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Assine ou renove sua assinatura de

O Correio do Povo,
fique sabendo de tudo quer se passa na sua

região ti concorra a "estadias completas em

aeartamento luxo, COITI direito a

acompanhante no melhor hotel da reglãol
As estadia incluem um delicioso café da
manhã e mais três refeições alérn de todas
as iltlvidades recreativas da estânclal

o Hotel Estância Ribeirão Grande
é o lugar ideal para quem deseja curtir a
natureza com atividades radicals; viver'
momentos a dois nas confortáveis· suftes:
provar o melhor da gastrollomia; buscar
harmonia no quiosque de rnedttação ou
slmplesmel1te relaxar.
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FIM DE SEMANA, 15/16 de julho de 2006

• EDITORIAL

•

o eleitor não deve, esperar
, pela conclusão da votação de

" .. -

vanos projetos que estao em

andamento no Congresso. O
recesso branco, que começou
'ontem, deve adiar as vota

ções para novembro. O

recesso, vai até a eleição, em
outubro. Ou seja, o Congres-,

I

so só deve ficar cheio de
novembro. A

,

'novo em

votação de
: ficará
,

I

, ' .

varres projetos

•

vários projetos de segurança

parados. Um deles muda a

Lei de .Execuções Penais,
tornando mais duro o

cumprimento das penas. Um
outro obriga advogados a

serem revistados ao entrarem

em presídios, impedindo que
levem celulares para presos,

por exemplo. A ferramenta de
,

protesto da população contra

o recesso parlamentar é o

� A única ferramenta de protesto da

população contra o abominável recesso

parlamentar nas casas de leis é o voto.

•

,

I

I

! pendente por conta do
I recesso, período em que a
,

: Câmara teoricamente está
I

: aberta, mas não se vota nada.
I

: A prioridade, agora, é a
I

: reeleição. Entre os projetos
I

que ficarão engavetados'
,

I durante o recesso está o que
I -

i regulamenta o Fundeb e a

I nova lei das microempresas.
,

: A votação do pacote da

segurança pública também
ficará na fila de pendências

: enquanto durar o recesso. Há
:
I
I
I

,
,
,
,

,

voto. Ao cidadão comum

cabe escolher bem o

deputado ou senador. E punir
os que não trabalham não-os

elegendo. O recesso branco
abre uma brecha para o

Planalto ampliar a edição de
medidas provisórias. O

governo acaba se aprovei-
(l)

tando da lentidão do Con-

gresso para editá-las Outro
instrumento do eleitor contra

políticos preguiçosos e pouco

comprometidos seria a criação
,

•

"Tenho jeito de ambulância, tenho?"

•

\

,

I

I

Vote para fazer a

diferença

•

.'

(
I

•

"

•

do voto distrital .para
inc�ntivar a população, a
monitorar o trabalho do

parlamentar da sua região.
Assim, cada deputado rés

ponderia a, um grupo restrito

de eleitores que, mais perto
dele, poderiam cobrar com

mais freqüência. Mas isso é

coisa que nem passa pela
cabeça da maioria. O voto

distrital restringe o campo de

garimpo dos votos. Por

exemplo, os que se lançam
pela região Norte do Estado
ficariam limitados a ela,
impedidos de buscar votos no

Oeste e vice-versa. Obvia
mente que a estes parlamen-

. ,

tares o que interessa e o

sistema vigerrte. Basta ver a

votação de cada um nas

últimas eleições para ser

perceber claramente a

manipulação de votos, seja
pela força do dinheiro, seja
pela influência de "padri
nhos" bem relacionados.

Enquanto isso a vida segue no

país do Carnaval, do futebol
e dos corruptos do "mensalão"
e das ambulâncias.

,

-

Paulo César Chiodini
Presidente do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul - CEJAS
Presidente da Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul- ACIJS

anulação do voto, justamente
naquele que deveria ser o mais

importante momento para
exercitarmos a demo-cracia.
Pois só o voto nos dá o direito

pleno de aceitar ou rejeitar
qualquer nível de

representatividade política.
Pensando na importância

deste instrumento demo-

·1

em várias peças de divulgação,
a campanha, busca cons-

I

cientizar cada cidadão do

quanto ele pode' ser forte a

partir de um gesto apa
rentemente tão simples.
Afinal, quando votamos,
temos a oportunidade de dizer

,

o que está ou não está certo. E
a chance de cada um de nós

mudarmos o que é preciso,
votando em quem confiamos
e acreditamos ser capaz de
fazer algo de bom para nossa

região, 'para o nosso Estado e

para o nosso País. Ao
. ,

rej ertarmos essa opor-
tunidade, estaremos desper
diçando um momento valioso
de começarmos, quem sabe,
um novo ciclo da nossa

his tória política.
Participe deste mo

vimento. Ao invés de anular
o seu voto, mude de can

didato. Por que voto não tem

preço. A nossa consciência,
•

sim.

f

• CORREIO DO LEITOR

,

O CORREIO DO POVO

r
A herança; amanhã

Passamos os últimos três anos e meio

ouvindo o Presidente Lula da Silva
reclamar da "herança maldita" que
recebeu de seu antecessor. Ouvindo seus

lamentos do horror em que estava a Nação
e seus empolgados auto-elogios sobre. as
maravilhas que realizou nesse mesmo

período, redescobrindo e reinventando o

Brasil.
O papel, já se sabe, aceita tudo. E os

palanques também. Sobretudo, de um

homem de palavra fácil, convencido por
um dosmaiores especialistas na área de

marketing, a ser o Lulinha, Paz e Amor.

Simpático profissional, de enormes

afinidades com a grande maioria do povo

brasileiro, que ainda acredita estar vendo
ali, a falar e falar, um operário, um torneiro

,
'

mecânico, um seu igual. Santa inge-
nuidade. O ex-operário há muito ascendeu
aos patamares mais altos da elite brasileira .

Faz parte do seleto grupo dos investidores.

Aproxima-se de seu primeiro milhão. Daí
em diante, o céu é o limite.

Seria, se não fosse um pequenino
detalhe. São Paulo, a Cidade e o Estado.

-

Será que o Brasil pode prescindir do Estado
e da Cidade de São Paulo? Onde iremos

parar se essa calamidade, essa catástrofe

que se abateu sobre São Paulo, não for
imediatamente combatida, reprimida,
saneada? Valerá a pena, por motivos

•

eleitoreiros, deixar a verdadeira guerra
civil que lá se instalou progredir em' sua
marcha de terror?

,

A virulência dos funestos acon-'
tecimentos em São Paulo tem, certamente,
muitas e variadas origens. Mas sua

responsável imediata é a impunidade,
acompanhada de perto pela falta de

energia dos Governos Estadual e Federal.
Mortes de agentes penitenciários e até de

s e us familiares; caixas eletrônicos,
,

supermercados, casas de policiais, dele-

gacias, concessionárias de, automóvei ,

metralhados, atacados, destruídos. Carros
e ônibus incendiados. Penitenciárias em

franca e absurdamente incontroláveis
rebeliões.

Parece que o quanto pior melhor ajuda
o PT. Parece. Talvez até ajude. Mas, quando
o alvo dos ataques é a sociedade civil,
quando o povo fica com medo, quando a",

)

mortes se sucedem e nada acontece, � �
aquele homem que fala macio no palanque
não comparece para pôr ordem na casa,

qual será a reação do eleitor? Ninguém, em
,.., . " .

sa consciencia, tem a resposta exata para.
•

ISSO.

Quanto ao Governador Lembo, será'
1,

que ele e a cúpula do PSDB/PFL realmente
, ' If

acreditam que aceitar a ajuda do Governo
Fed.eral desabonaria seu candida to? Se:�
que numa hora dessas, esse é o espírito que
norteia o Governador Lembo? Ou trata-

,

se de um caso de orgulho extemporâneo'!
Afinal, ele no dia 11, declarou que um dós
ataques foi feito por "um molequinho
bobínho que quer brincar de herói",

j

Espero que o PSDB e o PFL desmintam,
vigorosamente, essa hipótese, e que digam
claramente que, por eles, a ajuda federal é �
bem-vinda, mesmo porque, o que mais

interessa agora é salvar a cidade e seus

habitantes, e resolver os graves problemas
penitenciários do Estado de São Paulo.

Caso contrário, seja qual for o vencedor
em outubro, ele receberá uma herança
muitas vezes maldita, muitas vezes pior do
que a imaginação fértil do Presidente Lula
tem pintado para sua platéia.

,
.

Maria Helena Rubinato Rodrigues de

'Sousa, cientista política

,

i. FRASE
I

I �-------------------,------------------------------------------------------------
,

I

.Senador Heráclito Fortes (PFL-PI) I irritado por ter sido confundido pelo Jornal Nacional com o senador Ney
suassuna (P��DB-PA), suspeito de participação na compra superfaturada de ambulãncias •

O CORREIO DO POVO

inflação sem o recurso recessivo dos juros.
Também é necessário estabelecer- nova -i;

eficiente política de crédito para a produção
e o consumo. Igualmente, é impreterível
implementar estratégia comercial mais
eficaz, a começar por câmbio adequado. O
projeto de edificação de uma Pátria próspera
e desenvolvida também exige as reformas

política, trabalhista e tributário-fiscal,
além da implementação prática das
Parcerias Público-Privadas.

Os distintos setores de atividades, os

empresários, os trabalhadores e a sociedade,
muito mais do que lamentar a derrota da

,S.eleção na Alemanha, desejam o fortale
cimento perene da economia e garantia de
um mercado em constante expansão.
Assim, a Nação precisa ganhar de virada o '.

jogo. que está perdendo para a miséria, a
•

corrupção e o desemprego.

Alfried Karl Plõqer, presidente da Associação
Brasileira da Indústria Gráfica

I,
"

Todos nós, enquanto
cidadãos, temos o direito e o

dever de nos indignarmos
diante de situações que

julgamos inadequadas por

'i parte daqueles que esco

lhemos como representantes
políticos. Os noticiários têm
sido generosos no espaço dado,
a desvios de condutas que

I

acabam sempre gerando ao crático, o voto, é que o Centro
País um desgaste não só da Empresarial de Jaraguá do

,

imagem da nação no cenário Sul, por meio das entidades
internacional mas, prrnci- que fazem p ar te do seu

palmente, trazendo reflexos condomínio, está lançando
negativos à nossa economia. uma campanha que visa

A, sociedade brasileira mostrar ao eleitor de que está
como um todo reage com ,nas mãos dele a respcn
razão a tantos descaminhos' sabílídade de fazer a diferença.
que inibem o des en- Ao conclarnar os eleitores

.

volvimento econômico e para que exerçam a soberania.
social, muitas vezes causando do voto, buscamos mostrar

,

incredulídade e desconfiança. que os nossos destinos como
As reações são as mais 'coletividade somos nós que
diversas. Movimentos pela

'

traçamos.
Internet chegam a estimular N osso mote printipal
uma onda de' rejeição às nesta campanha é "Vote para

,

eleições e de incentivo à fazer a diferença". Apoiada

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2511nhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@jornalcorrelodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251
200, Caixa Postal19, É obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

Decisiva virada
A eliminação da Seleção Brasileira na

Copa do Mundo, embora lamentável no

plano esporti'vo, não deve servir de
desestímulo para que consigámos virar

outro jogo no gual também estamos

perdendo: o da História, Assim.,;

Assim, é preciso trabalhar com afinco
para que a economia nacional cresça em

proporção adequada à meta de promover o

ingresso do País no círculo virtuoso da

prosperidade, multiplicação de empregos,

resgate da dívida social e conquista do
desenvolvimento.

O Brasil precisa é de um projeto de país
e não mais de programas improvisados para
empurrar a realidade com a barriga até as

próximas eleições, E um projeto de país
começa pela redução efetiva das despesas
do setor público. Não basta superávit
primário, do qual tanto se gaba o governo.
,

E preciso superávit nominal, viabilizando
mais investimentos, inclusive em nossa

- -

combalida infra-estrutura, e o controle da

I

•

.
-

Diretor editorial/adminlstrutivo: Francisco Alves
Edltoru: Patriciu Moraes

CorreIo do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251 -200 1 Caixa Postal 19 1 Centro 1
Jaraguá do sur. se 1 Tel.47 3371 -1 91 91 Fax 3276-32581
e-malls:redacao@jornalcorrelodopovo.com.br 1
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CONTA PÚBLICA: EXECUTIVO MOSTRA NÚMEROS
,

-

-

J

.

CELSO MACHADO

� Débito do município, )

Gam a seguridade
já bate na casa

ºos R$ 73 milhões.
,I }ARAGUÁ DO SUL- O
1vereador Pedro Garcia (PMDB)
recebeu do Executivo as

ínformações solicitadas por, ele
[obre as dívidas de exercícios

allteri9res à atual administração
8ue foram pagas em 2005, o valor
,

â ser pago em 2006 e nos anos

seguintes. O vereador havia

justificado o encaminhamento de
,

requerimento aprovado pela
eâmara de Vereadores, questio-
,

nando a prefeitura sobre o

montante da dívida pública
deixada pelo governo do ex

prefeito Irineu Pasold (PSDB),
quanto já foi pago e qual o saldo
restante, No requerimento, o

,

vereador peemedebista indagava,
também, sobre as fontes financia
doras e prazos de restituição das

operações financeiras efetuadas
em 2005 e 2006. Lembrou que

.

Câmara tem aprovado emprés-
timos de vulto para algumas obras
neste governo, entre eles, R$ 24
milhões já aprovados pelo BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvi
mento Social) para o projeto

•

,

<

,

segundo resposta da prefeitura,
foram pagos em tomo de R$ 6,7
milhões e em 2006, até o dia 24
de junho, teriam sido quitados
mais de R$ 3,1 milhões. A partir
desse mês são cerca de R$ 3
milhões para pagar até o final do
ano e mais as dívidas a longo
prazo, que incluindo o Issem

(Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais), que

giram em tomo de R$ 73 milhões,
segundo o levantamento que, foi

entregue ao vereador. Para o líder
, '

do governo, vereador Ronaldo
.

Raulino (PL), as informações
· esclarecem a atual situação do
caixa da prefeitura. O presidente
da Câmara, Carione Pava
nella (PFL) pediu a relação da
dívida deixada pelos prefeitos. "

Seria bom para ver quanto cada

prefeito ficou devendo e esclarecer
a população", enfatizou. Ele citou
a dívida do Issem, classificando
como uma herança que precisa ser
revista para não comprometer a.

aposentadoria dos servidores

públicos municipais. Para o

vereadorDieterJanssen(PP) cada
gestão tem o direito de fazer seus
financiamentos. Ele citou os R$

,

6 milhões do Samae e os R$ 24
milhões do Transjaraguá con-

· traídos por essa administração e,
- ' �

que os proximos governos terao

quepagar.

Câmara aprova projetos na véspera das férias de julho
t }ARAGUÁ DO SUL- Urna

penca de projetos de origem do
Executivo, não poucos rema-

.

-nejando verbas orçamentárias,
;foranl aprovados pela Câmara: de
,Vereadores na quinta-feira à

'-noite, sessão ordinária que mar- .

, .cou o início do recesso parla
mentar (férias) dos vereadores

pelo período de 15 dias. Exceção
do projeto que cria aGuardaCivil..
'Municipal já que os vereadores
Dieter Jailsen (PP) e Eugênio
MorettiGarcia (PSDB), membros
da Comissão de Legislação, Justiça
,e Redação Final, presidida pelo
peemedebista Pedro. Garcia, se

negam a assinar parecer. Argu
rnentam que o assunto necessita

,

· retroescavadeiras, tratores 'de
esteiras, trator agrícola, pás
carregadeiras, vassouramecânica,
motoniveladoras e trator de pneus.
Veteranos da FEB (Força
Expedicionária Brasileira) e

familiares terão dezesseis lotes

perpétuos 'no cemitériomunicipal
da Vila Lenzi, ao lado da arena

inultiuso. Computadores para
deficientes visuais, em outro

projeto aprovado, também serão
,

disponibilizados pela prefeitura.
Verba de R$ 58mil virá do FNDE
(Fundo Nacional de Desenvol
vimento da Educação). A

contrapartida do município será
em tomo de R$ 600,00. (Celso
Machado)

,

Estado do abatedouro leva a novo pedido de intormações
'

, '

}ARAGUÁ DO Sul- Decla-

rações recentes feitas no

:�plenário do Legislativo pelo
'secretário de Desenvol
vimento Rural, Amarildo
Sarti, de que o abatedouro

,

municipal inaugurado na

gestão do ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB) e ainda inaca

bado, nunca foi abandonado
pelo atual governo, levou a

vereadora Maristela Menel

(sem partido) a formular novo
'. pedido de informações. Desta

1

-

•

Janssen diz que dívidas desta administração serão pagas pelos próximos governos

Transjaraguá, R$ 6 milhões
contratados com a CEF (Caixa
Econômica Federal) para a

continuidade das obras da rede de

esgotos sanitários e outros R$ 4
milhões junto ao Badesc (Agência
de Fomento do Estado de Santa

Catarina) para a construção da
arenamultiuso.Montante total de
R$ 34milhões financiados apenas
nestas três operações bancárias.

•

de discussão mais ampla e não se

limitar apenas a uma audiência

pública realizada há pouco mais de
uma semana. Um dos projetos
aprovados cria o chamado vale
cidadão destinado à famílias de
baixa renda.

O vale substitui a cesta básica

padrão distribuída pela Secretaria
de Desenvolvimento Social e da
'Família e permite que os

beneficiados comprem alimentos

(exceção de tnaterial de limpeza,
que não consta da cesta) em vários

mercados previamente autori-
\

zados. O controle será feito pela
secretaria através de notas fiscais
discriminadas que os mercados
terão de apresentar para o devido

vez ela quer saber da Prefeitura
se nos dois últimos atlaS foram
feitas melhorias 110 abate
douro comunitário de bovinos
e suínos do bairro Garibaldi.

,

Se, em caso positivo, o que foi
realizado, qual a empresa que

prestou o serviço e de que
maneira foi contratada.

O empreendimento apre
senta visíveis sinais de deteri

oração, já que há quase três
anos está desativado e muito

menos passou por serviços de

,

Garcia lembrou que, além disso, o
governo atual alega ter herdado
dívidas em torno de R$ 15

milhões, dos quais R$ 8 milhões já
teriam sido pagos no primeiro
semestre do ano. Considerando a

arrecadaçãomensal domunicípio,
hoje girando em torno de 14
milhões, segundo ele, com cerca

de R$ 5 milhões consumidos com
salários e encargos. Ern 2005,

ressarcimento, A garantia é do
vereador Afonso Paizera Neto

(sem partido), depois de

questionamento feito pelo
vereador Eugênio Moretti Garcia
(PSDB) sobre o uso correto do

vale, com valores que variam entre

R$ 70,00 a R$ 10,00 conforme o

número de membros em cada
família e, ainda em situações que
não se enquadram na situação de

pobreza. Em outro projeto a ,

Câmara autorizou a prefeitura a

realizar leilão de máquinas e

outros bens considerados como

inservíveis em data a sermarcada,
sem viabilidade de recuperação ou
remanejamento entre os órgãos da
administração pública' São

manutenção. A solução,
segundo disse Sarti em

depoimento na Câmara, é a
,

terceirização através de

frigorífico, coin demanda de
animais de outros municípios
para que a atividade possa ser

viável economicamente.

Localizado a cerca de 15

quilômetros do centro, em

região de difícil acesso; a obra
consumiu R$, 650 mil do

governo federal e precisa de .

" pelo menos outros R$ 350 mil

,< !

para sua conclusão. E não tem

despertado, até agora, rie

nhum interesse de frigo
ríficos .:

Em outro requerimento a

vereadora indaga sobre o

setor de coordenação de
telecomunicações da Pre
feitura. Quer saber quem é o

responsável, se ocupa car

go comissionado ou efetivo
,

e a qual secretaria está

subordinado. (Celso
Machado)

"
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Efeito pirata
o Brasil perde R$ 27 bilhões e 2 milhões de ernpreqos por ano
devido à concorrência de produtos piratas. O setor de relógios
resolveu combater a concorrência, propondo o fechamento das

lojas que sejam flagradas vendendo produtos ilegais, com o

argumento de que 38,9% dos relógios comprados no Brasil são
fruto de contrabando. Mas, por que o consumidor compra? '

Simples: tudo se resume à extraordinária càrga de impostos sobre:
os produtos legais, o que os torna proibidos para bolsos menos'
abastecidos.

RemédiosMãos atadas
Fiscais da prefeitura, segundo
consta, estão impedidos de
medir a polulçâo sonora na área
central da cidade onde a concen

tração de veículos automotores
,

aumenta a cada dia. São 59 mil
veículos licenciados apenas em

Jaraguá dó Sul. Motivo: estão
sem os equipamentos neces

sários para realizar o serviço.

"

Projeto do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), que' dispensa R$ 50
mil vindos do Ministério da
Saúde para implantação' do
programa Farmácia Popular, vai

,

ter que ser explicado na Cãmara
-

de Vereadores. E teor de

requerimento aprovado pelo
plenário nessa semana. A

,

desçulpa é que já existe a •

Farmácia. Básica: do município.
Que quase nunca tem nada.Sem datas

Foi ontem que, pela primeira vez,
um candidato homologado ao

govemo do Estado pisou em

Jaraguá do Sul atrás de votos,
•

José Fritsch, do PT. Sobre

agendas de Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), Esperidião
Amin (PP); Sontag (PSB), Manoel
Dias (PDT), João Fachini (P-SOL)
Elpídio í�eves (PTC) e César

Alvarenga (PSDC), não se tem
notícias.

Pensando
Vereador Jaime Negherbon (PT),
estaria com um pé no PL. Deixou

, a entender lsso recentemente, na
· inauguração do sistema de
telefonia fixa na região do
Garibaldi. Confessou simpatia
pelo PV, mas estaria sendo"
convidado com freqüência a se

bandear para os lados da

prefeitura. Tem mais trãnsito por
lá que alguns vereadores da base
aliada.Para lembrar

A criação da Guarda Civil
Municipal ainda vai dar pano pra
manga, Quem votar a favor na
Câmara de Vereadores sem

maiores debates com toda a

comunidade interessada, que no

frigir dos ovos pagará a conta

para todo o sempre, sentirá o

peso da mão dos que já fazem

por contribuir e muito para a

segurança da cidade, A

corporação é promessa de

campanha.

,

Não de graça
Tem canoidato por aí, podem,
apostar, que nem a mulher vota

nele.Mas, por algum rnotlvo,
insistem, que é para fazer I

, '

legenda para os paríidos,
argumentam. Não é nada disso,
estão mesmo é de olho nas

eleições municipais de 2008.
Não poucos sonham em

municipalizar o nome para tentar

vaga na Câmara de Vereadores.
Ou alguma "boquinha" na

p refe itu ra.

-

Previsto'1
A criação de um parque
municipal arborizado,com

,

espaços para passeios,
exercícios físicos e caminhadas
está previsto no Plano 22, da
campanha do prefeito Moacir
Bertoldi (PL). Por isso, a multa de
R$ 75'mil aplicada contra a ALL
está sendo revertida para a obra
em área da prefeitura na Tifa
Martins. E, se não fosse a multa, ,

o parque sairia do papel?

Pois é
·

Quem diria! Um ano e meio ano

depois de disputar a prefeitura,
· tendo como concorrente direto
um candidato do PL, agora o PT
de Jaraguá migra de mala e cuia
para a candidatura da vice

prefeita Rose Vasel a vice de
José Fritsch. E o prefeito Bertoldi
à apoiá-Ia, lógico. Por certo, tudo
em nome da doutrina ideológica ..

Previsto 2
Também está lá, no mesmo

plano, a construção de banheiros

públicos, como a coluna tem
insistido na ótica da qualidade de
vida cantada em prosa e verso

,

pelo govemo .municipal. Hoje,
, "públicos" são os de
lanchonetes. Também está
escrito no documento que a

prefeitura' implantaria mais
horários de õnibus. Quem mora

no Garibaldi que o diga.

Futurando
Falando nisso, se a proposta de
emenda constitucional que
tramita no Congresso'
restabelecendo o número de
cadeiras nas Câmaras de
Vereadores até 2004, quando o

STE baixou resolução cortando

quase nove mil vagas no país, for
aprovada, vai ser o bicho, Só em

Jaraguá, serão oito a mais. Aí,
sobras do orçamento para
politicagem, nem pensar.

•

Vot.,ê merece'MAIS comodidade
" }. ,

.

,/f "�. ilio-X inicial ao .�amento ortodôntico, todos os
'��' '," ritos, +�,� �alizados aqui mesmo na
•

'oMais, em�s ...,' 'instalações, que além de
fJ dernas.são bem I �alizadas, no centro da cidade.

CLiNICA DE OR.TODONTIA

,

,

i

)

,

I
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Nu:; f ,;"11 só petistas e liberais que prestigiaram a visita do
c f '.C a governador José Fritsch (PT) a Jaraguá do Sul. A
c J' . 1',:lU A Força do Povo conta também com PC do B e PRB,
;: las fr' 'c!:l1 nomes do PTB e PPS que participaram do almoço no

Res::: rante Armalwee. Entre os mais expressivos, o presidente
do rJ .etório do PTB, Jair Alexandre, e Walter Falcone, ex

r, esidente do PPS, não por coincidência, ambos acomodados
em cãrgos de primeiro escalão na prefeitura.

i

I
!
!

Na estrada
A candidata à

presidência da

República, a senadora
Heloísa Helena (PSOL)
estará em

Florianópolis na

próxima segunda-feira.
Participa de uma

caminhada pelo centro
da capital,
acompanhada pelos
candidatos ao governo
João Fachini, a vice
Clausmar Siegel, e ao

Senado, Gilmar '

Salgado. Com eles, o

deputado Afrânio e os
•

candidatos a deputado
federal e estadual pela
Frente de Esquerda
(PSOL, PSTU, PCB).

®J

I
,

I Já do PL da candidata a vice
governadora da coligação,

I. Hoserneire Vasel, além do prefeito

i Moacir Bertoldi, com quem Fritsch
'

, se reuniu ontem pela manhã,
I também almoçaram com o petista
I o presidente do PL de Jaraguá,
i Leônidas Nora, e o candidato a

I � deputado federal, vereador Ronaldo
l l Raulino. E, ainda, Juliano Nora

>

..(Procon), Jair Pedri (Codeas),
,,;,femando Rego, Carlos Alberto

, �·1)'as ... Quem diria!

Presença .

.. Dos nomes do PT que
.: recepcionaram Fritsch, a listar:
·

deputados Dionei da Silva e Wilson
Vieira (Dentinho), e Evaldo João
Junckes, os três candidatos à
Assembléia Legislativa. Já na

disputa por vagas à Câmara

·

Federal, Sebastião Camargo,
· .deputado federal Carlita Merss e

-deputaco estadual Francisco de
Assis Nunes. O vereador Jaime
Negherbon, ainda do PT, também
baixou por lá.

.

Contrato
o presidente a

Associação de
Moradores da Ilha da

. Figueira, Francisco
Alves, informa que na

próxima terça-feira, às
19h30, haverá reunião

para assinatura de
contrato para
asfaltamento da Rua
Avelino Floriano de
Borba. Devem

particlpar
representantes do

. setor de Obras da
Pretelfura de Jaraguá
do Sul, da Empresa
Engepasa, responsável
pela obra, e da
diretoria da

associação.

Isenção 1
Câmara de Vereadores de
Guaramirim realiza duas sessões

extras, na segunda e terça-feira,
para apreciar cinco projetos do
Executivo. Um deles institui o Refis
II, que oferece benefícios para os

contribuintes em débito quitarem
impostos e taxas em atraso, como
desconto de multas e parcelamento
em até 24 vezes. O líder do Pp,
Alcibaldo Germann, informa que o

programa também vai permitir que
os agricultores que não

conseguiram requerer a isenção do
IPTU nos prazos esnpulados pela
prefeitura possam fazer isso agora.
Mas apenas para o imposto em

atraso referente aos anos de 2001 a

2005.

,

Direto
Tesoureiro do PDT de
Guaramirim, Moacir
José Pereira, declarou
apoio à candidatura do
diretor Câmara de
Vereadores de Jaraguá
do Sul, Ruy Lessmann

(PDT), para deputado
estadual. Não só por
ser do mesmo partido,
mas porque pretende
se candidatar a

vereador nas eleições
de 2008 e, para tanto,
espera contar com

apoio de Lessmann,
caso eleito deputado.
"Uma mão lava a

outra", disse. Já o

diretório municipal do
PDT, segundo Pereira,
ainda não definiu

questão de apoio.
,

. ,

O CORREIO DO POV�

-

EM CAMPANHA: CANDIDATO A GOVERNADOR ESTEVE ONTEM EM JARAGUÁ DO SUL

. .

. Prefeito anuncia reuniões com Casan e Samae na Aciag

•

•

,

•

Isenção 2
Aliás, a comprovação da atividade
agrícola todos os anos para
conseguir isenção do IPTU, ainda que
prevista em lei, motivou reclamações

·

por parte de alguns açricultores, que
chegaram a fazer um abaixo
assinado cobrando mudanças da

prefeitura. Para o vereador Alcibaldo
".' 'Germann, também técnico agrícola, a

.. ' aprovação do Refis II vai dar uma
acalmada na situação. "Vai dar uma
folga para que com mais cautela

possamos estudar, Executivo e

Legislativo, a maneira mais correta
de diminuir a burocracia". Germann

, '. disse que deverá apresentar projeto�

:' ','. ,deilei neste sentido.

CAROLINA TOMASELLI

� Petista quer repetir
no Estado política
implantada pelo
ministro Furlan

]ARAGUÁ DO SUL O
candidato a governador José
Fritsch (PT) disse ontem que, se

eleito, a prioridade de seu

•

,
.

governo sera promover o

desenvolvimento econômico de
Santa Catarina. Em sua primeira
visita a Jaraguá do, Sul na

condição de candidato, ele

explicou que a idéia é repetir no
Estado a política econômica

implantada pelo ministro Luiz
Fernando Furlan em âmbito
nacional, promovendo a pro

dução catarinense principal
mente' no mercado interna

cional.
"Santa Catarina sempre foi o

Estado da diversidade econômi

ca. Temos 14, 15 cadeias pro
dutivas organizadas nas grandes
regiões. Mesmo assim estamos

tendo um crescimento menor

que os outros Estados", afirmou
Fritsch, acrescentando que "não
basta produzir para nós", luas
ampliar a venda de produtos para
o mercado externo. "Acho que
este é o grande desafio nosso".

Na passagem por Jaraguá do
Sul, o petista tomou café da
manhã na casa da candidata a

GUARAMllUM - Funcionários
da Casan (Companhia Catari-

,

nense de Aguas e Saneamento)
_, ./. ".

estarao no mumcipio na pro-
xima segunda-feira, informou
ontem .0 prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL). Eles participam da
reunião da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim), às 19 horas,
onde vão apresentar a proposta
de gestão compartilhada dos

serviços de água esgoto para o

município. Já na outra segunda
feira, dia 24, também em reunião

da Aciag, será a vez do Samae

(Serviço Autônomo Municipal
,

de Agua e Esgoto) , de Jaraguá do
Sul, explicar como é feito o

gerenciamento do sistema pela
autarquia. ''Após estas reuniões

,

deveremos tomar uma posição,
juntamente com o presidente da

associação comercial, alguns

CESAR JUNKES

)
,

,

I

: I '"

.

Fritsch fez elogios a Rose Vasel, candidata a vice-governadora de se

vice-governadora na sua chapa,
a vice-prefeita Rosemeire Vasel

, (PL), e esteve reunido com o

prefeito Moacir Bertoldi (PL),
antes de seguir para almoço com
lideranças políticas da região e

imprensa, no Restaurante
Armalwee. Candidato mais

votado no município nas

eleições de 2002, como fez

questão de lembrar, Fritsch não

poupou elogios a Rosemeire.
"Posso dizer que na nossa chapa
majoritária tem umamulher com
uma história política impor
tante, uma experiência grande na

área de educação, tanto em nível

municipal como superior, e

logicamente tem uma interação
muito importante com todo o

setor econômico desta

microrregião", declarou.
•

Fritsch também comentou as

mudanças impostas pela
legislação eleitoral que" na

opinião dele, são negativas por
dificultar o debate político. ''As
grandes festas em Santa Catarina
são feitas com divulgação. O
Carnaval se faz assim, a Copa do
Mundo se faz assim, e na política
nós estamos hoje de certo modo

CESAR JUNKES
•

•

Peixer disse que comissão deve anunciar decisão até início de agosto
-

,

vereadores, técnicos da

prefeitura", disse o prefeito,
,

informando que foi criada uma

comissão, com representantes da

Aciag, prefeitura e Câmara, que
está visitando cidades que

municipalizar e outras que
aderiram a gestão compartilhada

..

•

-

•

tolhidos pela lei eleitoral, e quase
chegamos a condição de ter de
esconder os nossos candidatôs
em campanha eleitoral),

. �

argumentou o petistg,
defendendo um ampla reforrrla
política. 1

O candidato da coligação A

Força do Povo (PT!PL!PC do B e

PRB) criticou, ainda, as

Secretarias de Desenvolvimenjo
Regional, implantadas no

governo de Luiz Henrique
(PMDB) e bandeira de campanha
do peemedebista à reeleição. 'IA

. idéia de fazer com que as ações
sejam desenvolvidas mais perto
da população é positiva. Inclusive,
o PT construiu através cio
orçamento participativo. Agora,
tantas secretárias, tantos cargos,

.
cabides de emprego que existe,
acho desnecessário", resumiu..

De Jaraguá do Sul, onde à tarde

participou de uma reunião .com

sindicalistas
_
e depois com

organizadores da Olese

(Olimpíada Estudantil de Santa

Catarina), Fritsch, acompanhado
também da candidata ao Senado,
deputada federal Luci Choinacki
(IT), seguiu para Laurentino, Rio
do Sul e Rio do Oeste,.nesta para

participar do lançamento da Festa
da Polenta. Até o início da

propaganda em rádio e Tv, Rose
acompanhará o candidato em

parte dos compromissos. Depois
seguirão juntos em campanha
pelo Estado até as eleições. i

I
•

,

com a Càsan, O anúncio deve '

,

ser feito até o início do próximo (

A

meso

"No município; o contrato
I

venceu em junho do ano

passado, mas a companhia
continua a administrar o serviço,
porém sem fazer novas

.. instalações de rede de água, o que
tem gerado transtornos aos

,

moradores do município, que

(

,

.
'

,

c
..

c
,

. ,

precisam pegar' agua nos

vizinhos, como mostrou O
'. I

Correio em reportagem recente
A prefeitura alega que mesma

I

que o contrato terminou cabe a

Casan executar os serviços. ''A� /

Casan está tendo lucro,
recebendo em torno de R$ 250
mil por mês, e esse dinheiro deve
ser aplicado em melhorias no

nosso município. Não adianta

fugir das responsabilidades",
afirmou o prefeito ..

,
,

(

,

•

I

. ,

(,
,

oj

(j

I
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NO BOLSO: SEM QUEDA NA BOMBA

'DAIANE ZANGHELINI

�It
ill' ICMS sobre álcool e

gasolina reduz, mas
I�istribuidoras pagam

• •

mais caro' para usma
A
') I JARAGUÁ 00 SUL - Para os

-sonsumidores que acreditavam
.na queda do preço dos
ocombustíveis em Santa Catarina
:la partir de segunda-feira, umamá
<notícia: o preço repassado para
l'\aS bombas possivelmente não

esofrerá nenhuma alteração,
"llpesar de o ICMS (Imposto
,-Dobre Circulação de
',Mercadorias e Serviços) que
rincide sobre o álcool e a gasolina
"ter baixado,
, A nova base de cálculo

publicada no Ato Cotepe/ICMS
:l!nº 48/06 (Comissão Técnica
[rrPermanente do Imposto sobre

[[jOperações Relativas à

. »Circulação de Mercadorias e

I, Servíços) , de 10 de julho de 2006,
(Amostra que. o ICMS sobre a

,I'gasolina baixou R$ 0,02,
j)enquanto o imposto sobre o

oiálcool diminuiu R$ 0,03. Na
L 'última tabela publicada, que

BI:vigorou a partir do dia 10 de
rb

•

•

.

' ,

julho, o ICMS sobre o litro da

gasolina representava R$ 0,65 do
valor do produto, e agora é R$
0,63; já o imposto sobre o álcool
era R$ 0,34, e atualmente baixou
para R$ 0,31.

Apesar da baixa do ICMS
nesses combustíveis, o valor do
álcool anidro (misturado à

gasolina) e do álcool hidratado

que sai das usinas e vai para as

distribuidoras (à vista, sem frete
e sem imposto) aumenta a cada
semana. Com isso, o preço desses
combustíveis se estabiliza

quando chega às revendas, já com
o ICMS embutido. Dessa forma,
o consumidor deve continuar

desembolsando praticamente o

mesmo valor que já paga desde o

mês de maio para abastecer o
veículo. Em Jaraguá do Sul, o

preço médio do litro da gasolina
é R$ 2,59, e do álcool, R$ 1,79..

Na visão do motoboy
Cleiton Adriano Melchioretto,
21, omercado de combustíveis é

instável no país, mas acredita que
os catarinenses desembolsam um

valor muito alto para abastecer.

"Sempre que vou à Curitiba a

gasolina está mais barata do que
aqui", resume. Já o auxiliar de

'busca de deficientes por vaga
JARAGUÁ DO SUL - Dos

cerca de 130 mil habitantes de

Jaraguá do Sul, pelo menos 11
mil se denominam portadoras

91!de algum tipo de deficiência,
(' rr

"'conforme os dados do IBGE

(Institute Brasileiro de
( "

"Geografia e Estatística). Para
(
, (f

'comprovar este dado e conhe-
(- ,
).

cer melhor a realidade viven-
o
ciada por eles, o Sesi de Santa

:.. � .

'''Catarina iniciou ontem um
£1' r

>:. programa que visa a inclusão dos
".'deficientes no mercado de
�!r .

.

.

trabalho.
'( ,
, '

( .

O projeto é dividido em
.

etapas e precisa da atenção de
\

�Jtoda a população do município
['[!para reunir a maior quantidade
�\ :'possíyel de informações reais.
I

Nos próximos dias, cada uma
•
í I

( das 43 mil residências [aragua
'(.
enses vai receber uma carta

�)'.{:,

f"
resposta das mãos dos carteiros

.

responsáveis pelas entregas das
h

t" correspondências. Além de
-

('perguntas a respeito dos
moradores com deficiência, o

Sesi incluiu também explicações
.

sucintas sobre o programa.
Depois de responder a carta,

é necessário retorná-la. Para

isto, três alternativas de

devolução são apresentadas:
para os carteiros, em qualquer

\

agência dos Correios e nas
-

caixas de coleta. E importante
ficar atento ao prazo estabele
cido pelos coordenadores, que
encerra 15 dias depois da

entrega.
Em seguida, o Sesi programa

tabular os dados e assim, saber'

quem são os deficientes na faixa
etária de 1 O a 49 anos e onde
eles moram. A etapa seguinte

,

reune somente estas pessoas.
Conforme explica Angelia

.

Berndt, do Departamento
Regional da Indústria, uma

equipe capa-citada passa a

aplicar um questionário
específico para aqueles que se

denominaram portadores das
dificuldades auditivas, visuais,
físicas, motoras ou mentais.

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Consumidores não serão beneficiados' diretamente com queda do /ÇMS

almoxarifado Luiz Alcione . você vem com o valor certinho
Rodrigues da Silva, 24, lamenta
a que a queda do preço não seja
proporcional à alta. "Já tive

algumas surpresas quando
abasteço os veículos da empresa: .

e acaba. faltando", disse,
comentando que a empresa onde
-trabalha gasta cerca de R$ 2 mil
mensais para abastecer um carro

utilitário e urna' camioriete.

Hospitais estão lotados de casos
,

não considerados de urgência
. }ARAGUÁ DO SUL - A

maioria dos casos atendidos
nos prontos s o co r.r o s de

J araguá do Sul não são

considerados de urgência e

poderiam ser resolvidos nas.

unidades públicas de saúde.
A constatação é dos dire
tores dos hospitais do

município, que pedem à

população mais cautela
antes de procurar as enri-

•

dades.

Segundo Hilário
Dallmann, que administra o

Hospitàl e Maternidade

[araguá, 90% das 60 crianças
consultadas por dia, em

média, poderiam ser levadas
aos .p o s to s de saúde. O

problema é que esta

demanda "exagerada" acaba
congestionando as salas de

.

espera e prejudicando a
,

qualidade do atendimento. "E
muita gente, não dá para

--atender direito. Temos só
um médico de plantão por

,

•

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

ENERGIA/EXATHUM

transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

"
" ,

,
'

.

vez", reclama Dallmann.
Para Vilson Santin, do

Hospital São José, das seis mil

pessoas que passam men

salmente pelo PS, 400/0
deveriam ter procurado as

unidades públicas. A situação
fica ainda pior nos horários
de pico (por volta das 10h da
manhã e na metade da tarde),

. quando o pronto socorro,

geralmente, está cheio.
Os dois administradores

são enfáticos e dizem que os

hospitais somente devem ser
,

procurados em casos de

urgência, ou seja, aqueles
factuais, COIUO ferimentos
causados por acidentes,
enfartos, ataques, convulsões
etc. Pessoas com sintomas

prolongados de gripe, por

exemplo, devem agendar
consultas com médicos ou ir

aos PAMA' s e postos de
saúde mais próximos, evitando
as filas desnecessárias, (Kelly
Erdmann)

.,

..

..

' Oração dos Aflitos
.

"Aflita se viu a Virgem Maria aos pés
da cruz, Aflita-me vejo eu, Vaiei-me
Mãe de Jesus, Confio em Deus Gam

, 'todas as, minhas forças •.por isso,
. peço que ilumine meus caminhos,

. ,
.

concedendo-me a graça que tanto
desejo, Amém." (Reze durante três

dias e faça três pedidos: um

impossível e dois difíceis, no quarto
dia publique essá oração)

-

FIM DE SEMANA, 15/16 de .julho de 2006 I 5, .

"

• CORREIO - ECONOMICO I

-

Brasil/Rússia
A Federação das Indústrias (Fiesc) propôs, ontem em Moscou, o :
estímulo ao aumento das importações catarinenses da Rússia, :
com o objetivo de criar ambiente mais favorável para as :
negociações relativas às vendas da carne do Estado para aquele: '

I

mercado. Documento demonstrando essa disposição foi!
. I

protocolado junto ao primeiro-ministro Mikail Fradkov e também!
na Câmara de Indústria e Comércio da Rússia, onde o presidente I

da Fiesc, Alcantaro Corrêa, discutiu o tema. A documentação :
inclui lista de produtos importados pelo Estado e informações:
sobre as importações de fertilizantes realizados pela Fecoagro, i
interessada em ampliar as compras da Rússia. "Temos a i
expectativa de que nossos esforços benetlclarão a relação i
bilateral e irão colaborar para a transparência no diálogo", disse I
Corrêa, após a reunião na Câmara de Indústria e Comércio. "Nos I
contatos realizados durante a viagem também confirmamos. a i
vinda de veterinários que avaliarão as condições sanitárias i
brasileiras para definir se o embargo será ou não suspenso", :
disse Corrêa. ,I

G8
Ele ainda chamou atenção
para a importãncia da

realização do encontro
sobre o tema entre o

presidente Lula e seu par
russo, Vladimir Putin,
durante a reunião do G8.
que inicia em São '

Petesburgo. neste sábado,
Embora a Rússia'tenha
reduziSo pela metade,
para R$ 132,4 milhões, as

compras que realiza de'
Santa Catarina no primeiro
semestre deste ano, ainda
é o terceiro país que
importa do Estado.
Contudo, os russos sequer
estão entre os dez países
que mais vendem aos

catarinenses. Entre os

setores da indústria russa

que mais poderiam
ampliar as vendas para
Santa Catarina estão os de

energia, de gás natural e

de máquinas operatrizes
industriais, informou a

FIESC,

Queda .,

I
Em função dç embargo à carne

suína catarinense, imposto pela
Rússia em dezembro do ano

passado, o valor das

exportações catarinenses deste :

tipo de carne caíram 44% na

comparação do primeiro
semestre do ano passado com

igual período de 2006, mostram .
,

os dados da Secretaria de
Comércio Exterior. ° total
passou de US$ 241,4 milhões I
para 134,1 milhões. E o produto, i
que entre janeiro e junho do ano i .

passado ocupava a segunda
I

colocação na pauta exportadora:
catarinense, caiu para a sexta

colocação.
,

Tarifa
,

Começou a valer ontem os " '

novos valores das tarifas de

ligações locais e assinatura ;
básica da telefonia fixa, com :

redução de. em média, 0,5%. A I

redução será aplicada de forma i
linear em todos os itens da
chamada "cesta de tarifas":
assinatura. pulso e

habilitação.A decisão da Anatel :
(Agência Nacional de

Telecomunicações) prevê uma ,

redução de 0,3759% no caso da:
Telefônica, de 0,5134% para a

'

Telemar e 0,4222% na Brasil
Telecom, e de 0,43% para os

créditos de telefones públicos :

em todo o pals.Os contratos das!
teles com o governo permitem !

.

.

que haja um aumento extra de
até cinco pontos pércentuais
em um determinado item da
"cesta" desde que compensado
em outros para que o aumento
médio não ultrapasse o

teto.Neste ano, o governo não

permitiu esse aumento
adicional. N,o reajuste deste
ano, o IGP-DI foi parcialmente
substituído por um novo índice
setorial, o 1ST (índice de

'.

Serviços de

Telecomunicações) .

Ligue: 3370-4888 / 9184 ..9988 com Luciane

•

Compras
° ofício da Fecoagro,
que representa as

cooperativas
agropecuárias
catarinenses, reforça a

disposição de ampliar as

compras de fertilizantes

que são misturados na

unidade de São
Francisco do Sul. No ano

passado o total importado
foi de' 70 mil toneladas e a

previsão para 2006
e chegar a 100 mil. Das 30
mil toneladas de uréia

importadas pela
Fecoagro no

ano passado 90% vieram
da Rússia, A instituição
tem interesse em

permutar fertilizantes
por carne suína. •

"

• INDICADORES ECONOMICOS
. -" .,.. , �

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAl..
.

,
•

_'0 �_" , ,
, ,. "

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENOA.

COMERCIAL 2,211 2,213 " COMPRA VENDA

PARALELO 2,600 2,660 " 2,798 . 2.799 "

TURISMO 2,167 2,293 "
PESO (Argentina)

I 0,716 0,717
. ,

• BOLSAS .DE VALORES ",.
. .... • POUPANÇA

PONTOS OSCILAÇÃO
it BOVESPA 35.001 -1,00%
" DOW JONES (N. York) . 11,000 012"/0

It MERVAl (B, Aires) 1,703 -() 06%

III NIKKEI (Tokio) 16,951 1,39"/0

0,696

• CUB maio

R$Y90.58

I

,

'.
._

"
,
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CONDiÇÕES PRECÁRIAS: SEM HIGIENE E VENTILAÇÃO
• •

KELLY ERDMANN

,

� Estudantes da Lilia

Ayrosos devem
.ser transferidos

para outro local

]ARAGUÁ DO SUL - A

Vigilância Sanitária de Jaraguá do
Sul resolveu interditar o salão da

Igreja Nossa Senhora Aparecida,
utilizado pelos mais. de 900
alunos da Escola Estadual Lilia
Ayroso Oeschler desde agosto de
2005. Os fiscais do órgão
constataram que o local não tem
as condiçõesmínimas exigidas de
.infraestrutura e higiene para
,

.

receber os estudantes.

Segundo a coordenadora da

vigilância, Fernanda Santos, os

problemas estão por todos os

cantos. Na cozinha, os alimentos
estão praticamente encostados
nas paredes, motivação extra para
que mofem. Além disso, os ralos.
não têm proteção alguma,
incentivando assim o trânsito de
ratos e baratas.

. .

Nos banheiros, o chão e as

paredes não são revestidos por

azulejos e, pot isso, o cheiro de

•

.
.

CESAR JUNKES
, '

I
I

I

Diretora ainda não sabe onde serão realizadas au aulas após as férias

urina infesta o arnbiefite. Faltam
também ladrilhos e mais vasos

sanitários, principalmente no

masculino que conta apenas COIn

um bacia, disputado entre os

cerca de 400meninos. Conforme

explica Fernanda, a ventilação
nas .salas é insuficiente e elas
deveriam estar pintadas de cor

clara. No improviso, as divisórias

foram feitas com tábuas de

construção.
Para tentar resolver a

situação, a Vigilância Sanitária

entregou no final da tarde de

quinta-feira, 13, um auto de

intimação ao secretário de
Desenvolvimento Regional, Ivo
Schmitt Filho. A reunião

aconteceu na sala do secretário

,

comprometida, Se houvesse um
pouco mais de paciência,
acredito que muito mais coisa

. seria encontrada, dando mais

suporte à prisão. Com o que foi
feito é possível que estes

bandidos estejam 11a rua já na

próxima semana", disse um

f
'

';�
,

.

.til" , A

Delegada não quis comentaro caso
,

de Saúde de Jaraguá do Sul, Sérgio
Ferrazza.

Durante o recesso escolar, que
começou hoje e vai até 25 de julho,
o Estado terá que encontrar Ulna

solução para o caso de imediato.
Ou o salão da Igreja Nossa
SenhoraAparecida é adaptado de
acordo com as exigências da

vigilância ou a Secretaria

Regional de Educação transfere
as crianças para outro local
devidamente adequado antes da
volta às aulas.

Nenhuma definição sobre à

problema foi divulgada pelo
secretário Ivo Schmitt até agora.
Namanhãde segunda-feira, 17, a
equipe da .Secretaria de
Desenvolvimento Regional visita
a Escola Lilia Ayroso Oeschler e

promete falar a respeito da
reforma e das' exigências feitas

pela' Vigilância Sanitária.

Enquanto isso, os mais de 960
alunos matriculados ficam em

recesso escolar por duas semanas
e esperam Ulna resposta sobre o

caso; juntamente com

professores. De acordo com a

diretora da escola, Rita de Cássia

Duarte, "não sabemos o que
vamos fazer depois das férias".

reportagem de O Correio do

Povo, inclusive, há alguns meses
teve acesso a esta investigação,
mas a pedido da polícia nada

divulgou para não atrapalhar as
investigações. "Do modo que o

Deic e a PM da Capital agiu aqui
na, região, deu a impressão que
os policiais daqui não são

confiáveis", afirmou Uin

policial, em tom de revolta.

-

A OPERAÇAO ,

Policiais civis do Deic - Departamento Estadual de Investigações Criminais, e militares da Agência de

Inteligência da PM, ambos oriundos da Capital, estiveram na última quinta-feira em São Bento do Sul e

Jaraguá do Sul para prender integrantes de uma quadrilha especializada em golpes e furtos de veículos.
Foram presos em flagrante em São Bento, Luiz Ricardo Stringari, Alfeu Augustinho Bastos Júnior e José

•

Carlos Martins. Em Jaraguá do Sul foram presos Elcio Aldano Ruysam e mais duas pessoas, que não
tiveram suas identidades reveladas: Foram efetuadas prisões ainda em Joinville e Porto União.
a "modus operandi" da quadrilha era simples, mas eficiente. Eles anunciam no jornal que compravam

.

veículos financiados e assumiam a dívid.a. Uma vez de posse do carro, não pagavam o restante do
financiamento, deixando o proprietário inadimplente. O veículo era "liberado" através de clonagem com

documentação forjada e chassi remarcado. a carros eram vendidos, preferencialmente, para o nordeste do
Brasil. Com a quadrilha foram encontrados três carros e uma moto, além de ferramentas para remarcação
de. chassi e documentos de transferência em branco. a grupo agora está na Capital à disposição da Justiça.

•
,

'"

• OCORRENCIAS POLICIAIS

Roubada
A jovem C.M.W., 28 anos, foi roubada nil madrugada de sexta-

•

feira. Ela estava na Danceteria Moinho Disco, quando percebeu
que sua bolsa estava aberta e de dentro furtaram seu celular
Nokia e sua carteira, contendo: CPF, carteira de identidade,

.

talonário, de cheque do Banco Bradesco, cartões e a quantia de
R$ 150,00.

Furto de carro
o veículo Ford/ KA GL, placas
MDF-4837, ano 2004 de cor

prata foi furtado na tarde de
quinta-feira. a carro estava
estacionado na Rua Cel

Procópio Gomes de aliviera,
em frente à Escola Canguru.,

.

Assalto
A Sra. M.S.S.B., 52 anos, foi assaltada
na manha de quarta-feira. Ela cami
nhava na Rua Exp. Gumercindo da
Silva, quando foi abordada por dois
homens que falavam frases da bíblia,
pegaram a sua bolsa e fugiram cor

rendo. Dentro da bolsa estavam vá
rios documentos, um cartão de cré
dito do Banco do Brasil, chaves de
casa e do carro, um celular marca LG.

. e R$ 500,00 em dinheiro.

Flagrante
Detido em flagrante o jovem
R.W.S.R., 19 anos, quando
tentava furtar uma bicicleta. O
crime ocorreu por volta das
21 h de quinta-feira. Pelas
cãmeras de segurança o vigia
do Supercenter Angeloni viu
quando R.W.S.R. furtava a

bicicleta. O bandido tentou fugir,
mas foi abordado fora do pátio
do Supermercado.

Furto em veículo
Furtaram uma carteira do interior do
veículo Fiat'Fiorino por volta das 16h
de quinta-feira. O carro estava
estacionado na Rua José Martins,

•

Bairro Três Rios do Norte. Dentro da
,

carteira havia vários documentos,
cartões e aproximadamente R$ 90,00.

Queda de moto
a motociclista M.t, 19 anos,
caiu com a moto Honda/CG
125 Titan KS, placas MBS-
4121, por volta das 8h dessa

quinta-feira. Ele trafegava pela
Rua Adolfo Antonio
Emmendoerfer, Bairro Barra do
Rio Molha, quando na beira da
estrada um menino ameaçou
atravessar a rua, sendo que o

motociclista freou com muita

força e acabou caindo.

Placa falsa
A Polícia Militar estava em rondas,
quando as margens da SC-474 em

Massaranduba viu o veículo VW/
Kombi, placas LYL-5986 de Itajaí,
estacionado sem ninguém dentro.
Depois de consultada a placa cons

tatou-se que a mesma correspondia a

um Ford/Corcel de Itajaí. O veículo foi
removido a Delegacia de Guaramirim
onde foi. verificado que as numera

ções de chassi estavam adulteradas.
A apreensão aconteceu ontem.

CESMAR encerra o semestre com
\

'

encontro entre escolas
•

No final do mês de junho; o CESMAR - Centro
Educacional e Social Marista, realizou no Pavilhão

. .

.

A do Parque Municipal de Eventos, o REBU de Sa
e 6a séries das Escolas da Rede Estadual de
Ensino. Estiveram presentes 18 escolas,
totalizando cerca de 2.000 estudantes. O evento
foi repleto de apresentações culturais como

danças, músicas, teatro e Q desfile dos super
heróis "defensores da inclusão", tema trabalhado
e discutido pelas escolas participantes, que
tiveram como tarefa criar uma fantasia de

•

materiais recicláveis para apresentação.

.

Evento reuniu alunos de escolas estaduais da região

. ,

• •

•

•

•

APOIO
'

I DIVULGAÇAo·
.

I � ]ARAGUÁ DO SUL - A prisão abertamente, oficiais do 14° policial. As polícias militar e

-de uma quadrilha de golpistas, Batalhão de Polícia Militar, civil da região estão
•

..

cgue aconteceu na úl tirn a avaliam COlno "precípitada" a ínvestigando este quadrilha dé
.-

quinta-feira, em São Bento do ação promovida pelo Deic e por golpistas e ladrões de veículos,
'"

-Sul, causou mal-estar na cúpula integrantes da Agência de desde o final de 2005. A
.,

f .de segurança pública de Jaraguá Inteligência da Polícia Militar,
v •

I �ço Sul. Policiais militares e civis com sede em Florianópolis. 'i'\.
I

i "da região, que pediram sigilo materialidade do caso ficou
l ,,I

I "sobre suas identidades, disseram
,

que a operação feita em São
Bento não foi oficialmente
comunicada à polícia de Jaraguá.
"A investigação começou aqui
em J araguá do Sul, nós

deveríamos ter sido, ao menos

comunicados sobre O assunto. O

choque foi grande ao sabermos
o que estava acontecendo",
disse um policial civil. A

delegada regional Jurema Wulf,
que também responde pela
delegacia da 'comarca de

Guaramirim, não quis comentar
o assunto, afirmando apenas que
a operação do Planalto Norte

.

tinha relação com investigações
iniciadas em Jaraguá. "Outras
informações podem ser obtidas
com o pessoal. do Deic, em

Florianópolis", afirmou Jurema.
Apesar de não falarem

. .

•

" ,-

f·
.;I

A• •
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. -PONTAPÉ INICIAL: ABRINDO COM CHAVE DE OURO
I

: AGÊNCIA ESTADO
i •

., À noite o Ginásio
do Sesi ficou

pequeno para a

grande abertura

JARAGUÃ DO SUL - Jogando
•

••

em casa, as tres equipes

jaraguaenses que estrearam

ontem na Olesc venceram. A
. - '"

competiçao teve vanos Jogos no
dia de ontem e, à noite, a

abertura oficial no Ginásio do
Sesi encantou os presentes. As

delegações participantes, junto
com a população deixaram o

local pequeno para tantas

emoções. A festa maior do
\

esporte teve muitas surpresas,

completadas' com o bom

retrospecto das modalidades
durante o dia.

Futsal masculine, vôlei e

handebol femininos (matéria
abaixo) fizeram bonito. e

venceram na estréia. O'

primeiro teve uma parada dura
contra Lauro Müller, que tirou

Criciúma da competição e foi o

campeão do Regional' Sul. O
jogo começou movimentado,

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Abertura reuniu as delegações e lotou o Ginásio do Sesi

mas a equipe jaraguaense abriu
o placar logo no começo. A

partir de então, os visitantes

equilibraram as ações e,

perderàm grandes chances,
graças às boas defesas do goleiro
Mika. "Começamos bem, mas

.: Lúcio é a novidade do São
I; Paulo contra o Figue'irense

•

SÃO PAULO (SP) - O

lateral-esquerdo Lúcio terá

hoje a primeira oportunidade de
ser titular do São Paulo. Ele
entra no 'lugar de Júnior, que

,

torceu o tornozelo esquerdo e

não terá condições de enfrentar
o Figueirense, às ISh 1 0, no

-

Morumbi, "Já estou no clima. E
uma boa chance paramostrar
que posso ajudar", diz o jogador,
que já atuou em duas partidas,
contra. Vasco e Grêmio, mas

entrando no segundo tempo.
"Quando você trabalha com

: . alegria, as coisas dão certo.

Estou pronto par.a fazer U1n bom

jogo", afirma Lúcio, que diz
viver um "momento especial"
na carreira depois. de deixar o

Palmeiras, onde atuou por três

anos e meio e alternou bons e

maus momentos. Ganhou até

elogios do técnico Muricy
Ramalho: "Ele vem muito bem

. - .

nos treinamentos e esta mais

maduro e seguro. Vai nos ajudar
muito". Será a única alteração
de Muricy na equipe em relação
aos titulares que pretende
escalar contra o Estudiantes, na
próxima quarta-feira.

Brasileirão Série A

•

12' Rodada
Hoje

I 16h Botafogo x Ponte Preta
18hl0 São Paulo x Figueírense

.
.

Amanhã
1Gh Grêmio x Fluminense
lGh São Caetano x Santos

\

16h Cruzeiro x Goiás
16h Palmeiras x Corinthians

• 18hl0 Flamengo x Vasco
18hl0 Juventude x lnternactenal
l8h10 Paraná x Atlético-PR
l8h 1 O Fortaleza x Santa Cruz

Classificação
· ,

·
'

, PRI.
1°
211
3°
4°
5°
eo
7"
So

,

9°
ido_
11"
ao
13"
14

I 15°
16°
17°
18°
19'()
,200

n_me � I!i.. J v IS .P qr ac tG
Cruzeiro 24 11 7 3 1

. 22 8 14
IntlJrnaolonal 24 11 7' .3 1. 1. 8 1.1. 7
sao Paula 23 11. 7 2 2 19 9 1. O
Flurolnense "$2,W-__"'1'1 7 1 a 18 1r if
§antos 18 11 5 3 3 22 12 1 O
GoiáS 1a. .'1 5 3 3 14 8 6
Paraná 18 11 5 3 3 17 13 4
Figuelrense 17 11 5 2 4 13 1 g 1
Grêmio 15 11 4 3 4 15 16 -1
Flamango

-

, 5 15 "3 2;'-"
Juventude 14 11 4 2 5 13 13 O
e

. ;ut..._,11_· .,,-.. $ 1",- la
AtlétICQ-PR 14 11 4 2 5 17 . 23�"1��"""'--"':Í'"i(-"!T.i·-�""'''''''';:i�- --::r".-- 'To'_•...;_;,.
asco 11 3 15 21

São Caetano 12 11 3 3 5 11 15
aotafogc 11 11 2 5 4 11 14 .3
Fortaleza 11 11 2 5 4 7 1 ª -6
Corinthians 9 11 3 O 8 12 19 ·7
Palmeiras 7 11 2 1 8 13 26 ·13
SantaCruz: 6 11 1 3 7 13 ?1 -13

i\
}

os jogadores que entravam

estavam nervosos. O

importante foi estrear com

vitória", disse o técnico

Augustinho Ferrari.
Mesmo vencendo por 5x2,

.

Ferrari disse que a equipe não

,

QUARTA-FEIRA, 15/16 de julho de 2006 I 7
,

\

jogou 30% do que sabe. "Vamos

corrigir os erros durante a

competição. Sentimos urn

pouco a quadra porque não

chegamos a treinar aqui. Mas
vamos seguir aqui até o final e

. .-

termmar entre os tres, que e o

nosso objetivo", afirmou o

treinador.
. FUTSAL DE
SCHROEDER - Depois de
fazer um primeiro tempo
equilibrado e perdendo várias

chances de gol, o futsal
masculino de Schroeder acabou
derrotado por Joinville por 4xl.
"Pecamos muito na finalização..
Se fizéssemos os gols,' o jogo
poderia ter sido ou tro ",
comentou o técnico Glauco
Behrens. Schroeder continua na

briga por uma das duas vagas e,
." /' .

para 1SS0, e necessano vencer os

dois próximos jogos.
"Joinville mostrou que tem

U1n plantel equilibrado e deve
,

ficar com o primeiro lugar deste .

grupo", disse ainda Behrens.
"No segundo tempo a gente não
voltou bem e o time desandou
um pouco. Tornamos um gollogo
no início e desestabilizou a

equipe", concluiu.

,

Handebol feminino' vence com

taclüdade Hiodo Sul por 35x17
PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Handebol feminino fez bonito na estréia e busca o título

JARAGUÃ DO SUL - Uma
, .,. .

otima estrela para as menmas

também. No handebol, o time

da técnica Rosilete de Souza
venceu C01n facilidade Rio do
Sul por 35x17. "Foi uma ótima
estréia. Mas o que precisamos
melhorar agora e a concen

tração. Estou trabalhando
muito a parte psicológica para

_-

evitar os altos e baixos da
- equipe", comentou a trei-

•

nadora, .

Rosilete também comentou

que conseguiu substituir toda a

equipe e, mesmo assim, 11e1n

ritmo e nem qualidade caíram.
"Temos um time qlle realmente
pode brigar pelo título e é atrás
dele que nós vamos. Mas eu

insisto que ,é preciso con

centração", concluiu.,

••

.
'

'li
. ,

VÔLEI FEMININO �

,

Enfrentar logo de cara uma das

equipes mais tradicionais do
Estado parecia ser tarefa dura

para as meninas de Jaraguá do
Sul. A vitória por 3 sets a O

•

(parciais de 25/16, 25/12 e 25/
22) em cima de Blumenau é

uma boa forma de estrear 11a

Olesc e dar um ânimo a mais

para a equipe. Os dois primeiros
sets forammais tranqüilos, mas
110 último as jaraguaenses tive
ram que reverter U111a vanta

gem adversa que chegou a ser

de quatro pontos. "Nos dois

primeiros sets não deixamos
Blumenau jogar. No último elas
tinham de forçar do saque e ele

começou.a entrar. Mas a gente
conseguiu buscar e acabamos
vencendo o jogo'"

. ,

• •

,

• •

-.

,

.'

•

Jogos de domingo .

Arweg (futsal)
A partir das 9h

,

A partir das 9h

Sesi (handebol)
---�--,�-,'-

A partir das 9h
,

16h GnGiOma x Jaraguá do Sul (F}
•

j 7h15 Jaraguã do Suf xeS, a. do Sul (M)

"

A partir das 8h30 \

•

A partir das.8h30
Salão Baependi (xadrez)

. ''''---�- �
Salão Baependi (xadrez) Tabela ín\lefinicta ..

' '@e
'

I

Tabela indefinida
__

,. Cot�iiE;�a'ri\9é��!in�ã�i�al""- ":�:)
"Coltgio Evangélico%(gináslical _. A partir"da$;9h

'

",,' ,,�x

, A partir das 9h
' "'"". .

'"

Beira-Rio (tênis de campo)
�----

A partir das Sh30
j 4h São José x Jaraguá dO,Sul \

--

Beira Rio (tênis de campo)

.
f partir 2!!.!��O ""_

Beira Rio (tênis de mesa)
-,....,,"#'1' *"",,'''' "*'" �_'"m -[I'" � %���",== �

A partir das 8hSO .

8h30 Caçador x Jaraguá do Sul {f}. '

-

"'1 -

11 h Joinville x Jaraguá do Sul (f) ,

I
'i

.1' t3h30 �ara!Juã do Sul X Concórdia '(M}"
�_,�""� � ih* w,�Ml%,,,,.;.; _,';ii&i ,n,," '" IF •

�

-

SER Marisol (vôlei)
.......---�- -�-"""--
A partir da� all3O" ..'

'% I '1'1 "1' ,

Sh3D Tang�rá::x'Guatiaoiirim iM) e .,

17h ; Itá x Ja'ragu"â do Sul (M)'" fi;
18h30 Lages x 'Jaragltá tio Sul (F]

� ......,;,�-'""I
AABB (vôlei)

•

,

•

"

Beira-Bio (tênis de mesa)
,

A partir das Sh30
•

9h45 Jaraguá do Sul x Rio do Sul (F)
13h30 H. ti� Oeste x Jaraguá do Sul (M)
16h Pinhalzin�o x Jaraguá do Sul (M)
17h15 Jaraguá do Sul x J. Machado (F)
,� "N""'. ,',�""�, �,'=\�''W.''"'' ,7=, d!""""",?!JM%,",�& _'__,.
SER Marisol (vôlei)

•

•

"'

A partir das Sh30
i3h S. Bento do Sul x Guaramirim (M)

,

16h Cun a Porã x Jaraguá do Sul (M)
17h30 Jaraguá do Sul x S. ludgero (F)
AABB (vôlei)

�'" �'=Je m �"" """'"

__ ;_ ,ii, �_

,

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO
•

I

I

I

I

..
"

_--_

- -..............._', .......".._.,. ......-.--_.�--------------�
, '- I� � ',,-'- .;- ;,�.,

Belo começo
Estrear bem numa competição de tiro curto como é a Olesc é
fundamental. As três equipes de Jaraguá do Sul que estrearam
ontem deram um grande passo rumo a classificação para a próxima
fase. O vôlei feminino venceu um grande adversário que, mesmo
desfalcado de suas duas principais jogadoras (que estão na

Seleção), não deve ser desprezado. O handebol não teve
dificuldades e o futsal começou sofrendo, mas acabou
equilibrando as emoções e vencendo. Somente o futsal ce
Schroeder que estreou perdendo, mas para o favorito ao título que
é Joinvllle, que contratou dez atletas para esta competição. _

,

•

Tiro
° Clube de Atiradores de

Jaraguá terminou em segundo
lugar na etapa que aconteceu
em Brusque. Mesmo assim,
continuam na liderança geral
da competição. O segundo
lugar está com o Clube 10 de
Maio de Pomerode. Os
destaques da equipe foram

A

Celso Zumach, Angelo R.

Siewerdt, Vilson Borchardt,
Marcos Dalmann, Arno
Udpadel e Bernardo Zimmer,
todos marcando 199 de 200

pontos possíveis.

Felipão
O técnico Luiz Felipe Scolari
recusou um convite feito pelo
presidente da CBF, Ricardo
Teixeira, para voltar a ser o

técnico da seleção brasileira, e

vai seguir no comando da

seleção de Portugal até 2008,
segundo informações da

Federação Portuguesa de
Futebol em seu site oficial. Eie
teria alegado que foi um pedido
da família, pois um de seus

filhos tem ainda mais dois anos'

para se formar em Portugal.

No vôlei
Pedimos desculpas pela
divulgação do horário errado da
partida entre Jaraguá do Sul e
Blumenau no vôlei feminino, A
princípio, o jogo aconteceria às
16h, mas como a equipe adulta
tinha jogo pelo estadual em
Pomerode à noite, anteciparam
para as _14h30 e não
conseguiram avisar ern tempo
a imprensa.

level
'O atacante argentino canos
.Tevez tem Jogado cada vez

menos pelo Corinthians, mas

continua custando caro aos

cofres do clube paulista. Até o

mês de Julho, ele atuou em r

menos da metade das partidas
de 2006. Com salário mensal

•

de R$ 430 mil, o time alvinegro
pagou R$ 167 mil por partida ao

jogador. A informação é do site
do Terra.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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METROSSEXUAl: JUNÇAO DAS PALAVRAS METROPOLITANO E HETEROSSEXUAL

" •

,

•

DAIANE ZANGHELINI

... Em uma clínica de
estética de Jaraguá,
40% da clientela é
composta por homens

]ARAGUÁ DO SUL - Se você

digitar no site de pesquisaGoogle
I ' ' .

,

a expressão "Dia Internacional
do Homem", dezenas de sítios de
datas comemorativas surgirão em
poucos segundos, mas nenhum

que explique sua origem. De
qualquer forma, existe sim um dia

especial para eles, que, apesar de
pouco conhecido e divulgado, é

comemorado hoje, 15 de julho.
.

�

Para não deixar essa data

passar em branco, a equipe de O
Correio do Povo foi aos centros
de estética do município para
saber' como os "metrossexuais"
estão cuidando da aparência.
Metrossexual é um termo

originado no final dos anos 1990,
pela j unção das palavras
metropolitano e heterossexual,
ou seja: um homem heterossexual
urbano, que se preocupa com a

aparência e gasta parte de seu

tempo e dinheiro em cosméticos,
acessórios e roupas de marca.

O termo foi usado pela
primeira vez em 1994, pelo

• •

jornalista britânico Mark

Simpson e foi aproveitado pelas
revistas masculinas britânicas 'e

norte-americanas para fazerem
desta definição b seu público
alvo. O aparecimento deste

I

-

FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS

RÁDIO ��•

JARAGUÁ •

(wwwJaraâua+m,com.§r I

Maurício Machado não abre mão dos cuidados diários com a beleza
..

termo está ligado à alteração de

comportamento do sexo

rnasculino no final do século 20,

Ulna perfumaria e adquirirem
/ ' ,

cosmeticos para SI.

Metrossexual assumido, o
sócio-gerente do centro de
estética Maxim's Coiffeur,
MaurícioMachado, 37, comenta
que o cuidado cOin a aparência é

,

já que os homens começaram a
. folhear revistas masculinas para
saberem o que está ou não na

moda. Estes v�idosos geralmente
estão bern colocados

profissionalmente, têm cuidados
com' a pele e sentem-se menos

embaraçados para entrarem ern

-

uma preocupaçao que o

acompanha desde criança. Ele
costuma fazer a sobrancelha e

limpeza de pele no estabele-
,

..í
"

cimento pelo menos uma vez por
mês, muda a tonalidade do cabelo
de tempos e tempos e faz as unhas
toda semana. Em casa,Maurício .

usa cremes nas mãos, cotovelos e

calcanhares para evitar

ressecamento e um esfoliante
facial para evitar a oleosidade e o

surgimento de cravos e espinhas.
"Também tenho o cuidado de
escolher a roupa adequada para
cada ocasião e acho inadmissível
o homem não ter tim perfume
importado 110 armário", disse.

E o custo de tudo isso, não
impede o homem de cuidar da

aparência? "De forma alguma. A
maioria das' mulheres

índependentes, que freqüentam
centros de estética e têm cuidados

. . " .

especiats com a aparencia,

ganham menos que os homens
de igual profissão. Além disso, não
é preciso comprar tudo o que há
de mais caro", ressalta Maurício.

N a visão da auxiliar de
estética do Centro de Estética

Jaraguá, Andréia Mielke'

Schmidt, os homens tornaraln-'
se, nos últimos anos, um

excelente público para as clínicas

especializadas, já que á procura dos
homens por tratamento corporal,
limpeza facial, massoterapia,
depilação e sobrancelha cresce a

cada dia. ''A.tendemos 15 homens

por semana, em média, e o
,

públicomasculino já corresponde
a 400/0 da clientela", ressaltou,
completando que a faixa etária
dos clientes varia entre os 15 e 50

anos.

Você sabe que existe o Dia Internacional do homem?

"Não conhecia, mas

acho legal porque as

mulheres têm mais
datas comemorativas
que os homens".
Cristiane Veríssimo
Rosa, 28 anos, servente

• "Para mim, isso é uma

novida, mas acho justo. Se
mulheres e homens têm
direitos iguais, porque não

podemos ter um dia
internacional? "

Geovânio Monteiro, 23 anos,
-técnlco em elétrica

Palestra aborda como planejar uma vida a dois, no Cejas
]ARAGUÁ DO SUL - Como

presentear seu amor gastando,
menos? Quais os benefícios de
um planejamento financeiro de

longo prazo? Corno administrar
crises financeiras no relacio
namento? Estes e outros ternas

serão abordados na palestra
"Casais inteligentes enr i-
." ,

quecern juntos ,que acontecera

no dia 26 de julho, às 19h, no
Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), Rua Octaviano
Lombardi, 100, Bairro
Czerniewicz.

A palestra será ministrada

por Gustavo Cerbasi, autor dos
best-sellers "Dinheiro - os

segredos de quem. tem" e

"Casais inteligentes enrique-
•

cem juntos"; ambos pela Edito-
ra Gente. Cerbasi é mestre ern

.

Administração e Finanças pela
FEA/USp, formado em admi

nistração pública pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), com

especialização em finanças pela
Stern School ofBusiness - New
YorkUniversity e pela Fundação
Institute de Administração

/

(FIA). E sócio-diretor da New
Life Planejamento Financeiro e

leciona em cursos de especia
lização e MBAs.

Além de dar dicas sobre
•

corno construir uma vida a dois

planejada, com objetivos e mais

feliz, Cerbasi também vai

abordar assuntos relacionados
às finanças dos casais com

filhos, planos de previdência e

seguros, corno lidar com a

mesada, como resistir à
,

tentação de gastar e corno lidar
com a herança.

O ingresso para associados
custa R$ 30, e para não

associados, R$ 50. Outras

1

,)

informações pelo telefone (47)
3275-7059 ou e-mail

capacitacaoZtglácijs.corn.br.
(Daiane Zanghelini)

Ary Toledo faz rir hoje na' Scar
com show'40 anos a todo vapor

Apresentadores da rádio Studio FM fizeram graça com humorista

]ARAGUÁ DO SUL -

Quarenta anos de carreira, 68
anos de idade, mais de 60 mil

piadas no· repertório,
apresentações pelo Brasil,
América Latina, Estados

Unidos, Europa e Japão, ainda
assim Ary Toledo, um dos
maiores humoristas do País,
não apresenta os maneirismos

de estrela e suas, conseqüentes,
frescuras. Simples, falante e

contando Ulna piada a cada 30

segundos, Ary recebeu ontem
a reportagem de O Correio do
Povo, pouco antes de sua

participação no programa Chá
das Cinco, da rádio Studio FM.
O 'comediante. que se

apresenta hoje no grande
teatro da Scar, com o

espetáculo 40 Anos A Todo

Vapor, está fazendo uma série

de shows ern Santa Catarina,
com apresentações em Itajaí e

,

São Bento do Sul. Ele afirmá

que chega aos 40 anos de
/

carreira feliz. "E uma imensa

satisfação chegar a esta marca
na minha carreira,
principalmente, podendo
oferecer alegria às pessoas.
Afinal, não corro riscos, como
certos técnicos de futebol, que
primeiro dão alegria e depois
uma grande tristeza", afirma
Ary.

Nestas quatro décadas de
trabalho Ary Toledo destaca

pontos altos como o período
de seis anos que trabalhou no

Programa Silvio Santos.
"Com o Silvio era muito bom.

diz lembrar com grande orgulho
é o período que esteve em cartaz

no Teatro Zaccaro, em São
Paulo. "Foram dois anos de
shows para um total de dois
milhões de espectadores", diz o

,huÍnorista, que esta entre os

mais requisitados para shows

pelo,Brasil. "Prefiro a platéia do
interior. Ela interage com mais

energia, dando ao artista a
,

satisfação pelo trabalho bern
feito", afirma, lembrando que
esteve em Jaraguá do sul há dois
anos, e tem ótimas recordações
d� público local. Sobre o

estrelado, Ary Toledo afirma

que a manutenção da fama é

muitoirnais difícil do que
alcançar o topo. "Vida artística
é igual regime. O difícil não é

atingir o peso ideal, mas sim

mantê-lo", conta. Fazendo uma
média de 8 a 1O shows por mês,
Ary Toledo conta, em média,
200 piadas por apresentação,
sempre de improviso. "Nunca

/ ' ,

uso rextos pre-escritos, esta

tudo na memória", revela o

humorista ...

r

FICHA TECNICA
Artista: Ary Toledo
Show: 40 Anos a

Todo vapor
. Dia: Hoje
Local: Grande teatro
da Scar
Horário: 20h30

Ingressos: R$ 30,00
na secretaria da Scar

(estudantes e idosos

pagam R$ 20,00)

x
,

-

Era no improviso mesmo, eu

chegava, ele dava o tema e eu

contava as piadas", lembra
Toledo. Outro momento que
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o StU c:;orpól
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I NOVELAS

� Gl.OBO - 191·1
.

Cobras e Lagartos
Otaviano diz que já tinha um filho e não
podia criar outra criança sozinho. Bel,
comenta com Estevão que Leona e Duda
vão morar juntos. Dtaviano manda
Martim não o procurar mais e jura não
saber onde está Henriqueta. Bel fica

preocupada quando Estevão conta que
Celina se separou. Foguinho se apavora
ao ver o fantasma de Ornar. Milu conta

para Leona qüe vai se casar com

Otaviano. Alberto diz a Martim que o

ajudará a encontrar a mãe. Celina pede
que Bel não assine a procuração dando
todos os poderes a Estevão. Alberto
encontra o paradeiro de Henriqueta,
Martim se veste de enfermeiro e entra no

quarto de Henriqueta na clínica.

� GLOBO .. 211-1

Páginas da Vida
Isabel fotografa a prova do vestido de
uma noiva. Renato, o noivo, debocha por
ela não usar a fotografia como um

instrumento de, modificação social.
Helena e Carmem se encontram, sem

querer, no hospital. Helena confessa que
não consegue ter raiva de Carmem.
Lalinha volta para casa. Olívia fica
contente em saber que a mãe já está em

casa, Olívia e Sílvio passeiam por
Amsterdã. Silvio se aborrece quando
Olívia abre a porta para o garçom do hotel

,

usando roupas íntimas, Marta implica
com o empacotador do supermercado
portador de Síndrome de Down. Nanda
sai desabalada em sua bicicleta. Olívia
surge em sua frente. Nanda freia, mas

esbarra de leve em Olivia.

� SST· 18r130

Rebelde
•

Mia pede a Vick e Celina que cuidem de
Miguel e confessa que tem medo que
alguma garota consiga seouzl-lo. Celina
tenta tranqüilizá-Ia e diz à amiga que deve
confiar em Miguel por que ele a ama.

Giovanni pergunta a Vick se é verdade
que ela anda saindo com Rocco. Ela
confirma, Heitor, agressivo diz a Vickque
precisa de dinheiro e terá que lhe dar por
bem ou por mal pois sabe que ela
participou do show e ganhou uma boa

grana. Além disso a obriga a lavar sua
roupa e limpar seu apartamento.
Guilherme e Roberta pensam numa

maneira de tirar a professora Hilda da
casa de Alma, Celina entrega uma carta
de Mia para Miguel e conta que Franco a

levou para Paris ao descobrir que ela
participou do show apesar de sua

proibição.

� RECORD ·19[115

Prova de Amor
Reapresentação do último capítulo.

� RECORD - 20h

Cidadão Brasileiro
Atílio fala para Carolina que prefere
comprar a fazenda do que arrendá-Ia.
Carolina não sabe o que dizer. Carolina ,

diz que vai pensar. Atílio fala que quer ,.

jantar com ela algum dia, Carolina e

Celso gostam da idéia de vender a

fazenda. Maura fica com pena de Nestor
quando souber. Julieta briga com Nilo por
causa de Agnaldo. Homero liga para Laís
e fala que vai para São Paulo e poderá vê-
la Homero dá o telefone e endereço. de
Antonio para tuza Cristina e Laís
insistem para tuíza ligar para Antonio.
!_llÍza fala que não sabe, Marcelo fala para,

I Júlio que conseguiu um comprador para
a venda de gado.
-----------------------�

•
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� GLOBO - 18H

Sinhá Moça
o Barão fica indignado com a petulância
de Rodolfo. Rodolfo explica para o Barão

,

que veio em paz e que quer pedir a mão
de Sinhá Moça. Ela deixa claro para o pai
que vai fugir com o advogado se ele não
concordar com o casamento. Justina,
Fulgêncio e o Capitão caminham pelo
mato na direção de Araruna, Manoel diz a

Coutinho que quer montar uma máquina
de beneficiamento de café em Araruna e

sugere que ele seja seu sócio. Bastião
fica furioso ao saber que Virgínia teve o

poder de libertá-lo e não o fez. Virgínia
explica, que agiu assim porque se

preocupa com ele. Dimas concorda em

ajudar Rodolfo a levar Sinhá Moça para o

quilombo.
.

,
'

..

�

��CONSCIENTIZAÇAO
Scarlett Johansson reclamou

da obsessão por magreza

presente na indústria

cinematográfica, segundo o site

internacional FemaleFirst: "Para

mim é óbvio que em Hollywood
quase todo mundo é magro

�

��ALTERAÇOES
A primeira providência que ,

Silvio SantDs tomou ao

voltar da Alemanha foi
mexer em "Cristal", que dá
cinco pontos no Ibope,
abaixo do esperado. Ele
ficou duas. horas em reunião
com o diretor Herval
Rossano. Foi decidido que o

texto de "Cristal", que hão
está agradando, será
reescrito. As cenas que já
estão gravadas vão ào-at O
público só poderá reparar
nas mudanças daqui a três
semanas. A próxima novela
do SBT será "A Mentira".

•

demais". A atriz, de 21 anos,

revelou achar absurdo que
mulheres passem tanto

'. tempo falando de peso e

dietas quando há questões
muito mais importantes no

mundo.

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

��INTERNADO
O carnavalesco Joãosinho
Trinta foi internado nessa

quinta no Centro de Terapia
Intensiva (CTI) do Hospital
Pró-Cardíaco do Rio de .

Janeiro. Ele teve uma crise
convulsiva em

conseqüência de um

acídente'vascular cerebral
(AVC). As informações são
da Agência Estado. Seu
estado é considerado
grave, mas estável.
Joãosinho passou por uma

traqueostomia e, sedado,
respira com auxflio de

aparelhos.

-

CESAR JUNKES

Feijoada
A Apae de Guaramirim promove

hoje sua tradicional feijoada no
Restaurante do Parque de Eventos, a
partir das 11 horas. Os cartões estão
sendo vendidos a R$ 10,00 e podem
ser adquiridos diretamente na Apae
ou no local. A feijoada será

preparada pelo mestre-cuca Nilo
Martini l'sua equipe. Informações
fone: 3373 0140.

22º Kolonistenfest
De 14 a 16 de julho acontece na

Sociedade Esportiva e Recreativa

Aliança, a 22° Kolonistenfest. Hoje,
além de várias atrações que.
começam às 13h, haverá a Final do
Festival da Canção Sertaneja e

.. Popular/2006 às 19h e um Baile com

Os Montanari às 22h30min. No
domingo, as comemorações iniciam

.

às 9h30min com desfile das
sociedades e encerra somente a

meia-noite corn a tradicional
colheita dos produtos expostos no
salão.

Os proprietários do restaurante Arweg, Jorge e Angela, com o chefe e cozinha Lima na Noite Serrana

Feijoada
\

,

•

A Turma de Recursos Humanos, da Farneg, servirá hoje, uma deliciosa Feijoada, com início às 11h, no Salão
da Igreja Rainha-da Paz. Haverá sorteios de brindes. Cartões no local ao valor de R$ 9,00.

Concerto
Em comemoração ao 50° aniversário
da Scar, a Orquestra Filarmônica

apresenta neste domingo, um
concerto especial no Grande Teatro,
às 19 horas. Sob a regência do
maestro Daniel Bortholossi e como
solista convidado o violonista
Marcus Llerena, o concerto tern

ingressos a R$ 20,00 e R$ 10,00
estão disponíveis na bilheteria da
Scar.

MATRíCULAS ABERTAS _)

VAGAS LIMITADAS
•

.

.

Se[j:serv'ice dê Periumes
C0111..ti·agràJlCias í1?1)?Ort<láas

,)\partir de Rs '0,00 (ionü)
ESCOLAOI!AR'reS OECORATlVAS.

•

Cuno d. De�ol'ClçQO e
DéSenhos de Interiores

Profissionalizante
.

www.criart..c<.lrn.br
C'a{çaáil,,· C'elttro C'"ntercia(J-"/(· Sala 15

]'()11e: (o *'*"47) 327�:;"21().}
'E-/11air: atei:e ,-,(opeY/1ul1e,"ya li"". co/n.Gr

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 140 - Centro - tel, 3370-6363/ fax. 3376·4040

APRENDA UMA NOVA PROFfSSAO EM UM ANO!

r

li PARA8ENS!
Aniversariantes do dia
15/07
Anegreth Hille Meier

Ema Gunther ,

Emmendoerfer
Marcílio Maas
Halihina C. Franzener ,

Caio Auqusto Schrnítz ,

Guilherme D. Garcia
Valério T. Freiberger Veiga
Maria Correa

.

Cristiano Chaves

Karolyne M. de Souza
Paulo César Cole

,

Rosali Grutzmacher

Hildegard Bahr
Fernando L. ·Miranda
·Eduard0 Cardoso

.

Natali Barros de Vargas '

Josimari Gonçalves
.

.

,
•

16/07
Adelino Damásio de Jesus
Flavio Roters
José Amilton Pereira

.

Gisela F. Siebert
Carmo Hening
Marilene Doster de Freitas
Talia Ivanir Fischer

.

Adilson Suler
Jésica G, Rodrigues

•

•

Fernando M. Weier
Jackson Balssani

,

Marion Rikinn

r

li HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Com tanta 'coisa acontecendo, os corredores de
seus labirintos internos devem estar precisando
de uma boa geral. Que tal dar-urna arejada,
deixar entrar bastante luz e limpar os canais?
Revise e reorganize seu arsenal de

superpoderes. Assim, quarido precisar usá-los
novamente, vai estar melhor preparado, pronto
para qualquer ataque surpresa.

,

Câncer 21/6 a 21/7
Um pique mais lento, uma sensação gostosa
de preguiça no ar,' deixando você bem levinho e

sua percepção serena. Uaaah ... Isso, sem an

selos ansiosos ou dilemas delirantes. Você sa

be como decifrar emoções, mas hoje não se dê
, o trabalho. Apenas sinta. Navegue nos senti
mentos e nas sensações, deixando seus dese

jos secretos emergirem ...

Libra 23/9 a 22/10
Você sempre quercompartlhar, mas certas
atividades sáo mais produtivas quando se está
só. A faxina semanal, por exemplo. Além de
sobrar mais espaço para tirar tudo do lugar,
você t)ode encontrar algumas lembranças que
podem deixar aquele alguém inseguro. Recordar
é viver, mas suas idéias sobre o amor universal
não convencem a todos ...

Capricórnio 22/2, a 21/1
Luz verde para a comunicação. Pra hoje é só
social e alegria. As idéias mais loucas estão nas

estrelas. Tudo combina e resulta em arte.
Quando foi a última vez que você fez algo
inusitado em nome do romance? Um caso

relãmpago, falar com aquela pessoa.
.

interessantíssima que não sai da sua cabeça ...
Mude alguns paradigmas, escape da velha rota.

Sagitário 22/11 a 21/12
Em algum momento entre o almoço e o jantar,
seu foco vai trocar do "se dar bem" para o

.

"compartilhar" em um nível profundo. E você
estará pronto pra fazer o que precisar para
garantir que isso aconteça, não? Sua destreza
para reunir as pessoas certas está afinadfs
sima. Que tal uma festa írnprévlsada ou um

•

golpe esmagador para o fim de semana?

Touro 21/4 a 20/5
Sabadão, um belo dia. Tranqüilo, ao seu estilo.
Pronto pra cair na gandaia? No bom sentido,
claro. Foi tanta correria na semana que você

quase perdeu o fôlego. E você até já sabe-como
se recuperar, tratamento VIP. Confortos,e

-

delícias no lar doce lar, comidinhas gostosas,
massagens, carinhos ... E o melhor desse kit: a

companhia ideal.

Leão 22/7 a 22/8
•

Escorpião 23/10 a 21/11
,

Louco para realizar aquelas fantasias que estão

dançando na sua imaginação? É hoje! Você tem
os recursos necessários ao seu alcance.
Criatividade, um clima legal, e o universo

conspirando generosamente a seu favor. Se a

vaga do coração ainda não foi preenchida, não é
por falta de inscrições: olhe mais para a praia,
não fique a ver navios.

.

,

Aquário 21/1 a 18/2
Coisas surpreendentes estão acontecendo ao

seu redor, do tipo que pode mudar sua vida em

um piscar de olhos. Felizmente, você é jogo para
mudança e sempre foi. Maravilha! Só pegue leve
com o cartão de crédito. Não é momento para
umà farra de gastos, Institua seu dia do anti
consumismo. Sua conta bancária e sua saúde
mentallhe agradecerão. ,

Peixes 19/2 a 19/3
Até mesmo sua imensa e plsclana paciência tem
limites. Mas parece que finalmente você-sabe
quem está pronto para falar sobre o que está
rolando .. , Agora só depende de você fazer as
perguntas que trarão as respostas de que você
precisa e que realmente ínteresssm. Fique .:

ligado, não deixe passar o tempo de resolver a
tal questão.

Sem chance pro tédio. Não sabe o que fazer,
invente. Você é tão criativo que pode transtor
mar tempo livre em lazer lucrativo. Revire os

baús, chame o pessoal e monte uma "garage
sale" (com Leão tudo é, assim, chique), faça
um remix em seu mundo ... É só uma entre mui-

, .

tas propostas que vão aparecer ao longo do
dia. À noite, balada, claro.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Jogue fora o supérfluo e vá ao coração do
_assunto. Clareza de pensamento leva
naturalmente à clareza de comunicação, que,
em troca, conduz a um progresso verdadeiro,
Está mais que na hora ter um pouco de
transparência na tal situação románnca. O que
(ou quem) é estranho? Está sendo sincero com

todos os envolvidos, incluindo você?

Virgem 23/8 a 22/9
Se os seus esforços não têm dado os resulta
dos esperados, experimente táticas diferentes.
Que tal uma volta por outros campos, tomar
outros ares, sem compromisso? Você pode se

surpreender com as muitas possibilidades que
se abrirão em um novo horizonte. Como? Não
precisa deslsík de seus objetivos, não.
Mantenha o foco, mude o enfoque.

, I

I

I
I
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• POUCAS & BOAS
'

,

•

,
,

,

,

Moreira reassume

governo de se

Eduardo Moreira reassumiu ontem o governo ele SC, depois de
uma semana na Alemanha. Foi difícil a entourage chegar a
consenso, no Centro Administrativo, sobre o que ele pode ou não
fazer nesta campanha eleitoral. Misturaram-se excesso de zelo e

dificuldades na interpretação da legislação. A Resolução 22.261
não impede governador que esteja fora da disputa de participar de

· inaugurações e até de fazer o repasse de verbas para obras e
.

serviços já iniciados ou contratados. De qualquer jeito, houve
pente-fino e redução de matérias publicadas no site do governo e

definição de agenda administrativa para o fim de semana. Ainda
· não está programada a volta ao palanque de Luiz Henrique. O Pp,
· aliás, pretende denunciar o candidato à reeleição por abuso de

poder político, mas não antecipa detalhes de três ações.

..

Equipe tira
dúvidas sobre

procedimentos na

campanha eleitoral

"
'

,

,
,

Antônio Carlos MafaldaJDivulgação

,

,

,

,

Só presidente
o vice-presidente e candidato
à reeleição, José Alencar
(PRB), chega à Capital na
condição de presidente em

exercício. Só por conta disso,
desloca-se em veículo oficial
e com staff público. Os
privilégios são exclusivos do

cargo. Vice-presidente,
governadores candidatos à

reeleição ou não, senadores
e deputados não podem usar

qualquer bem público em

atos de campanha.
,

,

•

,

,

,

,

,

,

"
.

I [
,

,
,

I
,

•

,
,

Moreira (D) recebeu o cargo de Pedro Manoel Abreu

,
i

,
•

i
I
,
I
I
•

,

I
,

,

);> Ca_mpanha [1] A temperatura sobe neste final de semana.

Na Capital, o PT de Jesé Fritsch faz o primeiro grande ato desta

campanha com o lançamento do Fórum Catarinense Lula
Presidente, no CentroSul, em Florianópolis. Com a intenção de ser

suprapartidário, pretende reunir dissidentes do PMDB e liberados
do PP.

Tempo de TV
o cálculo é extraoficial, feito
pelo advogado do PP
Alessandro Abreu, mas tem
todo o rigor para bater coni a

•

definição do TRE sem data
ainda marcada. Luiz Henrique
terá o maior tempo de

propaganda na tv: sete
minutos e 11 segundos. Os .

demais são 4'16" para
, , Fritsch, 2'25" para Amin,

2'12" para Sontag, 1 '22' para
Manoel Dias, 52" para
Alvarenga e 50" para Elpídio
e para Fachini, em bloco de
20 minutos ao meio-dia e

outro tanto à noite, às'
segundas, quartas e sextas a

.
,

partir de 15 de agosto.

);> Campanha [2] Cristovam Buarque e Manoel Dias,
respectivamente candidatos do PDT a presidente e ao governo de
SC, circulam por Itajaí e na Capital. É o segundo rasante de
Buarque no Estado.

y Campanha [3] Luiz Henrique encontra-se com o tucanato e o

PFL na Serra. Esperidião Amin segue domingo para Joinville.
Ambos ficaram de passar na feijoada da colunista Maria Luiz
Grein, no Parque da Santur, no aniversário de 42 anos de
Balneário Camboriú.

•

Empreendedor <'

Secretaria de Planejamento
apresenta na Feira do

Empreendedor na Capital
que termina domingo -

pesquisa sobre a

necessidade de
internacionalizar as
empresas. Apenas 2% das
micros e 29% das pequenas
estão na pauta de

exportações do Estado. Além
disso, ano passada, 3,6 mil

empresas deixaram de
vender ao Exterior para 2,5
mil estreantes.

Imperial
João Afonso de Assis - irmão
do ex-deputado Francisco de
Assis que disputou a prefeitura
de Florianópolis na sucessão de
. ,

Angela Amin - é advogado da
Valo do Brasil, empresa que
pretende adquirir a VarigLog.
A�sis, que já militou no

jornalismo catarinense, trabalha
na importante banca Xavier
Bernardes Bragança, este
último, isso mesmo, do

.

tributarista Alberto de Orleans,
descendente da casa imperial
brasileira.

•

Saia justa
Ontem, o deputada Dionei da
Silva (PT) recebeu em

Jaraguá do Sul, José Fritsch
e a candidata a vice
.governadora Rose Vasel (PL).
Em 2004, Dionei foi
candidato a prefeito contra
Rose. Ela acabou se

elegendo vice-prefeita, na
chapa encabeçada pelo atual

prefeito de Jaraguá, Moacir
Bertoldi

j
I
I

E aí? .

Exatamente ao inverso da última disputa, tudo que Esperidião Amin sonha nesta eleição é com segundo
turno. No Estado e no governo federal, diga-se de passagem. Porque se Lula vencer em primeiro turno e

houver segundo em SC entre ele e Luiz Henrique, o PT simplesmente sai de campo. Agora, se Alckmin
emparelhar, a coisa muda. Talvez por isso o PP afague o PT, mas Amin reafirma o voto pessoal em
Alckmin, Na segunda etapa, também igualam-se os tempos de propaganda.

ADRIANA BALDISSARELLI COM COLABORAÇÃO DE SONIA GIARETTA/CHAPECÓ, VALMIR
GREIN/BALNEÁRIO CAMBORIÚ, FERNANDO BOND E MARCO AURÉLIO GOMES/FLORIANÓPOLIS

Associação dos Diãrios do Interior - AD lise .
colunaadi@cnrsc.com,br

ADIIJANA BALDISSARELl.1 COM COLABORAÇAO FERNANDO BOND, M�RCO .AURElIO GOMES E PATRJCIA
ijOMES/FlONANOPOllS

,

Associados: A Gazeta· Blguaçu em Foco· Correio do
Povo • Correio Lageàno • Correio do Sui - Destaque
Catárinense - Diário da Cidade - Diário da Manha· Diário
do Iguaçu· DiárioO Tempo - Folha da Cidade· Jomal da
Manha· Jomal O tguassu· Municipio Dia·a-dla • Nollsul·
OAUântico • O Perfil Diário· O Vale - Sul Brasil· Tribuna
do Dia • Tribuna Catarinense • Voz Regional
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O CORREIO DO POVO

VOX POPULI: ENCOMENDADA PELA REVISTA CARTA CAPITAL

. -

•

AGENCIA ESTADO
•

� Petista teria 45%
de intenção de voto

•

contra 40% do
candidato tucano

SÃO PAULO - A pesquisa
Vox Populi mais recente

mostrou que caiu a diferença
entre os candidatos Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) e Geraldo

Alckmin na simulação do

segundo turno das eleições em
.

outubro. Uma prévia da

sondagem foi divulgada pela TV
Bandeirantes e ontem, a revista ,

"Carta Capital", que encomen
.dou a pesquisa, publicou mais
, . .

numeras em seu site.

Pelo instituto de pesquisa,
Lula teriá 45% de intenção de
voto contra 40% de Alckmin

,

se a votação em segundo turno
ocorresse no início desse mês.
Na sondagem feita em maio, o
candidato do PT tinha 51 %
contra 33% do tucano.

A vantagem do presidente Lula
sobre Alckmin já caía �a
simulação do primeiro turno,
em torno de 10 pontos
percentuais, corno indicou o

Vox Populi.
O Vox Populi também

•

tor, o que favorece o candidato
do partido, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. A
.soridagem mostrou que la·
vantagem do presidente Lura
em relação ao tucano Geraldo
Alckmin caiu para dez pontos
percentuais. "A pesquisá
mostra uma tendência que está

sendo contínua. Não é um pico,

momentâneo. E o que nos

alegra é que o horário eleitoral
nem começou", disse o depJ;
tado federal Antônio Carlos
Pannunzio (PSDB-SP) ."Não
tenho dúvida de que vai haver
um segundo turno. Com o

horário eleitoral, nós vamos ver

os dois candidatos caminharem
para uma situação de empate,
sem poder afirmar um favo
ritismo de um ou outro lado", I
acrescentou o deputado. No

'

lado do PT, a aposta ainda é de

que o presidente Lula tenha

condições de ganhar ainda em

1 o de outubro. O deputado
federal Dr. Rosinha (PT-PR),
afirmou que o recuo na inten

ção de voto do presidente é

sinal de que "a campanha elei
toral realmente começou". "A
tendência é de que exista mes

mo esse movimento dos índices
de pesquisa", afirmou ele.

I

confirmou o quadro de prefe-
•

rências eleitorais detectados
nas outras pesquisas. Alckmin
é, disparado, o candidato

preferido pelos eleitores com

ganhos acima de 10 salários
mínimos (46% contra 28% de

Lula). Por outro lado, Lula ainda
bate Alckmin com folga na

faixa de eleitores com ganhos
até 1 salário mínimo: tem 57%
de intenção de voto contra

200/0.
No grupo de eleitores com

ganhos entre 5 e 10 salários,
Lula tem 34% contra 360/0 do
candidato tucano. Na faixa de
votantes que ganham entre 1 e

5 salários, o presidente tem 42%
e Alckmin tem 310/0.Por nível
formal de educação, o ex

governador paulista foi alvo de
44% das respostas contra 310/0
de Lula. Entre os eleitores que
declararam ter até. 4ª série do
ensino fundamental, o jogo
vira: Lula tem 51% de intenção
de voto contra 23% do tucano.

�

REAÇAO
Enquanto a oposição

comemorou a última pesquisa
Vox Populi, o PT apontou que a

sondagem já mostra Ulna

consolidação do voto do elei-

o

•

•

Seqüestrador de Washington Olivetto ensinou pce
I SÃO PAULO - O chefe da

quadrilha que seqüestrou o

publicitário Washington
Olivetto em 2001 foi um dos

responsáveis pela estratégia do
PCC nos atentados em São
Paulo. Conforme reportagem
publicada na sexta-feira pelo. ,

jornal Folha de S. Paulo, o

chileno Mauricio Norambuena,
.

,

condenado a 30 anos de prisão
.

pelo seqüestro, ensinou os chefes
do PCC, dentro da prisão, a

organizar os ataques.
A suposta colaboração entre

o seqüestrador chileno e os

líderes do p·CC foi descoberta

duas secretárias estaduais, da

Segurança Pública e Admi-
,

.

nistração Penitenciária. Noram-
buena, detido' no presídio de

segurança máxima de Presi
dente Bernardes, seria o

responsável pelo plano de atacar
as agências bancárias, ônibus e

revendedoras de automóveis.
Norambuena teria sugerido

os ataques aos bancos, transporte
, . .

e cornereros para tentar

"desestabilizar a ordem fínan
ceira", Mas o seqüestrador
chileno ensinou que os ataques
deveriam ser realizados com os

estabelecimentos fechados e os

pelos serviços de inteligência de ônibus vazios - a intenção disso

seria evitar criar revolta entre

a população. Norambuena seria

considerado um "irmão" ·do
PCC entre os líderes.

Resgate - Preso em

Presidente Bernardes desde
200S, Norambuena fazia parte
de uma organização radical de

esquerda que queria fazer uma

revolução socialista pelas
armas. Seu bando, contudo,
partiu para os crimes comuns,

principalmente seqüestros. Sua
aproximação dos líderes do
PCC teria como objetivo final
viabilizar a fuga deles qa
penitenciária, num resgate de

• •

cnmmosos.

fI

Governo federallibera R 1 00 mi para presídios em SP
-

SÃO PAULO - O ministro da

Justiça, Márcio Thomaz Bastos,
disse ontem que o governo
federal está liberando R$ 100
milhões do Fundo Nacional
Penitenciário para a SAP
(Secretaria Estadual da Admi

nistração Penitenciária de São .

Paulo).Do total, 50% deverá ser

usado em serviços de inteligência.
O restante deve ser aplicado em

reconstrução e aquisição de novos
presídios e equipamentos. O
ministro classífícou a liberação da
verba como uma "contribuição
extremamente importante".

T1101naz Bastos, além de

t

,

representantes da .segurança
.

federal, esteve reunido na tarde
•

desta sexta com o governador de
São Paulo, Cláudio Lembo (PFL),
no Palácio dos Bandeirantes -

sede do governo paulista, na zona
oeste da capital. O Estado vive

uma nova onda de violência
atribuída ao PCC (Primeiro
Comando da Capital). Desde a

noite da última terça (11), foram
.

atacados prédios públicos e

partículares, agências bancárias,
lojas, ônibus e forças de segurança,
O ministro voltou a afirmar que
"oferta de utilização dá Força
Nacíonal de Segurança e do

Exército está de pé". "Isso

depende de entendimento entre
o governador, comandante do
Exército e comandante do
Comando Militar do Leste."

Anteriormente, Lembo já havia
recusado a presença de tropas e

admitido apenas a colaboração
do setor de. inteligência. Nesta
semana, ele considerou que o

. reforço policial não eta
, . .

oportuno nem necessano, pois
o efetivo de segurança paulista é

o maior e mais bem equipado
entre os Estados da federação,
de acordo com o governo
estadual.

J

,
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CRISE: AUTORIDADES INTERNACIONAIS CRITICAM VIOLENCIA

,I
LÍBANO - Aviões isra-

elenses destruíram o edifício
onde mara o líder do
,

Hizbollah, xeque Hassan
,

Nasrallah, ontem, em mais
, I ,

uma ação da ofensiva militar
I,

q_ue já dura dois dias no sul do

Líbano. Após a ação,
Nasrallah -que não estava no

local no momento do ataque
deu declarações por telefone
à TV libanesa, prometendo

,

vingança.
"Vocês queriam uma

guerra declarada, Vocês terão ,

"f' "\!'
uma guerra , a irmou. voces

,

escolheram ir à guerra com

uma nação ( ... ) que possui
capacidade, experiência e

coragem", afirmou Nasrallah.
O prédio, que fica em uma

área de alta segurança ao sul
de Beirute, abriga a sede do

grupo, além de casas de
líderes do Hizbollah. Fumaça
foi vista sobre a capital após
quatro explosões quase
simui t â'n e as. Uma quin ta

"

explosão atingiu a região em

seguida. Segundo redes de TV
locais, uma ponte do sul de
Beirute foi atingida. A força
aérea .israe l e nse também

alvejou a estrada que liga
,

Beirute a Damasco pela
segunda vez. A força aérea

israelense intensificou os

ataques contra o Líbano
ontem e concentra-se em

minar a infra-estrutura do
Hizbollah. Aparentemente, a
intenção é impedir o envio de
armas e ajuda de países
vizinhos ao grupo extremista

no Líbano.
Um míssil foi .Ian

ç
ado

contra a estação de rádio de
AI Nour, na região de Harer
Hreik, ao sul de Beirute, mas
não atingiram o alvo e os

mísseis caíram sobre um

, prédio de apartamentos. Não
houve relato de vítimas e a

estação continuou realizando
transmissões.

Aviões israelenses atin

giram o aeropor,to
internacional de Beirute por
três vezes desde a quarta-feira
(12). A sede da rede de TV
AI Manar, ligada ao

Hizbollah, também foi
atacada. '

Mais de 300 foguetes
Katyuscha atingiram 20
cidades israelen-ses vindos da
fronteira com o Líbano,

,

,

matando dois civis e ferindo
mais de 140. Os ataques de
Israel mataram 66 pessoas no

Líbano -ern sua maioria civi

e deixaram ao menos 200
feridos. Entre os mortos, está

uma família de brasileiros, o

professor libanês Akil Merhi,
34, sua mulher, Ahlam

Merhi, 28, e dois filhos do
casal. Eles moravam em Foz
do Iguaçu (PR), estavam em

férias no Oriente Médio e

deveriam retornar para casa

no fim de julho.

EVA
O presidente americano,

George W. Bush, defendeu a

ação israelense na reunião do
G8 ocorrida ontem em São

Petersburgo, mas expressou o

temor de que os ataques
enfraqueçam o governo,
libanês. Bush prometeu ainda

\

pressionar Israel para que

poupe as vidas inocentes,
apesar da inten-sificação dos

,ata,ques no' Líbano. A
,

secretária de' Estado
americana, Condoleezza Rice,
pediu que Israel se contenha
e exigiu que a Síria controle

•

o Hizbollah. O presidente
iraniano, Mahmoud Ahrna

dinejad, afirmou que

qualquer' ataque de Israel
contra a Síria gerará uma

'dura resposta' do mundo
islâmico. ,A União Européia
(UE) e a Rússia criticaram a

ação de Israel, dizendo que ela
é "exagerada".

CRISE
•

O Hizbollah -que deseja
libertar prisioneiros detidos
em Israel- realiza ataques
freqüentes com foguetes na

fronteira do sul do Líbano
desde 1996, quando Israel
realizou uma ofensiva compra
o grupo extremista 11a região,
que durou 17 dias. A atual
criseteve início há dois dias,
quando o grupo extremista

anunciou o seqüestro de dois
soldados israelenses. Em troca

da libertação dos dois reféns,
o grupo exige a libertação de
detentos. Entre eles, está o

extremista Samir, al Quntar,
,

que cumpre 542 anos de

prisão e é acusado de, um

seqüestro ocorrido em 1979,
no qual o israelense Danny
Haran, 28, e sua filha de

quatro anos foram mortos.

Autoridades israe-lenses

rejeitaram a exigência. Israel
acusa o Líbano' de ser

responsável pelas ações do
Hizbollah, grupo apoiado pela
Síria e pelo Irã que possui
membros no Parlamento e no

governo libanês.

Guarda dos EUAterá 6.000 homens na fronteira doMéxiéo
MÉXICO - Os Estados

Unidos terão 6.000 soldados em
sua extensa fronteira com o

México em 1 o de agosto, em

.apoio aos agentes policiais da
Polícia de Fronteiras, afirmou
ontem o chefe do Escritório da
Guarda Nacional, te-nente
general H. Steven Blum.No

entanto, disse que "isso não é

uma operaçãomilitar, nem uma

demonstração de forças".
A operação "Jump Start",

que começou em 1 Q de junho,
. contará cerca de 50 mil
soldados dos efetivos estaduais
ern turnos de três semanas, ao

longo dos próximos dois anos,
ern uma região pela qual mais
de 1 milhão de imigrantes
ilegais atravessam a cada ano.

-

•

Em entrevista coletiva no

Pentágono, Blum disse que
outros 8.000 soldados da

\

GuardaNacionai participam do
controle de incêndios florestais
em diversas áreas do país.

"Ao mesmo tempo,
estamos preparados para a

temporada de furacões, que,

'segundo os meteorologistas,
este ano poderia trazer fortes
(ciclones) não só no suldo golfo
(do México), mas também ):10
litoral atlântico e ao norte, até
Nova Inglaterra", acrescentou
Blum. "Redobramos nossos

esforços do Maine ao Texas, e

as tropas estão mais bem
instruídas e equipadas para

I enfrentar a temporada de
I

furacões", disse o responsável

militar. Em maio, no meio de
um intenso debate nacional
sobre a reforma das leis sobre

imigração, o presidente
americano, George W. Bush,
anunciou o envio da Guarda
Nacional para apoiar a Polícia
de Fronteiras, que é um corpo

policial e ,não depende do

Pentágono, enquanto esta
,

a-umenta o número, de seus
•

agentes.
Blum insistiu no caráter

civil da operação, que, segundo
ele, nem sequer recebeu esse

nome do Pentágono, mas do

Departamento de Segurança,
Nacional, sob cuja autoridade

operam .as agências de
alfândegas, fronteiras e

imigração dos EUA.

I

Farc matam dez e seqüestram
170 pessoas na Colômbia

•

COLÔMBIA - A guerrilha,
marxista das Farc (Forças
Armadas Revolucionárias da

Colômbia) matou dez
trabalhadores e seqüestrou 170

pessoas, inclusive mulheres e

crianças, numa selva perto da
fronteira com o Panamá,
afirmou ontem Julio Ibarguen,
governador doDepartamento do
Choco, noroeste do país.

Segundo Ibarguen, os

seqüestrados são lenhadores e

seus familiares, que trabalhavam
e moravam temporariamente na
selva do Darin, foram capturados
numa zona florestal a várias

,

horas de Riosucio, na fronteira
formada pelo rio Truandó.

O ministro colombiano da
Defesa, CamiloOspina, disse que

. -, " "
a situaçao ,e preocu-pante,
embora tenha sinalizado que

esperará, um informe dos
comandantes militares envia

dos àzona.
Ontem, num relatório

inicial, as autoridades regionais
tinham indicado que os

seqüestrados eram 35, dos quais
cinco puderam fugir e deram aviso

a oficiais locais. O governador
lbarguen atribuiu o ataque a um

,

frente da Farc que opera na zona.
O comandante das Forças

Armadas da Colômbia, general
Carlos Ospina, informou que
unidades do Comando Conjunto
do Caribe, apoiadas por

helicópteros da ForçaAérea e por

embarcações da Marinha, foram
mandadas à região para tentar

-

livrar os seqüestrados. "E uma

zona muito, complexa", disse

Ospina.Fredy Lloreda, secretário
do governo do departamento do
Choco, disse que o governo

regional solicitou à Comitê
Internacional da Cruz Vermelha

(CICV) que enviasse uma

comissão para intervir e pedir aos
rebeldes que liberem os .

seqüestrados. Há um ano, as Fare

seqüestraram outros 25
lenhadores na mesma zona, dos

quais 23 foram libertados pela
guerrilha e dois riunca

apareceram.

1)

Escolas' ensina na Espanha
que família gay é comum

MADRI - Uma nova

matéria chamada "educação
,. " . . , .

civica val ensinar as cnanças
espanholas de dez anos que ter
duas mães ou dois pais é tão
normal quanto ter uma

família tradicional. A
,

discipl ina; . cujo último

projeto foi apresentado na

Comunidade Autônoma do
Ministério da Educação,
informa o jornal espanhol "El
Pais", responde a uma inici

ativa parlamentar aprovada
em 21 de junho e representa
um aspecto daLei Orgânico
de Educação (LOE) que
.entrará em vigor em 2007. O

objetivo mais inovador da

disciplina, que ,será

obrigatória e equiparada em

importância a matérias como

línguas e matemática, é fazer
com que alunos do último ano

da escola primária e primeiro
da escola secundária compre
endam que existem vários tipos
de família, inclusive a

homossexual. "Educação
/'. ". ",. "

CIVICa j a existe em outros

países europeus e busca ensinar
o funcionamento e o valor das

instituições. Também procura

impor valores morais, entre
eles a tolerância e o respeito

,

pelas diferenças como forma de

convivência, mas sobretudo o

pleno reconhe-cimento de
cada escolha sexual, sem discri

minação.Esse aspecto foi

rejeitado em especial pela
Confederação de Centro de
Ensino, que representa os

colégios mais conservadores.

,

NOTA DE AGRADECIMENTO
Às 9hs e 30 min. do dia 30 de junho de 2006 nos deixou Rolando

Strelow...

Todos nós sofremos com a perda!
Perder alguém é realmente muito triste, ainda mais quando se trata

de alguém tão amado e tão atencioso e querido como nosso pai.
Temos a sensação de que vamos nos perder também, nos falta o

- "

chão, o céu .. ;
Porém aos poucos nos recuperamos, ainda mais quando podemos
contar com amigos acolhedores que estão prontos para nos acariciar
e confortar,

Assim viemos agradecer aqueles que puderam estar presentes e

aqueles que mesmo distantes oraram pelo excelente marido, pai,
avô, bisavô, amigo e companheiro que foi Rolando Strelow,
agradecemos pelas flores enviadas ,e sabemos que agora ele está

longe, porém, descansa em paz,

A famflia convida para o Culto memorial que será realizado dia 30 de,

julho de 2006, às 9hs, na Igreja Cristo Bom Pastor- Rio Cerro II

Família Strelow

•

'. BREVES

-

NA ESPANHA

...Mortes
O número de mortes ocorridas
no pior acidente de metrô da
história da Espanha subiu para
43 ontem quando uma mulher
morreu no hospital por causa
dos ferimentos sofridos no

acidente da semana passada,
disse uma funcionária do
governo de Valência.A
identidade da mulher de 40
anos não foi revelada. Ela era

natural de Torrent, uma cidade ,

I

vizinha de Valência onde
moravam outras 20 pessoas
mortas na tragédia.Quatro
pessoas continuam internadas
em hospitais de Valência para
tratar ferimentos sofridos no

acidente, prosseguiu a

funcionária db govemo local
sob condição de anonimato.

NO REINO UNIDO

...Repulsa
A decisão de uma revista
italiana de publicar uma foto da
princesa Diana agonizando
espalhou raiva na Grã Bretanha
ontem, com os tablóides locais
liderando os protestos contra a

imagem e os filhos da princesa
expressando tristeza com a

veiculação.A foto em preto-e-
branco veiculada na revista Chi,
baseada em Milão, mostra a

princesa recebendo oxigênio
nos destmços do carro que
bateu em Paris, no acidente que
a matou, em 31' de agosto de
1997. A foto foi extraída do'livro
"Lady Diana: A Investigação
Criminal", do autor francês
Jean-Michel Caradec'h. Os

príncipes William e Harry, filhos
de Diana, divulgaram um

comunicado dizendo que
estavam "profundamente
entristecidos" com a

publicação.

NA ALEMANHA
,

...Suástica
Um homem de 29 anos que
tatuou a suástica em seu peito e

em seu braço foi obrigado pela
polícia a usar uma camisa ou

qualquer outra vestimenta para
cobrir o símbolo nazista.O
homem, cujo nome não foi
divulgado, estava cernrnanoo
na praia de Usedom, um balne-
árío no noroeste da Alemanha,
fronteira com a Polônia, lugar
bastante freqüentado por
turistas durante a férias.
Algumas pessoas viram as

tatuagens e chamara a polícia.
O dono da tatuagem poderá ser

indiciado pelo uso de símbolos
que ferem as leis do país.

NA VENEZUELA

...Viagem
O Congresso da Venezuela

aprovou uma viagem do

presidente Hugo Chávez por
sete países, incluindo Irã e a

Bielo-Rússia, mas não a Coréia
do Norte, como estava previsto
inicialmente. A Assembléia
Nacional da Venezuela aprovou
o pedido de Chávez para visitar
o Brasil, Argentina, Bielo-

,

Rússia, Catar, Irã, Vietnã e a

Rússia de 19 de julho a 10 de
agosto, disse Ganos Escarra, ,

presidente do comitê de
relações extemas da casa.
Escarra disse que a viagem
será importante para
investimentos, mas sem

,

elaborar a frase.

,� Nasrallah não estava no local e prometeu
r:yagir com guerra aberta

, I
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FOX 1.0 2P
a artir de R 26.990,00
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No aniversário de 130 anos de Jaraguá do Sul, a (araguá financia sua 1 a parcela para 130 dias.
.

'

I '

I

'I li

•

GOL 1.0 G4 • 2P
a partir de R 23.390,00'
c taxa 0,49%
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BORA
a partir de 'R 56.820,00
c/taxa de 0,99%
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Garantia

•

anos
E1 Volkswagen ti

•

•

ULTRAPASSE O DESEJO COM A SATISFAÇÃO

RUA BERNARDO DOR�BUS(H, 800 • JARAGUÁ DO SUL •

,

3274.6000
Gol 1.0 taxa de 0.49% com 600/0 de entrada-saldo em 12X. Bora taxa de 0.990/0 com 50% de entrada-saldo em 24X.

*Ofertas válidas até 17/07/2006. *Imagens de cunho meramente ilustrativos.
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