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61 SOB RODAS

Bananalama

agita final de
semana

em Corupá

71 ESPORTE

Mais de quatro
mil atletas

participam
da Olesc
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. 31 POLÊMICA: JAIME DIZ QUE ROMPEU ACORDO PORQUE MICHELS DEVE R$ 25 MIL'
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A sessão para eleger a nova Mesa Diretora da Câmara de Jaraguá do
,

Sul, prevista para a noite de ontem, acabou não acontecendo.

Jurandir Michels (PV) pediu para que seu pedido de renúncia da

vice-presidência foss� desconsiderado e assim o presidente Carione
Pavanello (PFL) também recuou. A idéia era de que Michels fosse

eleito novo presidente, mas sob ameaça de Jaime Negherbon (PT)
de romper o acordo e colocar em risco a eleição do vereador do PV
ficou decidido que Cacá apenas pedirá licença do cargo. O petista
afirmou que não votaria em Michels por cajusa de uma dívida de R$
25 mil.
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Duas Feiras prometem agradar os
consumidores no final de semana em

Jaraguá do Sul. Os descontos vão até

50% e os lojistas ainda oferecem várias
'!ti

opções de pagamento. No Portal,
acontece a Feira da Malha e no Pavilhão
de Eventos, a Ponta de Estoque.
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. 3BI MEDO

Bombardeio no

Líbano faz

brasííeíros irem

para Síria
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MAXIMA
,

. MINIMA " -,.,.

SOl e nebulosidade
variada, sem
previsão de chuva

www.studiofm.com.br
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.�' Assine ou renove sua assinatura de

�'" .' O Correio do Povo,
o Hotel Estância Ribeirão Grande
é o lugar ideal para quem deseja curtir a
natureza com atiVidades radicais; viver
momentos a dois nas confortáveis' suites;
provar o melhor da gastronomia; buscar
harmonia no quiosque de meditação ou

simplesmente relaxar.

fique sabendo de tudo quer se passa na sua
" ",",,'

região e concorra a 'estadias completas em
..

apartamento luxo, com direito a

acompanhante no melhor hotel da região!
As estadia incluem um delicioso café da
manhã e mais três refeições além de todas
as atividades recreativas da estância!
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28 1 PÂNICO EM SP

Políticos

trocam I

,..,

acusaçoes
sobre PCC
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I Terminada a, Copa do
'Mundo, começa a corrida
eleitoral. O país vai assistir ao

'mesmo espetáculo.. uma

;campanha cujo protagonista
':também se comporta como ator.

.Não por acaso, o político
:profissional, nascido da mescla

.

[da estrutura de representação
tcom a gerência do Estado como
iente público, torna-se cada vez

lrnais um intérprete. Senão da
vontade, das intenções de

Congresso, governo, ministério,
se veria abalada a composição de
classes e, por vezes, em cheque o

próprio sistema político. Mas,
dentro da perspectiva "melho
rista", moveram- se algumas
peças, mas não se alterou a

correlação de forças no

Congresso. E, em menos de três
meses estaremos reelegendo o

Congresso Nacional, as

sembléias legislativas e governos
de estados. E fica a pergunta: se

/•

I' I � O pOVO, convidado a se manifestar nas

I urnas, também é indicado a retirar-se de cena
I

após o término da eleição ,

expressão dos vários segmentos
do eleitorado. Nossa democracia
de quase 130 milhões seria,

I

portanto, uma das maiores casas
de espetáculo do mundo.

Quando o Ocidente inventou a
'

I democracia como "mando do

povo", o povo-cidadão tinha"
não somente o direito, mas o

dever de se manifestar. Mas em

essência, a obrigatoriedade de se

manifestar difere, e muito, de
dois aspectos centrais da

I democracia brasileira. A
. o... .

,

primeira e a· pasmaceira entre

I pleitos. O povo, convidado a se

I manifestar, também é indicado
I a retirar-se de cena após o

término da eleição. No ano de

I
2005 o Brasil assistiu estupefato

i aosmaiores escândalos recentes

I executados pela classe política

/ brasileira: Acontecesse o

I mesmo em outros países latinoI

I americanos, e cairiam todos.
! .

os atores se renovam, porque o

enredo do baixo clero sempre se

repete?!" Uma das causas é o

próprio teatro da campanha,
onde aparecem atores car

regando bebês de colo, tomando
cerveja em copo de geléia,
demonstrando profundo in

teresse por rachões sie várzea,
assistindo atentamente um sem

número de festejos' entre
panelas de arroz e um pouco de
carne picada. Enquanto, a
população perde sua capacidade
de auto-representação, ao ver

se mobilizada para atuar tanto

como figurante como platéia
destes espetáculos, a política
perde sua capacidade decisória.
Na outra ponta-da corda, a

política vem sofrendo, como
saber e síntese resolutiva de
uma sociedade, a colonização da
"economia". Mas, sejamos
honestos intelectualmente,

" . " .

esta economia tem muito
, ,

pouco de Economia. E um

arranjo de jargões e siglas, que
ganham carga simbólica como

suposto saber científico, e

quando muito se trata de uma .

coletânea de capacidades
gerenciais. Garantidos os

recursos às classes dominantes,
oligarquias regionais, elites

dirigentes controladoras dos
capitais que operam no Brasil e

repartidas as maiores fatias do
botim impositivo, sobra para os

eleitores a disputa pela
representação. Esta, por sinal,

,

não é do povo organizado em

grupos de interesses, mas sim de
atores individuais ou

,

consorciados em legendas pouco
ou nada programáticas, e

dotadas de máquinas de

campanha muito superiores aos

mais importantes movimentos

populares do país. Basta para

isso, compararmos o orçamento
de um forte sindicato nacional
e de um gabinete de deputado
federal. Para piorar, a carreira

política acena para a militância
o caminho do corredor

acarpetado e não mais o chão de
fábrica ou das ruas de barro.

Quando a representação
política alcança o povo, é como

moeda de troca. Mas, no

exercício da capacidade de

discernimento, o povo pode
redescobrir sua própria força.
Força esta, muito superior aos

discursos pré-moldados, por
mais que sejamos treinados para
não acreditar naquilo que
nossos olhos estão vendo.

,

I
i O reconhecimento da
I

,

Engenharia de Produção
Há alguns dias, recebemos a

notícia de que o Curso de

I Engenharia de Produção do

I CentroUniversitário de ]araguá
I do Sul obteve o reconhecimentoI

I junto ao Conselho Estadual de
I Educação. Para nós, essa é uma

conquista importante porque

premia o trabalho de todos os

envolvidos na estruturação desse

Curso, criado em 2001 e já é uma
I

I das nossas importantes
I graduações de nível superior.
I
I O Curso de Engenharia de

I Produção surgiu como todos os

projetos da UNER], voltados a

atender as características
,

regionais. E uma graduação
direcionada à formação de

profissionais para atuar em três

campos: na indústria, nos

serviços e no ernpreendedo
rismo. Inicialmente denomi-

I nado como Curso de Engenharia
de Produção - Modalidade

Confecção de Vestuário, recebeu,
nova nomenclatura e passou a

ser denominado, a partir de
.

agora, somente Curso de

Engenharia de Produção,
ampliando o seu alcance' e as

oportunidades aos estudantes.
,

O presidente do CEE, prof.
Adélcio Machado dos Santos,
assinala no parecer, que a

alteração na denominação faz
sentido como conseqüência das
constantes modificações e

adaptações sofridas pelo Curso
desde sua criação, como forma
da Instituição revitalizá-Io e

oferecê-lo de forma adequada e

eficiente à comunidade. A

proposta original foi dividida em

outras duas: o curso específico de
Engenharia de Produção e o

Curso Superior de Tecnologia
Têxtil

Com isso, os formandos do
,

Curso de' Engenharia de

Produção' podem atuar em

empresas na elaboração de

projetos, pesquisa, desenvol
vimento, métodos e processos,

planejamento e controle da

produção, manutenção, gestão
da produção, compras técnicas,
logística, qualidade, vendas

o_o

•

A reitora da Unerj
Carla Schreiner
escreve às quartas
feiras nesta coluna

técnicas;' na área de serviços tom
,

consultoria e assessoria, vendas
técnicas, aplicação de equipa-

. , ,

mentos, Instrutor tecnico,

manutenção e setor público; ou
como empreendedores ern

negócio próprio ou em sociedade,
especialmente empresa de base

tecnológica.
A avaliação e o reconhe

cimento que esse curso alcançou
surgem em um momento muito

significative, quando a UNER]
se dedica intensamente à questão
da tecnologia para que sua

'estrutura . de ensino se

identifique cada vez mais com as

exigências do mercado. Para isso,
estamos investindo no sentido
de contar não apenas com um

corpo docente experiente,
formado por professores com

amplo conhecimento profis
sional e vivência acadêmica, mas
também com laboratórios de

primeira linha que ofereça aos

nossos estudantes e futuros

profissionais as melhores
. "

perspectivas possiveis.

.'.J,
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O Presicente Operário
O Presidente representa uma afronta à classe

dominante, atémesmo, desespero desta pelo fato
e pela possibilidade de sua reeleição - desespero
expresso demaneira reiterada, em letras garrafais
nasmanchetes da revista veja e de parte damídia

irresponsável deste país,
Isso é muito interessante, pelo simples fato

de que a presença de Lim operário no poder
humilha as oligarquias e os oligopólios. Pela

primeira vez, tudo o que é poder e prestígio - a

presidência da República - escapou das mãos

dos abastados da classe política dominante: a

direita neolíberal e seus cortejadores.
O país está nasmãos de um operário nascido

emGaranhuns, que se boleou para os confins da

grande metrópole de São Paulo ainda pequeno,
b I'· d "d "

na o ela e um pau- e-arara.

O país está nas mãos de urn operário de nível
médio, sem diploma universitário, e que teve

seu primeiro registro assinalado na carteira de
trabalho aos 14 anos de idade. Pergunta que não
quer calar: E daí? Isso é de extrema importância?

Tudo isso é muito interessante. Porque não

tem CPI, não temmanipulação e enganação da
mídia nem bandoleiro da "oposição" que

consiga mudar tal realidade: um operário no

poder significa certamente uma revolução num
dos países de maior desigualdade social do
mundo. Tudo issso está acima' de partidos, de
personalidades políticas, de ideologias
econômicas e políticas. Ainda que 110SSO ilustre

presidente operário não fosse reeleito, este

momento já é e será de comemoração. Gostaria
de lembrar que, as CPls são novelas de quinta,
categoria (que a maioria da população,
felizmente, não. acompanha), inverossímeis,
cheias de personagens rasos e contraditórios,
bandoleiros ("oposicionistas") travestidos de
retidão ética emoral- quando todomundo está

cansado de saber que são eles os piores, os mais
corruptos, os mais ladinos destes últimos
SOOanos. Certamente, para que todos não

percam os próximos capítulos, a novela de quinta.
categoria continuará no ar pormais algum tempo,
tentando derrubar o presidente operário, exibida
em horário nobre pelas redes de TV's endêmicas -,

deste país e regurgitada no dia seguinte pelos
jornalecos reacionários e pelo lixo das revistonas J

semanais como a veja. Não é novidade para nós,
. " ,...,

que a Imprensa seja oposiçao ao governo, nem

sua clara preferência pelos candidatos da direita ij

neoliberal, representada pelo PSDB, que 1
governou o Brasil durante os períodos anteriores 1à chegada do operário ao poder. Gosto de ver um r

operário no poder porque é um raro momento)' I

para experimentar uma trégua na opressão social
antes exercida pelo grupo do PSDB de Dom
Fernando juntamente com o grupo do PFL do

oligarca Bornhausen (os mesmo que querem
,

voltar ao poder a todo custo), uma momentânea
pausa no abuso, na exploração e na injustiça)
sistemática que esses grupos políticos praticaram I

contra as camadas pobres destepaís. Gostomuito I

.
de tudo isso! Somente para observar que quem I

acompanham as CPI's são exatamente os órfãos,
do PT, mergulhados num egocentrismo patético'
ou num ressentimento constrangedor jamais!
visto.

Mais uma vez, gostaria de lembrar que, todos
estes que criticam, são diplomados. em
universidades, todos indivíduos pretensiosós, que
se acham o supra-sumo do saber - e que'

precisavam passar no mínimo, trinta dias nos

bastidores de uma redação de jornal para,
descobrirem com quantas linhas de mentira e,

manipulação se tenta construir um candidato,
favorável ao poder econômico e destruir um

•

presidente operário. Só para adquirir um pouco
,

da aprendizagem técnica para a decodificação de

mensagens, Só para descobrir a que grau a imprensa
consegue manipulá-los e deformá-los,
especialmente a eles, os diplomados.

•

Luiz Henrique Ortiz, Bacharel em Direito
,

Vencer ou perder
Vencer ou Perder... gosteimuito dos textos

e concordo com tudo que se fala de Felipão, o
cara pra mim é realmente fantástico ele dirige
um time adulto como se dirigisse um time

infanto-juvenil, e com isso tira o melhor de
cada atleta ele é um tapa de pelica na imprensa
brasileira que defende a tese que não temos

bons técnicos, o que é uma mentira.'
•

Concordo em partes com o texto sobre o

Parreira, mas ... estar a frente de um time,
treiná-lo, decidir quem joga, esquema tático

(que me desculpem os futebolista tática em

futebol? 4.4.2 ou 3.5.2 ou 4.3.3 e assim vai?

Quantos anos?).
Ora, Têle Santana, o mestre, quando

perdeu 1982 e 1986 foi taxado de pé frio?
Kreuff? Luxemburgo? Só quem sabe o que
houve são as pessoas que estavam lá, atletas,
dirigente, comissão técnica ... Parreira teve sua

parcela de culpa, sem dúvida, mas o que me

chamou mais atenção em cinco jogos não foi
o DESEMPENHO de nossos "Craques" mas
sim a falta de EMPENHO de "Ídolos". Não
me importa se Ronaldo é gordo ou não o

• • •

que importa, são bolhas, feitas por uma

chuteira feita sob medida? [ustamente após
uma noitada ... talvez um sapato apertado na

noite anterior? As fotos da festa promovida
por Ronaldinho Gaúcho no dia seguinte a

derrota pra a França? Faltou sim Liderança de
Comissão Técnica, na mesma proporção que
faltou vergonha na cara de "boleiros" que

ganham milhões e foram à competição mais

importe do futebol mundial pensando em sair

para balada nas noites de folga. Ainda querem
.

julgar-se profissionais? Nunca o serâo l!l

Profissional? Conheço vários ... trabalho com

vários, ser profissional é ensinar os

fundamentos básicos à uma criança, saber
dosar as atividades até que chegue a idade
adulta sendo "craque" e ainda estude, seja bom
filho, bom aluno, bom amigo ... e em

contrapartida esse Aluno-atleta, cumprir suas
obrigações e ainda entrar em quadra e "comer"
a bola. Se alguém quiser exemplos disso, visite
os Ginásios de ]araguá de 14 a 21 de julho e

verá inúmeros exemplos, de professores e

alunos-atletas verdadeiramente
PROFISSIONAIS vestindo uma camisa

,
,

estampada ]ARAGUA DO SUL.

Urn abraço à todos e boa sorte!

Milton Mateus, professor

. Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail

redação@jornalc,orreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, "CPF e

* telefone (* não serão publicados).
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SEM RENÚNCIAS: PETISTA RÓi A CORDA )

•

CELSO MACHADO

� Jaime diz que
rompeu acordo

porque Michels
deve R$ 25 mil

}ARAGUÁ DO SUL- A sessão

extraordinária da Câmara de
Vereadores convocada para a

. manhã de ontem e que deveria,
/ .

como pauta uruca, aprovar

requerimentos de renúncia de'
membros da Mesa Diretora e

renová-la em sessão ordinária à
'

noite, por votação, só foi realizada,
segundo o presidente Carione
Pavanello (PFL), em respeito "às

pessoas que estavam na platéia
(cerca de seis pessoas, incluindo
um candidato. a deputado
estadual) e a imprensa". Com a

promessa de Pavanello de'
. /

renunciar ao cargo, porque e

candidato a deputado estadual,
embora a legislação não o obrigue
a isso, o vice-presidente [urandir
Michels (PV) protocolou sua

renúncia. Marcada para começar
às 11 horas, a sessão iniciou com

atraso de vinte minutos, já
enunciando, pelas conversas

reservadas em salas de vereadores,
o que iria acontecer minutos

depois. Michels foi à tribuna para
anunciarque havia recuado de sua

•. intenção de renun�iar à vice

presidência- no requerimento

(

•

CESAR JUNKES

Caca pedirá licença de noventa dias a partir do dia primeiro de agosto
,

protocolado anteriormente na

secretária do Legislative, afirmou
que isso se daria por "motivos

pessoais". A atitude do vereador
desnudou, no mesmo momento,
o que já se previa e queO Correio
do Povo antecipou em notas na

coluna Mosaico e matérias

publicadas nesta página. O petista
Jaime Negherbon rompeu acordo
firmado entre as bancadas do PT,
PSDB, PP e PFL quando da eleição
de Pavanello à presidência. O
acordo previa que Michels

• • •

assurruna o cargo por seis meses,

de julho a dezembro deste ano,

sendo sucedido, em 2007 e 2008,
por vereadores do grupo com

mandatos por períodos menores.

Ainda ontem, em entrevista à

Rádio Jaraguá e confirmada ao O
Correio do Povo, Negherbon
admitiu que teria rompido o

acordo firmado à época da eleição
de Cacá Pavanello, com o grupo

que reunia, além dele, os

vereadores Dieter Janssen (PP),
Eugênio Moretti Garcia (PSDB),

". Rudolfo Gesser (PP), Pavanello,
(sem partido) e o próprio Michels
(ainda no PT), porque teria

emprestado R$ 25mil ao vereador

Jurandir Michels, que não teria

honrado a dívida."Como posso
votar nele?", disse Jaime. E, ainda,
porque à épocaMichels estava no
PT que, por orientação do
diretório municipal, fechou a

votação com Pavanello. O petista
disse, ainda, que seu voto seria do

peemedebista Pedro Garcia se a

votação tivesse acontecido ontem
e se ele (Garcia) tivesse se

candidatado. Questionado sobre
a virada demesa, o atualpresidente
da Câmara remeteu aNegherbon
perguntas feitas por jornalistas
sobre a mudança de atitude dó

petista. "Perguntem a ele",
,

resumiu o pefelista. E emendou:
"Ocorreram muitas conversas no

âmbito da Câmara e fora dela.

Sempre tive o vereador (laíme)
como um homem de palavra e

espero que ele reconsidere".
Pavanello anunciou que tira

período de licença por noventas

dias a partir de 1o de agosto. Ele.
não é obrigado a renunciar, a

exemplo de governadores e

presidentes da República que

disputam cargos eletivos. Se o

fizesse agora, o grupo estaria

reduzido a apenas cinco

vereadores, contra outros - Pedro
Garcia (PMDB), Terrys da Silva

(PTB), Ronaldo Raulino (PL),
Afonso Piazera Neto (sem
partido), Jaime Negherbon (PT)
e, provavelmente, Maristela
Menel (sem partido), que fez parte
deste grupo na eleição anterior

como candidata ao cargo.Com a

.licença de Pavanello, auto

maticamente Michels assume o
A _

cargo por apenas tres meses e nao
.

mais por um semestre inteiro

como havia sido acordado.

Exploração de espaços na arena valerá por 20 anos.
}ARAGUÁ DO SUL- Está na

Câmara de Vereadores projeto
de lei assinado pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PL), que'
autoriza a prefeitura a licitar a

exploração de espaços físicos

"�'(restaurante ou .lanchonete,
'1 ", <

"#!: por exemplo, ou outro tipo de

", comércio conforme a
':

.....,.;:

;�}!-', necessidade). e publicitários
pelo período de vinte anos. A
concessão se dará através de

licitação pública ainda não \

lançada pelo Executivo. A

proposta se insere na lei

• municipaI4.327/2006, de 23 de

junho, ocupameia folha e papel'
ofício, contadas as linhas, sem
,

nenhuma explicação convin

cente e chegaao Legislativo em

"regime de urgência", apelo que
tem caracterizado nos últimos
meses todo e qualquer projeto
de lei de origem do Executivo.
Por outro lado, projeto de

.
'

Bertoldi que cria a Guarda Civil

Municipal, também enviado à

Câmara em regime de urgência,
acabou não sendo votado na

sessão ordinária de ontem à

noite e que mareou o início do
recesso de julho. Membros da
Comissão de legislação.Justiça
e Redação Final, os vereadores
Dieter Janssen (PP) e Eugênio
Moretti Garcia (PSDB),

rtotoriamente contra a pro

posta sem que seja submetida a

amplos debates na cornu

nidade, não assinaram o
/ .

necessano parecer para que a

matéria fosse a votação em

plenário. Apenas a assinatura

do terceiro vereador, Pedro
Garcia (PMDB) não seria

suficiente para legalizar o

procedimento: A votação,
agora, deve voltar à pauta
apen as no dia 5 de agosto
quando a Câmara retoma suas

atividades depois das férias.
Também sob a égide do regime
de urgência, está na Câmara

projeto do Executivo que cria

o Vale Cidadão. Resumindo,
acaba com a distribuição de
cestas básicas na Secretaria de I

Desenvolvimento -Social e

Família, gerenciada pela
mulher do prefeito, Nilda
Bertoldi, transformando a

doação a famílias carentes

cadastradàs em vale compras de
valores diversos: de R$ 45,00
para famílias com até quatro

,

pessoas, de R$ 70,00 acima

disso e entre R$ 10,00 e R$.
20,00 em situações que não.se

enquadrem em situações
emergenciais ou de prolori-

,

gadas privações .. (Celso
Machado)

Projeto muda valor do auxílio doença para servidor público
}ARAGUÁ DO SUL- Projeto

de lei complementar que
��,. dispõe sobre o sistema de
"

,I seguridade dos servidores

públicosmunicipais também
: está na Câmara de Vereadores.I
I
I

I
A proposta do prefeito Moa
cir Bertoldi (PL) encami

nhada ao Legislativo e,

também, em regime de urgên
I cia, reporta-se a alterações no
: auxílio doença concedido
1-

Ipelo Issem. Pe o projeto, o

benefício passa a se constituir
em renda mensal correspon
dente a 91 % do vencimento

do cargo, efetivo do servidor,
acrescido das vantagens pe-

., •
I

curuarias permanentes esta-

belecidas em lei, observado o

limite de um salário mínimo

vigente no país. Diz, ainda,
que não haverá necessidade
do cumprimento do período
de carência de doze meses de

contribuições para a C011-

eessão de benefícios corno

pensão por morte, auxílio
•

reclusão, auxílio doença e

aposentadoria porínvalidez
nos casos de acidente de
trabalho . de qualquer
natureza, doença profissional
ou do trabalho. E, ainda,
salário-maternidade. O
auxílio doença deixará de ser

pago pelo Issem quando o

segurado. recuperar sua

capacidade para o trabalho,

•
,

em casos de aposentadoria,
morte e nos demais casos de
vacância do cargo público. O
auxílio reclusão será devido
aos dependentes dos servi

dores ativos recolhidos à
,

prisão, desde que não estejam
em gozo do auxílio doença. O
benefício a ser pago cor

responderá ao valor esta

belecido pelo regime geral da
Previdência Social. (Celso
Machado)

•,

-

• MOSAICO politica@jornalcorreiodopovo.com.br j

Redução de estômago
o Ministério da Saúde publica até o final do mês, portaria '

credenciando. o Hospital Hans Dieter Schmidt, qe Jolnville, a

realizar cirurgias de redução de estômago. Entretanto, só para
pacientes de municípios abrangidos pela 23a regional de saúde. ,

A informação foi repassada pelo ministro da Saúde, José Agenor /1

Álvares da Silva, durante audiência com os deputados Carlito l�

Merss (PT) e Paulo Bauer (PSDB). Os parlamentares m

informaram ao ministro que os pacientes que necessitam deste .:)

tipo de cirurgia somam quase 800 pessoas. ��
lq
;bPé na estrada Aperto 2

A chapa majoritária do PT /
PL tem encontro hoje, em
Jaraguá do Sul. José
Fritsch, Rosemeire Vasel e a

deputada Luci Choinacki,
candidata ao Senado,
almoçam no restaurante da

•

. Armalwee. E o começo da

campanha no Vale do

Itapocu, onde o petista
aposta no prestígio da vice

prefeita para ampliar a

votação que obteve por aqui
em 2002.

A considerar o slogan do

governo municipal, que
coloca as pessoas como o

maior patrimônio, dá a

entender que essa parcela
da população não está
incluída. Aliás, justiça
seja feita: não apenas
essa administração tem
dado bola nenhuma para o

assunto.Triste é ver que a

"herança" segue sendo
administrada da forma
como foi recebida.

•

Aviso
A Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul entrou em .

recesso, ontem, por período
de quaze dias. Um dia

depois que o Legislativo
distribuiu outdoors pela
cidade, incentivando a

população a assistir as

sessões da Casa para se

inteirar de projetos
discutidos e votados em

plenário. Sessões, agora, só
em agosto. Antes disso, é
bater com o nariz na porta.

Acuados
Pelo. visto, salvo melhor
juízo, as mudanças no

trânsito central da cidade
com a tal mobilidade
urbana seguem tratando

pedestres e ciclistas
como objetos inanimados.

.

Tudo sempre é feito em

benefício do trânsito de
veículos motorizados,
agora, de forma bem
escancarada, em. relação
aos ônibus do transporte
coletlvo urbano. .

Mandando
Nos últimos meses, todo e

qualquer projeto que o

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
manda para a Câmara de
Vereadores leva a tarja de

"regime de urgência". E
.

pressiona vereadores da
bancada aliada a votar de

qualquer jeito. Há quem diga
que ele, além da função de
chefe do Executivo, também
está legislando à vontade,
com o beneplácito da

Olho nelesl
Não demora quinze dias

.

para a região ser, de novo,
invadida por candidatos

•

pára-quedistas.: E só o

tempo do saco do dinheiro
.

ser repartido. Feito isso,
os veremos sorridentes,
simpáticos e atenciosos
por todo o canto. Depois,
eleitos ou reeleitos, nos

dão uma banana em

agradecimento pelos
próximos quatro anos.

• •

malaria.

•

,

E guerra 1
As oposições apostam
pesado no desgaste de
Lula da Silva em sua

campanha à reeleição,
com o veto dele ao

aumento de 16,6% para os

aposentados que ganham
mais de um salário
mínimo. Tanto que fazem
circular na Internet, uma

charge em que o

presidente aparece como
•

o jogador Zidane,
desferindo uma cabeçada
no peito de um velhinho.

Fumaça
Corre conversa nos

corredores da prefeitura de
Jaraguá do Sul de que
haverá novas mudanças no

colegiado do primeiro
escalão. Por conta de

insatisfações de

profissionais que lá estão
para fazer a máquina pública
funcionar corno deve, mas
que seguidamente são .

boicotados em nome da

preservação da cota dos

partidos políticos lá

alojados.
,

E guerra 2
Aperto 1
Banheiro do terminal
rodoviária urbano é o único

público da cidade. No mais, .

o povo descarrega suas

necessldaoes fisiológicas
em banheiros de
lanchonetes. Entram, saem e

nem obrigado dizem. Pior:
os proprietários, já que
ninguém fica olhando pelo
buraco da fechadura, correm
risco de, repentinaménte,
caírem em desgraça com a

vigilância sanitária.

'1
Embora não vá se livrar do

desgaste, Lula jogou a

batata quente para o

Congresso. A

Confederação Brasileira
dos Aposentados e

Pensionistas pede que os

parlamentares derrubem o

veto presidencial, mas os

sindicatos de inativos,
ligados às Centrais
Sindicais, pressionam
pela aprovação da MP que
concede o aumento de 5%
aceito pelo governo.

,:)
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II POUCAS & BOAS
�

Campanha Acijs
A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) vai
lançar na segunda-feira uma campanha voltada às eleições de 10,
de outubro. O presidente da entidade, Paulo Chiodini, que nesta
semana esteve reunido com presidentes de partidos do município,
preferiu não antecipar o teor da campanha, mas que certamente

'

deve abordar a redução do número de candidatos hoje colocados,
15 registrados com apoio dos diretórios' locais,

I .êsperaee
Não é surpresa alguma as

declarações do vereador Jaime

Negherbon (PT), que admitiu não
votar em Jurandir Michels (PV),
antigo companheiro de partido,
para presidente da Câmara,
Quebrou o acordo firmado na

eleição anterior também com as

bancadas do PSOB, PP e PFL.
Não é de hoje que o petista, alvo
de investigação na comissão de
ética do PT, se pronuncia e vota
como se fosse de partido da
base aliada do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), Como dizem

alguns, Negherbon é mais liberal
que muitos filiados ao PL,

Desistência?
2
Fofocas nos

bastidores
convergem para a

desistência de
candidatos a

deputado estadual e

federal de três
partidos no Vale do

Itapocu, o que pode
se concretizar, se
tiverem pelo menos

algum bom senso,

Num primeiro
momento parece
difícil, diante da

cara-de-pau de

alguns de registrar
candidatura. Di�nte
da pressão, nem
tanto política quanto
econômica, é certo

Apoio
Enquanto o presidente nacional
do PMOB, Michel Temer,
declarou apoio a candidatura do
tucano Geraldo Alckmin à
Presidência da República, o que
se vê nos quatro cantos do país
é adesão à campanha do
presidente Lula à reeleição.
Aliás, com promessas de cargos
de primeiro escalão e todo tipo
de negociata que rola em ano

eleitoral. O PT também corre

atrás do PP.
'

-

que ocorrerao

desistências",

Site
A partir de terça-feira,
estará no ar o site da

campanha do

deputado federal
Paulo Bauer (PSOB),
candidato à reeleição.
Ele deve receber

apoio de boa parte
dos diretórios do

partido no Vale do

'Itapocu, até porque os

tucanos não terão
candidatos à Câmara
dos Deputados e

Assembléia nestas

eleições, Na passada,' ,

concorreu pela região
o ex-deputado Vicente
Caropreso. Paulo
Bauer, ainda pelo PFL,

,

recebeu 11,009 votos
em Jaraguá do Sul, o
terceiro mais votado,

\

Voto certo?
Se Carione Pavanello (PFL). '

mantivesse a decisão de
renunciar à presidência,
obrigando eleição para o cargo, a
vereadora Maristela Menel (sem
partido) seria a esperança da

oposição para conseguir eleger o
novo presidente da Casa. Hoje, a
situação é a seguinte, Oposição
tem cinco votos: Pavanello,
Michels, Eugênio Garcia (PSDB),
Dieter Janssen e Rudolfo Gesser,
os dois do PP Do outro lado,
Ronaldo Raulino (PL), Afonso
Piazera (sem partido), Terrys da
Silva (PTB), Pedro Garcia
(PMDB) e, agora, Jaime
Negherbont (PT), portanto,
também cinco votos, Sobra
Maristela que, teoricamente,
votaria com a situação. Aí reside
a dúvida.

, Propaganda
O candidato tucano à
Presidência da
República, Geraldo
Alckmin, terá mais
tempo de televisão do

que Luiz Inácio Lula
da Silva, do PT, O
anúncio da divisão
entre os candidatos
foi feito pelo TSE na

tarde de ontem.
Embora 11 '

candidaturas tenham
sido registradas, o

TSE dividiu' o tempo
entre apenas sete,
que têm apoio dos
partidos: A '

expectativa é de que
as outras quatro
caiam, já que os

candidatos fizeram os

registros sem o

consentimento das

siglas,

�
I
,
,

I·
I

(
Desistência? 1
Inauguração do comitê de

campanha do candidato a '

, , '

deputado federal, vereador
Ronaldo Raulino (PL), marcada

para hoje, foi cancelada. O
motivo não foi informado.

'; Coincide com a visita do
candidato a governador da

�oligação PT/PL, José Fritsch. O
petista iria prestigiar a abertura

: do comitê, Na agenda do
candidato, estão previstas

'. reuniões com a candidata a vice

governadora na chapa, vice
prefeita Rosemeire Vasel, e o

.

Com o prefeito Moacir Bertoldi

(PL), seguido de almoço com

'lideranças políticas e
,I

empresariais no Restaurante
Armalwee.

O CORREIO DO POV�

REGIME DE URGÊNCIA: VEREADORES SE REÚNEM NA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 10H30

CAROLINA TOMASELLI
,

/ � Um deles institui o
Refis II, com benefícios

para contribuintes

quitarem suas dívidas

GUARAMIRIM - Em sessão

extraordinária convocada pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) para a próxima segunda
feira, às 10h30, os vereadores

apreciam e votam cinco projetos
.de lei encaminhados pelo
Executivo ern regime de urgência.
Quatro deles tratam de 'repasse
de recursos a entidades. E, um
quinto, institui o Programa de

Recuperação Fiscal- Refis II, para
regularização de créditos do

. , .

murucipio.
Pelo programa, pessoas físicas

e jurídicas poderão quitar todos
os débitos - impostos e taxas -

ocorridos até 30 de dezembro de

2005, com exceção do ITBI

(Imposto Sobre Transmissão de
Bens Imóveis), Entre, os
benefícios, redução em 90% das
multas referentes aos débitos
tributários já lançados e também
dos ainda não lançados e

declarados espontaneamente por
ocasião da adesão ao programa.
Além disso, serão excluídos os

r

•

l

•

Os cinco projetos totem enviados ontem pelo prefeito ,

juros de mora, incidentes até a

data do ingresso no Refis II. O

parcelamento poderá ser feito em
até 24 parcelas mensais. Para

participar, os contribuintes

deverão formalizar inscrição
através de requerimento a partir
do dia 1 o de agosto até 30 de
outubro deste ano, na Secretaria
de Administração e Finanças. Os

'u

vereadores também vão votar
projeto de lei que autoriza �
município a celebrar convên�
com o Corpo de BombeirdJ

-

Voluntários de Guaramirim palf<j ,

-, -

cooperaçaomutua na prevenç�
de incêndios, vistorias para

liberação de habite-se e alvarás
de funcionamento e fiscalização
preventiva; no atendimento pré-

,

hospitalar a acidentes de trânsit,9
e socorro a pessoas; combate f
incêndios, busca e salvamentot
manuseio de produtos perigosos,j
A vigência do convênio será de

.!)

1o de julho a 31 de dezembro deste
,j

ano, período em que a prefeitura
fará repasse mensal de Rcj
2.200,00, recursos do orçamentp
da Secretaria de Planejamento.,

Outro projeto autoriza repasse
de auxílio financeiro no valor de

I ,

R$ 5.000,00 ao Grupo Escoteiro'
•

Guará-Mirim, para custeio da
,

construção de um galpão para a

entidade. Já o PL93/2006 autoriza
,

'

, .

repasse de R$ 6mil ao Núcleo de
,

Turismo Rural Estrada [acu-Açá
paramanutenção da entidade, f'
outro PL, autoriza repasse de R$
2.100,00 à Associação dos

Funcionários, Protessores e

Alunos da Unidade Des-
, • _

' J

centralizada do Ceja para compra
de uma máquina de escrever

Braille.

PSDB de Guaramirim com apoio a candidatos indefinido

.

Prefeito exonera secretário e aguarda PSDB indicar novo

GUARAMIRIM - O diretório
do PSDB de Guaramirim ainda
não definiu quais candidatos 'a

deputado estadual e federal vai

apoiar, já que os tucanos da

região não lançaram nomes às

eleições de 1 o de outubro. A

informação é do presidente
local, Maurici Venâncio, que
deve agendar uma reunião para
os próximos dias para tratar do
assunto. Ele também vai

conversar com o coordenador
. regional do partido, Vicente
Caropreso, para quem pretende
propor Ulna ,reunião regional
entre os partidos que integram
a coligação "Todos por Toda
Santa Catarina". Ainda que

CORUPÁ - O prefeito
Conrada Urbano Müller (PP),
anunciou ontem a exoneração
do médico Marcelo Ferreira·

Gonçalves, que atuava COlno

secretário municipal de saúde.
interino. Sem entrar em

detalhes sobre o motivo do
,

.

.

desligamento do profissional
do cargo - jáque, como médico
concursado, ele continua

pres tando serviços ao

município - o prefeito desta-

PMDB, PSDB, PFL e PPS não

estejam aliados na eleição'
proporcional, Venâncio
entende que deve haver uma
unidade de discurso em torno,

principalmente, da candidatura
do governador Luiz Henrique
(PMDB) à reeleição e do
candidato ao Senado,
Raimundo Colombo (PFL).

O presidente também
informa que com o início da

campanha alguns candidatos
. ". . .

tucanos ja começam a visitar o

município para pedir apoio do
diretório. Citou () deputado
estadual Nilson Gonçalves,
candidato à reeleição, e também
o vereador de Joinville, Maurício

cou que a pasta requer dedi

cação total e Marcelo, por ser
também médico, tinha que se

dividir demais entre suas

atribuições, o que na opinião
do prefeito, deixava a desejar no
âmbito da secretaria de saúde.
"Haviam algumas reclamações
referentes a alguns períodos de
ausência do médico", informa
o prefeito.

Sempre destacando o gran
de serviço que Marcelo prestou

•

•

Peixer, irmão do prefeito de

Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer (PFL). Na disputa por
uma das 40 vagas da

Assembléia, Maurício tem sido
visto com freqüência no

município e, inclusive, se

reuniu na última segunda-feira
com o presidente da Câmara de

Vereadores, Marcos Mannes, e

com o candidato a prefeito nas

eleições de 2004, Carlita
. Mannes.

"Entendemos que precisa.
ter cornpromisso com Gua-

. ,

ramirim. Não adianta apoiar
nomes de outras regiões. A
coordenação regional achou por
bem abrir mão de um nome

-

ao município, organizando a

secretaria de saúde e

implantando serviços inéditos,
-. como o saúde em cores, que
dividiu os postos de saúde por
cores e inclusive foi finalista de
um prêmio do Ministério da

Saúde, o prefeito Conrado
Müller, diz que a fase do médico
à frente da secretaria, passou,
''Agradeço e destaco o trabalho
feito pelo doutor Marcelo que,
deve continuar COI10SCO, como

forte para diminuir número de�
candidatos, mas como nãd
houve consenso, a região é1
capaz de sofrer mais alguns'
anos;', disse, em referência à!
ex-secretária del

)

Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi dos Santos,'
que abriu mão da candidatura
a deputada estadual pari
Concorrer como segunda
suplente do candidato ad
Senado, Raimundo Colombo,
Ainda assim, outros dez
candidatos da microrregião

• •

registraram seus nomes no

TRE para' concorrer à
, �

Assembléia. (Carolina t,
I

'

Tomaselli)
1

)

I
, ,

médico do município, mas foi
uma fase cumprida. Agora
esperamos a indicação do
PSDB, para que o cargo seja
ocupado definitivamente", .

.

declarou o prefeito. Enquanto
os tucanos não indicam o

nome, a secretária de

Planejamento, De senvol
vimento e Turismo, Alice
Maçaneiro responde pela
pasta da saúde. ,(Carlos
Brandão)

:1
.
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CLIMA: PREVISÃO DE CHUVA SOMENTE DAQUI A 13 DIAS NA REGIÃO NORTE

•

•

Assinado convênio que garante
verba para coral e orquestras

DAIANE ZANGHELINI PIERO RAGAZZI DE FREITAS

11
,

� Indice pluviométrico
geveria ser de 50 mm .

neste mês, mas até
,

.

�gora choveu só 15 mm

•
,

•

21 ]ARAGUÁ DO SUL - O risco

{le racionamento em Jaraguá do
Sul continua, já que as chuvas

(que caíram nos últimos dias na

tegião não foram suficientes para
'àumentar o nível da vazão de dois
'nbeirões da Ilha da Figueira, queI

'�bastecem os mini-sistemas das
,

localídades de Aguas Claras, Boa
JVista e região do Krause. Por causa
"

'da estiagem, a captação de água
'/lesses mini-sistemas está
reduzida em 600/0.

.

'1 be acordo com o assessor de

'informação e tecnologia do
'Samae (Serviço Autônomo

,

'Municipal de Agua e Esgoto),
'AdilsonMiotto, a falta de chuvas

. ,

'mais fortes e o desperdício de água
')�ela população poderão causar o
I�acionamento de água no
� ,

'município nos próximos 30 dias.

2''Apesar de toda a divulgação
"sobre o consumo consciente,
Jmu'ità'S" �pe'ssoas con tímram

'lavando 0 carro e a calçada com a

li"]

A aposentada Maria de Mattos madruga para garantir o banho

• Sonegação fiscal no município
,

r- já chega a R 18,7 milhões
•

•

mangueira porque ainda não falta
, di"agua na casa e as ,comentou.

Conforme informações da

Epagri (Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural
-de Santa Catarina), o índice

•

pluviométrico necessário neste

mês para amenizar os efeitos da

estiagem na região norte de Santa
Catarina é de 50,milímetros de

água, mas até agora choveu
apenas 15 mm. A próxima chuva
está prevista para dentro de 12
ou 13 dias, com índice

,

pluviométrico entre 5 e 6 mm. "E
muito fraca, mal dá paramolhar a

· " .

poeira , resumiu o

meteorologista Clóvis Corrêa,
destacando que a situação deve
melhorar apenas a partir de
setembro.

Moradora da Rua Rodolfo
Grossklas, um dos pontos mais

altos da Ilha da Figueira, a

aposentada Maria Castrina de

Mattos, 67, comenta que o

horário mais fácil para conseguir
água da torneira é entre as Ih e

6h. "Levanto todos os dias às 5h

para tomar banho, pois depois
disso a gente não sabe que horas a

água volta", contou, afirmando
. .... ....

que essa situaçao ja se arrasta por

cinco meses, aproximadamente.

,

PIERD RAGAZZI DE FREITAS
----------�����

]ARAGUÁ DO SUL - O
Ministério Público de Santa

Catarina . recebeu mais 26

processos por sonegação de

impostos, encaminhados no

início db mês pela Secretaria de
Estado da Fazenda de Jaraguá do
Sul. Os processos se referem a 20

empresas do município e o valor

sonegado é calculado em R$ 4,2
milhões. Os estabelecimentos que . --.; i.;._I

. Loreno respira aliviado e diz que atividade será mantida com repasse

.milhões. Algumas foram
notificadas desde 2001 e o valor

sonegado varia de R$ 3 mil a R$ 5
milhões.

I)e acordo com o promotor
público responsável pelos
processos de sonegação, Eduardo
Sens dos Santos, os diretores das

empresas devem procurar a

agência da Fazenda Estadual para
fazer o parcelamento ou pagar o

sonegaram são comércios e valor notificado e, caso não o

indústrias, sendo que a maioria é façam, terão de responder a um

de porte médio, dos ramos metal interrogatório no Fórum. Até o

mecânico, têxtil, logística, momento, apenas duas empresas,

materiais de construção e.
\

notificadas já quitaram o valor

supermercados. integralmente.A penalidade para
i As empresas foramnotificadas o crime de sonegação fiscal é

pela Secretaria de Estado da detençãodeseismeses a dais anos
Fazenda de Jaraguá do Sul no em regime aberto.
período compreendidoentre 2002 Conforme levantamento
e 2005, e os valores devidos variam prévio do Ministério Público,

. ,

deR$ 10 mil aR$ 100mil.Nomês [araguá do Sul conta hoje com

passado, o Ministério Público cerca de quatro mil empresas de
recebeu da Secretaria da Fazenda pequeno, médio e grande porte e

do município 64 pr9cessos atualmente ocupa o 20° lugar na
Jenvolvendo 260 casos de ocorrência de crimes contra a

sonegação fiscal de empresas da ordem tributária estadual. (Daiane
cidade, que somam R$ 14,5 Zanghelini)

,

.�

]ARAGUÁ DO SUL - Foi
assinado na tarde de quarta-feira
o convênio entre a prefeitura e a

Scar (Sociedade Cultura

Artística), que garante o repasse
de R$ 100 mil em quatro parcelas
de R$ 25 mil através da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul.

Como aconteceu nos anos

anteriores, a verba será repartida
.

entre as orquestras Filarmônica,
de Cordas e o Coral: a Filarmônica
fica com 70% domontante e 300/0
-restantes são divididos entre a

orquestra de Cordas e o Coral. De
•

acordo com o gerente adrninistra-
tivo da Scar, Lorena Luiz

I

POSITIVO - matutino/noturno
ACE - matutino/noturno
SOCIESC / TUPY - noturno

ENERGIA/EXATHUM

transporte e turismo
TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVllLE COM MICROÔNIBUS

•

•

Ligue: 3370-4888 / 9184-9988 com Luciane

•

, .,

i

Hagedorn, o dinheiro correspon
de às atividades do coral e das or

questras no primeiro semestre de
2006 e deve ser repassado a Scar

possivelmente na próxima
semana. A preocupação com a

demora no repasse, causada por

questões burocráticas, levou o

presidente do Coral da Scar,
Helcio Chiodini, a pedir aos

vereadores, durante sessão da
Câmara realizada na quinta-feira,
6, que interferissem junto à

prefeitura para o repasse de R$ 10

mil, para garantir o salário do
maestro até o mês de dezembro.

Desde o mês de março os 44
integrantes do Coral estão tirando
do próprio bolso o dinheiro para o
salário do maestro, de R$ 1.200, o
que equivale a R$ 37 por pessoa,

aproximadamente. O maestro

Luís Fernando Melara se desloca
de [oinville para Jaraguá do Sul
todas as quartas-feiras para
coordenar os ensaios. (O Z)

•

•

,

,

•
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Gigantes
Três das empresas brasileiras que
constam do ranking deste ano das

�

SOO maiores do mundo - Petrobras,
Bradesco e Banco do Brasil -

subiram de posição em relação à
lista da Fortune de 200S. A quarta, o
grupo Itaú. S.A (controladora do Itaú),
entrou na classificação neste ano.A
Petrobras passou da 12Sa

colocação, em 200S, para a 86a em

2006. Bradesco é a 269a, Banco do
Brasil a 323a e Itaú ocupa a 41Sa

posição.No topo da lista da Fortune,
está a Exxon Mobil, seguida da Wal
Mart S?ores, Royal Dutch Shell,
British Petroleum, General Motors,
Chevron, DaimlerChrysler, Toyota
Motor, Ford Motor, respectivamente.
Na décima posição está a

ConocoPhillips.

FGTS

Nova loja
A Marisol S.A. - uma das mais importantes gestoras de marca e

canais de distribuição do país - inaugura mais uma loja da primeira
Rede de Valor do segmento de moda no Brasil: a One Store. A
quinta loja será aberta hoje, no Shopping Capital, na cidade de
São Paulo. A empresa jaraguaense pretende inaugurar 40 lojas
até o final deste ano, para isso, serão investidos 3,2 milhões de
reais neste novo projeto. Suportada por grandes marcas do
segmento nacional de vestuário, a One Store disponibilizará aos

,

clientes a oportunidade de adquirir roupas e calçados em uma' 1
loja moderna e exclusiva, com atendimento. personalizado. O i
inovador modelo de negócios criado pela Marisol S.A., :

I

disponibilizará. uma séri�. de vantagens ao. lojista credenciado, itornando-o mais cornpettvo. sem que para ISSO tenha que perder I
,

as sua identidade original.
.

!
I

O governo estuda criar
um sistema especial de

. FGTS (Fundo de

G,arantia do Tempo de

Serviço) para os

empregados
domésticos. Entre as I
hipóteses em análise, !

I

estão a fixação de I

alíquotas iniciais de 2% I
ou 4% que,
gradativamente,
chegariam ao

recolhimento mensal de :
8%. Nas duas I
possibilidades, fica I
descartada a multa
rescisória de 40% nas

demissões sem justa
causa.

,

I
I

I
I
I

I
I

IEmb'argo
Uma missão russa estará no Brasil
até o final do mês para avaliar a

possibilidade de retomar as .

importações de carnes Davina e

suína.' Os veterinários ficam 14 dias
no país e devem viajar para as áreas
onde foram detectadas ocorrências
de febre aftosa. O objetivo é verificar
in loco as ações tomadas pelo
governo brasileiro no combate à

doença.
Os russos restringiram as

importações de animais vivos,
carne suína, carne bovina, produtos
e sub-produtos de carne crua de
suínos e bovinos procedentes de oito
Estados brasileiros (Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás, São
Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul).

Alternativa

Sem fusão

Trata-se de uma
, alternativa a,o projeto

aprovado pelo ..

"'" � 1

Congresso que torna

obrigatório o FGTS para
os domésticos, nas

mesmas condições
válidas para os demais'
trabalhadores. O I

I

presidente Lula vetará a I
,

medida, por entender :
,

que o texto desestimula
a contratação com

carteira assinada.
Simultaneamente ao

.

veto, o Planalto enviará
a nova proposta ao

Legislativo. O FGTS
obrigatório foi incluído
na medida provisória nO ,

284, cujo objetivo era I
justamente favorecer a

formalização do

emprego doméstico, ao

permitir o abatimento,
do Imposto de Renda
devido, da contribuição
previdenciária paga
pelo patrão em favor do
doméstico. Só poderá
usar o benefício (até o

valor de um salário·

i
,

I
I
I
I
I

O Tribunal Europeu de Justiça anulou
ontem a autorizacão da fusão entre o

. >

grupo japonês de música Sonyea
alemão BMG, concedida pela
Comissão Européia em 2004.A
Comissão Européia deve voltar a se

pronunciar a respeito. "Estudaremos
essa sentença com cuidado", afirmou
um porta-voz do Executivo europeu,
com sede em Bruxelas.A fusão entre
as duas empresas gerou a segunda
maior companhia mundial do setor,
atrás apenas da' gigante Universal.

• •

rmrurno e para apenas
um empregado) quem
declarar no modelo

completo. ,

,

• INDICADORES ECONÔMICOS i
,

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,218 • 2,220 11 COMPRA VENDA ,

,

PARALELO 2,133 2,293 11 . 2,804 2,805 11'
,

PESO (Argentina) I

2,398 . 2,430 11
,

TURISMO I 0,717 11:0,717
•

• POUPANÇA
.PONTOS OSCILAÇÃO

It BOVESPA 35.411 ·2,26%
11 DOW JONES (N. York) 11.103 0120/0

It MERVAL (B. Aires) 1.703 ·006%

iii NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39'/0

0,694

• CUB maio

R$863,55
t

'

,

t
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Assalto
A cobradora de ônibus N.C.G., 32 anos, foi assaltada por volta das
21 h de quarta-feira. O assalto aconteceu em um ônibus da Viação

, Canarinho (número 510.,.. itinerário Nereu Ramos / WEG II), onde
dois homens armados com acas entraram e renderam a cobradora.
Um dos assaltantes acabou feriu N.C.G. na altura do joelho com

uma facada, sendo que neste momento a mesma repassou a quantia
de R$ 70,00 do caixa. Logo em seguida os bandidos mandaram o

,

motorista parar, deixando-os nas proximidades da Metalúrgica
Hame. A polícia realizou buscas na região, mas os assaltantes não
foram encontrados.

Furto em comércio
Foram furtados de um Salão de Cabeleireiro: uma TV marca

,

Mitsubisch 20 polegadas, um Micro System 2 em 1 da marca

Sansung, tesoura, um secador Britânia, uma máquina de cortar
cabelo Britânia, vários frescos de Shampoo e escovas de cabelo.

,

O furto aconteceu na quarta-feira na Avenida Getúlio Vargas.
•

"

• OCORRENCIAS POLICIAIS SOB RODAS: MOTOS INVADEM BANANALAMA

Nota de Falecimento

Informamos, com pesar o falecimento do senhor

..

OSNI MULLER, 81 anos
,

,

Deixa oito filhos, genros, noras, netos e bisnetos.
O sepultamento será as 15 horas, com

saída da Capela Mortuária da Vila Lenzi para
o cemitério do centro, em [aragua do Sul.

�

• FALECIM,E TOS
Faleceu às 13:30h do dia 13/07, o senhor Osni Muller, com idade de
81 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 13:00h do dia �/07, o senhor Leopoldo Schwarz, com
idade de 82 anos.O velório lvl realizado na Igreja Católica Santa Cruz'
e o sepultamento no cemitério Santa Cruz.

•

O CORREIO DO POVO

•
•

DIVULGAÇÃO•

CARLOS BRANDAO

... Objetivo é fazer do
,

evento o maior do

gênero no país,
diz organizador

CORUPÁ - A terceira edição
do Encontro Regional de
Tnlheiros Bananalama, que
acontecerá neste final de semana,
deve superar em participantes as

duas primeirasedições do evento

juntas. A informação é do diretor
social do Clube de Trilheiros
Bananalama, responsável pela
organização do evento, Robson
Siqueira. "A primeira edição do
Encontro, em 2004, reuniu 319

participantes, a segunda já dobrou,
com 642 participantes e para a

edição deste ano esperamos mais
de mil inscrições para participar
da trilhas", destaca Robson.
Devem participar do evento,

. motociclistas' de todo o sul do
Brasil. "Se este número se

.confirmar, teremos aqui em

Corupá omaior evento do gênero
no País, pois além dos

participantes, teremos suas

famílias, turistas e a comunidade
em geral. Ao todo teremos mais

mais vagas nos hotéis da região.
No TureckGarten por exemplo, a
lotação para este final de semana

está esgotada há trêsmeses", conta
Robson Siqueira, também ele um

praticante do esporte.
Os apaixonados pelo esporte

são, segundo os trilheiros de

Corupá, de varias classes sociais,
buscando ar puro, contato com a

natureza e um pouco de emoção. '

'Atualmente as trilhas são feitas

Mais de 600 motociclistas participaram da edição do ano passado
de 5 mil pessoas por dia", informa'
Robs011.

O encontro de trilheiros

promovido pelo Clube
Bananalama foi criado, em 2004,'
com o objetivo de divulgar o

esporte e as atrações turísticas do

município. "Estamos alcançando
nosso objetivo, pois com este

número de participantes previsto,
tanto o esporte está prestigiado,
quando a cidade. Não existem

,

por proprietários de motos tipo
DT-180, que podem ser comprados
por R$ 1,5 mil, até a modelo C1<J
450X, top da Honda, avaliada ep1

, ,

R$ 30 mil", diz Robson. O
Encontro de Trilheiros inicia h�eu
com apresentações e shows, mas o

ponto alto é no domingo pela
manhã, com a largada para a trilha,
Serão percorridos 65 quilômenfs
no interior de Corupá, iniciando

,

na praça central do municípió,
passando peloMorro do Garraf:i6,
Vila Isabel, Vale dos Búfalos-e
Faxinal, com chegada no mesrào
local da partida.

Entre os inscritos para a trilha
será sorteada uma moto Honda

r

TomadoOkm. '

,
,

FICHA TÉCNICA:
Evento: 30 Encontro de Trilheiros
Bananalama

, ,

Local: Praça Central de Corupá
Inscrições para participar da trilha:
R$ 35,00 '

Acomodações: hotéis da região e
•

camping
Programação: sexta e sábado

apresentações e shows na praça a

partir das 20 horas, domingo largada
para a trilha as 9h30, encerramento
do evento previsto para 18 horas

f

•

,. ,

rio e ara
,

ua.
,

ua,o
•

,
,

No Aniversário de 130 Anos' e Jaraguá do Sul,
.

a Caraguá Financia sua la Parcela para 130 dias•

\

•

•

GOL 1.0 G4 - 2P
a partir de 1$ 23.390,00
cltaxa 0,49% IPVA GRÁTIS! .

FOX 1.0 2P
a partir de 1$ 26.990,00
IPVA GRÁTIS!

BORA
a partir de 1$ 56.820,00
c/taxa de 0,99%

,
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TROCO NA TROCA COM SUPER VAlORIZAÇAO DO SEU USADO.

Aproveite essas Ofertas de Aniversário e venha até
'..

a Caraguá neste Sábado até as 13:00 Horas •
•

A(EITArilO$__QU4�Q"ER.(ABl'A_QJ._(.R�Q'JQ
Garantia da Melhor Negocia�ão.. .

. '

•

"

-

ULTRAPASSE O DESEJO COM A SATISFAÇAO.
RUA BERNARDO DORNBUSCH, 800 • JAUGUÁ DO SUL

3274.6000
,

*GoI1.0 taxa de 0.490/0 com 60% de entrada-saldo 12X.
Bora taxa de 0.99% com 500/0 entrada-saldo O 24X.

·Ofertas válidas até 17/07/2006. 'Imagens de cunho meramente ilustrativos,

•

( �
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TUDO PRONTO: INíCIO DA COMPETiÇÃO
••

CESAR JUNKES.

AGÊNCIA ESTADO
,'\M
lOin

:� A abertura oficial
;do evento será às
�i1gh30, no Ginásio
, ) ,

"go Sesi .

•

•
•

'.1: ]ARAGUÁ DO SUL - 83

tWunicípios. Mais de quatro mil
atletas. Doze modalidades. Uma
•

,,�emana de competição. A 6"

.,,9Iesc, que começa hoje emJaraguá
/90 Sul promete movimentar a

.cidade neste período. Já começam
"W' disputas do futsalmasculino, do
vôlei e handebol femininos e do

,xadrez masculino e feminino.
I. J

· "fara este último, a tabela será

divulgada hoje de manhã, depois
do congresso técnico. E às 19h30,
no Ginásio do Sesi, acontece a

abertura oficial da competição,
com a participação de represen
tantes de todos os municípios e

também de cerca de 90 pessoas

que farão a parte artística da testa.

.,
.

Uma das responsáveis pela
.,

comissão de abertura, Denise
Correia Zanotti, disse que a festa
de abertura quer provocar o

sentimento da valorização do

esporte no ser humano. "Nós

�;jj;;!;: ii$(fiiiiq

•

I
,
I
I
I

�.
I

� .

9s preparativos para a festa de abertura começaram ontem de manhã no Ginásio do Sesi

\
.

,

Palmeiras vence o Vasco e

Flamengo perde para o Paraná
•

Boca quer manter a liderança
no Estadual de motovelocidadet

DA REDAÇÁO. O
f Palmeiras conseguiu a

t segunda vitória no Brasileiro
e quebrou uma seqüência de

�uatro derrotas ao bater o

Wasco por 4x2, na noite de
.. tntem, no Parque Antarctica.
Edmundo comandou a vitória

marcando dois gols. Daniel e

Enílton fecharam o marcador.
A partida também mareou O

-retomo do goleiro Marcos à
•

-meta palmeirense. O esquema

i3-6-1 implan tado pelo
· ,

-técnico Tite se mostrou muito
"

:eficaz, especialmente na

.marcação da saída de bola, com
,
"

"

'.

'.

isso, o time alviverde teve

amplo domínio da partida.
Já em Volta Redonda, o

defensor Edmílson fugiu um

pouco da função de marcar

para subir ao ataque, anotar

dois, e dar a vitória ao Paraná
sobre o Flamengo por 4x a L,
pela 11 ª rodada do Brasileiro.
Desde o começo da partida, a

• • •

equipe carioca pressionou os
.. ..... .

rivars, mas nao conseguiam
concluir em gol as tentativas.
J.á os paranaense s se apro
veitavam dos contra-ataques,
e em um deles inaugurou o

placar.
.

Boca estréia a nova moto neste fim de semana em Luiz Alves

Brasilairão Série A ]ARAGUÁ DO SUL - Depois
de quase três meses de

paralisação, os pilotos preteri
dem acelerar.muito na quarta
etapa do Campeonato Cata-:
rinense de Motovelocidade,
que acontece neste fim de
semana em. Luiz Alves. O

jaraguaense Luciano de Oli-·

veira, o Boca, líder da cate

goria Força Livre Nacional
corn 75 pontos, quer se

manter na ponta da compe

tição. Para isso, conta agora
com uma Inato nova e adianta

Ele também elogiou a

estrutura que está sendo
montada pela organização,
que espera receber cerca de dez
mil pessoas, e falou sobre o

- .

traçado da pista. "E uma pista
que exige muito do piloto e

da moto porque tem muitas

curvas. Quem estiver melhor

preparado fisicamente tem

mais chances", avisou Boca,
-

que corre com apoio de Aguia
Negra Transportes, 105 FM,
Chopp Club e Elite Móveis.

Além dele, outros pilotos
da região procuram manter a

boa colocação. A jaraguaense
Maysa Pianezer é a vice-líder

.

da 65cc com 53 pontos e José
Brahian Padilha Soares, de

Massaranduba,' está em

primeiro na 55cc com 75.
,

.. i

:� Resultados
.� Palmeiras 4x2 Vasco \

• �i I Flamengo 1 x4 Paraná
.: Santa Cruz 2x1 Goiás
•

·

-

Classificação·

.=,�
;:'
-

s. Col. Time
-, '1

GC
8
11
9
12
12
8
13
12
16
13
13
13
23
21
15
14
13
19
26
21

SG
14
7
10
6
10
6
4
1

•

-1
2
O
-1
-6
-6
-4
-3
-6
-7
-13
-13

PG J V E
24 11 7 3
24 11 ·7 3
23' 11 7 2
22 � 1 7 1
18 11 5 3
18. 11 5 3
17 11 5 3
15 11 5 2
15 11 4 3
14 11 4 2
14 11 4 2
14 . 11 . 4 2
14 11 4 2
13 11. 3 4
12 11 3 3
11 11 2 5
11 11 2 5
9 11 3 O
4 11 2 1
3 11 1 3

GP
22
18
19
18
22
14
17
13
15
15
13
12
17
15
11
11
7
12
13
8

D
1
1
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
4
5
4
4
8
8
7

1" Cruzeiro
20. Internacional
3D São Paulo
40. Fluminense
50. Paraná
60. Santos
70. Figueirense
80 Goiás
90. Grêmio
100. Atlético-PR
11" Juventude
120. Flamengo
130. . Ponte Preta
14° Vasco
150. São Caetano
16° Botafogo
17° Fortaleza
180. . Corinthians
19° Palmeiras
0° Santa Cruz

·
.
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•
,
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• •

•

•
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•
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que esta prova servira corno

teste. "Estou esperançoso com
esta nova Inato. Mesmo sem

cornpe tir eu continuei

correndo e já dá para sentir a

diferença com o equipa-.
menta", comentou o piloto.

t'
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•

•

temos um protocolo a seguir
segundo a Fesporte. Queremos
mostrar situações da vida que se

refletem através da prática
esportiva", comentou.A abertura
deve ter em tomo de Ih30 de

duração, entre apresentações
artísticas e desfile das delegações.

"Teremos várias surpresas
durante as apresentações.
Acredito que varnos provocar
grandes emoções no público",
afirmou ainda Denise. As cidades
entrarão por ordem alfabética e

Jaraguá do Sul, por ser sede, será a
última a entrar. "Vamos colocar-

.

Jaraguá em toda as delegações,mas
esta é outra surpresa", disse a

Denise. Os atletas que acenderão
a pira olímpica serão Mayara
Martins, da natação, e Fernando
Canova, dobasquete,O juramento
será proferido porJoyce Rodrigues,
do handebol.

Denise comentou também
que quer '-fazer uma boa apre-

� . .

sentaçao para que os visitantes

saiam com a melhor impressão
possível dá cidade. "[aragua do Sul
tem essa característica de orga
nizar grandes eventos. Queremos

. que desta vez não seja diferente.
Todos sairão daqui com o espírito
esportivo", concluiu ela.

. ,

•

Jogos de Hoje :
,'...M.�tM!na-.""" ;

Artur Müller (tutsal masculino) :

i3h Schroeder x Joinville
14hi5 Orlefi,fls x Brusque

•

151130 Tubàfáo x Araquari
.

16h45 Jaraguá do Sul x L. Müller ..
'0/' , __ ,__

\
o ,"'_"'� " I

Arweg (Iutsal masculino)
,

,.
' .

iSh paçadoT x Xavantina
"

'

14h15 Joaçaba'x S. M. do Oeste :
,

.

15�30 Çhapecó x Itapiranga
'16h45 . Blu,menau x Lages
,if",,,,,,,,, _E_�A .

_ ��', � ,

Arsepum (handebol feminino)
r«"_rmI li i��_

10h. Joinville x Itajaí
, ,�

;l?

11 hi5 Saudades x Macieira '

i3h S. José do Cedro x Blumenau .
-

"
'

'. sa Olesc

14hi5 Fr?it}llrgo x Forquilhinha
15h30 Criciúma x Concórdia

'16h45 Jaraguá do Sul x R. do Sul,
,

SER Marisol (vôlei feminino)
�. ss

10h Concórdia x B. Camboríú

13h Tangará x Pomerode
14h30'Joinville x Guaraciaba

i6h Blumenau x Jaraguá do Sul
_, ,,"',

AABB (vôlei feminino)
10h Lages x São ludgero
13h S. Berito do Sul x Criciúma

14h30 Joaçaba x Indaíal

16h S. tv'l. do Oeste x N. Trento

• LINHA DE FUNDO .

.JULI1V1AR PIVAfTO
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Começa hoje
Em ordem de importância, é a terceira principal competição
poliesportiva de Santa Catarina. Só fica atrás dos Jasc e dos
Joguinhos Abertos. A Olesc, que envolve atletas até 16 anos, é
uma boa oportunidade para a população jaraguaense acompanhar

,

de perto o trabalho de base que é feito no município. Acostumada
a revelar grandes talentos para o esporte, a competição chega cada
vez mais forte, a cada ano, sobrevivendo aos rumores de uma

possível eliminação do calendário esportivo de Santa Catarina.
Coisa que não pode ser cogitada, pois é necessário, além de dar a
estrutura para a prática do esporte, também se ter competições
deste nível para que, desde de cedo, se inicie o conhecimento do

espírito esportivo.
/

Operado
o atacante Ronaldo, do Real

Madri, fará uma cirurgia na tíbia \

.

da perna esquerda neste sábado,
às 10h30, no Rio de Janeiro. O
responsável pela operação será o

médico da Seleção Brasileira,
José Luiz Runco. O diretor
médico do Real Madri, Alfonso
del Corral, acompanhará a

cirurgia. O procedimento é

simples e se trata de uma.
raspagem de duas calcificações.
Depois da cirurgia, os médicos
concedem uma coletiva.

Cancelada
A quarta etapa do Circuito
Amivôlei de Vôlei de Praia foi
cancelada por causa da Olesc. O
professor Cézar de Oliveira terá
de ajudar na coordenação do
vôlei da competição e algumas
duplas que participam no infantil
também estão jogando a

•

Olimpíada. Uma nova data será
marcada nos próximos dias.

,

-

Seleção
A Seleção Brasileira de Futsal
cancelou os dois amistosos que
faria contra o Irã nbs próximos
dias 27 e 30 de julho, por causa
da desistência dos adversários.
Mesmo assim, o técnico PC de
Oliveira começa, a partir da
próxima quarta-feira, a trabalhar
com os convocados, todos que
atuam no exterior. Dos que atu
am no Brasil, apenas o goleiro
Léo, da Ulbra, estará nos treinos.

Acareação
. A Fifa resolveu colocar, frente à

. frente, o meia Zidane e o

zagueiro Materazzi. A intenção é
abrir uma investigação
disciplinar contra o jogador
italiano. O que motivou a medida
foi a entrevista concedida por
Zidàne à uma rede de TV
francesa. E Materazzi continua
dizendo que ofendeu o

adversário, mas não a mãe dele.
Vai dar pano para manga ainda.

I

.

I
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CHANCE: DE ECONOMIZAR E ATUALIZAR O GUARDA-ROUPA

KELLY ERDMANN

.... Feiras da Malha e de
Ponta de Estoque
vendem produtos com

descontos de até 50%

]ARAGUÃ DO SUL � O
movimento de clientes no Portal
de Jaraguá do Sul durante os

primeiros dias de Feira da Malha
vem surpreendendo os

comerciantes. Até agora os

organizadores estimam que cerca
,

de cinco mil pessoas visitaram as

30 lojas participantes, desde a

sexta-feira passada, 7.
Conforme o dire tor-

administrative do Portal, Hilário
Deretti, a expectativa é, que a

partir da próxima semana o

número de consumidores
aumente ainda mais. O maior

,

público registrado até agora foi
no sábado e domingo de abertura
da Feira da Malha, dias 8 e 9.

.

Segundo a empresária Marílí

Murara, desde que instalou a loja
há sete anos, nunca havia feito
tantos negócios como naqueles ,

dias.
,

Alé!11 dos jaraguaenses, a feira
, ,

também atrai compradores dos
, '

municípios vizinhos e turistas em

geral.A tendência é que a procura

cresça caso' as temperaturas
• •

baixem, porém, as previsões
estendidas do tempo não

indicam clima frio, pelo menos

pai' enquanto. Mesmo assim,

O CORREIO DO POVO

Ousadia marca desfile da marca,

SAIS, da Marisol, no SPFashion

]ARAGUÁ DO SUL - Ary
Toledo apresenta a peça ''Ary
Toledo A Todo Vapor" em

Jaraguá do Sul neste sábado-dia
15 de julho, às 20h30min, no
Centro Cultural. 'Novas

,

piadas, monólogos e um projeto
político para acabar com a

burocracia são algumas das
. novidades que o artista traz ao

público em um show com
,

momentos de muito riso e

anedotas feitas especialmente
,

para este show. O comediante

garante que "Ary Toledo A
Todo Vapor" tem 70 minutos de
riso explícito, com -o objetivo
único de levar alegria ao

público,
Os ingressos já estão à

venda por R$ 30,00 antecipado
e R$ 40,00 no dia do espetáculo, •
e R$ 20,00 para estudantes e

•

guitarras usadas como pingentes
e broches.

Todo o trajeto desta visita ao

passado não poderia ser

percorrido por um outromeio que
não o mar.Como referência
principal da SAIS ,0 mar ganha
uma homenagem na sala de
desfile e é dele que sai a linha que
faz o contra-ponto com a profusão
de cores dos 60'. Os maiôs,
biquínis e saídas de praia ganham
amarrações de cordas e outros'

detalhes trançados.Amodelagem
vem mais limpa e muito

democrática. Formas retrô e

mistura de tecidos de algodão ao

jersey dão cara nova ao verão

aberto. Para os homens, bermudas
e sungas estampadas' quebram a

monotonia.

DIVULGAÇÃO

('. ".I

• I

Movimento no Portal agrada comerciantes e deve aumentar no final de semana

SÃO PAULO - Para o verão

2006/07 da SAIS - uma dasmarcas
"

da Marisol S.A - o estilista Amir
Slama propõe uma viagem
musical aos anos 60, como pôde
ser visto no desfile da grife, na
última quarta-feira. Cores vivas,
influências musicais e os náuticos

são pontos fortes nessa pesquisa
de um passado tão recente emuito

presente. Os florais ganham
destaque e invadiram a passarela.
O Floral Ondas, que é trabalhado
com as cores primárias, traduz um

,

movimento aquático emusical; as
flores miudinhas parecem saltar
do fundo de partituras demúsicas,
e as maiores que, em tons de azul,
verde, rosa e branco, nos remetem
à explosão de urna guitarra.Pautas
e notas musicais ganham osmaiôs

,

pessoas acima de 60 anos na

bilheteria da Scar. Informações
pelo telefone (47) 3275-2477 e

no site www.scar.art.br,

quem for até' o Portal vai

encontrar, além {!lde roupas

próprias para o inverno, como lãs,
fios e moletons, também peças
em jeans e meia-malha .

A8° Feira daMalha fica aberta
ao público até às 20 horas do dia
22 de julho, sábado. O horário de
atendimento é das 9h às 20h, de
segunda a sábado, e das IOh às

I9h, nos domingos.

Estoque, que ocorre neste final
de Semana. Organizada
anualmente no ParqueMunicipal
de Eventos pelo Rotary Clube de

Jaraguá, a liquidação vai contar

Com 90 lojas dispostas em

estandes no pavilhão "/\'.
De acordo com o presidente

da entidade, Ariovaldo dos :

I
•

Santos Xavier, a estimativa é que
,

,

dez mil pessoas passem pela feira
este ano, número semelhante ao

contabilizado em 2005. O'
número elevado de compradores,
segundo ele, é resultado dos
descontos de até 500/Q e dos

. produtos de qualidade oferecidos.
A Ponta de Estoque abre.às 9

horas de sábado, 15, e os lojistas

atendem até às 22 horas. No

domingo, o horário de abertura é

o mesmo, porém, os clientes
devem ficar atentos para o

fechamento que ocorre às 20
horas. Para quem for de carro, os

organizadores lembram que todo
o pátio do Parque Municipal
poderá ser utilizado como

estacionamento. São cerca de
200 vagas disponíveis e o

presidente do Rotary pede para

que os clientes só deixem os

automóveis no local durante o

tempo necessário, possibilitando
a rotatividade. Como a feira fica
aberta durante o meio dia,
também haverá barracas com

venda de lanches.

•

Contas de consumo e tributos podem ser pagos em supermercados AryToledo ''A Todo Vapqr", na Scar
Jf\RAGUÁ DO SUL ..,. Se você

quer evitar as constantes filas nos
bancos e lotéricas ou não consegue
adequar o tempo livre ao horário
,. ,

de funcíonamento destas agências,
pode aproveitar para acertar as

contas de consumo enquanto faz
,

.

compras. E que vários super-
mercados aceitam opagamento das
taxas de luz, água, telefone, gás,
tributos e boletos.

O grupo Breithaupt dispo
nibilizou caixas específicos em

todas as lojas, exceto na magazine
do Shopping. De acordo com o

gerente demarketing da empresa,
Thiago Sarmanho, a idéia surgiu
há mais de um ano e o número

de clientes que procura o serviço
só tende a aumentar, principal-

,

mente por causa dos problemas
de sistema lento enfrentados nas

lotéricas nos últimos dias.

A

PONTA DE ESTOQUE, .

Além da Feira da Malha, os

consumidores também podem se

preparar para comprar roupas,

calçados, acessórios, artesanatos
e cd's com preços reduzidos na

8° edição da Feira de Ponta de
,

CESAR JUNKES

_ifii " . "'" "<;" I!i!. . _' , ...• ,

Leonel aproveita para pagar as contas no supermecadó fugindo das filas

Vale a pena lembrar que as

lojas, hiper e supermercados
Breithaupt apenas recebem,
documentos com, valores
inferiores a R$ 3 mil e

pagamentos em dinheiro. Quanto
aos boletos em geral, eles só

podem ser pagos até a data 00
vencimento. Como o serviço de

correspondente bancário é uma

parcerià entre a empresa e o

Bradesco, as contas deste banco
são aceitas depois da data limite.

O horário de atendimento

varia conforme o expediente
normal de cada um dos

estabelecimentos, que namaioria,
abrem às 8 horas. Os caixas

finalizam o acerto das contas às

20h20. Segundo o gerente de

marketing do Breithaupt, os

pagamentos são aceitos de

segunda-feira a domingo, somente
nos caixas identificados com

adesivo, "Bradesco Expresso".
,

Para o empresário Leonel

Stein, o serviço oferecido pelos
supermercados é rápido e prático.
Além disso, ele aproveita o tempo
que dispensa nas compras para
deixar as contas em dia. Opinião
semelhante tem juscelene Maria
da Silva. Ela descobriu que não

precisa mais enfrentar as filas nos
bancos e lotéricas ontem pela
manhã e decidiu pagar as taxas

sempre nos supermercados. (K E)

SERViÇO
O que: Show liA Todo Vapor",
com Ary Toledo
Onde: Centro Cultural da

SCAR, em Jaraguá do Sui -

Rua Jorge Czerniewicz, 160
- Telefone (47) 3275-2477
Quando: Dia 15 de julho,
sábado
Horas: 20h30min
Quanto: R$ 30,00 -

antecipado; R$ 40,00 - no

dia; R$ 20,00 - estudantes e

pessoas acima de 60 anos

Informações: Telefone (47)
3275-24477 ou pelo site
www.scar..art.br

CAR> R!· Teatro da
Ingressos antecipados na bilheteria do Teatro (47) 3275 2477

APOIO CULTURAL

o CORREIO DO POVO
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• NOVELAS
� GLOBO· í 811

Sinhá Moça
Sinhá Moça diz a Cândida que os

I

guerreiros de Pai José não vão perdoar o
Barão só porque ele mudou de atitude

agora. O Barão diz a Virginia que vai
alforriar Bastião se ela achar que é a coisa

certa, mas a escrava responde que quem

precisa resolver isto é ele. Juliana fala para
Augusto que vai tentar esquecer Dimas e

se interessar por Mário. Ricardo confessa

para Rodolfo que ainda não esqueceu
Cândida. Rodolfo vai até a fazenda do

Barão, mas não é bem recebido por ele.

� GLO.BO - 19H

Cobras e Lagartos
D�da se impressiona com Leona, que
virou um clone de Bel. Celina discute com

Milu,arranca o broche de sua lapela e

expulsa Otaviano de casa. Estevão pede
que Bel assine uma procuração, mas ela
pede para ler antes. Otaviano se irrita ao

saber que Alberto contou a Martim que ele
é seu pai. Orã veste umaroupa de Silvana.
Bel se espanta ao ver o novo visual de

I Leona, que pede o perfume que ela usa.

Leona pede que Bel seja a sua madrinha
de casamento. Foguinho coloca todos de
sua familia em posições subalternas na

Luxus. Estevão faz charme para Ellen.
Celina decide proteger Bel. Estevão abraça
Bel e se surpreende-ao ver que é Leona.
Martim procura Otaviano.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida,
Lalinha é levada para o hospital. Tide fica

sempre ao seu lado, preocupado. Lalinha
lembra a promessa do marido de morrer

em casa. Helena diz a Selma que o que
mais a magoou foi Greg tê-Ia trocado por

.

uma mulher de sua idade, o que prova o

seu fracasso. Nanda pede desculpas a

Léo. alivia se despede da mãe, antes de
.

viajar. Greg pega as suas malas. Helena

prefere não vê-lo e sofre quando ele parte ..
Tide recrimina Márcia por. levar o bebê,
que não pára de chorar, ao hospital. Olivia
diz que pensou em não viajar, mas o pai

.

acha que eladeve ir para a lua-de-mel.
Helena remexe em fotos e cartões de

Diogo. Isabel entrega as fotos feitas no

hotel na hora do embarque. alivia adora e

Silvio morre de vergonHa. O casal chega
em Amsterdã para a lua-de-mel.

� SST - 18h30

Rebelde
Leon chega ao teatro disposto a acabar
com o show do RBD. Roberta age com

rapidez e faz o público aplaudir Leon ao se

referir a ele como um politico correto.
Leon parabeniza Almà porter uma filha tão
inteligente e admite que seu filho é fraco
com ao mãe, por isso não vai chegar a
lugar nenhum. Alma defende Diego, diz

que ele é capaz de vencer no que se

propuser a fazer e critica Leon por falar
mal de seu próprio filho. Alma parabeniza
a filha pelo sucesso do show e diz que
agora poderão ajudar' muitas crianças
carentes. Leon discute com Diego e diz ao
filho que de agora em diante não contará
com seu apoio para nada. Diego,
chorando, responde ao pai que vai saber
se virar sozinho..

.

Júlio e Tião vão até a casa de Tereza. Júlio

abraça Marcelo. Júlio pede para Tião
deixá-los à sós. Júlio fala para Marcelo

que quer vender cabeças de gado para
ganhar 150 mil. Uma parte ele vai usar

para dar um presente à Cléo e outra parte
vai dar para Marcelo. Marcelo fica

impressionado com o pai. Antonio recebe
um telegrama e fica encafifado com o que

•

.
lê. Cléo chega em São Paulo e Lais conta

que Luiza está muito triste. Júlio e Tião

param na estrada. Eles ensaiam como

será a morte de Júlio. Joana desconfia que
Júlio foi pedir dinheiro para Marcelo.
Antonio se arruma para ir ao encontro .

escrito no telegrama. Começa a festa de
noivado de Julieta e Nilo. Dias prepara um

lindo banquete.

1? RECORD· 19h 15

Prova de Amor
•

Ultimo capitulo.

� RECORD - 20h

Cidadão Brasileiro

, I
I

•

. .
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��PARTICIPAÇAO
Dira Paes vai dar um

tempo da empregada
doméstica Solineuza, do
seriado "A diarista". A

partir deste sábado, a
atriz vai começar a filmar
sua participação no longa
"A grande família". Dira irá
fazer uma assistente de
Lineu (Marco Nanini), na
repartição púbica em que
ele trabalha. "Estou ao

lado de um elenco

maravilhoso, isso é muito

importante", elogiou.

��ESBANJANDO
James Blunt resolveu gastar aDe férias da Globo,

.

fortuna que ganhou e que
continua a ganhar com a

música You're Beautiful. Agora
ele comprou uma montanha na

Espanha. Segundo um parente
do cantor, James quer um

refúgio agora que é famoso, e

.

Xuxa está em um.

.

,

acha que o interior da Espanha
é um excelente lugar para se

. esconder. O cantor também

pretende produzir vinho e azeite

na propriedade enquanto
trabalha em seu segunda álbum.

e : apresen-tadora
.

.

,

gravará seu especial
de 20 anos na Globo.

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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II PARABENS!Feijoada
A Turma de Recursos Humanos, da Fameg, servirá
neste sábado dia 15, uma deliciosa Feijoada, com início
às l lh, no Salão da Igreja Rainha da Paz. Haverá
sorteios de brindes no local. Cartões antecipados, Ponto
Piso Acabamentos 3370-6363 ou 9174-7874. Não

.

percam!

Aniversariantes do dia

Maiara Utpadel
Rosiléia Krawuski
Delírio A. Schwartz
Renato César Dias'
Victor Viergutz .

Ary Toledo
Ary Toledo está comemorando 40 anos de humor e
para marcar esta data está com um novo show -

"Ary Toledo A Todo Vapor" que estreou em maio
em Porto Alegre e chega a Jaraguá do Sul neste
sábado, dia 15 de julho, às 20h30min, no Centro
Cultural. Ingressos (R$ 30,00 antecipado e R$ 40,00
no dia do espetáculo, e R$ 20,00 para estudantes e

pessoas acima de 60 anos) estão disponíveis na

bilheteria da Scar. Informações pelo telefone (47)
3275-2477 e no site www.scar.art.br.

Herbert Stortz
Rosimeri Karsten
Izel I. Garcia
Ivete Sater Correa Gehrke

Rosangela Kreutzfeldt
Maria T. Alves Kanis
Anderson Roberto Todt
Claudete Bussolaro
Andriele Rutsatz Jutheski
Artur Siebert
Silvio Leitholdj •

' .'. •

A professora Dinara comefrJorOLIaniversário e.$',a semana rodeada por alunos. A família
'"
•.

" - c ,r.·-·' t • , , "\ .'
, • \

Marista deseja todo sucesso e saúde . . .

. 0. "'

. o,'
.

';'., "
.

',' :
I ....-0. • Rogério L. de Souza

. ,

Franciele Sardagne37º Edição
O Festival de Bandas, Bandinhas e Conjuntos
Musicais de Pomerode chega a sua 37° edição neste

final de semana. A Praça Jorge Lacerda será o palco
das apresentações musicais. A programação tem

inicio hoje, a partir das 16h, sendo que a abertura
oficial está prevista para as 19h. No sábado (15), as
bandinhas anunciam o clima de festa a partir das
10h. Na Praça Jorge Lacerda, grupos de Stammtisch

,

de Pomerode marcam presença com muita
. .'

animação. A noite, a Associação dos Músicos
Profissionais de Pomerode promove baile gratuito no

Parque Municipal de Eventos (Av. 21 de Janeiro,
2150). Um desfile típico cotn as bandas participantes
abre a programação do terceiro-dia. Logo após, a
partir das 10h, bandeonistas da região se reúnem

para mostrar ao público toda a arte do instrumento.
Encerrando a programação, a banda de rock
Upsetters se apresenta às 18h, animando o público

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
. ' . '.:'
.' .; ; i

"' .
." '.�¥.

Valdemir Be.lling ';
empossou O

•

novo diretor do
Rotary Club,
.Custódio

Eduarda Gonçalves
Maurício dos Anjos
Carlos Campestrini
Mareio L. dos Santos
Alcibaldo P. Germann
Osmar Marco Lennert .
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Câncer 21/6 a 21/7
A energia do dia é de multe pique, renovando o

ânimo. Eletricidade no ar, águas em

movimento, Sem delongas, milongas ou papo
furado, o momento é de revoluções e

reformulações. Nunca é tarde para renovar

olhares com seu parceiro. Dê uma de bobo,
seja provocativo e audaz. Mas seja sempre a

pessoa por quem ele se apaixonou ...

,

Aries 20/3 a 20/4 Libra 23/9 a 22/10
Agilize-se. libriano! Você tem tantos sonhos
para realizar, tanta coisa a fazer... Use sua

intuição para contornar os obstáculos e

procure não se abalar com a falta de jeito
alheio. Sua capacidade de perdão é imensa e

isso faz de você uma pessoa muito especial.
Tire proveito das suas qualidades para se

. encontrar no caminho rumo à felicidade.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Dúvidas roendo seus pensamentos? Siga seu

feeling, caro ruminante, não se torture. Hân?
. Sim, com certeza, não se pode esquecer de
manter os assuntos práticos em dia. Ocupe
melhor seu tempo e suas idéias que logo os

fantasmas vão se mandar por iniciativa própria.
O trabalho é um santo remédio quando as

coisas do coração pedem um tempo .

,

\ A inquietude é sua marca registrada, Constante
atividade, mesmo que só no plano mental.
Aliás, não seria esta a razão para tantas

descargas em sua rede. neuronial? Organize a

fila de pensamentos. Colocá-los em círculo, de
mãos dadas, pode evitar o atrito e levar ao
consenso. Pra garantir, instale um disjuntor:
previna colapsos, lapsos, panes e pânicos.

•

.

Leão 22/7 a 22/8
A agitaçâo é tanta que você está ficando
atordoado? Que nada! Vai dizer que preferia
ficar na janela da leo-caverna olhando a banda

passar? Tudo com você, meu rei. Se a galera .

estiver meio devagar, use seu poder de .

comando e chame todo mundo pra balada.
Rolês, cafés, pista de dança, jantar,
cineminha ... O que vai ser?

Escorpião 23/10 a 21/11
Temperaturas variáveis, chuva e sol, isso mais

aquilo não sâo motivos suficientemente fortes

pra se entocar em seus subterrâneos ... Vamos,
ponha a energia vital a circular pelas veias! A
adrenalina e aquele friozinho no estômago ao

encontrar o ser amado, por. exemplo, valem o

esforço. Pitangas choradas não servem nem

pra fazer geléia. Arriba, escorpiano!

Aquário 21/1 a 18/2
O poder para articular idéias e linguagens
diversas é da sua natureza. Seu disco rigido é
top de linha, sempre atualizado em assuntos de
A a Z. A semana está terminando e, pra variar,
sua agenda ainda está lotada. Organize suas

programaçôes antes que o sistema comece a

engasgar. Ponha seus chips a conversar e ...

Uau, mais informaçâo chegando?!

. Touro 21/4 a 20/5
Sair da rotina não significa necessariamente
chutar o pau da barraca. E também não precisa
trocar de operadora telefônica, ser o que não.é
e tal e tal. Estamos falando de flexibilidade, de .

ser um pouco mais elástico com os próprios
desejos. O doce só vai ser doce (sim, o amargo
também), se você for lá, enfiar a colher e
experimentar. Hummm ...

•

·

Gêmeos 21/5 a 20/6
Deixe de onda, Gêmeos. Chega de ficar

pensando como seria se ... Quer ver a tal
pessoa, não quer? Dê o seu alô. mande a sua

mensagem poética. Vista suas sandálias aladas
e vá encontrá-Ia nas nuvens. Você é super cheio
de idéias, ninguém precisa lhe dizer o que fazer,

•

naturalmente, mas não está na hora de colocá-
las em prática? .

Virgem 23/8 a 22/9
Tudo planejado minuciosamente para que você
tenha uma sexta-feira animada e produtiva,
sobretudo no social. Nâo se apavore se

pintarem imprevistos. Faça tudo a seu modo e

com calma. Mas se der vontade de ousar um

pouco, permita-se, pequenos excessos não
são pecado. Só não vá queimar seu filme com

quem você gosta. No stress.

Sagitário 22/11 a 21/12
Uma pulguinha coçando atrás da orelha,
amigo centauro? Deve ser mais uma daquelas
suas típicas indagações "o que é isso que
estou sentindo?". Conjecturas à parte. tente
não racionalizar nem se controlar tanto.
Sentimentos e emoções fazem parte da
natureza humana. Sim, até da: sua. E isso só
faz de você um ser ainda mais inspirado.. .

Peixes 19/2 a 19/3
Que é isso, pisciano?! Parece que viu tm.
tubarao, aonde vai com essa pressa?! Ah,
então está levando um banho de emoções
sensações dlterentes e perturbadoras? Fique
tranqüilo, é a Lua em trânsito pelo seu signo,
numa parceria eletrizante com outros astros,
chamando para realizar mudanças e dar um
novo olhar para si mesmo. Deixe-se fluir...

.. . , , .
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Novo apelo
à Rússia

Ainda que precise retardar o retorno da Rússia ao Brasil,
marcado para segunda-feira, o presidente Lula pretende
conversar com Vladimir Putin, para tratar da suspensão do

embargo à carne brasileira. Conforme a senadora Ideli Salvatti

(PT), a reunião do G-8 não vai tratar de temas ligados ao

agronegócio e a agenda do anfitrião é complexa. Entretanto, até
hoje a Embaixada Brasileira espera conseguir a confirmação do

•

encontro bilateral. E bem possível que o novo ministro da
Agricultura, Luís Carlos Guedes, seja incluído na comitiva por
conta da audiência. Os prejuízos com o embargo em SC já
beiram os US$ 300 milhões. Mais do que a questão sanitária,
os russos incomodaram-se com o baixo preço da carne suina
catarinense, visto como concorrência desleal ao produtor
daquele país.,

,

Lula tenta encontro
bilateral para retomar

exportação de carne.

Em SC, prejuízo beira
,

US$ 300 milhões
,

J

Prateleira
A crise da indústria
moveleira sobrecarrega o

Fórum de São Bento do Sul.
Em cinco anos, houve um

acréscimo de 10 mil ações,
. . -

na malaria execuçoes
fiscais, leia-se cobrança de

impostos. São 24 mil'
,

processos empilhados para
dois juízes.

E agora?
Há 1,7 mil
estabelecimentos cultivando
mais de 3 milhões de pés
de laranja no Oeste. Os
produtores, entretanto,
terão de rever ações e

.

cronogramas já que a

unidade de processamento
de sucos da Coopercentral
Aurora, em Pinhalzinho, foi
transformada em 'indústria
de lácteos.

� Poderes 11 Eduaréo Moreira reassume o governo hoje às
10h40min, depois de viagem à Alemanha, na companhia, entre
outros, do presidente da Fiesc, Alcantara Corrêa (D), e do

prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinübing. O Estado, a

propósito, vive um momento de curiosa dança entre os

Poderes.

� Poderes 2 O Legislativo deixou de votar a LDO, porque
justamente o ponto polérnlco é o repasse do duodécimo ao

Poder Judiciário. Seria esquisito que o governador Pedro
•

Manoel América, na troca de cadeiras, autorizasse o pedido de
aumento do Judiciário. '

" , ,

Exportação
Até 19 de julho, estão
abertas as inscrições para
o Top Exportação 2006, da
ADVB/SC. São premiadas
as melhores estratégias de

.

venda e criatividade na

conquista de mercados.

, -

� Poderes 3 Os deputados farão recesso branco, mas, pela
primeira vez na história da centenária casa, nenhum deles

•

receberá extra por convocação. E da mesma lei que reduziu o

recesso anual de 90 para 55 dias. '

•

" "A medida permitirá a aplIcação de

aproximadamente R$ 5
milhões/mês no setor agrícola, ou
seja, R$ 60 milhões/ano."
Ex-governador Luiz Henrique,
prometendo, durante sabatina da

Fetaesc, se reeleito, destinar 5%
do Fundo Social ao Fundo de
Desenvolvimento Rural. Quase
900/0 além da previsão para este
ano. "

Investimento
Na assinatura do
convênio da Caixa '

com entidades do
trade da comunicação,
como a ADI/SC, que
cria linha de crédito a

profissi.onais do

segmento, o deputada
e ex-bancário Vãnio
dos Santos (PT)

,

Desempenho
A Celesc fatura premiações.
Ganhou R$ 8,5 milhões em

receita com programa de
combate a fraudes e

economizou R$ 19 milhões
com pregão eletrônico. Por
isso foi considerada melhor

empresa em serviços da

Região Sul pela Revista
Exame. No final do mês,
recebe o Troféu Fritz Muller

por gestão ambiental.

revelou que o banco movimentou investimentos da ordem de
R$ 5,2 bilhões em SC, em 2005. Para este ano, a previsão é
R$ 6,2 bilhões.

E aí?
Candidato aprovado em nono lugar no concurso da Polícia Militar para Bombeiros foi excluído da
vaga por usar piercing na língua, participar de comunidades do Orkut consideradas exóticas como
"Sou louco sim, e daí!". Tribunal de Justiça entendeu que isso pode ser de mau gosto, mas é
natural para quem tem menos de 20 anos. Também alegou não haver provas de que el� houvesse
consumido álcool no quartel durante as provas, nem de que tivesse, no passado, se envolvido em

acidente. O moço vai vestir a farda.

- -

ADRIANA BALDISSARELLI COM COLABORAÇAO DE LUCIANO WEBER/SAO BENTO DO SUL,
MARCO AURÉLIO GOMES/FLO,RIANÓPOLIS E SONIA GIARETTA/CHAPECÓ

Associação dos Dllirios do Interior· ADljSC colunaadi@cnrsc.com.br
ADI\IANA BAtDISSAREll.l COM COlAaORACAO FEI\NANOO BOND, MARCO AURFIIO GOMES E PATR.tCIA
qOMES/F10RJANÚPOl.IS

'

"

'

,
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Associados: A Gazeta· Blguaçu em Foco - Correio do
Povo • Correio Lageano • Correio do Sul • Destaque
Calarinense - Diário da Cidade· Diário da Manhã· Diário

,
,

do Iguaçu· Diário O Isrnpo- Folha da Cidade· Jornal da
ManhA - Jornal O Iguassu -Municipio Dla-a-dia • Notlsul
OAtlântico - O Pertil Diário - O Vale· Sul Brasil- Tribuna
do Dia • Tribúna Catarinense • Voz Regional
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AGÊNCIA ESTADO

� Jorge Bornhausen alegou que existe uma

ligação entre o PT e o PCC e os petistas
responderam chamando o catarinense de golpista

SÃO PAUW - O candidato do
PSDB à Presidência-daRepública,
Geraldo Alckmin, classificou

nenhuma observação de natureza
política". Em nota, o PT diz que
Bornhausen "de forma.

-

irresponsável e golpista" se

utilizou "do oportunismo ern um

assunto de tamanha gravidade".
A 110va onda atentados no Estado
de São Paulo deixou sete mortos

em 106 ataques nos últimos dois

dias, segundo dados oficiais.
Prédios públicos, postos policiais,
ônibus e agências bancárias foram
alvo das investidas.

Para Alckmin, o envio da

Força Nacional ao Estado não

ajuda a resolver o problema, e o

governo federal deveria liberar
recursos e se esforçar paramudar
a legislação que versa sobre

segurança pública no país.Mais
cedo, o candidato a vice-

,

presidente na chapa de Alckmin, :
senador José Jorge (PFL-PE), :

ironizou a "coincidência" do� ;

ataques do PCC com li.
crescimento do tucano nas·

recentes pesquisas de intenção da
.

voto. "Há uma coincidência'
•

Quando as pesquisas estão a
'

favor de Alckmin, os ataques
recomeçam. O PCC trabalha de .

acordo com as pesquisas'j
l •

afirmou ele a jornalistas. .

,
O candidato a governador de

São Paulo José Serra (PSDB)
.

disse ontem, em Jales, na região
.

noroeste do Estado, que são

fortes os indícios de que há

ligações entre o PT e o Primeiro
. Comando da Capital (PCC),
"Há indícios, sim. Basta você,
olhar manifestos do crime:
organizado, o que eles dizem
sobre a política e coisas que se diz

que eles (PCG::) dizem, inclusive
nas gravações. Eu não diria que
há provas, mas isso merece ser

.

investigado", afirmou.

.
,

como estranha a nova onda de

ataques dó PCC em São Paulo e

disse que é preciso investigar a

motivação desses atentados.

Perguntado diretamente sobre se

julga haver uma ligação entre o

PT ti PCC, como sugeriu o

presidente do PFL, senador Jorge
Bornhausen (SC), o ex

governador paulista afirmou que

prefere não politizar a discussão.
Ao chegar no Congresso

Nacional para se reunir com o

presidente do seu partido, senador
Tasso [ereissati (PSDB-CE), no
entanto, Alckmin disse: "Tem

-

muita coisa estranha por trás de
tudo isso, mas não vou fazer

•

Movimentos negros querem boicote cornra Caetano

A primeira do maluco beleza..
O primeiro registro fonográfico de Raul Seixas trata-se de UIU 78RPM gravado em 1964 COIU as faixas "Nanny" e
"Coração Partido", esta última urna versão de 'Musiden', interpretada por Elvis Presley no filme 'Saudades de um

Pracinha'. Embora este compacto nunca tenha sido lançado, 11á urna gravação em poder do Raul Rock Club/Raul
Seixas Oficial Fã-Clube.já a músicaO Carimbador Maluco" que fez parte do musical infantil Pluct Plact Zumm da
Rede Globo - é motivo de muitas críticas a Raul que teria se vendido ao sistema com uma música imbecil. Os mais

inteligentes percebem a pesada crítica à burocracia do governo que teima em selar, registrar, carimbar, avaliar,
-

rotular, adiando e atrapalhando todo tipo de atividade. E também uma referência ao texto do anarquista Proudon
que diz "Ser governado é ser a cada operação ... notado, registrado, recenseado, tarifado, selado, medido, cotado,
avaliado, patenteado, autorizado, rotulado". -

Por Eduardo Alves, sonoplasta da peça infantil "O Patinho Feio" do Grupo Gats e professor
particular de violão e guitarra em Jaraguá do Sul e Guaramirim. Fone: 3370-6088,

RIo DE JANEIRO- Movimentos
. ,

negros ligados à ONG Educafro
estão promovendo um boicote aos

CDs e shows de Caetano Veloso

por ele ter feito parte de um grupo
de 114 intelectuais que assinaram

ummanifesto contra a aprovação
da lei que institui apolítica de cotas
nas universidades federais,

,

entregue ao Congresso no dia 29
de junho. "Ser contra as cotas está

ligado ao desconhecimento. Por
amor ao povo negro dá Bahia,

,

.

através do qual ele ganhou tanto

dinheiro, ele (Caetano) devia
estudar mais sobre cotas", disse o

frei David Santos, fundador da
,

Educafro, ele mesmo contrário a

política de cotas antes de pesquisar
mais profundamente o assunto.

FreiDavid afirmou que quando
era contra as cotas tinha os

'mesmos argumentos utilizados por
Caetano e outros signatários do
documento. Eles afirmam que essa

política compensatória irá acirrar
.. -

o racismo e nao promover a

igualdade social, que só poderia ser
conquistada com o ensino

universal de qualidade. Segundo
o religioso, a não implementação
dessas políticas significa manter o

,

• CURIOSIDADES MUSICAIS

Inspiração de Privada
,

,

• •

status quo, que beneficia a cultura

européia em detrimento da negra :

e indígena. O professor de
,

geografia Wilson Veleci, do
Movimento Negro Unificado,
foi o autor do apelo contra o

,cantor. Ele enviou um e-mail '

para todos os ativistas pedindo •
que boicotem os produtos !.

lançados por Caetano. Veleci •
disse que o artista "nunca •

levantou bandeira e111 favor dos •

negros" e que os brasileiros têm :

que fazer como os americanos, ,

que exigem a democracia racial
através de protestos organizados.

,

Uma das músicas que mais fez sucesso nadécada de 80
Foi "Owner of a lonely heart"da banda de rock progressivo YES.

Segundo Trevor Rabin (guitarrista da banda na época) a idéia da composição
ocorreu durante uma ida ao banheiro. ( ... )

Que Rolo!
O Led Zeppelin se apresentou elu Copenhagen no dia 21/02/1970 sob o nome

"The Nobs", pois Eva Von Zeppelin, descendente do idealízador do famoso
. ,

dirigível, entrou com uma ação que impedia a banda de se apresentar usando o

sobrenome de sua família. De acordo com as palavras da aristocrata: "eles podem
ser famosos mundialmente, mas um grupo de macacos cabeludos não pode usar

urn sobrenome famoso sem permissão".
Abraço a todos!

�r:!J:F;

guitarra e

J.
violão

,

Eduardo
Fone: 3370·6088 - 9104-4565
eduthelema@hotmail.com

•

-

;
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NOS EUA

� Boa ação
Os ex-presidentes dos EUA Bill

,

Clinton (1993-2001) e da Africa
do Sul Nelson Mandela (1994-
1@99) lançaram ontem uma

iniciativa conjunta para reunir
fundos destinados a atender

crianças com problemas
cardíacos,A iniciativa, que se

resume com o nome de Chá com

Mandela, consiste em um leilão

que será realizado a partir de 6
de novembro pelo eBay para

t poder tomar chá com Mandela
.

ou com personalidades do

sspcríe ou do mundo dos
, '

negócios da Africa do Sul.Os
fundos serão destinados a

cirurgias de crianças' africanas
com problemas de coração e

cujas famílias não têm dinheiro
suficiente para pagá-Ias, .

NO REINO UNIDO

� Leilão
Uma rara cópia da primeira
edição das peças de William

.

Shakespeare foi leiloada ontem

por 2,8 milhões de libras (US$
.

5,2 milhões). O livro - que está
completo e ainda conserva sua

capa original do século 17, feita
,

de pele de bezerro - foi adquirido '

'pela Simon Finch Rare Books
durante leilão da Casa

Sotheby.lntitulado "Comédias,
histórias e tragédias de Mr.
William Shakespeare", o livro foi

publicado em 1623, sete anos

após a morte do autorContém
36 peças, incluindo Macbeth.
Foram impressas cerca de 750

cópias, e estima-se que um terço
delas sobreviveu ao tempo, mas

a maioria de forma incompleta,
faltando páginas ou partes
inteiras.Quase todos os

exemplares estão em museus,

t universidades e ·Ii�rarias.
'

NA ESPANHA
f � Desabamento
• Dois operários morreram ontem

após o desabamento de um

edifício em construção em

Alcobendas, na região norte de
Madri (capital da Espanha). Os

corpos dos dois operários haviam
ficado presos nos escombros e

foram retirados por equipes de
resgate.Outros quatro operários
ficaram feridos. O desabamento
da construção (um edifício de três

andares) ocorreu no início da

tarde, quando o terceiro andar nuiu
e o impacto sobre a estrutura do

segundo andar causou a queda. A'
•

causa do acidente ainda é
desconhecida.

,

NO MEXICO

.. Espiã
, A escritora Elena Garra, primeira

mulher do Prêmio Nobel de '

Literatura Octavia Paz, era espiã
do governo mexicano, segundo

,

revelaram documentos oficiais do

Arquivo Geral da Nação.De
acordo com os relatórios, Elena
foi informante da Direção Federal
de Segurança mexicana pelo
menos entre 1962 e 1970. Sua

função era fornecer informações
sobre o movimento estudantil,
intelectual e político da época.Os
documentos sobre a espionagem
foram tornados público depois de
uma solicitação de um cidadão
não-identificado ào Instituto
Federal de Acesso à Informação
(Ifai). "Tais. documentos destacam

que Elena Garro era infonmante do
governo federal", diz o relatório
entregue pelo IfaL

,

•

,

SEXTA-FEIRA, 14 de julho de 2006 I 38
•

� #

PANICO: TURISTAS TENTAM DEIXAR REGIAO

,

AGÊNCIA ESTADO

... Casal com dois
filhos brasileiros
foram mortos em

um ataque aéreo

LÍBANO - A mais recente

onda de violência envolvendo
Israel e, Líbano desencadeou
Ulna fuga em massa de
brasileiros e outros estrangeiros
que vivem no sul do território

libanês em direção à Síria.
Iniciada quarta-feira, a nova

crise já deixou S3 mortos e 103
feridos no Líbano [incluindo
quatro brasileiros 1, e um morto

e cerca de cem feridos em Israel.
A Síria fechou a entrada por sua
fronteira com o Líbano devido
ao grande número de pessoas

que tentam deixar o país em

-

•

direção a Damasco após a

ofensiva militar israelense

lançada ontem, segundo o

cônsul-geral do Brasil em'
Beiru te, Michael Gepp.
Segundo ele, um grande número
de brasileiros estão entre os que
tentam deixar o Líbano. "Há
brasileiros em Beirute estão

assustados com a situação e

tentam sair do país", disse.
"Há muitos brasileiros e

-,

descendenres de árabes em

férias que estão tentando deixar
Beirute", afirmou a vice-cônsul
brasileira em Damasco, Ana,
Maria Azevedo.

"Há três quilômetros de

congestionamento na região da
fronteira e muita gente tenta

deixar o Líbano.' Os hotéis ern

Damasco estão lotados. Existe
a possibilidade de que a

fronteira tenha sido fechada,

Tony Blair quer Brasil e mais

quatro no G8, diz jornal
REINO UNIDO- O premiê

do Reina Unido, Tally Blair,
deve pedir a inclusão do Brasil
e outros quatro países no G8
durante o encontro do grupo
neste final de semana n a

Rússia, de acordo com um

artigo publicado ontem no

jornal br it ân ico "The
Guardian" .

"Blair está propondo que
, ,

Brasil, China, India, Africa do
Sul e México se tornern

,integrantes de um G13 e

acredita que os primeiros
frutos de um relacionamento

,

mais próximo pode ser urn

avanço, nas discussões

emperradas sobre comércio

global já na segunda-feira", diz
o jornal.

O primeiro -m in is tro

br i tâ n ico t ambém quer
acelerar o planej amento .do
sucessor do tratado de Kyoto,
"um processo que ele acredita

que seria muito fortalecido
com a inclusão de Chrna ,

, ,

Brasil, India, Africa do SuI e

México". "Não existe chance
de conseguirmos um acordo
para mudanças climáticas a

menos que concordemos em

algo envolvendo os Estados
,

Unidos, China e India", disse
Blair ao Guardian.

MULTILATERALISMO
Blair acreditaria ser mais

fácil encontrar soluções em

grupos menores do que os

atuais 120 signatários de

Kyoto, diz o jornal.O
primeiro -rninis tro também

esperaria que sua proposta
diminua as críticas sobre a

realização do encontro na

Rússia, por .causa da situação
dos direitos humanos no

•

•

•

,

,
,

mas não é oficial", acrescentou.
Segundo ela, a Embaixada do
Brasil em Damasco não foi

procurada diretamente por
brasileiros que tentam deixar o
Líbano. "Tivemos contato

apenas com o Consulado em

Beirute".

,

FAMILIA MORTA
O casal de libaneses

naturalizado brasileiro Akil
Merhei e Ahlam [abir e seus

dois filhos nascidos no Brasil
um menino de oito anos e uma

menina de quatro- morreram
na noite de quarta-feira em um

ataque aéreo de Israel contra
Srifa,' no sul do Líbano.

,

A recente onda de violência
entre Israel e Líbano, iniciada
após a morte de oito soldados
israelenses e o seqüestro de
outros dois, pelo grupo

•

.devem ser enterrados no

Líbano.

Segundo Gepp, o Consulado
brasileiro no Líbano tem

recebido muitas ligações de
, .

brasileiros preocupados com a

tensão crescente na região.
"Muitos se, preocupam com a

forma como deixarão o país, já
que o aeroporto internacional
de Beirute foi atacado por
Israel", diz. No entanto, ele diz

que o Consulado já toma

providências para auxiliar

aqueles que querem deixar o

Líbano. "Se Deus quiser, não
acontecerá nada a nenhum

deles", diz.
De acordo com o Itamaraty,

não houve pedido de
assistência consular por parte de

parentes dos quatro brasileiros
mortos, mas o Ministéfio

acompanha o caso.

terrorista libanês Hizbollah, já
deixou várias vítimas de ambos
os lados: um morto e 90 feridos
em Israel contra 47 mortos e

, '

103 feridos no Líbano.

Segundo o cônsul-geral do
Brasil no Líbano, Michael

Gepp, havia dez pessoas na casa

onde o casal estava com as duas

crianças "no momento do

ataque. Gepp disse que o casal
era libanês e se' naturalizou
brasileiro depois de morar em

São Paulo por alguns anos, onde
os dois filhos nasceram. Ele não
soube informar em que período
o casal viveu no Brasil, já que
não há registro de sua passagem

pelo país no consulado.'
O cônsul informou ainda que

, . ,

as quatro vitimas possuram

dupla nacionalidade -brasileira
•

e libanesa. Os restos mortais da
família nãCQ,serão repatriados e

Encontro entre Coréias termina sem acordo
,

EUA- A Coréia do Norte
se 'retirou ontem da mesa de

negociação com a Coréia do

Sul, acusando a outra parte de
- .

pressao para que sejam
retomados os diálogos entre os

.dois países, além de China,
Rússia, EUA e Japão e sejam
suspensos novos testes com

,

mísseis. A Coréia do'Sul, por
sua vez, declarou que irá

interromper a ajuda ao vizinho
do norte enquanto o diálogo

•

não for restabelecido.

não realizar novos testes;

simplesmente exigiram mais

ajuda, segundo a agência de
notícias Associated Press.

Um dos negociadores da
Coréia do Sul disse que a ajuda
só será retomada quando um

fim estiver à vista para a crise e

que o mais importante para
chegar a tal saída é que sejam
retomadas as negociações entre'
os seis países.O porta-voz da

delegação da Coréia do Sul, Lee
Kwan-se, disse que a recusa por

parte do sul no encontro desta
",..., �

semana mostrou que nao e

apropriado manter mais

negociações diante de uma

situação na qual a .ajud a
humanitária é impossível".
Foi a primeira vez em que

negociações de alto nível entre
os dois países terminaram

•

antes do previsto, e a segunda
a terminar sem um acordo. Os
dois países j á realizaram 19
encontros desde que coe

meçaram os esforços de

reconciliação, em 2000.
"0 sul irá pagar o preço por
fazer as negociações malo

grarem e causarem conse

qüências catastróficas e

imprevisíveis às relações entre
norte e sul", diz um comu

nicado da delegação norte

coreana. "Enquanto repete o

que outros dizem, o sul cria um
obstáculo artificial às nego-

•

ciações, sem discernir de onde
a .ameaça militar à península
coreana vem."

,

pals. O encontro entre os dois
"Ele sabe que a RU'SSI' a é 1:países começou na terça-feira.

igualmente importante para Os representantes norte-

a manutenção de uma frente coreanos não deram sinais de
unida contra os planos do Irã que irão voltar a negociar com
de conseguir uma bomba os países envolvidos na

nuclear."Mesmo assim, o. \ questão nem de terintenção de
"Guardian': afirma que Blair .

declarou que' os valores
britânicos sobre democracia·
e direitos humanos seriam

colocados com firmeza, "mas
sem destruir o quarto de
hotel" .

"Durante o encontro,
Blair vai argurnentàr que a

única saída para os problemas
estruturais do mundo passa

pelo fortalecimento de
ins ti tuições multila terais, a

disposição de encarar desafios
como a manutenção da paz e

.

o- combate à pobreza", diz o

jornal.

"
.

Brasileiro gay é torturado e morto na Espanha
MADRI - Um casal formado

por um homossexual espanhol
e outro brasileiro foi torturado
e morto em Vigo (norte da

Espanha) .Os corpos das vítimas
foram encontrados carboni-
zados ontem, depois que o apar
tamento onde viviam pegou

fogo. Um deles foi reconhecido

pela políciacorno "brasileiro de

raça negra". Os dois homos
sexuais, conhecidos como Julio
(brasileiro) e Dani (espanhol)
foram descobertos pelos bom
beiros que tinhamsido chama- .

dos pelos vizinhos para apagar
o incêndio. Os bombeiros
encontraram os corpos degola
dos, com as mãos amarradas e

marcas de torturas. O gás estava
aberto. Os motivos e a autoria do
crime ainda são desconhecidos .

CENA MACABRA
"Foi Ulna cena bastante

,
,

•

macabra", disse o sargento
Estanislao Durán, chefe dos
bombeiros. "Há sinais claros de

qúe ambos foram arrastados

pelo chão", completou o

sargento.Segundo os vizinhos,
houve uma festa no

apartamento do casal na

mesma noite.Mais tarde, por
volta das quatro da manhã, os
vizinhos passaram a ouvir
barulho de discussões e

pancadaria no sétimo andar da
rua Oporto, número 12, no
centro da cidade.Eles tiveram

que chamar os bombeiros por
causa da forte fumaça que saía
do apartamento.

No apartamento havia três
focos de incêndio que, de acordo
com os bombeiros, foi

provocado. O fogo espalhou-se
por três cômodos e havia,
manchas de sangue por quase
todo o chão.

'.

Os corpos torturados foram
achados quase carbonizados

pelas chamas e estavam

cobertos com mantas, que,

segundo os bombeiros, ajuda a
.

'-

comprovar que a mtençao era

deixar os corpos sem marcas

digitais.
Vizinhos comentaram que

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
'-

"

A empresaMOACIR BRANGER -ME, inscrita
no CNPJ n° 04.070.103/0001-89 e com

inscrição estadual n° 254.109.195, extraviou as

notas fiscais Mod 01 série 1 de Nr. 0001 á 125
e todos os Livros Fiscais.

I

, .

as vitimas eram pessoas

tranqüilas e adaptadas ao bairro,
.

mas que as festas com música

brasileira . aconteciam
. praticamente todas as noites e

que as brigas e confusões
também eram freqüentes. .

Os vizinhos também
afirmaram que o casal
freqüentava centros de apoio a

gays de Vigo. O brasileiro, cuja
idade só será revelada hoje
depois da autópsia, trabalhava
como garçom em um bar
proximo ao imóvel onde foi
morto,

I .
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Nest, sábado o fofinho Kalqu. If. SIlvaf/lho CIo Odalr !l LIt'" oompleta 2IInloho&. "Que Deus o Ilumlnll semprol"

.

.,Sfi:_

� Injlnha NI,'tta Po ,.vanallo nasçeu
1'\.

di 2610& Os �tl!l Ciro o .

no (Jltlm�"t!o mall! '(\\Ie tullies com titãSimone ,,� 1'1 '

dâdlVlI

Essa aatlnlla é If O.br/"11 Cam", qUI)completará 7 mosos ne910 domIngoSOlJS paIs Tonlnlto fi MarUI estAo muitofellze9 olha mandam um bel/40

No último dia 13 o gatinho Gus'avo

11tonl cómplttolJ 3 anlnl1o$. para a

alagrla (jOS pal$ �lrton e Leticia e tie

toea Ii lllmilla

o (oflol1o Jollas Faaullde. Porte"acompfeta seil fa anInho d/a 17 OCrist/an II Rub/anI) d�.�J.m
.,

I
s pals

fAI'c/" .

u"�,, mu lasc fJAdliS e mulla saOde

. ,

, I
,

. . O" Ellusbft1ft SlftlleR.Anlverflarlou dill IJ!

I sua '

Felicldaqes ti Il que de�e a

orna Ade\lna fool

£ºmPICla 8 an(:)s dia 18 íI "aN h,.,6bora Mlclle/l R .. n i1

qUe desoJa S(/Ils ��r�Sh' FelluCldades II (J
Juliana II IIIl rlllll� fi

Completo\) 10 anos de sua lin?a
existência no dia 22/06. a gati�tla
JUlllllla Maria Maas, Seus pals J?sé
.lair e Noeli e todos os seus familiares

lhe dil�eiam lellchlades

Em /nomento tj,
Coruja Lucia co��escontraç!io a vovó
,Olillelra e Sarah OIlS l1?tos Matheus

lIelra Bi/lardt

h 'e sou
·Ontem fui um sonhO, OI

1Q
t completando meurealidade e es ou

'tas leliCldjldes"
.

aninllo e tra�endo mui

João Vitor padllha Scllilitz
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