar as

melhorias �ecessárias. "Parte dos
recursos' que caberá ao Samae

pela prestação do serviço vai para

uma conta e a outra parte vai para
a conta de investimentos, uma

segurança para as duas partes",
disse Nazareth, acrescentando

que cada município terá seu

plano de investimentos para
definir previamente onde o

dinheiro excedente será aplicado.
"Estudos indicam que é possível
reverter 30% do que se arrecadou

para novos investimentos, ao

contrário da tarifa centralizada,
aplicada pela Casan e com gastos
mais elevados se comparado ao

custo operacional do Sama�",
concluiu.

;J1
mosaico@jornalcorreiodopovo_.com,br
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�
refeitos assinam protocolo

:�ara o Consórcio das Águas
a cada prefeito, se ,hou�er
interesse, encaminhar o projeto
para a Câmara de Vereadores",
explicou o consultor do PMSS,
Pery Nazareth.

'

A efetiva implantação do
consórcio deve levar cerca de
dois anos, devido aos' trâmites
burocráticos, mas os cinco

municípios têm demonstrado

interesse em aderir à proposta e

.participado das reuniões para
tratar do assunto, afirmou o

consultor. "A vantagem do
consÓrcio 'é que os municípios
vão passar a exercer uma coisa

'que têm competência pela Lei,
mas não exercem, que é o

controle e a prestação destes

serviços", disse.
Segundo Nazareth, os

municípios não precisam aderir
ao consórcio simultaneamente,
até porque alguns ainda não
terminaram os atuais contratos

com 'a Casan (Companhia de

Águas e Saneamento). Ele tam
bém disse que inicialmente são'

necessários apenas dois parti
cipantes .e que, uma vez apro
vado o projeto pelas Câmaras,
será c�iada uma autarquia "para
regularizar o abastecimento de

água e esgoto".
J á o 'órgão operador será o

Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto),
de Jaraguá do Sul, que, "segundo
o consultor, dispõe de quase toda

I

a infraestrutura e profissionais
necessários para atender o

consórcio. "Outra vantagem, se

comparado à Casan, é com

: udiência abre debate sobre Referendo do Desarmamento

chances de morrer do que 'Uma que
está desarmada.

'

O deputadoDionei acreditá que
a proibição do comércio de armas de
fogo emunição vai ajudar a diminuir
a violência na sociedade, reduzindo
principalmente o número demortes

banais, decorrentes de acidentes e

atos impensados. "Sabemos que o

desarmamento não é a únicasolução
para o problema da violência. A

desigualdade social, a qualidade de

vida, a eficiência dos sistemas de

justiça e segurança pública são

responsáveis por 'grande parte das

tragédias humanas, mas precisamos
tratar cada um desses fatores em suas

instâncias específicas", ponderou.

FC

! FLORiANóPQUS - AComissão de
�gurança Pública inicia hoje o

ebates b R co re o eferendo do Desar-
I entonaAssembléia Legislativa,
, ,urna audiência pública que será
�alizada no plen�rioOsny Régis, às
'd�oras. Devem participar da� lencia a id d, uton a es e represen-
tesda ied d

'

I SOCle a e civil organizada�d,
'

id
osmOVUUentos que defendem

esarm "

ll1e
amento quanto dosmovi-

�;osque são contrários aoEstatuto.
r'e Somos defensores do "SIM" no
e'erendo d d'

'

cid"
o ra23deoutubro, que

ira sobre a proibição ou não,a venda d
,

e armas de fogo e

IUU1Ção n B '1Pr "

o rasu, mas queremos°P1Clar I'o rvre debate. Dessa

� Em pauta

,i r

iq

Vereadores criticam .Peixcr por -��
, ,.,

afirmar que existe revanchismo );
GUARAMIRIM - Os vereadores

criticaram as declarações Ido
prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL)
que, em entrevista-ao Correio do
Povo publicada no último sábado,
afirmou existir revanchismo de

alguns legisladores com relação à

administração municipal. Na
sessão da última terça-feira, o

presidente da Casa, Marcos
Mannes (PSDB) e a vereadora
Maria Lúcia Richard (PMDB) se

pronunciaram na tribuna con

trários às afirmações do prefeito.
Maria Lúcia disse não concordar

com as declarações de Peixer e voltou
a afirmar que a função do vereador é
fiscalizar e acompanhar os trabalhos
do Executivo. "Que revanchismo é

este? Não é revanchismo. Quando a

gente pensa que vamos nos

harmonizar e sentar e ver o que nós
temos que fazerpelonossomunicípio,
surgem estas coisas.Comque objetivo
isto é colocadonamídia?", questionou
a vereadora.

ParaopresidenteMarcosMannes,
oprefeitodeclarouexistir revanchismo

'0

devido à Câmara ter encaminhadojg
na semana passada um termo de

r\

denúncia à administração. No ';
documento, os vereadores cobram

- •

esclarecimentos para o caso de;n
Maristela Cecília Balsanelli, que' p
procurou os vereadores alegando ter.:; ')
pagadopara fazerumexame,mas que ':l
o recibo de pagamento teria sido

"':1

emitido eJ1? nome da Prefeitura e
_,

,(_,
entregue naSecretaria.

Mannes disse que a "Mesa
Diretoranão vaiengavetarnenhuma
denúncia" e que os vereadores estão I,"abertos à população". Segundo o

vereador, nã� procede a afirmação, I
do prefeito de que os vereadores/,criticam a administração, "parai
aparecer na mídia". "Fazemos um I
trabalho transparente e se existirem I'irregularidades elas vão aparecer. Já I

que ele (Peixer) diz que não poderri-J
ser provadas, vai ter que dizer à -

,

Câmara se está correta a denúncia
ou não. Estamos aguardando até

quinta-feira (hoje). A partir daí a
Câmara vai tomar as devidas

providências", ameaçou.
ARQUIVO CORREIO/R,API;iAEL GÜNTHER

Maria Lúcia aflrma que papel do vereador é fiscalizar o Executivo

A FESTA DO:�
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO t,

LOCAL:NOTRE -;
17 DE SETEMBRO'

23:00h'
IN ,���R$ 15,00

.
V!IHUtlW!A1ro1 SO,I.ISIM iCei tIlRll Di IlRD,l0t '.:

ACIJS
PoSIO Mime· Kohlbach
O Bolitário • Shopping
Chopperia 115
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PANORAMA

.CORREIO,ECONÔMICO,_
Crescimento
A economia brasileira cresceu 1,4% no segundo trimestre em relação'

,
aos três primeiros meses deste ano, segundo dados divulgados
ontem pelo IBGE. Esta é a maior taxa de expansão desde o primeiro
trimestre do ano passado, quando a economia havia crescido 2%. O

resultado marca o aquecimento da economia nacional após dois
"trimestres de,expansão mais lenta. No primeiro trimestre deste ano,d
a soma dos bens e serviços produzidos no país havia resultado numa
'expansão de 0,4%, resultado inferior ao dos últimos meses do ano

passado.quando o PIB (Produto Interno Bruto) havia crescido 0,7%.
"

.,

:

Os investimentos cresceram 4,5% em relação .aos três primeiros
=rneses do ano.

<No primeiro trimestre do ano, os investimentos haviam recuado
.e 3,6% e no final do ano passado haviam registrado queda de 2,9%.
� -

:; Consumo dasfamílias
�j o consumo das famílias
") também deu sinais de
" recuperação, após queda de

0,2% no trimestre anterior. A

melhora da renda e a

" ampliação do crédito

i: garantiram uma expansão de

t: 0,9%.A análise sob a ótica da

!� demanda mostra que mesmo

� com uma taxa de câmbio

� considerada desfavorável para
': quem vende seus produtos
: no exterior, as exportações
�' mantiveram um papel
�"-

. .

c Importante no crescimento

. ! econômico com expansão de

(� 3,3%.
,�
I'

Importações
As importações cresceram

pelo sétimo trimestre
consecutivo e registraram
expansão de 2,4%. Analistas
afirmam que o resultadoé

positivo-pois o dólar baixo
serviu como estímulo à

�ompra de máquinas e

.�. equipamentos.
O consumo do governo
cresceu 1,1% no período, após,"

" alta de 0,3% no início do ano.

concurso: 695
06 - 11 - 13

21-40�52

Setores
I A análise sob a ótica da

produção revela a forte

recuperação da indústria, que
havia registrado queda de 0,8%
no primeiro trimestre. No

segundo trimestre, a indústria
qanhou fôlego e cresceu 3%.A

agropecuária apresentou
crescimento de 1,1% no

segundo trimestre após ter
segurado a expansão rio início
do ano. Os serviços registraram
alta de 1,2% depois da queda de

0,1% no primeiro trimestre.

Confiança caiu
A confiança do consumidor em

relação ao futuro caiu pelo
terceiro mês consecutivo e

atingiu em agosto o pior
patamar já verificado desde
outubro de 2002� Já a avaliação
do consumidor sobre a situação
atual do país e da economia é a

pior dos últimos 12 meses. Para

39,9% dos entrevistados, a
economia hoje está pior do que
há seis meses. Apenas 9,5% dos
chefes de famílla consultados
estimam que houve melhora.

redacào@jornalcorreiodopovo.com.br

Quina
concurso: 1492
06 - 39 - 42
59 - 74

Lotomania Loteria Federal
concurso: 549

11 - 1'4 - 20 - 30 - 31 - 40 - 44

46 - '49 - 50 52 - 54 - 58 - 63

73 - 74 - 80 - 87 - 92 - 93

concurso:03965

1° Premio: ,74.450
2° Premio: 46.953
3° Premio: 52.940

Abandono de emprego
Comunicamos ao Sr. ANTONIO A RODRIGUES ROCHA, portador da CTPS
98804 Série 00017 /RS que o seu não comparecimento ao local de trabalho
desde 01/08/2005 caracterizou-se em ABANDONO DE EMPREGO conforme
o previsto no artiqo 482 letra I da CLT. Pedimos o seu com-parecimento em

nossa empresa munido de sua CTPS para que possamos promover a rescisão
de contrato de trabalho e dar baixa em sua CTPS. Iguaçu Com. e Serviços
Ltda, Cnpj n° 02 093 523/0001-55 Massaranduba/SC 01.09.05

;
.

oCorreio Errou·
• Diferente do que foi publicado na edição do último dia 29, não há falta de vagas

; na escola Chico de Paulo, De,acordo com o presidente da APp, Agenor Bollauf,
� existe, sim, a necessidade de construção de mais duas salas de aula, já que a
; escola trabalha atualmente com turmas multi-seriadas.
; • O Residencial Jardim das Hortênsias localiza-se no bairro }araguá Esquerdo e

não no bairro Jaraguá 99, conforme noticiado na coluna Mo�aic9,edíç�0 de ontem.

ELls BINI

.... Objetivo é fixar
os agricultores no

campo e evitar o

inchaço das cidades

JARAGuÁ DO SUL - Uma
centena de famílias da zona rural
de Jaraguá do Sul devem ser

beneficiadas, a médio prazo, com

o projeto Moradia Rural, que
integra o Programa Nova Casa,
desenvolvido pelo Governo
Estadual, através da Cohab
(Companhia de Habitação do

,

Estado de Santa Catarina). O
projeto vai beneficiar pequenos
agricultores com uma linha de

,financiamento para a construção,
reforma e ampliação de suas casas,
levando em conta as necessidades
e, ao mesmo tempo, garantindo a

preservação domeio ambiente: O
objetivo é fixar o agricultor no
campo e evitar o êxodo rural.

.De acordo com o secretário

municipal da Habitação, Alberto
João Marcatto, a Prefeitura será

parceira na execução do projeto, e
j á abriu inscrições para os

interessados em' re�eber o

benefício. Pata se cadastrar, a

família terá de ter renda de até 12
salários mínimos e a seleção dos

QUINTA-FEIRA, 10 de setembro de 2005

HABITAÇÃO

inscritos levará em conta critérios

como tempo de moradia no 10c;1,
condições habitacionais e número

de filhos. "Daremos prioridade para
as -farnílias mais carentes",
destacou o secretário. "Muitas
vezes opequeno agricultor não tem
condições de fazer melhorias em

sua propriedade, ou acontece de
um filho se casar e não ter como

construir uma casa, o que o leva à

se inscrever em programas de
moradias populares construídas na
cidade, como aconteceu no bairro
Jaraguá 84. Ali há casos de pessoas
que trabalham no campo e 'têm de
voltar para a cidade todos os dias",
exemplifica. Segundo ele, o início
das obras está previsto para janeiro
do ano que vem. "O projeto prevê
a construção de 100moradias com
até' 70 metros quadrados cada,
que serão construídas em etapas",
�formou.

,

INVESTIMENTOS

SegundoMarcatto, o Governo do
Estado ainda não definiu o valor

que será destinado para o projeto
emJaraguá do Sul e nem: o limite a

ser financiado a cada família, mas,
já é certo que os beneficiados terão
mais de uma opção para quitar a
dívida. "Não haverá a necessidade
ele pagamentos mensais, e a '

quitação poderá ser feita em

parcelas pagas na época das

Projeto de moradias rurais
deve beneficiar 1 00 famílias

Imóveis serão escriturados segunda-feira para serem ocupada

colheitas", informou o secretário.

Ele disse, ainda, que a Prefeitura
esta vendo junto ao lbama, a

possibilidade do município usar

madeiras apreendidas pelo órgão
na construção das casas.

JARDIMDASHORTÊNSIAS
- Na próxima segunda-feira, o

Registro delmóveis entregapan
Secretaria da Habitação, a!

escrituras dos 1.44 apartameme
construídos no bairro Jaragua e

Esquerdo. A partir daí, as famíli�,'�
serão chamadas para assinar O! '

contratos de propriedade e poderiQ D

habitar os apartamentos. t

Delegado diz/que é difícil recuperar 'os veículos roubados
c

JARAGUÁ DO SUL - o delegado
Antônio Godoy disse ontem que
ainda não há pistas sobre 'o paradeiro
dos três veículos furtados esta semana.

,

Na última terça-feira, no período
entre 19h e 23h, dois carros - umGol
VW placa EAR 9215 e um Fiat
Fiorino placa LWY 2254, ambos de
Jaraguá do Sul - que estavam
estacionados em frente à Acijs
(AssociaçãoComercial e Industrial),
na rua Georg Czemiewicz, foram
furtados. Na madrugada de terça

JARAGUÁ Do SUL - Na reunião
mensal da CDL (Câmara dos

Dirigentes Lojistas), realizada
ontem na AABB (Associação
Atlética Banco do Brasil), o

presidente da entidade,
Waldemar Schroeder, anunciou
a preparação da campanha
"Sonho de Natal". De acordo
com ele, mais de 500 esta

belecimentos comerciais foram
convidados para participar da

campanha, que vai distribuir R$
80 mil em prêmios: 'um' vale-
compra para aquisição de uma

"
_ '._� _ �. __ H_� ....� ......._ ......

para quarta, na rua Henrique
Marquardt, que ficapróxima àAcijs,
{oi furtada umamoto Honda HTA
C100placaMAB 9730, deSchroedet

De acordo com Godoy, que
acredita que os três furtos podem ter

sido cometidos por pessoas que
"trabalham juntas", devido à

coincidência dos locais e horários, é
muito difícil a recuperaçãode veículos
que são furtados ou roubados porque,
o município de Jaraguá do Sul tem
muitas saídas. "Os ladrões têmopções

casa, no valor de R$ 40 mil, um
automóvel, no valor de R$ 35 mil,

. e mais dez vales-compra, no valor
de R$ 500,00 cada um.

Schroeder acredita que as

vendas de Natal, esse ano,
deverão superar as de 2004 em

20%. Segundo ele, a entrada do
verão também ajuda a aquecer
as vendas, principalmente para os

públicos feminino e jovem. "Nos
últimos balanços anuais têm-se
notado uma queda no volume de
vendas ano a ano, porque caiu

muito o poder. aquisitivo das

�V/AÇA�CANARINHO�. '

Uína Transportadora de Vidas.

Lazer - Turismo .. Fretamento

de fuga para Pomerode, Corupá, São
Bento do Sul, Blumenau, [oinville,
Guaramirim, São Francisco do Sul e
atémesmo pela SC 413. "Por is�o, se

, eles não são pegos em flagrante fica '

difícil o trabalho de investigação",
explica.

FURTOEMRESIDÊNCIAS
- Durante omês de agosto, adelegacia
registrou36 furtos a residências, 23 de
veículos, 14 a estabelecimentos
comerciais, e um furto a repartição
pública. Em julho foram 31 furtos a

residências, 19 de veículos, jjl
estabelecm{entos comerciais e ciw

a repartições públicas.

pessoas, mas no verão e na época
de Natal há sempre um incre
'mento considerável, princi
palmente, nos setores de calçados
e vestuário. O sorteio de brindes
é outro fator que ajuda a

fortalecer o comércio local neste
período", diz.

O presidente da. CDL
observou que os lojistas têm tido
queda nos lucros, pois são

obrigados a fazer promoções e dar
grandes descontos para aumentar
suas vendas e cumprir compro
missos .com fornecedores.
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RIA HELENA DE MORAES

,l\ Muro desaba na

ila Lenzi e interdita

arcialmente a rua

I ecO Spézia
jARAGUÁ DO SUL - Todas as

arnições de Corpo de Bombeiros
I amierorregião estão em estado'

e alerta por causa da chuva, que

I omeçoú na terça-feira. O Rio

I apoeu subiu quase três metros

ima do nível normal, preocu
ndo os bombeiros de Jaraguá do

uI. Se continuar chovendo e o

'vel da água ultrapassar os três

etros toleráveis, poderá haver

agamentos em pontos da cidade

�siderados áreas de risco pela
'fesa Civil. O conselho, para
em mora nestas áreas é que não

pere a água invadir as casas. ''As
oas devem se preparar para um

ível alagamento levantando os

óveis e retirando as crianças",
conselha o socorrista Neilor

.

hcenzi,
Até o final da tarde de ontem

a enhuma casa havia- sido
vadida pela água. O caso mais

'I ave aconteceu na Vila Lenzi. O

ui esmoronamento de um muro

hterditou a Rua Neco Spézia,
.
roximidades do quartel da PM.

00 De acordo com os socorristas que
atenderam a ocorrência, o

oeslizamento impediu a passagem

QUINTA-FEIRA, 1° de setembro de 2005

PERIGO

'Defesa Civil da região em

alerta por causa da chuva

Bombeiros de Guaramirim

precisam de equipamentos

FOTOS CESAR JUNKES

GUARAMIRIM - O comandante
do Corpo de Bombeiros Volun

tários, Nelson Gonçalves de Oli

veir� (foto abaixo) disse ontem que

a corporação não tem equi
pamentos suficientes para atender
casos de catástrofes. Outra

reclamação de Oliveira é quanto
ao Conselho Municipal de Defesa
Civil, que ele diz ter sido formado-

.

já há algum tempo, mas ninguém
sabe quem são os integrantes. O
comandante afir-ma que somente

o Corpo de Bom-beiras tem se

responsabilidade pelas ocor

rências que acontecem na

cidade. Ele teme que a chuva

que tem caído na região desde a

noite de terça-feira possa causar

problemas em vários ,pontos dão

município. Até o final da tarde
de ontem, tudo estava sob

controle, mas todo os socorristas I
.

I
ficaram em alerta. IEntre os equipamentos neces-Isários, Oliveira cita colete salva

vidas, barcos,motores de popa, serras I
elétricas, lonas, colete para socorristas, I

roupas para incêndio e para produtos IIperigosos. O comandante salienta

que a corporação tem algyns I
equipamentos de resgate ejsalvamento, mas não em quantidade
suficiente. . I

I
mM w",,,

I
I

Com três metros acima do nível normal, o rio ltapocu causa preocupação pela ameaça de enchente
,

'

de carros: Só passavam pelo local'
bicicletas e motos. O muro tinha

três metros e foi construído há 12

anos. O proprietário Ari Bonatti
conseguiu, com a ajuda dos

vizinhos, liberarmeia pista da rua

ainda no início da noite de ontem .

Os Bairros considerados ponto
de risco são Ilha da Figueira,
Amizade, Vila Lalau, Centenário, .

Vieira e João Pessoa. O co-

mandante do Corpo de Bombeiros
de J araguá do Sul, Maicon

Leandro da Costa, salienta que

apenas partes destes Bairros

correm risco de alagamentos. De
acordo com ele, todos os

voluntários estão de sobreaviso

pois podem ser chamados a

qualquer �6mento.
O Bairro, Ilha da Figueira é o

mais propenso a alagamentos,

,"'Ur
'M

�\ "'-?" ,...

<

.;p" t'� •• <,�

Ou desabou ontem na rua Neco Spézia, Vila Lenzi, próximo ao quartel do 14° Batalhão da PM

especialmente nos fundos da
Escola cfe Ensino Fundamental
Waldemar Schmitz. Sempre 'que
chove forte, o terreno é alagado e

muitas vezes a água atinge o pátio'
da unidade de ensino, que j§. foi
construída'com' pilares altos. No'
Bairro Rio Cerro alguns
agricultores tiveram suas lavouras

submersas, especialmente nas

proximidades daNanete Malhas. Bombeiros de Guaramirim agem sozinhos em emergências

Governo investe em infra-estrutura
na Regional deAraranguá.

,
•

I
I

'1
,

I
• I

,

.Na área da infra-estrutura, o Governo já garantiu melhorias para diversas rodovias
estaduais e municipais da Regional de Araranguá. Foram cerca-de R$ 18 milhões

aplicados, dos quais R$ 6 milhões foram destinados à recuperação da rodovia

se 450, entre São João do Sul e Praia Grande. Além disso, 100 abrigos de

passageiros foram instalados ao longo das rodovias da Regional. É o Governo do

Estado pensando na segurança e na integração dos catarinenses.

"

'.
",

I '",

secretariadeEstado do
DesenvolVimentó
Regional emAraranguá .

"
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Brincadeira com isqueiro
quase destrói borracharia

GUAMMIRIM - Aldo Barbosa,
. Velho e a esposa Jane levaram um

grande susto ontem à tarde. A
borracharia deles, localizada às ,

margens da BR- 280, logo depois
do Portal, quase pegou fogo. Quem

. avisou o casalfoi o filho Lucas, de
cinco' anos, que sem querer,
acabou colocando fogo no depósito
de câmaras velhas'. "Ele estava

brincando com um isqueiro e

acabou cblocando fogo nas

câmaras", conta o pai do garoto
que; com a ajuda de funcionários

e amigos, conseguiu acabar com
as labaredas antes mesmo da

chegada do Corpo de Bombeiros..
A perda foi pequena e apenas de
ordemmaterial, o que deixou todos
aliviados. Lucas, depois.que viu as

chamas, teve presença de espírito
para correr e chamar os pais.
Mesmo assim, passou o resto da
tarde de castigo, no quarto.

Quatro caminhões pipas - dois
de Jaraguá do Sul e dois de
Guaramirimi - foram deslocados
para atender a ocorrência.

CESAR JUNKES

Q ando bombeiros chegaram, fogo já havia sido contido

,

. ."�.

INFORMATIVO",�������� .��W
: Projeto Âncora é exemplo para o Brasil
i Iniciativa da ACUS, por meio' da Vice-presidência para Assuntos de
: Segurança, tem como defensora empresárioNilton Roque Zen, Presidente
: do Conselho Comunitário p'E;nitenciário. Sua finalidade é a reinserção
: do apenado, através do trabalho no 'Presidia de Jaraguá do Sul, com a

: parceria de empresas e institulçôes locais, o que assegura atividade

i laboral a quase 90% dos apenados, garantindo-lhes a' oportunidade de
:. ganhos para ajudar no sustento das famílias e a redução dê! pena.
i "Reeducar os apenados é uma tarefa sem fim. Junto com o trabalho,
: cursos e orientações, também oportunízarnos a assistência jurídica,
i familiar e reliqiosa" explica Nilton Zen. As parceriassão fundamentais
; para que o Projeto dê resultados. Isto efetivamente está acontecendo: a
! prova são os vários prêmios nacionais recebidos e convites para explicar
: o modelo, também copiado .. As iniciativas são possíveis porque as

i parcerias são muito fortes-em Jaraguá do Sul, informa Nilton Zen. Outro

: exemplo, inédito no Brasil, são os módulos de recuperação, projeto
: doado pela AEAJS, com celas no térreo e oficinas na parte superior, alémI . '

, da área de recreação, construção bancada pela iniciativa privada.
Enquanto a sociedade participa com programas.efetivos à reeducação
dos apenados, o Governo Federal, através de ato de Ricardo Berzoini,
Ministro da Previdência Social, taxou contribuição sobre o trabalho
deles. Zen critica severamente a medida, afirmando que é um desestímulo
ao feito voluntariamente para a reinserção, tarefa que caberia aoGoverno,
mas que não consegue fazer.

Falecimentos
Faleceu às 03:40h do dia 31/08,0 senhor Otávio Monarin,com
,dade de 75 anos;Ovelório foi realizado na Capela Mort�ária da
yila Lenzie o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

faleceu às 08:00hdo dia 31/08, a senhora Francisca Maria de

Souza, com idade de 89 anos, O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério da igreja Dom Bosco.
faleceu às 12:00h do dia 30/Q8,a senhora Isabel Lorentina Fraga,
:com idade de 83 anos. O velório fo'i realizado na Capela Mortuária
ida Vlla Lenzi e o sepultamento nóxemltérlo da Vila Lenzi.

iFaleceu às 10:1511 do dia 30/08,0 senhorMartlnKochella, com
tidàde de 87 anos. O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora

i,Aparecida � Ó sepultamento no cemitério do Centro.
'
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ICMS

Empresários cobram mudanças
.

.
,

no projeto do cartão de crédito E

FWRIANÓPOIlS -oConselho das ' '

Federações Empresariai;> de Santa
Catarina formalizou terça-feira a

entrega das propostas de alterações
ao projeto de lei do deputadoDianei'
da Silva (PT)., que obriga as

operadoras de c�rtão de crédito a

disponibilizarequipamento adequado
para fazer a transmissão das operações
.àSecretaria da Fazenda.As sugestões
foram repassadas pelo assessor da
FCDL (Federação das Câmaras de

Dirigentes Lojistas), JoãoAlfredode
Campos Filho, ao relator do projeto,
deputadoVâniodos Santos (PT).

A classe empresarial reivindica
que as micro e pequenas empresas,
com faturamento de até R$ 1,2
milhão/ano, ou de acordo com os'

limites do Simples, sejam dispensadas
da obrigatoriedade de instalação do
terminal de TEF (Transferência
Eletrônica de 'Fundos). Desde que
autorizem as operadorasde cartão de
crédito a repassar para aSecretaria de
Estado da Fazenda as informações
sobre as operações realizadas.

_
"A Ajorpeme, a Fampesc e a

'FCDL entraram em con§enso e

reuniram as suas reivindicações em
umaproposta,Nósvamos acatar essas
reivindicações e apresentar um
substitutivo ao projeto, para

------�ç------�------------------------------------------�---------------------------------------------·as
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� Conselho da FCDL

entregou as propostas
ao relator da proposta
e espera resposta

CORR

Dlonel da Silva (esq.), João Alberto, presidente da FCDL e Vânio dos Santos querem mudanças

contemplar os interesses das entidades
empresariais, que são as maiores

.

interessadas na regulamentação das

operações com cartão de crédito",
. explicouDionei,

.

Na segunda-feira, o deputado
participou de reuniãona Secretaria
de Estado da Fazenda, [utitamente
com as entidades empresariais e com
o presidente da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) deJaraguá doSul,
WaldemarSchroedetOs empresári�
manifestaram ao secretário Max
RobertoBornholdt preocupaçãocom
a intransigência que alguns técnicos

aa
de crédito ocorrem em menol

g'va,

número, portanto o investimentom A
aquisição dos equip�mentos � rim
torna inviável para a micro ea lO"
pequena empresa. Por outro lado,! til,
importante que os comerciare; me

ofereçam essa opção de pagament� u s

principalmente para atender 1 a

demanda turística", relatou DioneLi 1c1
O deputado acredita quq �ic
"acordão" expresso pelas entidas a

empresariais na proposta eno
gu

minhada vaipossibilitarque o projeti mI
tramite e seja aprovado na I
Assembléia Legislativa.

, I

da Fazendatêm demonstrado. Na

opinião das entidades, a arrecadação
de ICMS das micro e pequenas

empresas (cerca de 1,6% do total) é

pouco representativa e não justifica o
empenho que alguns técnicos estão
tendo, no sentido de exigir aaquisição
de equipamentos para fazer

integração do sistema emissor de

cupom fiscal à transferência
eletrônica de fundos.

"Um dos argumentos da classe
empresarial, que consideramos

procedentes, é o de que no interior
do Est�do as operações com cartão

Valorizado
Cantar a música de abertura da novela "Alma Gêmea'; da Globo,
tem rendido bons frutos a Fábio Jr. Além de ser convidado para
fazer shaw em um cruzeiro marítimo, como Roberto Carlos, o
bonitão está com a agenda lotada até Q final do ano. Sem falar

que seu cachê valorizou. Fábio Jr. está ganhando mais que o

dobro do que cobrava antes. E seu CD, lançado pela SonyBMG ,

tem vendido- bem.
'

Grávida
Sol desmaia na prisão e após ser atendida descobre que está

grávida e conta para Ed. O americano ao saber que vai ser p'ai
decide pedir a guarda da criança para retardar a deportação de

Sol, mas a 'brasileira é contra a idéia.Sol teme que após seis

meses' do nascimento da criança seja obrigada a entregar o filho

.para.o pai e acabe deportada dos Estados Unidos. Por isso, ela

pede ao advogado Perkins para contestar o pedido de guarda da

criança de Ed. As cenas devem ir ao ar na próxima terça-feiraem
"América':. I

Contenção
Depois da redução da verba de produção de Márcia
Goldschmidt, começaram os cortes de funcionários na Band.
Gilberto Barros demitiu gente do "Boa Noite BrasW'e do

"Sabadaço"

Deu certo
As mudanças de horários do SBT deram resultado. Ratinho, às

, 17h, aumentou de 4 para 7 pontos no Ibope contra 5 da Record.

'Esperanç�
Se por um lado Hebe anda chateada por seu programa 'estar
sendo exibido muito tarde (às vezes começa além de 22h30),
por outro a loira acredita que tudo voltará ao normal quando
acabar "Xica da Silva�: A novela está sendo esticada em razão de
seu alto índice de audiência.

PlanosAeB
Além de colocar Márcio Garcia no lugar de Raul Gil, com um

proqrama aos sábados à tarde, a Record planeja exibir futebol
no horário. Raul fica no ar quase sete horas-Sua saída da Record

já é dada como certa.

Longa·
Rodrigo Sanfóto protaqonlzará "Não por acaso'; da 02 filmes.

Wagner Moura foi convidado mas declinou, já que estará

gravando a rninissérie "JK': A direção do filme será de Felipe
Barcinski

aI!

árr

Escândalo PCC
Terminou em um acordo financelro-o escândalo da entrevista
com falsos membros do PCC, apresentada no programa

"Domingo Legal" (SBT), de Gugu Llberato (foto), em setembro de

2003. Representado por seu advogado, o apresentador
concordou em doar RS 750 mil a instituições de caridade
indicadas pelo Ministério Público Estadual.
Por causa da falsa

-

entrevista -em

.que dois homens

encapuzados
faziam, entre
outras bravatas,
ameaças de
morte a

apresentadores
de outras

emissoras-
� GugiJ e o SBT

foram
denunciados por.
apologia ao

crime, incitação
ao crime e ,

publicação de

, notícia falsa,
contra o. interesse

públiço.
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LINHA DE FUNDOI------lA UM PASSO DA CLASSIFICAÇÃO

Malwee vence oJohn Deere e
!

'

everte a vantagem na semifinal

Terceiro jogo
rá amanhã,
20h30 na

-,

ena de Brusque

BRUSQUE - Uma vitória

ontestável para reverter-a

tagem.O placar de 4x1 refletiu
como foi o jogo desde o início:

alwee dominou todo o jogo e o

n Deere só levava perigo em

uns contra-ataques armados

o goleiro Tiago. Os gols da

alwee foram marcados por

cão, Antonio, Valdin e James.
reelinho descontou para os

uchos. Agora a Malwee precisa
umempate no tempo normal e

prorrogação para conquistar a

�a paraa semifinal. Na outra

mifinal, Atlântico e Ulbra

aram no 3x3 e também decidem
m

vaga amanhã.
I\l AMalwee não começou bem e

� time gaúcho abriu o placar aos
e 1 lO".William saiu jogando errado
,i Marcelinho completou cru

t� ento da esquerda. O empate
lt� usomente aos 16'25", depois de
r I

a bela jogada individual de
lel ltão. Faltando 2'30" o capitão
q hico fez falta e foi expulso. Com
e

amenos, a Malwee conseguiu
'i; gurar ojohn Deere e o primeira

mpoterminau em 1xl.
.

Para o segundo tempo, o time
. raguaense voltou pressionando,

-

s marcou somente aos 8'40".
oxofez uma bela jogada pelomeio,

� ou paraValdin que cruzou para

I tonio finalizar. AMalwee era só

}'
tessão e numa jogada ,de

jXlrtunismo, Valdin raubou a bola
, partiu para cima, chutando no

todo goleira Tiago, aos 9'50".
godepois, Falcão partiu para cima
foi derrubado por Valença, que
mbém foi expulso. O quarto gol
a Malwee saiu aos 16'15", com

, ames completando cruzamento de

I'
ames.

Leco comemorou o resultado

� d�endo que o importante agora é

l' nao baixar a guarda. "Temos que
j manter omesmo empenho porque

r ,gora temos a vantagem", disse o

ogador. Q pivô Fio disse que o
-

resultado não d�finiu nada ainda.
"O resultado 'tem que ser

comemorado, mas ainda temos

t
OUtro jogo. Partida decisiva é assim
mesmo, tem que ser brigada, lutada
até o fim e é com esse espírito que
vamos pára essa segunda partida",
desabafou completando. "Des
culpa,mas não consigo falar".

Jogo foi muito disputado, principalmente no primeiro tempo, mas a Malwee impôs o ritmo

A habilidade do ala Xoxo foi importante para vencer a forte marcação dos gaúchos

o fixo Antonio foi um dos guerreiros da noite e ainda marcou o gol da virada

JULIMAR PIVATTO

Vitória da raça
A Malwee tem no elenco jogadores habilidosos, como Falcão,

Xoxo e Valdin. Mas ontem a vitória foi da garra e do brio de

jogadores como James, Antonio e Leco. No final do primeiro
tempo, quando o capitão Chico foi expulso, estes três jogadores
conseguiram sequrar o ímpeto do adversário e voltaram

motivados para o segundo tempo. Mas habilidade e oportunismo '

não faltaram ao time da Malwee, principalmente nos gols de

Falcão- e Valdin. E uma coisa não dá para negar: a atitude dos

jogadores foi muito diferente da primeira partida. É só manter

esse ritmo.

Basquete
A Seleção Brasileira

masculina de basquete
perdeu ontem para Porto L'

Rico por 107 a 101, na

segunda prorroqação, e

desperdiçou a chance de

conquistar antecipadamente
a vaga para o Mundial do

Japão, em 2Q06. Com o

armador Larry Ayuso em

tarde inspirada, Porto Rico

conseguiu virar o placar de
forma inesperada e derrotar

a seleção do técnico Lula

Ferreira. Ayuso marcou 29.

pontos, 15 deles em

arremessos de três.

Espetáculo
Jaraguaenses e

brusquenses foram um só

ontem na Arena Multiuso

de Brusque. O que a

Malwee pediu, se
concretizou: a torcida foi o

sexto jogador. O espetáculo
da torcida foi muito bonito,

que fez ola e incentivou do

início ao fim. E a promessa
é que amanhã se repita a
mesma coisa. Vale o

registro que alguns
torcedores gaúchos se

arriscaram e também

marcaram presença.

Preleção
Antes de entrar em quadra,
os jogadores assistiram a.

um vídeo com mensagens

positivas de apoio da

família de cada um dos

atletas. Poucos

conseguiram conter a

emoção, e, como disse o

auxiliar técnico Marcos

Moraes, deu uma injeção
de ânimo no time e os

jogadores entraram com o

gás todo. Vale tudo quando
se trata de decisão.

Seleção
Mais um quarteto se formou

no ataque daSeleção
Brasileira. A dúvida é a

seguinte: o que fará o

técnico Parreira quando
Ronaldinho voltar? Um belo

quebra-cabeças que
qualquer treinador gostaria
de ter. Será que seria um

"suicídio" formar um

quinteto? Dificilmente isso

irá acontecer.

ju limar@terra.corh.br

,-------------------------,-"

""�

Semana da Pátria no Marista

O Colégio Marista São Luís, baseado em sua missão deformar o

cidadão demaneira int;egral, busca realizar atividades de reflexão
e conscientização- que despertem no educando sua

responsabilidade para com o outro e consigo mesmo.
Norteado poreste princípio, proporcionará a seus educandos uma

série de atividades culturais, educacionais e artísticas durante a

Semana da Pátria, que neste ano tem como tema:Solidariedàdee

PaznaEscola.

Será uma semana de intensa programação, tendo como objetivos:
proporcionar momentos de discussões, reflexões e ações
concretas sobre o papel do cidadão na sociedade e o resgate dos

valores cívicos na identidade do aluno Marista, promovendo a

conscientização da solidariedade e paz no convívio escolar.
'

Para isso serão desenvolvidas atividades como debates, relatos
de experiências de vida, concursos de paródia, visita ao museu,
homenagem aos Expedicionários, palestra com o tema:Contesto

Político Br.asileiro, entre outros.i.,

O mais importante é construir uma cultura de paz e

solidariedade a partir da escola, onde se estabelecem, assim

como na família, as primeiras relações
sociais. Sabemos que a cidadania inicia com

o respeito às pessoas e através delas a

valorização dos símbolos pátrios e os 'l\I\If'
momentos cívicos. , ,II 'I ,

O resgatedo civismo é prática diária da escola, Jh iUi ...\t
pois é através do exercício e da reflexão do Vf€UÕ�
contexto social e políticoque teremos pessoas

MARIST' Amais conscientes de sua ação patriótica. 1"1

QUINZE·NA DO TRA.JE
Kit Social com paletó, calça, gravata e prendedor.

.

.

A partir de R$ 137,90 a vista ou .4X no crediário. Preço da etiqueta ..

VENHA CONFERIR! Para nós você é especial!Calçadão da Marechal. 320 -

�Ping Fali- Sala 07 - 275-2938
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Girlane Pradi

Daniel Lunelli e Neni JunkesSuélyn Krause e "Pépe" Planinscheck

D�nça contemporáaea na Quinta Cultural
,

J\,Cia. de Dança Sledler; de Florianópolis, apresenta hoje, no
projeto Quinta Cultural da SCAR, o espetáculo de dança
çontemporânea "Error Solo",Com ingressos de R$ 5,00 e R$ 10,00,0
espetáculomontado por Elke Siedler apresenta-se em sete cenas.e

intérpreta as, comunicações do cérebro que podem resultar em
falhas, quandovtstas de acordo com a presente realidade mental,
p�icoiógica 0U social.
,/, "Error 5010", à partir das 20h, no Pequeno Teatro do Centro

<Ç.!l!tmal da Sociedade Cultura Artística. Informações pelos
télefónes (47) 3706488 fi275 2477.
'�}'

.

.

Camisinha anti-estupro
Uma sul-africana lançou nesta quarta-feira uma solução concebida com intuito de reverter o alto

índice de violência sexual no país - 50 mil estupros são registrados por ano, número que pode ser até
quatro vezes maior na realidade. -,

"

. O invento (chamado de "rapex") funciona quase como uma ratoeira. Assemelha-se à uma camisinha
feminina,é feito de látex e possui farpas afiadas de metal em seu corpo. Após acionada, sua remoção só é
possível por meio de cirurgia. "Eu garanto que será dolorido para o estuprador",disse a inventora Sonette
Ehlers, de 57 anos. Com certeza, nós dizemos, porém entidades temem que o invento só aumente a

violência dos estupradores contra a mulher. Ficamos. então no aguardo que elas tenham alguma sugestão
melhor.

Ney Matogrosso e Ed Motta em ltajaf
A cidade de Itajaí, vai respirar música brasileira de boaqualidade

durante uma semana.De2 a 9 de setembro, ruas, praças, fábricas, bares e
casas de shows vão abrigar espetáculos que -abrangem todas as

tendências da MPB, desde música instrumental, passando por grupos
vocais e de chorinho, até grandes nomes como Edu Lobo, Ney
Matogrosso,Vanessa daMata e EdMotta.

.

Realizado com apoio do Ministério da Cultura, o 80 Festival de
Música de Itajaí consolida-se como um dos maiores eventos do gênero
no país. Os show de abertura no dia 2,às 20h30, com Alceu Valença (no
bairro Imaruí, próximo a ABECELESC) e o de encerramento dia 9, às
20h30, Da Avenida Beira-Rio,com Ney Matogrosso & Pedro Luís e a

.

Parede serão ambos gratuitos.
OTeatroMunicipal de Itajaí será o palco para as apresentações de Ed Motta (dia 5),Vanessa da Mata (6),

Edu Lobo (7) e BR6 (8), todas com início às 20h30.lngressos a R$ 20,OOe R$1 0,00 (meia) disponiveis na Casa
de Cultura Dide Brandão (47- 3491665) e Teatro Municipal de Itajaí (47 - 349 6447). Maiores informações
também pelo sitewww.fundacaQCu.turalde�al.cQrn.br.

,. $
.. t .•,"" ,J.; """ ir "'� II!' .. ",., ./ r � "' .. !

Virou produto ,

A Levi's lançará uma linhá de roupas com o nome do artista plástico AndyWharol nos EUA e Canadá.

Calças.jaquetas, suéteres e blusas com a marcaWarhol FactoryX Levi's serão estampadas com.detalhes de
algumas de suas obras efrases famosas.Uma calça poderá custar entre US$ 19,9 e US$ 250.

QUINTA-FEIRA,l de setembro de 2005

Agenda ComBat

JAI

Fazendo a recomendação e já antecipando a

montagem da agenda de baladas para o mês de
setembro, repassamos a lista dos eventos que serão
promovidos pela Comüat nestas primeiras
semanas:
- Dia 03,Sábado: Festa do GrupoTêcom DJ Sande,
na estrutura da ComBat. Ingressos ao valor de
R$l 0,00 na loja Colcci e Licoreria Full Drink.
- Dia 06,Terça-feira: Festa Sommer, no Piano's Bar
da SCAR.House music por DJ Handerson e Hip-hop
porDJ Kbeça.lnqressos à R$1'5,OO na Loja Sommer.
- Dia 10, Sábado:momento alto do mês, com a

Festa dos Calouros da UNERJ. Apresentação do
alemão Christhian Fischer e do destruidor de plck- ,

ups Murphy, além dos DJs Túlio.e Léo Renan (que
tocará acompanhado da percussão de R.Costa).
Ingressos antecipados já à venda na loja Sommer
ao valor de R$1 0,09.

Um chopp na sexta
Alternativa diferente para essa sexta-feira de poucas opções é dar um chego no 115 Lounge Bar,�

partir das 22h também estará oferecendo aos boêmios da cidade uma sessão de música ao vivo
formato acústico.

'

Por conta do repertório está a jaraguaense Tribo da Lua, que têm estrelado sua nova formaçào(ü
boa repercussão pelos ambientes da cidade e região: Um repertório de 4 horas de rock n' roll nacion
internacional será o prato da noite, acompanhado de todo clima aconchegante que a casa oferece,�
boa pedida.O 115 Lounge Barfica logo ao lado do Shopping Center Breithaupt. .

Turnê do Pearl Jam em MP3
Prevista para apresentar-se dezembro no Brasil em cirico shows

(dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um em Curitiba e um em

Porto Alegre). a banda Pearl Jam irá disponibilizar em seu site

arquivos de MP3 com os shows da nova turnê, que começa em

setembro.
'

Cada slideshow custará US$ 9,99 e será mixado em tempo real.
Com esse recurso poderão ser colocados no ar assim que a banda
terminar o show. O primeiro concerto a virar um arquivo MP3 será o

de abertura,que acontecerá dia 10 de setembro emWa�hington, EUA.
O site oficial da banda é o www.pearliam.com.
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