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CRISE

Afrânio Boppré diz que política
econômica Incentivou mensalão
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CIVISMO

Mais de 3 mil pessoas assistem
ao Desfile de Sete de Setembro

A abertura do desfile cívico, 'em Jaraguá do Sul foi marcada
por um discurso, feito pelo assessor, da Prefeitura, Eduardo
Agnes, que salientou os direitos dos. cidadãos garantidos pela
Constituição.A Polícia Militar foi a primeira das ·19 entidades'
a se apresentar nó desfile cívico. O público, que permaneceu

.
.

ao longo da Reinoldo Rau, foi de aproximadamente 3 mil.
pessoas. Em Guaramirim, a Escola de Ensino Especial Ana
Maria Malutta aproveitou a oportunidade para chamara

atenção para a importância da inclusão social das pessoas

portadoras de necessidades especiais. - PAGINA 4

CONSUMIDOR

Produtos da cesta básica
têm pouca variação de preço

I
.

A cesta básica, composta por 13 itens, custa em média
RS 170,00 em Jaraguá do Sul. O.resultado de pesquisa
feita pelo Correio do Povo, nos três 'maiores
supermercados da cidade, confirmou o resu.ltado
divulgado pelo jornal no mês passado: os preços da
maioria dos produtos da cesta básica têm pouca .

v�riação de um estabelecimento para outro. A maior

diferença fica com o pão e com a carne, esta chega a ter
RS 2,00 de variação no quilo. Os consumidores revelam
que não fazem pesquisa de-preço e costumam comprar
sempre no mesmo estabelecimento. _ PAGINA 5
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PESQUISA

Estudantes da Unerj traçam perfil
do Idoso em Jaraguá do Sul

.

Começou ontem o "Censo do Idoso", promovido pelo
Centro de Pesquisa e Extensão da Unerj e Prefeitura. Os
resultados vão servir de base para a implementação de

políticas públicas. Os pesquisadores vão, entrevistar
10.301 idosos.

.

_ PAGINAS

PREMIADA

DPaschoal entre as 10 melhores

empresas para se trabalhar

Esta é a oitava vez que a DPaschoal integra o seletíssimo
time das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Na

pesquisa deste ano, foram avaliados 10 itens, divididos em
duas categorias: Clima Interno e Práticas. - PAGINA 6

INFORMAÇÃO

Falta de verba pode comprometer
realização do.Censo Agropecuário
O Censo Agropecuário .previsto para 2006 pode não

acontecer,porque a verba para contratar mão de obra,
estimada 'em R$ 2 milhões não está prevista no Orçamento
da União. O último Censo do gênero, que engloba apenas

propriedades produtivas localizadas em áreas rurais foi feito
em 1996.0,gerente regional do IBGE '( Instituto Brasileiro'
de Geografia e Estatística) em [araguá do Sul, Soldemir
Antonio Zapella, garante que a agência está preparada com
todo o material necessário para a, pesquisa, aguardando
apenas o sinal verde de Brasília. - PAGINA 6
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OPINIÃO

De olho no caixa 2
,
Ministros do Tribunal

Superior Eleítoral demons
t�!lm preocupação ·com. o

cramado cai�a 2 utilizado
em campanhas eleitorais

,

ppr todos os partidos,

i�distintamente. Não há

crmomensurar omontante
df dinheiro que entra por

dfbaixo do pano, seja para
engordar o caixa de par,
tidos políticos, seja 'para
-engordar recursos para

candidatos, mas é possível
tentar inibir a prática.
Assim é que o TSE

pretende encaminhar ao

Congresso Nacional �nte,
projetos de lei propondo
mudanças na legislação
eleitoral vigente. E, ainda,
punir com a maior rapidez
possível políticos con-
( .

denados por crimes tais

como improbidade admi

rristrativa, lavagem de

FRASES

dinheiro, contra a ordem
tributária, cuja pena
máxima seria de nomínimo.
dez atias de prisão.
A iniciativa do TSE vai

ao encontro do sentimento
de raiva e repulsa que
tomou conta dos políticos
honestos e da população
como um todo, contri-

culpada quando não

existirem mais pos
sibilidades de recorrer da

condenação. A comissão

do TSE que elaborou, as

propostas dos anteprojetos
defende que a idéia é dar
eficácia máxima a um

dispositivo constitucional
que estabelece o'direita à

� Anteprojetos do TSE pára tentar inibir.

�inheiro ilícito nas campanhas devem
. provocar polêmica no Congresso

buintes ou não. Uma das

propostas promete suscitar

polêmica. Ela torna

inelegíveis os políticos
, condenados em segunda ou
'última instância pela
Justiça. A discussão vai se
travar do ponto de vista de

regra prevista na Cons

tituição Federal. Por ela,
uma pessoa só é considerada

lisura dos pleitos eleitorais
e dos mandatos.

Em outro anteprojeto, a
proposição é de mudanças
no processo de prestação de '

contas para tentar deses
timular o famigerado caixa
2, abastecido com dinheiro'
de origem desconhecida e

não declarado.
Prevê que o processo de

OPINIÃO
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prestação de contas das

campanhas pode ser reaberto
a qualquerinstante, seja por
iniciativa do Ministério

Público, de partido político
ou do próprio candidato. Isso
porque o grupo de juristas
entende que a retificação de

. contas já aprovadas não

exime o responsável das
sanções previstas. Eles

. também defendem a.

concessão .de benefícios
fiscais aos doadores de

., campanha, para estimular o
financiamento lícito. Aceitas
ou não, de qualquer forma as

proposições do TSE dão um
novo conteúdo às discussões

que já se travam no âmbito
do Congresso. É importante,
sobremaneira, a origem da
iniciativa pela sua obje
tividade. Simpática aos
inquilinos do Congresso por
certo não é.

:,"0 Sete de Setembro deve servir para a reflexão de como reconstituir a diqnldadedeste País.
É preciso aproveitar para avançar nadireção do desenvolvimento"

'

.1. l _)' _ '. � _.. J "<.l

�. De goverrnador Luiz Henrique referindo�s'e à crise política atual do 'Brasil.

......

J.

I Fatos & Pessoas
'Confusão no dia

, da Independência,
"

lnteqrantes do 110 Grito dos Excluídos
tentaram fechar a Ponte Pedro Ivo

. tampos, de acesso à Ilha de Santa

éatarina, durante o encerramento do
" ,

desfile de Sete de Setembro na'

Passarela Nego Ouirido; em Flo

rianópolis ontem, O grupo participaria
-do desfile, mas deixou a passarela e

seguiu em diréção à ponte. A Polícia
. Militar agiu rapidamente e impediu
que os manifestantes fizessem' o

bloqueio.Com isso, o grupo partiu em

direção ao Terminal do Centro e

'bloqueou aTravessa Pedro Bíttencourt,
que dá acesso à Ponte Colombo Salles.
c

'

Os manifestantes protestam porque
'leriam sido impedidosde participar do
,pe'sfile oficial da Independência na

:passarela Nego Quirido. De acordo com

lo coronel Mário Simas, o Grito dos
1 ' ,

:Excluídos queria desfilar antes' da
1

. lcavalaria da PM, que encerraria o desfile-
,

.

loflclal do Estado. .

I.

["Nós não deixamos que isso ocorresse

Íporque a tropa se desloca no trote e

poderia ser perigoso, então pedimos que
eles desfilassem por últlmo.dlsse Simas.

Patricia Moraes -lnterlno: ,

Situação preocupante
A violência e a insegurança estão
aumentando perigosamente na região. As
empresas investem pesado em aparatos
que garantam.segurança, mas nem isso
tem garantido' sosseqo, Na terça-feira duas

empresas de Jaraguá do Sul foram
assaltadas, ambas com sistema de alarme. O'

que sobra então para o cidadão? A
tendência é de que a cidade siga os passos
dos grandes centros. Os moradores vão ter

que encher a casa de trancas e rezar para
acordar vivo.A falta de polidas agrava' ainda
mais a situação.

Ciclovia
Uma cidade como J'araguá, onde os

moradores utilizam em grande número a'

bicicleta como meio principal de
locomoção não pode, deixar os
contribuintes sujeitos a situações de riscos
-diárlas. Ontem o Correio do Povo publicou
uma matéria sobre o Bairro Vila Nova. A

principal reivindicação dos moradores é

.justamente uma Ciclovia. Em apenas 5

minutos, o fotógrafo Cesar Junkes flagrou
várias situações perigosâs.

Garra
Esta é chave da decisão da Liga Futsal este
ano. O Atlântico/chegou onde está porque
acreditou no título. Ag,ora cabe a Malwee
que é a favorita mostrar que Os gaúchos
não estão com esta bola toda. A obrigação

. é dos catarinenses, eles já estão no lucro.

I

Tragédia Anunciada
Projetos não faltam para resolver o

problema de tráfego de-trens no centro

de Jaraguá do Sul. Mas até agora nada
saiu do papel. Na terça-feira, um trem

descarrilou (foto) e por pouco não

aconteceu uma tragédia. A saída da
ferrovia do centro da cidade está sendo

debatida .desde 2000. Em 2003,
aconteceu o início das obras, mas logo
foi embargada pelo Tribunal de Contas

por 'suspeita de superfaturamento. De lá

para cá, só conversas:

Amoreódio
Lula foi recebido com vaias e aplausos ao

chegar de carro aberto no Desfile Cívico Militar
de Sete de Setembro em Brasília .. Segundo a
Polícia Militar, 30 mil pessoas participam do
evento.O presidente da Nigéria, Olosegum
Obasanjo, acompanhou o desfile ao lado do

presidente Lula. O que se pode ver é que a

animação do petista já não é a mesma.

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br
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Rodas de aço e fogo I
A longa Travessia ...

Homenagem ao historiador
Clóvis Hénrique Vieira

ln Memoriam
\

Era o ano de 1882. O vapor das máquinas de aço e fogo!
rasgavam o coração da velha Europa, revolucionando o'
transporte de coisas e pessoas', moviam teares que'
escravizavam mulheres e crianças. O Governo brasileiro I

precisava de mão de obra para imprimir a colonização el
desenvolvimento do imenso país. As companhias de"
transporte marítimos e terrestres precisavam de passageiros
para aumentar seus lucros. Por isso faziam própagandas e

vendiam sonhos de riquesa nas terras prometidas nos
chamados novos mundos.

Arremetidos por esta conjectura, milhares de imigrantes
sonhadores europeus 'despojaram-se de seus pertences ou

famílias em busca de seus sonhos na terra de cor Brasil.
, Era 1882 quando Raymund Woehl, sozinho, com apenasjdezessete anos de idade, deixa a casa de seus pais. Nascido

, . I ,

em uma vila de nome Maffersdorff, à beira do rio Nissa,1
próximo à cidade de Reichemberg, à km do que já fora o

centro �ultural comercial e administrativo da Europa, aA;
fascinante cidade de Praga, Hoje República Tcheca, naquele'

,

tempo Império Austro- Húngaro busca o jovem a "Terra,
prometida",

. ,

Emigrá em 25 de março de 1882 por linha férrea a partir' i
de Reichenberg. Passando (Na" Alemanha) por Lõbau,
Dresden, Leipzig, Halle, Hagen, Cassel , Dusseldorf,
Gladbach, Vervies, chegando em Antuérpia (Bruxelas),
Chegada em Antuérpia em 28 de março na qual permaneci
por dois dias na pensão (à Boa Esperança) "zur guten
Hoffnung". Em 1 o de abril embarca no navio "Conde'

1 ,

Bismark", pertencente a firma "Nord-Deutscher-Llovd" de
Bremen.

'
'

.

.,

A passagem custouDM 115,00 marcos Alemães. O navio.
era de madeir� movido a velas. A partir de Antuérpia, a

'

viagem seguiu pelos seguintes portos; Lisboa, São Vicente,
Funchal; Bahia. Aportou no porto de Rio de Janeiro em 30"
de abril. No mesmo dia fomos levados para a Ilha das Flores'
aos custos do GovernoBrasileiro, e depois {evadas ao porto'
determinado. O nome do navio não'é mais da sua lembrança, .

.Partída em 4-oe maio, o vapor passa pela Ilha de São Francisco,
e nos leva a Capital de Santa Catarina, naquela época
denominada "Desterro". Pernoite na praia, em um depósito"
abandonado, no qual também pernoitava uma família de
Italianos que esperavam uma oportunidade para viajar para
Santos.

No Rio de Janeiro tinham nos dito que seríamos conduzido<
aos nossos destinos sem custos. Contudo, em D.�sterro, os
"Senhores" não queriam escutar nada disto, sendo que nós;,
precisaríamos nós mesmos custear nossas despesas.

Agora seria aconselhável esperar, no Rio eu tinha trocado,
meus últimos Marcos alemães, pelos meus velhos 40 Marcos,
recebi 500 Réis de cobre. Láos funciónári�s públicos brasileiros
não concordavam com o que tinha sido préviamente
combinado, porisso nos voltamos ao Consul Alemão Sr,

Hõepke: depois de seis dias de estadia, foi nos prometido o'
custeio da nossa viagem para São Francisco. Durante estes

seis dias de permanência em Desterro, à contra gosto, eu me,

mantive a base de empréstimos. Eu combinei com uma'

família, que tinha seus parentes na estrada Bürgerstrasse em

São Bento, que eu devolveria a quantia a estes parentes, de
nome Anton Weiss, que também tinha um irmão ,ainda
solteiro de nome Joseph Weiss que tinha se mudado para]
Curitiba, em consequência de umdesentendimento entre,

e se fixou como fotógrafo na rua Barão do Rio Branco.
Em São_Francisco a permanência foi curta e um vapor

nos trouxe em breve para Joinville, custo da passagem 1$500,
Réis. Anton Weiss, conhecido em [oínvílle, encontrOU em'

pouco tempo um transportador conhecido dele, a bagagem
foi carregada e depois de três horas alcançamos Joinville e

alcançamos ainda no mesmo. dia na paragem Fritz penski, I

no km. 11 da estrada Dona Francisca, No outro dia até o:'

km. 50. Aí o transportador tinha a sua residência. Um dia de

pausa. No outro dia depois do almoço fomos até Campa'

Alegre (Km. 68).
Aqui eu encontrei inesperadamente o meu irmão. Ele e um

vizinho dele estavam ocupados fazendo tabuinhas para telhados
em uma floresta próxima e estavam hospedados na mesma casa

em que pernoitamos. Apesar dei cansaço passei a noite em claro,
,

No dia seguinte alcancei finalmente o destino tão esperado-,
"São Bento, Estrada do Banhado - 26 de maio de 1882" .....

Hamilton Justino Vieira, engenheiro Agrônomo - E-Mail
rita.vieira@brturbo.com
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,tI
I Bons tempos,..

IAntigamente, no 7 de setembro,
I dantes cantavam alto e bom som o
estu .

j HinoNacional, o Hino d� Estado d�Santa

Icatarina e de suas .cldade� ..
Tinham

ulho disso. Tudo era ensinado nas

lorg .

tIas vinham Impresso nas con ra-
,esCO"

distrib 'd I'I pas dos caderno,s istn UI ospe o
ca

d
-

H''Ministério da E ucaçao. 0Je, se

I alquer dos hinos for tema de
qu . . ,

vestibular em conhecimentos gerais, e

i um zero para todo mundo. No desfile

Ide ontem e de novo, nenhuma

referência alegórico-didática sobre isso

para sobrepor-se
a apatia de não pouc�s.

� 'Expectativa
Amanhã" bananicultores de municípios
da região vão avaliar a primeira semana

de vendas do produto a preço mínimo

estabelecido por eles 'mesmos na

semana passada: RS 2,00 o quilo.
Atravessando 'situação financeira
dificílima diante da queda de consumo

da fruta depois da ameaça da sigatoka
negra, que não afeta a saúde humana,
muitos estão à beira da falê�cia. E nas

mãos de atravessadores que pagam

preço miserável e revendem com lucros
consideráveis. Tanto é que nos

supermercados e feiras o preço não caiu.

o deputado federal Paulo Bauer, que
, recentemente migrou do PFL para o

PSDB, tem vindo a Jaraguá do Sul até com
,

certa freqüência, como o fez na segunda- Li
feira que passou. De prático, quase ou

r.)
nada, a não ser o repetido discurso de

que está empenhado (como também o

dizem os outros) em conseguir recursos ",

para a cidade e região. Alguém precisa !i
perguntar a ele o porquê de ter votado

.}
no SeverinoCavalcanti para a presidência t

da Câmara dos Deputados e por que ele ')

(Bauer) agora critica o pepista.

� Devagar
De obras importantes deslanchando e de

'projetos de impacto não se tem notícias,
seja da Prefeitura, seja da Câmara de
Vereadores. Afora, a proposta de reforma
administrativa do governo municipal já
em análise no Legislativo, e o corriqueiro
da alçada do município, nada mais
acontece. E nem deve acontecer até o

final do ano. Por enquanto, estamos indo
ao interior de São Paulo à cata de idéias
nem tanto inovadoras, quando cidades

próximas a menos de cem quilômetros
poderiam servir de parâmetro. Enfim,
quem governa é quem sabe. Ou não?

� Errado
Aquelas faixas de pedestres que existem
em várias ruas laterais de vias principais e
cuja remoção foi prometida porque

impedem que o motorista visualize a

preferencial,continuam no mesmo lugar.
Aliás, repintadas de vez em quando. O
'problema é que a faixa de retenção, que
deve ser respeitada pelos veículos, está
localizada antes da falxade pedestres,
quando deveria ocorrere contrário nestes
casos: primeiro a faixa de pedestres e,

depois, a outra. Como está leva a pensar

que quem anda a pé está sempre em .

segundo plano 110 que toca ao trânsito.

CONSEQUÊNCIA

Boppré atribuimensalão à
,

,

poíítlca econômica do governo
CAROLINA TOMASELLI

,

I J GUARAMIRIM _ No encontro

,realiz�do terça-feira à noite pela
�omissão Provisória do PT de

ruaramirim, os petistas da região,oram unânimes em afirmar que
�e faz necessária a mudança do
Fomando nacional do partido, que
,tem no Campo Majoritário seus ,

principais expoentes. Eles

�credi�am qu� o PED (Processo d� ,

�
lelçoes Du,etas), que sera

: ealizado no próximo dia 1� para

renovação de Diretórios

irn'''Uicipais, estaduais e nacional

�o partido, é a oportunidade de

I
enovar o PT, pivô da crise política

:que assola o país.

;Pr 'Par,a o presidente da ComissãoI oVlsona do PT de Guaramirim

�Charles ,Longhi, foi o Camp�IMaJ'o '
, ,

ntano o responsável porIcolocar o partido na situação em
qUe se encontra e por isso outra
'tend"

' ,

enCla deve assumir o

declarou.
Em um debate realizado terça

feira à noite na Câmara de
Vereadores deGuaramirim, Boppré
abordou a crise política e destacou
a oportunidade de alterar o

comando nacional do partido com
o PED (Processo de Eleições
Diretas), que vai renovar os

Diretóriosnas três esferas: nacional,
estaduais emunicipais. As eleições
acontecem simultaneamente em

todo o país no dia 18 deste mês. "O
PT está praticamente
desmoralizado socialmente e nós

não podemos colocar a sujeira
embaixo do tapete. O PED é este

momento, o momento para fazer
uma reflexão e fazer com que o

PT volte a ser PT", discursou.
Defensor de tendências

esquerdistas, o deputado atribui

"erros" do partido à tendência

CampoMajoritário, que conduz a'
política interna do PT Segundo
'ele, foi ela que definiu uma

estratégia de governabilidade "que
acabou envolvendo setores da

política que sempre foram
contrários à idéia de mudança do
PTComo é que tu podes acreditar,
por exemplo, numamudança com

.

Roberto [efferson, Sarney, Severino
Cavalcanti e, aqui em Santa

Catarina, com Luiz Henrique da '

Silveira. Não tem como mudar"
porque foram eles os que sempre

comando nacional do partido.'
"Hoje todo petista de uma certa

forma está envergonhado com a

situação nacionale nós temos que
resgatar isto novamente, porque o

PT é um patrimônio de 25 anos de

luta", disse.
Para presidente estadual do PT,

Longhi disse que está apoiando a

candidatura de Pedro Uczai, da
Articulação de Esquerda, e, à

presidência nacional, defende o
.

,

nome do economista Plínio Arruda

Sampaio, da APS (Articulação
Popular Socialista), também

oposição ao Campo Majoritário.
Apesar de ter apoiado a eleição e

atuação do deputado Dionei da

Silva, do- Campo Majoritário,
longhi negou seguir a mesma

tendência. "Nunca me posicionei.
Provavelmente, depois do PED, a
gente vai estar se definindo",
completou.

Boppré: contra a política neoliberal adotada pelo governo Lula

estiveram lá (no poder)", criticou.
Na opinião 'do petista, partidos

de direita se aliaram ao governo
federal para "viabilizar" projetos
de interesse próprios e não os do
PT. "A direita não se aproximou
do governo Lula para apoiar as

mudanças que o PT sempre

sonhou em fazer no Brasil. Eles
buscaram um caminho alegando
que iria trazer, segurança e

governabilidade e trouxe o efeito
exatamente inverso. Esta foi a

estratégia da ingovernabilidade.
O Lula esteve à beira de um

irnpeachment", disse.

� Pois é

2

t,
,-'

'mosaico@jornalcorreiodopovo,com.br . :'}

,I:!

Audiência propõe ações para
tomar acessível, crédito fundiário:

Regional", informou o deputadojDioneidaSílva (PT), vice-presidente
daComissão deAgricultura.

.

q
"Eu queria que o nosso problemart

fosse falta de dinheiro;mas não é1::1
temos recursos sobrando. Nosso.,
problema é resolver os gargalos para�
conseguir aplicaros recursos que estão 1

disponíveis e que podem mudar aÓ
vida do pequeno agricultor", disse cO
diretordeCréditoFundiáriodoMDArr
€mBrasília,DaniloPereiraGarcia. Ele
informa que em- Santa Catarina

poderiam ser viabilizados até três�
contratos, injetandoR$ 120milhões ,

na economia local. Por enquanto, I
apenas 500 contratos foramaprovados I

ou estão em fase de aprovação. I
,

-, I

Ações j
O encaminhamento demoções iàs prefeituras para isenção do IBTI I

, J

(Imposto de Transmissão de Bens

Imóveis) sobre operações que envol-
-

vam o crédito fundiário, a descen- '

tralização da Unidade Técnica
Estadual (UTE) nas secretarias de
Desenvolvimento Regional, bem
como a capacitação de pessoal foram
alguns encaminhamentos definídos
paradiminuiro trâmitedos projetos e
agilizar os financiamentos.

Também foi sugerido na reunião
que as taxas cobradas pelo INSS para

averbação das benfeitorias existentes
napropriedades sejam isentadas para
as operações de crédito fundiário. Em
algurfias propriedades, as taxas dq
INSS e de cartório chegam a custar
R$ 8mil, o que inviabiliza asoperações
de compra e venda, já que o teto do
crédito fundiário é R$ 40mil.

� Deputado 'do PT
I

J �firma que o governo
errou ao adotar pessoas

� projetos da "direita"
I '

I GUARAMIRIM - o deputado
estadual Afrânio Boppré (PT)
�tribuiu a existênciado mensalão
fsuposto esquema de pagamento

1e mesada a deputados da base

�liada do governo em troca de

apoio político - à política,

�conômica adotada pelo governo
Lula. Na opinião do depurado, a
�rise política que o país vivencia
não representa um prejuízo para o

fI "A crise j á é uma

�onseqüência, um efeito, um,

iesultado dos erros que foram
cometidos no passado".
I "Eu considero que os erros

estão principalmente na política
�conômica do governo federal,
�lle se traduziu numa política
�onservadora e uma política
I

'

fonservadora atrai uma base de

fustentação conservadora que, por
I

'

1ua vez, vai exigir métodos também
fonservadores: fisiologismo,
�hentelismo, o balcão de negócios,I

,

f toma lá da cá. Então o mensalão

�ue surgiu tem uma mãe, que é a

política econômica do governo",
i

'

I

�etistas da 'região .deíendem mudança no co�ando nacional do PT
I

'

Nb âmbito do Diretório

municipal.foimontada uma chapa
de consenso, "Renovação e

Consenso", que tem corno

candidato a presidente Jaime de
Ávila. Omilitante petista disse que
aceitou o que cpnsidera "um

desafio", principalmente, devido à

conjuntura naciofíâl.' "Tem

algumas tendências dentro do

partido e a gente acha que aqui,
-em Guaramirim, com algumas
divergências que vinham

'acontecendo, seria mais adequado
ter uma chapa consenso, até para
fortalecer o partido nomunicípio",
declarou Ávila.

'

O vereador Evaldo João [unkes,
o Pupo, reconheceu que teve

atritos com o presidente da
Comissão Provisória do PT, Charles
Longhi, mas que as divergêricias
foram "superadas". "Tanto que ele I

está trabalhando numa chapa da

Articulação de Esquerda e eu

também. O candidato dele
nacional não é o mesmomeu. Meu

candidato nacional é o Valter

Pomar, omeu candidato no Estado
é o Pedro Uczai, que é o mesmo

dele também, mas estamos fazendo
um trabalho conjunto em prol do
partido, Então acho que é ahora
de nós separarmos o trigo do joio",

, declarou.

O candidato daArticulação de
Esquerda à presidência doDiretório
de Jaraguá do Sul, Cláudio Piotto,
considera fundamental a reali

zação do encontro entre'petistas de
alas esquerdistas, "que precisam
tomar um posicionamento". "Tudo
que o CampoMajoritário fez com o

partido, desconstruir uma história
do PT chegando ao poder. Agora
nós estamos se unindo emostrando

aqui na região que chega desse tipo
de coisa", desabafou.

FWRIANÓPOLIS - Os inúmeros

entraves que impedem ou provocam
morosidade no acesso ao crédito
fundiário em Santa Catarina foram
discutidos terça-feira, em uma

reunião promovida pelaComissão de
Agricultura e PolíticaRural.OPNCF

(Programa Nacional de Crédito

Fundiário), do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, tem
recursos para aquisição de terra à

disposiçãodo pequenoprodutor rural,
mas a burocracia prejudica o

andamento dos projetos.
Representantes doMinistério do

Desenvolvimento Agrário, INSS,
Fetaesc (Federação dos Traba
lhadores na Agricultura de Santa

Catarina), Epagri, Fetraf/Sul (Feder
ação da Agricultura Familiar/Sul) e
Secretariei estadual daAgricultura e

Política Rural discutiram o enca-
'

minhamento de ações para reduzir
as dificuldades, que os próprios agri
cultores apontaramdurante audiên
cia pública realizada emRio do Sul,
no dia 27 de agosto.As soluções deba
tidas serão enviadas em documento
aogoverno doEstado e aoMinistério
doDesenvolvimentoAgrário.

"Na audiência do Alto Vale,
-muitos agricultoresdemonstraramsua

insatisfação quanto às dificuldades

que encontram para encaminhar
seus processos de concessãodocrédito
fundiário. Foram detectados vários

problemas de tramitação, exigências
de negativas, prazos, falta de

capacitação, enfim, uma grande leva
de problemas que, na maioria das

vezes, poderia ser resolvidano âmbito
da Secretaria de Desenvolvimentq

Deputado Hanzolin no PFL

BRASÚ.1A (CENrRALOENartCIAS
REGIONAIS/ADI) - O deputado
federal IvanRanzolin anunciou que
vai se filiar ao PFLno próximo dia 22
(quinta-feira), numa reunião da
Executiva do partido em Brasília. A

,

data foi confirmada pelo deputado
. junto ao presidente nacionalda sigla,
senadorJorge Bornhausen. Depois,
nodia30 (sexta-feira); oparlamentar
assina a ficha partidária em Lages,
que é sua base eleitoral, na presença
do prefeitoRaimundoColombo, um
dos líderes estadual do PFL e

provávelcandidato agovernadordo
Estado pelo partido.

O deputado Ranzolin anunciou
seu desligamento do PP na semana
passada. Segundo ele, o rompimento
foimotivado pelo fato de o partido
ter excluído o nome dele da
Comissão de Constituição e Justiça
"porque nãome alinheinas votações
favoráveis aoGoverno". Ranzolindiz

que foi eleito "para ser oposição',
consciente e responsável" e que a

atual orientação dos líderes do PP
não condiz com o que ele pensa;
"Por isso escolhi o PFL, onde posSQ
ajudar mais o País e Santa
Catarina", (Nancy Araújo)

DIVULGAÇAO

Ranzoiin: filiação será no dia 2')

[iAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
E-' Desenvolvimento Social

.

A desaceleração econômica provocada pela alta do dólar, da
inflação e dos juros no período pré-eleitoral e no primeiro ano

do governo Lula fizeram com que o país ficasse estagnado em

termos de desenvolvimento social em 2003:'naquele ano, o Brasil
ficou em 630 lugar numa lista de i 77 países pesquisados no

índice de Desenvolvimento Humano (lDH) das Nações Unidas. A
r r posição do país n6 ranking divulgado pela ONU é a mesma de

2002, por causa do ano ruim de crise e perda de renda. Em
termos numéricos, no entanto, o indicador brasileiro subiu de

0,790 no relatório passado, relativo a 2002, para 0,792 este ano,

que considerou as informações de 2003.' Em 2003, o IDH do
Brasil continuou abaixo do índice médio de '0,797 da América

,

Latina e Caribe. A média mundial é de 0,741.

, .. ,").

"

GI1

ti" ... ,

Números,
o relatório deste ano trouxe

novidades, pois houve uma

revisão metodológica no

rankinq divulgado em 2004.
Com isso, o Brasil, que em

2002 estava em 720 lugar, foi
para a 63" posição (o IDH de
2002 subiu de 0,775 para
0,790). Apesar dos números
nada bons em 2003, os
dados mostram que o Brasil
deverá atingir, nos próximos
anos, o nível de países de
alto desenvolvimento
humano, com o IDH entre

0,800 e 1 ;000. Em 2003 (ano
,

de forte aperto econômico
em que o IDH ficou em

0,792), o crescimento do PIB
foi de tímidos 0,5%, com
forte alta dos juros e queda
da renda: Já em 2004, a

economia avançou 4,9% e o

rendimento médio cresceu.

Este ano, apesar dos juros
altos, a economia deve
crescer 3,5%, a inflação está
em baixa e a renda dos

.

ass�lariados, em alta.

Desigualdade
o relatório da ONU de
2003 mostrou melhora de

expectativa de vida, que
passou de 70,2 anos para
70,5 anos, e de taxa de
matrícula nas escolas, que
subiu de 90% para 91 %,

.

mas a desigualdade social
mereceu 14 citações no

relatório. No Brasil, em
2003, os 10% mais ricos
ficaram com 46,9% da
renda nacional, enquanto
os 10% mais pobres
conseguiram apenas 0,7% .

if[ .....
'
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Desigualdade II
A diferença entre riscos e

pobres põe o Brasil entre
os cinco mais desiguais.
Más o índice de Gini,
medida que calcula a

distribuição de renda e,
quanto mais perto de zero,

menos desigual é o país,
ficou em 0,59. Esse número
é o oitavo pior entre as 103

nações em

desenvolvimento.

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

. ,

concurso: 695 concurso: 1492
Me asena Quina,
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MARIA HELENA DE MORAES' .

... . Aproximadamente
3 mil pessoas assistiram
ao Desfile de' Sete de
Setembro em Jaraguá

}ARAGUÁ DO SUL - A Polícia
Militar foi a primeira das 19
entidades a se apresentar no desfile
cívico do dia 7 de Setembro, o

ponto forte da Semana da Pátria

que se repete ano após ano numa
tentativa de preservação do
civismo. A abertura do desfile
cívico foimarcada por um discurso,
feito pelo assessor da Prefeitura,
Eduardo Agnes, que salientou a

dignidade humana e os direitos dos
cidadãos garantidos pela Cons

tituição. A atual administração
também distribuiu centenas de
bandeiras domunicípio.

O público que permaneceu ao

longo da Reinoldo Rau foi de

aproximadamente 3 mil pessoas, a

grande maioria pais das crianças
pequenas dos Centros de Edu
cação Infantil da cidade. Entre a

minoria, aqueles que ainda fazem
.questão, de acordar cedo em, um

.

feriado e levar os netos para verem
o desfile, numa demonstração
exemplar de civismo e cidadania. É
o caso da costureira Zulma

SETE DE SETEMBRO

A Polícia Militar abriu o Desfile de Sete de Setembro em Jaraguá do Sul, mais 18 entidades participaram

Kaprowiski, 58 anos, e da �onta
bilistaTeresinhaBispo, que levaram
os netos para verem o desfile. "faço
isso para incentivar no desenvol
vimento do espírito depatriotismo,
que está faltando entre os adultos"
hoje em dia", resume a contabilista.

Algumas agremiações foram
mais aplaudidas. Um das principais

atrações foi a CorporaçãoMusical
da Escola Municipal de Ensino'
Fundamental Jonas Alves, que
encantou o público pela musica
lidade apresentada e pela coreo

grafia. Embora singela essaCorpo
ração tem colecionado prêmios em
concursos estaduais e regionais.

Mas não é só desfile que se faz

um Sete de Setembro. Váriol
vendedores ambulantes apto
veitaram para ganhar um extra,

Teresa Alves dos Santos, 45 ano"

passou amanhã oferecendo balões
e bolinhas coloridas às crianças,
mas achou o movimento fraco,
"Não tamuito bom. Pensei que iria

vendermais", concluiu Teresa,

Entidades.resgatam 'O civisma
e comemoram Independência

E�cola Especial mostrou a necessidade de inclusão social
GuARAMlRlM-ARua 28de agosto

ficou repleta de pessoas durante todo
o desfile cívico, que contoucomaparti
cipação das es�olas da rede particular
e públicoda cidade, além'de entidades
representativas de classe e outras

agremiações. A Escola de Ensino
EspecialAnaMariaMalutta aprovei
tou a oportunidade para chamar a

atençãodopúblicosobreanecessidade
de indusãosocialdaspessoasportadoras
de deficiências e distribuiummaterial
informativoproduzido como apoiodo
ConselhoMunicipal dos Direitos da
Criança e doAdolescente, contendo
dicas sobre comoprevenirdeficiências

e o direito à informação,
Mesmo com a expressiva partici

pação popular no desfile, não se viu

ontem nenhuma bandeira brasileira'
hasteada em prédios particulares ou
mesmo público.O historiadoDaniel
Graudin, 71 anos, reclamados costu
mes atuais e lembra comnostalgia do
tempoemque atépara assistiraodesíile
tinha que tiraro chapéu. "O civismo

não existemais", sentenciaGraudin,
que atualmente fazpalestras nas esco
las para falar sobre a fundação domu
nicípio. "Só para se ter uma idéia, no
meu tempo todos osprédios eramobri
gados ahastear abandeira", <70menta.

As crianças aproveitaram a oportunidade para reivindicar A nova geração aproveita a data para pedir Paz e encanta a platéia

�VIAÇA�C�NARINHO�.I����
Uma Transportadora de Vidas.

Lazer'· Turismo· Fretamento
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pesquisa sobre idosos vai servir
de base para políticas públicas

CESTA B[ASCIA

Muitos produtos têm preços
semelhantes nos mercados

tadoria, sem conseguir. É o caso de

Alzira, Effterig, 63 anos de idade,
que vive com a ajuda dos filhos
porque está doente da coluna e hi3,o

, pode mais trabalhar. Passou 20 anos
como diarista em casa de família,
mas nunca teve registro em

carteira. O marido, já falecido,
também não deixou aposentadoria
pelomesmomotivo. "Se não fossem
meus 8 filhos, estaria na rua",
constata Alzira. ,i

.. I

_ Germínia Rodrigues dos Santos,
62 anos, também diz que gostaria

, de se aposentar. Primeiro trabalhou
na roça e depois de diarista. Sempre
sem carteira assinada. Vive com o

marido, Horácio Lazzaris, 93 anos,

que furnamais de uma carteira de

cigarros por dia. Cego e com

problema de audição, Lazzaris

quase não sai. Passa' o tempo
sentado na frente da.casa, fumando
e conversando com quem lhe dá

atenção. Conta que foi marceneiro
e é filho de imigrantes italianos.
Nasceu em Itajaí e veio para

Jaraguá do Sul aos 11 anos de idade.

}ARAGUÁ DO SUL - Começou
ontem o "Censo -do Idoso",

-, promovido pelo Centro de Pesquisa
e Extensão da Unerj e Prefeitura.
A coleta de informações está

sendo feita por 300 acadêmicos da

Unerj que têm bolsa de estudos e

deve terminar no domingo. Até lá,
os pesquisadores devem identificar
nada menos que 10.301 idosos

, contados pelo último censo do
IBGE. Quem coordena a pesquisa
é o professor Ademir dos Santos,
que também é responsável pelo
Centro de Pesquisa e Extensão da

Unerj. De acordo com ele, o

objetivo é saber como vive o idoso
de [araguá do Sul, quais as suas

dificuldades, relacionamento
familiar, lazer, cultura e saúde.O

questionário tem 39 perguntas, que
são respondidas pelo próprio idoso
ou por alguém da família.

A secretária municipal de
Desenvolvimento .Socíal, Nilda
Bertoldi; salienta que, a partir dos
resultados; a administração terá

subsídios para a criação e

implementação de políticas
públicas voltadas ao idoso. De
acordo com Nilda, atualmente o

Centro de Convivência da
Terceira Idade congrega cerca de
3 mil idosos que participam dos
mais de 20 Grupos de Terceira
Idade mantidos com a ajuda do

município.
Ontem a acadêmica de

Comércio Exterior Bianca Deretti

pesquisou os idosos da Vila Rau. O
que mais espantou a estudante é o '

grande número de pessoas com

mais de 60 anos com problemas de
saúde e iutando pela aposen- Bianca, surpresa com a situação

RAPHAEL GÜNTHER

preceito constitucionalque estabelece
que o saláric-mínímo deve suprir as
necessidades de um trabalhador e sua
família com alimentação, moradia,
transportes, educação, vestuário,
higiene, saúde, lazer e previdência, o
'Dieese (Departamento Intersindical
de Estatística, e Estudos Sócio
econômicos), estima que o salário
mínimo de agosto deveria ter sido de
R$ 1.471)8, ou seja, quase cinco vezes
ovalorvigente deR$ 300,00.

Eus BINI

;
� A maior variação fica
com o pão e a carne,

esta com'diferença de

i até R$ 2,00 no quilo
•

]ARAGUÁ00 SUL - Para comprar

os 13 produtos que compõem a cesta

básica, o consumidor jaraguaense
,

continua tendo que desembolsar

aproximadamente R$ 170,00. O

resultado -de pesquisa feita pelo
Correio do' Povo, nos três maiores

supermercados da cidade, confirmou
o resultado divulgado pelo jornal no

• mêspassado: os preços damaioriados
·

produtos da cesta básica têm pouca
, variação de umestabelecimento para
outro. AB exceções ficaram com a

, carne, comopreçomaisbarato (coxão
mole) aR$ S,69 oquilo,masvariando
até R$ 10,68 o quilo. O pão francês
oscilaentteR$ 2,40e R$ 4,19 aquilo.
Alémdacarne e do pão, as principais
diferenças de preço foramverificadas

naquilo de tomate, entreR$ 1,69 eR$
2,56, e dabatata, que variou entre R$

" O,75eR$1,27.
A cesta básica é composta por

carne (6,6 kg), leite (7 ,5litros), feijão
preto (4,5 kg), arrozagulhinha (3 kg),

" farinha de trigo (1,5 kg), batata (6 kg),
tomate (9 kg), pão francês (6 kg), café
(600 g), banana (7,5 dz), açúcar (3
kg),óleode soja (tOSO,mI) emanteiga
'(750g). ,

Levando em consideração o

. Fidelidade
Adona-de-casaGertrudesHorst

Oliveira, quehámais demeio século é
cliente fiel de umsupermercado, disse
que nunca faz suascompras em outro

lugarporque jáestá "acostumada" com
o est'abelecimento. DonaGertrudes,
moradoradobairroBaependi, também
acha que "no fim" o gasto de. urna

compra acaba sendo O mesmo em

todos osmercados.
Morador do bairro São Luiz,

Vicente Arem, que trabalha mima
metalúrgica, também não costuma

pesquisar na hora de fazer suas

compras, pois paraele os preços são
"quase sempre os mesmos". Já o

bancárioMarcos de Lima, quemora
emSãoPaulo e está visitando [araguá
do Sul, disse que tem o hábito de,
pesquisar "Tem um mercado onde
costumo fazer minhas compras e

procuro usá-lo como referênéia. Se

percebo que um produto está mais
o barato em outro lugar, é lá que vou

comprar", diz.

Os consumidores revelam que não têm o hábito de pesquisar

Governo investe no atendimento
ao cidadão deMaiorVieira.

MEGA BAILE·

No município de Major Vieira, a Delegacia de Polícia Civil conta agora com uma

nova sede. Com um investimento do Governo de cerca de R$ 200 mil, a Delegacia
deix�u de atender no prédio emprestado pela Prefeitura e passou. a operar em

.

instalações próprias. A construção, que abriga também a Polícia Militar; é uma

importante obrapara área de segurança e atendimento do cidadão. É o Governo do
Estado construindo qualidade de vida para todos os catarinenses.

ANTARES
>

iii
'_

m
Kaiser

�
Y!:lLAR�
�$-Ji7f4b� secretaria de Estado da

segurança Pública e
Defesa doCidadão
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DPascho'al está entre as 10
i '

i

melhores para se trabalhar

: DA REDAÇÃO - ADPaschoal

sujbiu no ranking das "Melhores

Empresas para Vpcê Trabalhar",
segundo pesquisa elaborada com

metodologia do instituto americano
GfeatPlace toWork,A empresa passa
a ocupar uma das dez primeiras
posiçôes, após avaliaçãodos seus 2937
fJncionários. A pesquisa, que

, erlvolveu 488 empresas em sua nona

edição,
.

é considerada a mais
, abrangente do país em seu gênero.

i Esta é a oitava vez 'que a

d):'aschoal integra o'seletíssimo time
d::\smelhores empresas para trabalhar.I

Entre os fatores que levaram à

evolução no ranking destacam-se a

camaradagem, favorecida pelos
e�entos de integração promovidosI ,

pela empresa, e o respeito pelos
ftlnciohários. Também mereceu

,
i
,

observação a valorização do equilíbrio
entre vida profissional � pessoal: a
empresa está entre as poucas em que
nãoháqueixa a respeitode sobrecarga
no trabalho, t,1ma das reclamações
mais .comuns entre os 190 mil
entrevistados para a edição 2005 do
Guia.

Na pesquisa deste ano, foram
avaliados 10 itens, divididos em duas

categorias: Cl.i.ffia Interno e Práticas;
Em Clima Interno, foram consi

derados credibilidade da empresa

perante os seus funcionários, respeito,
camaradagem, orgulho em trabalhar
na empresa e imparcialidade dos
executivos. Em Práticas, foram
avaliados remuneração, benefícios,
ética e cidadania, desenvolvimento
,profissional e equilíbrio entre trabalho
e vida pessoal.

I

1 Núcleo de Metalmecânica
I

convida para palestra
o Núcleo de Metálmecânica,ACIJS-APEVI convida para palestra
Fluídos de Corte de Usinagem, a ser proferida dia 14 de

! ,

, setembro de 2005 (quarta-feira), às 19h30min, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul - CEJAS. O palestrante, Valdemir '

Rovigo, Gerente da. Divisão de Lubrificantes Especiais da

Hennings Vedações Hidráulicas e Pneumáticas Ltda. e Técnico
em Lubrificantes Especiais, abordará os tópicos: Utilização dos
Fluídos de Corte e Manutenção dos Fluídos de Corte.
O público-alvo é formado por Empresários e Profissionais das
áreas de Usinagem e Manutenção. Com participação G'RATUITA,
a palestra é limitada a 70 (setenta) participantes. Atenção:
confirme presença com o consultor Francisco, fone'(4'7)"'V5
7019, e-mail francisco@acijs.com.br ou com Daniele, fone (47)
275 7012, e-mail nucleo@acijs..com.br. Sua presença é muito

importante!
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Censo agropecuário
ameaçado por falta de verba
CELSO MACHADO

"� Números disponíveis
para ,traçar realidade
do campo são de

pesquisa de '996

}ARAGUÃ DO SUL- o Censo

Agropecuário previsto para 2006,
com base' no exercício de 2005"
pode não acontecer porque a verba
estimada para a mão de obra
necessária, a .ser contratada por
concurso público, e outras despesas
inerentes a deslocamentos e

estimada em R$ 2 milhões não está

prevista no Orçamento da União.
O último Censo do gênero, que
engloba apenas propriedades
produtivas localizadas em 'áreas
rurais foi feito em 1996.0 gerente
regional do' IBGE ( Instituto
'Brasileiro de Geografia e

Estatística) em Jaraguá do Sul,
SoldemirAntonio Zapella, garante
que a agência está preparada com
todo o material necessário para a

pesquisa, aguardando apenas o

sinal verde de Brasília.
O levantamento abrange

- apenas as propriedades que
des-envolvem alg�ma atividade com
finalidades comerciais e inclui área
cultivada, criação degato e aves, os

tipos de culturas (banana e arroz

predominam na região do Vale do

Itapocu) e a atividade de

transformação de produtos
originadós nas propriedades, como
mel, melado e conservas, por

exemplo. E, ainda, a população que
subsiste do campo. Dados
levantados pelo IBGE em 1996
indicavam que Jaraguá do Sul tinha
o maior número de propriedades
rurais com atividades econômicas.
À época, 1.453 estabelecimentos
comerciais, como são 'denominadas
nas estatístícas dolBGE.

Pela ordem, Massaranduba
aparecia com 1.017 propriedades,
Guaramirim 787, Corupá 644 e

Schroeder com 328. O rebanho
bovino de Jaraguá apontava 12.358

cabeças, entre gado de corte e
.

leiteiro, e suínos com 18.220
animais. O número de galinhas e

frangos, a partir de pintos de um

dia, era de 850 mil aves, com

produção de 245 mil dúzias de
ovos.O Censo da época registrou
274 colméias em atividade, com
produção de duas toneladas de
mel. Havia, em 1996, segundo o

IBGE, área cultivada com bananas
em jaraguá do Sul de 1.962

hectares', com 2,6 milhões de
cachos, cerca de 'metade da

produção de Corupá "a época;
3.371 hectares plantados e' 4, i
milhões de cachos,

O terceiro maior produtor de
bananas na região era Massa
randuba, com 1.092 hectares e

Corupá é a maior produtora de banana de Santa Catarina' ,i;
, colheita de Ll milhão de cachos. Ministério da Agricultura prevê':
A segunda atividade mais para 2005 uma produção de lW
expressiva era Q arroz Jaraguá do milhões de toneladas de grãos, ii

Sul plantava 932 hectares e colhia p

5,2 mil toneladas. Massaranduba,
com seus 5.241 hectares atingia a

marca de. 26,5 mil toneladas' e
. Guaramirim figurava como terceiro
maior produtor do grão: 22,3 mil
.tonel adas em 4,8 hectares
cultivados. No País, há dei anos a

produção 'de grãos (milho, soja,
feijão, arroz, trigo, etc.) atingia 70
milhões de toneladas, figurando
emprimeiro lugar nomundo como "

exportador de soja e carne. O

18%2000
n.

,I
* Em relação a população urbana ;

I:

CORREIOTVIl----�--------"-----'-------------�-------41
redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Aaudiência do SBT entre as 17h e às 20h é hoje alguns pontos mais baixa do que era

antes da estréia do "SBT Brasil'; dia 15 de agosto. A média obtida na faixa nas duas
semanas anteriores à estréia de Ana pàula Padrão foi de nove pontos. Nas duas

,semanas que se seguiram ao dia 15, a média passou para sete pontos.
I
,

i Ohurnor, ,
,

i Urna pesquisa encomendada pelo Multishow ao InstitutoConsenso revelou que o

,

'

público do canal adora "Sai de baixo': Já os seriados da Globo mais antigos, como
"Armação il.imitada" e "TV pirata'; dividiram opiniões. O público acima de 40 anos

aprovou a reexibição.Mas os mais jovens consideraram que as "piadas envelheceram':

Assédio
Ana Maria Braga está sendo bastante assediada pela
Record. Parece que a emissora está oferecendo
malas e malas de dinheiro para que ela volte para a

casa onde já trabalhou anteriormente, e apresente
-,

'um proqrarnasernanal noturno, Além de ser o

desejo de Ana Maria apresentar um programa nesse

formato, a emissora permite até que a moça leve

grande parte da sua equipe, caso aceite a proposta e

bata.o martelo.

'/ 1

18elo
I A liberdade de Marcelo Pires Vieira, o Belo, parece estar bem longe. A justiça negou

; mais três pedidos de habeas corpus. Ele foi condenado a oitos anos de prisão por
I associação para o tráfico de drogas e encontra-se detido no presídio Ary Franco, no Rio.
j, . i

: A 2a Turma do STF indeferiu, por unanimidade, dois habeas corpus impetrados pelo
: cantor, que pedia a revogação da ordem de prisão decretada pelo Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro. Os advogados de Belo alegaram que a prisão teria violado o princípio da

presunção de inocência (inciso LVII, artigo 5°, da Constituição Federal), pois o cantor
cumpre pena queainda não teria se confirmado.

"

Chiques
Caroline Bittencourt e Álvaro Garnero ainda estão

colhendo os louros da fama pós-barraco no castelo
de Chantilly, O casal vai estrear no dia 17 de

setembro, na RedeTV!., o programa 'Top report'Os
dois irão abordar assuntos ligados ao mercado de
luxo nacional e internacional, e nesta semana viajam
para Nova York fazer algumas reportagens. Uma
delas sobre comemoração da Independência do
Brasil pela comunidade brasileira que mora por lá.'

Tudo em cima
Sharon Stone e

George Clooney
ficaram no topo da
lista das
celebridades mais

sexy, segundo uma

pesquisa feita pela
revista feminina
-Health Plus. Entre as

mulheres, a lista
exibe também
nomes como Demi

Moore, Madonna e
'

Goldie Hawn.

Enquanto isso, a
lista masculina é

I

liderada, por George
Clooney, que
"deixou para trás
astros como Sean

Conn,ery, e Brad Pitt.

Abrindo espaço pára a educação
A prefeitura de Guaramirim acaba de concluir a reforma e ampliação

das escolas Germano Laffin, Tirnblras, Atilano Kruger e laro Hansh. Além
, I

das obras físicas, as escolas do município estão sendo equipadas com

aparelhos áuoío-vísuaís para auxiliar no processo de aprendizagem por
\

meio da tecnologia. I
ADMINISTRAÇÃO 2005 • Z(loa
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o trabalho faz a diferença
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FINAL LINHA DE FUN'DOa.--

Equipe de Futsal da Malwee
embarc� hoje para Brusque

JULlMAR PIVÀTTO
" {

Equipe unida
O treinador da Malwee, Fernando Ferreti,e o auxiliar,Marcos Moraes,
são um ótimo exemplo da união da equipe, Os dois se conhecem

há anos e mesmo quando eram adversários sempre se respeitaram 'é'-.

e mantiveram a amizade. Estiveram juntos até na Espanha, cada ,,'

um treinava um time, mas sempre que podiam iam se visitar para c.'

matar a saudades e colocar a "resenha" em dia, A contratação do
Marcão foi para substituir o Ferreti enquanto ele estivesse na

.

seleção, mas os dois juntos são melhores do que separados, se ','
completam e mantém o equilíbrio; Ferreti ficou 40 dias afastado.

"

da equipe por problemas sérios de saúde; mas mostrou' que tem � '.:
garra de qanhador ao vencer o problema e reassumir a equipe.

�,

CE$AR JUNKES

�.----------------- RÁDIO ,�':o
JÁ.AGUÁ

� 'Diretoria diz que 20
I .

ônibus devem sair

de Jaraguá do Sul
.

�'o domingo de manhã

,� \.

Volta
Marcão cumpriu a suspensão
e vai reforçar a equipe na

final. O desfalque será o

pivô Fio; Ele tomou·o
,

,

terceiro amarelo no primeiro,
jogo em Tapejara (RS) e
agora não poderá disputar o
jogo decisivo. Fio só participa
da final se houver um

empate no domingo, o que
leva a decisão para uma

terceira partida na quarta
feira também em Brusque. A
eqúipe que vencer no

domingo leva o título.

Frango explicado
o qoleiro Ivan, do Atlântico,
fez questão de explicar o
'lance do segundo gol da
Malwee. "A bola veio forte e

tinha muita gente na frente.
Tentei encaixar e de repente
ela passou': Talvez, se eu

,

tivesse ido para espalmar, a
bola não entraria. Mas vida

de goleiro é assim mesmo.

Fiquei contente pelo apoio
que o torcedor me deu logo
após a falha': Em Brusque o

coro vai cantar: 'Franquelro"

]ARAGUÁ DO SUL - A equipe,
dh Malwee embarca hoje, às três
d� tarde, para Brusque, onde vai

d"sp�tar com a equipe do

A�lântico, de Erechim-RS, o título
de campeã da Liga Nacional de

Futsal.O técnico Fernando Ferreti

disse 'estar "muito confiante numa

Jtória". Para ele, jogar em Brusque
rG. ". "Ié .como Jogar em casa , pe o

giande apoio que a equipe recebe
da torcida, que lota o ginásio em

ndos os Jogos. "Depois da Malwee
ter sido aprimeira em todasas fases,
não vamos perder essa

opo�tunidade de conquistar o

título", disse Ferreti. O ala Xande
confirma as palavras do técnico:

"Estamos confiantes e preparados
para o desafio".

Segundo o diretor de Futebol
da Malwee, Carione Pavanello,
cerca de 20 ônibus de;vem levar a

.torcida de [araguá do Sul para'
iifSistirà final em Brusque. A venda
de ingressos, que também começou
hoje, está concentrada no posto
Mime, da ruaWalter Marquardt.

i""

,:J

ídolo'
Craque é craque e todo
mundo sabe disso. Falcão

pode não estar jogando
100% do que sabe, mas
mesmo assim faz a

diferença, ele é tão bom que
em segundos pode mudar a

história de uma partida. O
jogador é um show a parte,
muita gente vai aos ginásios
motivado na presença do

jogador. A comissão técnica

também confia nele e tem

motivos de sobra para isso.

,

Cansaço
Superação tem que ser a

palavra mestre da Malwee.

Antônio é um exemplo
disso, o jogador tem se

destacado na reta final

porque está cheio de garra e

vontade, Para a equipe todos
os jogos foram desgastantes,
então o cansaço é maior.
Todos adversários jogaram
contra, a Malwee corno se

fosse a grande final. Mas a

hora D é agora.

Hoje pela manhã a equipe faz seu último treino em Jaraguá do Sul; próximos treinos serão em Brusque

da Secretaria Municipal de,
Desenvolvimento Social",
informou.

O ala Falcão não participou do
treino realizado ontem à tarde no

ginásio da Malwee. A comissão
'

técnica preferiu deixar o jogador
descansando por causa de uma

pancada que ele levou no tornozelo,
quando a equipe jogou com o John

O preço cobrado pelo ingresso é de

R$ 40,00, mas desta vez eles
estarão acessíveis a um maior

número de pessoas. De acordo com
Carione Pavanello, o preço
cobrado será de apenas R$ 15,00
para quem doar dois quilos de

.

alimentos não perecíveis. "Esses
alimentos vão beneficiar entidades

que serão escolhidas com o auxílio

Deere, em Tapejara (RS). Hoje de
manhã acontece o último treino da

equipe emJaraguá do Sul, desta vez
com a participação de Falcão.
Outros quatro treinos serão realizados

jáemBrusque, naArenaMultíuso,
onde será disputada a final. Desde o
início da competição, a equipe da
Malwee participou de 29 jogos e

marcou aproximadamente 130 gols.. julimar@terra.com.br

Ronaldo melhora, mas ainda é
. dúvida parajogo contra o Celta

Potugal precisa apenas de

Empate para garantir vaga
Encontro regional no Marista

Aconteceu no Colégio Marista São Luis, nos dias 03 e 04 de Setembro;
o Encontro Regional da Pastoral Juvenil Marista(PJM) com alunos de:
6" série.
O Encontro, realizado anualmente, tem como objetivo fortalecer e, r

buscar novas amizades, celebrar a caminhada realizada com orações.
e celebração eucarística junto à comunidade, compartilhar experiências" , ,

aprofundar conteúdos de formação, conhecer o novo rosto. da PJM,
sendo assim um momento com todos os participantes do EDA

(Embarcação de Amizadel Grupo de adoJescentes) dos colégios
maristas. Este encontro reuniu 130 participantes, vindos de Curitiba,
São José, Criciúma, Joinville, São Bento do Sul e Jaraguá do Sul. �

Na proqrarnação geral os adolescentes participaram de oficinas de
,

pintura, reflexão sobre sexualidade e curso básico de oratória,. :

auxiliando o adolescente a desenvolver-se com maior eficácia diante i

dos desafios e necessidades que os mesmos se defrontam
constantemente no ,dia�a-dia. Também a'conteceram apresentações
musicais e a festa a fantasia, onde a integração e amizade foram

pontos altos.
A comissão organizadora do Encontro Regional agradece todas as

instituições, pais e colaboradores, que auxiliaram de uma forma ou

de outra para que o Encontro acontecesse com tanto êxito e espírito
de fraternidade.
" A PastoralJuvenilMarista (EDA/RtMAR) é uma
escola para a vida, pois pormeio dela muitos
adolescentes e jovens fizeram e fazem uma

, profunda
.

experiência de grupo" que

proporciona auto-conhecimento e o

conhecimento do outro. É nessa relação que o

adolescente e jovem percebe que há alguém
maior do que nós e que é fundamento de
nossa existência'; destaca a assessora de

pastoral Andréa Gomes Cardoso.

Bernabéu, pela segunda rodada do

Campeonato Espanhol. Segundo os
médicos do clube, suaparticipaçãono
jogo está pendente da evolução nas

próximas 48 horas. Se Ronaldo não
jogar sábado, ganhará mais uma

semanapara se recuperar.O atacante

não poderá enfrentar jogar na terça-
.

.feíra contra o Lyon, na França, na
estréianaLigadosCampeões daUefa :

,
'

porque está susperisO.

DAREOAÇÃO-Ronaldomelhorou
dasobrecargamuscular no adutor da
COxadireita sofrida nagoleadapor5 a
o sobre oChile, domingo.O atacante

correudurante 15minutós naCiudad
dei Fútbol de Las Rozas, centro de

�einamentodoRealMadrid, e depois
realizou exercícios específicos no

�io.Apesar damelhora, Ronaldo'
ainda é dúvida para o jogo de sábado

:cohtra o Celta, no Estádio Santiago'

DA REDAÇÃO - A seleção de

Portugal não soube aproveitar a

vantagem de atuar com um

jogador a mais desde o final do

primeiro tempo e ficou apenas
no empate em O a O com a

Rússia ontem em Moscou, pelas
eliminatórias européias para a

Copa do Mundo de 2006 .

Mesmo assim, o time

comandado pelo técnic� Luiz

Felipe Scolari continua perto
da vaga no Mundial, precisando
apenas, de um empate parà se

classificar.
Com o resultado desta

quarta-feira,'Portugal mantém
cinco pontos de vantagem em

relação à Rússia e à Eslováquia,
faltando apenas duas rodadas
para o término das ,eli
minatórias.

Assim, Portugal pode
conseguir a vaga na próxima
rodada, quando enfrenta em

casa a fr ág il seleção de
Liechtenstein. Um empate'

colocará o time de Felipão no

Mundial da Alemanha porque

Portugal leva vantagem no

confronto direto tanto contra

russos quanto contra eslovacos.
"Foi um resultado positivos.
Temos pela frente mais seis

pontos e não pretendemos
perder nenhum deles", disse

Felipão.
,

No outro jogo do grupo, a

Eslováquia não passou de um 1

a 1 com a Letônia fora de casa.

Os eslovacos abriram o placar
aos 35min do primeiro tempo,
com Robert Vittek, mas levararn
o empate aos 29min da etapa
final, por intermédio de Jurijs
Laizans.

'

Na próxima rodada, a

Eslováquia enfrenta a Estônia.
e a Rússia pega a seleção de

Luxemburgo. Na última
rodada, eslovacos e russos se

enfrentam, em jogo que vai

definir quem manterá a chance
de ir para a Copa.

Thiago Pereira e Fernando Silva
obtêm índice paraMundial
.

DA REDAÇÃO -Thiago Pereira e

'Femando Souza Silva conquistaram
ontem o índice para os 100mmedley
doMundiald ' , _

,

episcinas curtas, que sera
disputadoemShanghai, em 2C06.Du
rante as disputasdoTroféuJosé Finkel

�eNatação,Thiago, como tempo de
4823, e Fernando, com 54s99;
gat'antiramsuapresençanoOriente.

Thiago Pereira, doMinas Tênis,

: '

que não disputa uma competição há
quatromeses devido a uma lesão na

perna direita, que o levou a ficar fora
doMundialdeMontreal, semostrou
satisfeito com o resultado. "Estou

surpreso com o índice, pois estou

treinando há pouco tempo e ainda'
SIDtO um pouco de dor", declarou
Thiago Pereira, campeãomundial dos.
200mmedlev empiscina curta.

I
I
I

MARISTA::
.�
'"

QUINZEN'A DO TRAJE
Kit Socíal 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 Fall- Sala '07 - 275-2938
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Atraindo olhares a presença de Vanessa Silveira

Lincoln Alves, Charles Lux e Rodrigo Fogaça Equipes das lojas Sommer e Collei na festa-na SCAR

Duas na Bierbude
Amanhã na Choperia Bierbude galera poderá curtir a banda Coyote Jack e seu repertório

especializado em covers do clássico do rock americano Creedence Clearwater Revival. E a moçada da
música eletrônica já agenda-se para semana .que vem, dia 14 curtirem mais uma Dose de ·Quarta.
Apresentação do DJ Sa�de,do Caramba/s.

Chuva de dinheiro
Quem viu no domingo as matérias sobre a ehuvade dinheiro que rolou em São Paulo e ficou cu'..

'

para saber quem foi o responsável e quais seus motivos, pode saber um pouco mais acessando o bl;lo�ocidadão, no endereço www.l0anosal000.com. 9 o

,

Rolling Stones lança novo CD
Mesmo já sendo encontrado na internet antes mesmo de seu lançarne

oficial, chega com sucesso ao mercado "A Bigger Banq", o primeiro álburn �to
sessentôes desde 1997. As faixas-chave do cd incluem "Streets Of Love",o prirn

UI

single internacional;"Rough Justice", que será direcionado para rádios america�ro
de rock; e "Back Of My Hand", uma música no clássico estilo de blues dos ROII'

aI

Stones.Samples podem serouvidos no site oficial rollingstones.com/abiggerba Ing
.. . �,

---

Postais pelas vítimasdo Tsunami
Daisy Bell, uma jovem estudante britânica de 20 anos, está organizando

um leilãode arte em cartões-postais para arrecadar dinheiro para as vítimas do
tsunami na Ásia. A estudante planejava arrecadar 10 rnll tibras (cerca de RS 43
mil) para a orqanização não-governamental Care International, onde seu tio
(vítima do incidente) trabalhava,mas especialistas avaliarn.porém.que com os

grandes nomes que ela conseguiu reunir, a soma deve chegar a dezenasde
milhares de libras. I

Em apenas três meses a garota conseguiu reunir uma das mais
impressionantes coleções de car tô e s-p o s tais da Grã-Bretanha.
,que conta com contribuições de nomes como o artista plástico Damien Hirst,
o ex-beatle Paul McCartney,a cantora Charlotte Chúrch e os astros do cinema
Elizabeth Hurleye Ralph Fiennes.Site domovlrnento.www.artofcare.co.uk.

Tocando pr'� quebrar:Murphy e Christhian Fischer na ComBat
,

E a balada do final-de-semana em Jaraguá do Sul já está com ponto
marcado para o espaço da ComBat, onde na Festa dos Calouros uma
noite regada ao melhor do techno será apresentada ao público da
cidade.

'

Christhian Fischer, DJ alemão de passagem pelo sul dividirá o palco
com o já famoso e preferido na região Murphy.Apresentam-se na noite
também osDJsTúlioe Léo Renan (quefaráduplacom o percussionistaR
Costal.Na área externa,show com a bandaAlta Rotação.

Ingressos antecipados à RSl 0,00 na Loja Sornmer.Delta CeI! Claro
do shopp ing, DCE Unerj e 5° Sem.de Marketing da FAMEG.

iPhone
Finalmente 'lançado nesta quarta .dla 07 o Rokr, telefone celular + iPod da

Motorola, para onde pode-se transferir às músicas de seu PC ou iPod adquiridas
através do iTunes.Similar ao iPod shuffíe, o aparelho virá em duas versões: a grande,
com capacidade para 240múskas,e umamenor.com 1 GB de armazenamento.

'

liderada porMadonna,a campanha publicitária será gigantesca e deve contar
ainda com a participação deWhite Stripes, Little Richard, Bootsy Collins,Green Day,

. Iggy Pop.além de sósias de Jimmy Hendrix e Biggie SmalL
- A campanha e maiores detalhes do aparelho-podem ser conferidos no site

www.mOtorola.com/rokr. 'l,

Shots Noite Mexicana
Acontecendo hoje, à partir das 20h a 2� Noite

Mexicana do Alleqro Restaurante-Bar. Uma ótima

oportunidade de experimentar os diversos pratos
de uma das culinárias mais apreciadas do mundo,
Reservas podem ser feitas pelo tel.(47) 371 0757,

Inaugurando ainda hoje nossa seção de fotos
no blog.Será o Por Acaso Shots,onde todo dia pós
balada poderão ser conferidas as primeiras e as

últimas da noite. anterior. Dá uma passadinha lá, o
endereço do blog é www.poracaso.com.

€'
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