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A Escola Estadual de Educação Básica Prefeito Lauro Zimmermann foi
interditada ontem pela Vigilância Sanitária de Guaramirim,

.

Um dos

problemas mais críticos foi a água imprópria para consumo utilizada na
.

cozinha.Além disso, as merendeiras não tinham atestado de saúde para

manipular alimentos, algumas salas estavam com vidros quebrados, fiação
,

elétrica exposta e forro em mau estado de conservação, Cerca de 1,100 alunos

\

perderão aulas caso as adequações não sejam feitas no período de recesso, que vai

até o dia 28. Também foi suspensa a reposição, que estava sendo realizada em

virtude da greve dos professores. Na semana passada, a Vigilância Sanitária de
Jaraguá do Sul interditou oesalão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, utilizado
pelos mais.de 900 alunos da Escola Estadual Lilia Ayroso Oechler, desde agosto do
ana passado.
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�4 EDITORIAL
•

Em respeito aos cadáveres
produzidos pela orida de

,

.violência que engolfa o

[cotidiano de São Paulo a Ilação
:deveria responder a algumas
,perglliltas cruciais: quando
começa o caos? Será que já

jCOnleçou? Teria o país realizado
'o desejo que persegue desde
lS00? Foge-se das respostas por
.medo de que elas conduzam à
,

:grande revelação. Que levem à
,

: verdade irrefu tável. Que guiem
:à percepção de que o Brasil

encontrou-se, finalmente, COl11
-

,o insondável. E uma pena.

compartilhamenro de culpas. E,
corno sabem todos, ninguém é

culpado pelo caos. Ou, por
outra, todos são culpados,
menos o último entrevistado. O
caos é sempre culpa do outro.

Não 11á quem se disponha a

partilhar o caos. De resto, um

eventual entendimento
deixaria os gestores do caos sem
ter o que debater. Se o caos fosse
eliminado eles seriam forçados
.a se dedicar a tarefas menores.

Trabalhar, por exemplo. A
resolução do caos transformaria
o Brasil num tedioso inferno de

; � A lógica deveria dar a luz a um entendimento.
,

! Mas a política, parafuso espanado que rodopia a

: esmo, não segue a lógica
•

: Corre-se o risco de deixar

.escapar a última chance para

, recomeçar do zero. Da capo,

I
COll10 dizem os músicos. Se era

: de caos que o país precisava para
I construir ll111 recomeço,

i haveria ruatétia-prima de sobra.

! A lógica deveria dar a luz a uru

! entendimento. Mas a política,
i parafuso espanado que rodopia
! a esmo, não segue a lógica.

A lógica pede urn

,
,

,

i. FRASE

problemas resolvidos.O fim do
caos também não faria bem à

religião. Edir Macedo não teria
mais demônios a exorcizar. E a

manutenção da mansão de
Miami ficaria comprometida. O
extermínio do caos não dá lucro.

Que seria da indústria de grades,
de porteiros eletrônicos e de
alarmes sem o caos? A que

reengenharias teriam de se

submeter às firmas de segurança

privada, mui tas

comandadas
delas

por ex-

comandantes da polícia? A

eliminação do caos também não

interessa à academia. O caos é a

musa dos intelectuais.

Proporciona-lhes uma
•

reconfortante sensação de
utilidade.. Dá-lhes boa

,

consciência. Sem o caos, faltaria

inspiração para as grandes teses.

Haveria uma legião de
doutorados no inócuo. A

imprensa tampouco se interessa
,

pelo fim do caos. Sem a ameaça
à ordem social, os jornais não

teriam o que pendurar nas

manchetes. O caos dá às

primeiras páginas a estética da

urgência que seduz os leitores.

Opiniões como essa que você

está lendo perderiam o

sentido.Como a ninguém
interessa acabar com o caos,

resta ao Brasil cumprir o seu

destino de nação inviável. O
caos eterno é a prova de que

países também podem ficar de
miolo mole, sair, do sério e

cometer suicídio. O Brasil é a

inviabilidade "full time". Por

sorte, o país é feito à base de
caos. Se fosse feito de lógica,
faltaria material.

:,-----------------------------------------------------------------------------�
,

"Acho que dei umas quatro pauladas em cada um, mas não tenho certeza".

.Oaniel Cravinhos, que mudou a versão, inocentou o irmão Christian e assumiu sozinho a morte dos pais
da ex-namorada Suzane Von Richthofen
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'Contribuintes catarinenses.
,
têm Código de Direitos

,

,

i Pouquíssimo divulgada, talvez
! por falta de interesse político das

•

i autoridades legislativas e do
,

próprio executivo, uma signifi
cativa conquista dos contribuin
tes do Estado de Santa Catarina:

, desde janeiro deste ano encontra-
se em vigor o Código de Direitos
e Deveres do Contribuinte

: Catarinense - Lei Complementar
,

: (Estadual) n? 313, de 22 de
,

dezembro de 2005.
Obviamente traz muitos

deveres para o contribuinte e

também concede algumas garan-
-

tias ao Poder Estatal. Correto e

justo. Talvez alguns exageros à caça
dos incautos, 111as com esses basta

algumas precauções.
Num sopesarnento entre

direitos e deveres, erros e acertos,
sem dúvida que há Uln saldo

positivo em favor dos contribuín
tes. Princípios como o da legali
dade expressa, da publicidade dos
atos públicos, .da parcimônia das

sanções, do direito de informação
e princípalrnente, do devido

processo legal ficaram assegurados
emuito claros.

O pleno acesso às irrformações,
por exemplo, concede ao Contrí
buinte o direito de obter, através
de Consulta, o posicionamento da
Fazenda Estadual a respeito .de

qualquer dispositivo legal vigente,
não sendo mais necessário que

esteja havendo a prática de atos

relacionados com a norma legal
questionada. Isso possibilita ao

contribuinte obter previamente o

entendimento do fisco, antes de
decidir-se' por determinado
comportamento ou da tomada de
uma decisão.

/

A praticidade no

aproveitamento de respostas
exaradas em consultas realizadas

por outro contribuinte, bem
como a obrigação e respon
sabilidade da administração
pública pelo entendimento

proferido, também torna o

relacionamento e o cumprimento
das ordens mais adequada e

simples.
Ameniza em determinadas

circunstâncias, as multas
sancionatórias, assegurando o

direito de defesa" seja na esfera
adrnirustrativaou judicial, sem que

seja imposta qualquer penalidade
•

por ISSO.

As revogações das normas

legais passam, obrigatoriamente, a
ser expressas. A praticidade de tal
mandamento significa segurança
jurídica ao conrribuinte que se vê

envolvido por um emaranhado de
normas legais, com dúvidas

Célia Gascho Cassuli,
Mestre em Ciência
Jurídica e Advogada na

Cassuli Advogados
Associados.

freqüentes sobre a qual dos
comandos deve se subordínar.

Embora numa interpretação e

integração de todo o sistema

jurídico já fosse possível obter esse
direito, agora com o Código é

expressa a presunção de legiti
midade dos atos praticados pelo
Contribuinte, competindo ao fisco
o dever de prova quanto à prática
de eventuais fraudes fiscais.

Assegura-se também a respon
sabilidade estrita pelos atos

praticados, a impossibilídade de

vinculação de débitos de terceiros
a pessoa não relacionada ao fato

,

gerador do tributo e o dever de

cumprimento de prazos (antes
inexistentes) por parte da
autoridade fiscal administrativa.

Existem sim, como dito, algu
mas inconstitucionalidades, como
o direito de divulgação do nome

de devedor inscrito em dívida
ativa. No entanto, o resultado que
se apura, no cômputo geral, é
francamente vantajoso para os

contribuintes.
-

E importante que todos leiam
e se informem. De nada adianta as

entidades de classe semobilizarem
na busca de direitos, como foi o

caso, para em seguida os benefi
ciados deixarem de aproveitar-se
por falta de conhecimento.

•
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Blogs e campanha eleitoral
Todo mundo quer ter um blog. De Bruna

Surfistinha a Cristovam Buarque. O prefeito do
Rio de Janeiro, CesarMaia, foi o pioneiro, mas já
desistiu. Há lugar para todos na blogosfera: são

, 47 milhões de blogs nomundo. O volume dobra
a cada seis meses. Todos querem opinar, não

-

apenas informar. E tanta exposição, que os críticos
damídia estão dizendo que a opinião virou a 110va

pornografia na web. No mundo político, não é

diferente. Na blogosfera, a campanha eleitoral já
começou. Chegamos à tão sonhada democracia
direta. Não precisamos mais de intermediários.

Agora os políticos podem falar diretamente com
seus eleitores. Pressionados pela opinião pública,
que cobra transparência e atitudes corretas,

alguns eleitos já prestam contas de seus atos na

Internet. O deputado socialista espanhol Rafael
Estrella publicou a lista de seus colaboradores,
apoiadores financeiros e contatos na mídia, com
nome completo e e-mail. Nos Estados Unidos,
vários políticos se relacionam com seus eleitores
via Internet.

O PT já anunciou que vai incluir no site de

campanha de Lula links de blogs e comentários

favoráveis ao candidato. Geraldo Alckmin,
candidato do PSDB à Presidência da República,
pretende seguir o mesmo caminho. Mas o

professor Cristovam Buarque, ex-reitor da UnB
e candidato peloPDT, já se adiantou, e lançou seu

-

próprio blog. E só entrar no Google, o mais

famoso motor de bus.ca e digitar "blog do
Cristovam". Es tá lá a fotinho do senadl

,

simplesmente Cristovam (sem o Buarque) para
íntimos e não íntimos. .)

O desenvolvimento das tecnologias (satélite,
cabodífusão, fibras ópticas) permite cada vez ma�,a
presença de vários atores sociais no espaço
midiático, E se comunicar diretamente com o

-'

público via Internet é Ulna operação extremamente
eficaz e pouco onerosa. Iq

Mas o que diz a legislação eleitoral sobre blqgl!
Não sabemos ainda. O fenômeno é muito receott,
Ninguém controla a rede mundial de computado}�s
Se amoda pega, o blog será o novo paradigma desta
campanha eleitoral, sem limite de tempo nem

espaço. Quem sabe Heloísa Helena, do P-Sol, q,�e
terá poucomais de umminuto naTv, possa alca�rr
1 milhão de visitas na web. r'

. lU

.Assi� como os blogs representam um esp��o
de jornalismo de autor e de identidade profissionalI

no campo das mídias, no campo da política éles
podem servir de espaço de transparência onde c�da
candidato poderá realmente "mostrar a cara", s��
intermediações. Em vez de campanhas milionárias
é omomento de criar uma intimidade com o eleitor

, '

através de uma janelinha aberta na imensidãoJdo
ciberespaço.

Zélia leal, jomalista e professora da Faculdade de

Comunicação da Universidade de Brasília
/ '
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sabe da fragilidade desta associação de idéias. 'i

Assessoria de comunicação social (ACS) deve

reunir, sim, profissionais que não sejam apehas
jornalistas. O trabalhomais específico - a assessóra
de imprensa (AI) -, não. É exclusivo de quem t�nl
formação para executá-lo, com uma correta noção
de notícia. E o argumento da Aberje acaba send

�. , � . -

contrano as suas propnas pretensoes ao atestar a
i

total confusão existente, prejudicial, inclusive, �os
relações públicas, colegas de ACS, mas não, po,
embasamento técnico divergente, de AI.

, '

Cabe, aqui, um exercício hipotético em uma
situação considerada amais ideal possível. Se, pa�i a
função, um assessorado pudesse escolher entre db�
profissionais de igual capacidade, um deles jornalUta

,
"

profissional e outro não importa de que área, ambo
com idênticas qualidades e capacidades, que OrÇa0,
seria a mais lógica? Caso a resposta venha pelo lado
dos conhecimentos - saber o que é ou não notí�ia,

,

redigir um texto dentro das convenções utilizadas
regularmente nos veículos de imprensa e ter idéia

'fi

clara das rotinas de trabalho destes, para citar apenas
I

algum aspectos - não hámargem para dúvida. Ganha
o jornalista, que tem no seu currículo universitário
conteúdos a garantir o correto exercício destas
funções, enquanto outros profissionais, quandb o

fazem, vêem estes temas de forma superficíaloe
muito resumida. Escolha diferente só se explica Par
questões de cunho pessoal ou por aquelas qu�"
representam exploração de mão-de-obrá bar�ta,
perspectiva onde se inclui a constante luta pela
desregulamentação da profissão de jornalista, aliás,
como todas as desregulamentações, assunto m�ito
caro a algum neoliberais de plantão.

u

Elisa Kopplin e luiz Artur Ferraretlo são autores do'livro
Assessoria de imprensa - Teoria e prática

,

Os te�os para esta c?luna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail

re�açao@Jornalc,Orrel?dop�v�.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal1 9. E obngatono Infonnar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados) .

Qual o papel de uma assessoria de imprensa?
A respostaóbvia a tal pergunta está na suaprópria
denominação. Pode-se, de fato, propor a seguinte
definição para este tipo de trabalho: serviço da
assessoria de comunicação social que realiza a

intermediação da comunicação entre uma

empresa, entidade ou pessoa física e os meios de

comunicação, tendo como matéria-prima a

informação e, como processo, sua abordagem na

forma de notícia, utilizando técnicas próprias do
, Jornalismo.

Qual, portanto, o profissional que deve se

encarregar desta função? A resposta soa

igualmente óbvia: quem possui formação para
tal. E quem possui formação para tal é o jornalista
regularmente diplomado. Constatação deste grau
de obviedade, sabem os verdadeiros profissionais
de imprensa, não deveria sequer ser notícia por
não ter aquelas características de excepciona-

,

lidade dentro do cotidiano que garantem a um

fato ou opinião despertar o interesse do público.
Daí certa estranheza com a repercussão do

projeto aprovado pelo Congresso Nacional,
complementando o Decreto-Lei n.972, de 17 de
outubro de 1969, que dispõe sobre o exercício da
profissão de jornalista. De autoria do deputado
federal Pastor Amarildo (PSC-TO), para terem

validade, as alterações aindadependem de sanção
presidencial.

Saindo em defesa da categoria que representa,
o Conselho Federal de Relações Públicas

(Conferp) manífestou-se, destacando que a

regulamentação doJornalismo existente remonta
à época da ditadura militar e, deste modo, soaria
como se estivesse a ferir o livre-arbítrio. Todo

profissional que viveu nas redações as agruras do

regime de caserna imposto à sociedade brasileira

•

......__ __),,:
•

, ,
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INTERESSE PÚBLICO: COMUNIDADE VAI MONITORAR CONCESSIONÁRIA,

o ob
I,
�
I
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,

p "éELSa MACHADO
o I

,

o I)�n Proejto de lei do
e

,�pnrefeito Bertoldi
'�está na Câmara

:' :]pra ser votado

1 f:]?,: }ARAGUÁ DO SUL- Está na

1 Ileâm�ra de Vereadores para ser

� :J�6tado em regime de urgência
[ '[15l'ojeto de lei do prefeito Moacir

Bertoldi (PL) propondo a criação
I oat Conselho Consultivo do

Illffansporte Coletivo, órgão
'�ólegiado de caráter consultivo
G�[nculado ao Gabinete do chefe

rr�ó Executivo. Pelo projeto, o

I�bnselho será integrado por
"I( I'll

representantes da empresa
°éoncessionária do transporte
coletivo urbano, da prefeitura, da

, Câmara ,e de entidades repre
sentativas da comunidade. Terá

,

como finalidade formular e propor
diretrizes de ações governa-

'

mentais voltadas à promoção de

políticas públicas de transporte
coletivo, "visando assegurar a

coordenação harmônica da

política municipal de transporte
-

�IFJoletiv9 e, sua perfeita integração ,

I,J:çpm as necessidades reais da

r,i�9munidade", diz o prefeito. Será
IIlge competência do conselho,
oif9rmular diretrizes da política

<

de Transportes Rodoviários de

Passageiros de Jaraguá do Sul e

Região, a Câmara de Dirigentes
Lojistas, a União Jaraguaense das

Associações de Moradores e

PolíciaMilitar. Sem remuneração,
osmembros, commandato de dois
anos, incluindo titulares e

suplentes, com exceção dos

representantes da prefeitura, serão
indicados livremente pelas
entidades que representam, sendo
todos nomeados por portaria do

prefeito. O presidente, vice
presidente e secretário serão

eleitos pelo voto de dois terços dos
membros do conselho. O restrito

universo dos setores represen
tados já antevê discussões no

legislativo. Estudantes de escolas

públicas e privadas, DCE daUnerj
e Centro dos Direitos Humanos,
por exemplo, não foram incluídos.
O projeto não cita, mas o conselho
é parte integrante do projeto que

implantará o sistema de trans

porte coletivo integrado (Trans
jaraguá), obra que deveria iniciar
no próximo mês de agosto.
Entretanto, sem os recursos

pleiteados junto ao BNDES

(Banco Nacionai de Desen
volvimento Social), cuja liberação
era esperada ainda no primeiro
semestre deste ano, não há nova

data projetada.

Freqüêncla dos servidores terá controle com relógio eletrônico
toq }ARAGUÁ DO SUL- O termo de

ajustamento de conduta
£J�I
tormalizado entre a prefeitura e o

Bl�inistério Público, para1,j()I' _
(,

.
'

1l11plantaçao de sistema de

�J&'ntrole dohorário a ser cumprido
God.'
.por médicos contratados pelo
o�fuunicípio vai virar lei e com

�,p.aior abrangência. ,Com a
( "rnstalação de relógios eletrônicos
?'G,��e já vêm sendo adotados por
Gl�t
muitas empresas privadas. Diz o

?JJíl'

8rf,refeito Moacir Bertoldi em

.projeto de lei complementarorn

�gf,nviado à Câmara de Vereadores,
o fjpe o objetivo maior é promover

U(,ojcontrole da freqüência diária dos
'J servidores municipais nos órgãos
[Jq
_
ou unidades em que estiverem
li r)

.lotados, facilitando o
ff)Jf.

.cl:¥erenciamento de todos os

,?'c�rocedimentos do, registro diário

01
da jornada de' trabalho. Pelo
III

Transporte coletivo deverá ser analisado pelo Conselho

municipal de transporte coletivo,
a serem implementadas pela
prefeitura, promover estudos,
debates e pesquisas sobre a

realidade do transporte coletivo,
corn vistas a contribuir na

elaboração de propostas de

políticas públicas, apresentar
propostas de políticas públicas e

outras iniciativas que visem

assegurar a melhoria do trans

porte coletivo; acompanhar e ava
liar o cumprimento da legislação
pertinente ao Sistema de Trans

porte Coletivo de Passageiros do
. , . '.'

Município de [araguá do Sul;
acompanhar e avaliar o fiel

cumprimento das obrigações
pactuadas, a consecução dasmetas

próprio texto da mensagem
encaminhada ao Legislativo, o

chefe do Executivo evidencia que
-

tal controle, hoje, ainda é falho. E
o que diz o parágrafo único do

artigo 10; os servidores lotados em

órgão ou unidade administrativa
onde o relógio eletrônico GU

mecânico ainda não tenha sido
instalado ou apresente defeitos,
registrarão a freqüência através

de cartão manual. Os centros de
ensino e os postos de saúde

equiparam- se às unidades
administrativas, segundo o projeto

\ que, em seu artigo 3° diz que as

jornadas de trabalho dos servidores
,

deverão constar em relatório
devidamente arquivado na área de
recursos humanos, contendo o

nome, cargo, carga horária, o

horário inicial e o final de cada

turno, incluindo os intervalos.

e a realização dos investimentos
assumidos pela concessionária
dos serviços' de transporte
coletivo. E, ainda, manter

atualizadas as informações sobre
"., " .. ,...,

caractensncas tecrucas, situaçao
e capacidade das vias de rodagem,
equipamentos, instalações e

meios do sistema municipal de
transporte coletivo, bem como

sobre os planos aprovados e em

execução e propor sobre

percursos, linhas, freqüência,
tempo de vida útil dos veículos
,usadQs, e a adaptação dos veículos
para o uso de portadores de
deficiência. Junto ao conselho
estarão representados o Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas

No registro de freqüência diária
dos servidores da Administração
Pública Municipal, não serão

consideradas as marcações
anteriores às 7; 3 O horas e

posteriores às 17 ;00 horas, já que
horas extras só serão liberadas com

autorização expressa do prefeito,
secretários ou titulares de

autarquia ou fundação mediante

solicitação fundamentada do chefe
da unidade administrativa a qual
o servidor pertencer.

,

O modelo de relógio ponto a

ser instalado marcará auto

maticamente o período de
descanso do servidor previsto em

lei, independentemente se ele se

afastar ou não do local de trabalho.
Pelo projeto, será concedido
horário especial ao servidor

estudante, quando comprovada a

incompatibilidade entre o horário

escolar e o da unidade admi

nistrativa, sem prejuízo do
exercício do cargo, e exigida a

compensação de horário,
mediante apresentação de ates

tado fornecido pelo esta

belecimento de ensino, com
provando a condição de aluno e o

,

horário escolar. Será considerado
como falta grave registrar a

freqüência de outro servidor,
danificar o relógio eletrônico de

ponto ou sua rede de alimentação,
rasurar o cartão ponto ou controle
de horário. Chefes de gabinete,
procurador geral do município,
controlador geral do município,
secretários; diretor-geral do
Samae, diretor-presidente e

superintendentes do ISSEM,
presidentes de Fundações e

diretores estão desobrigados do

registro de ponto.

, ,

-Becursos para presos já são maiores que para educação
FLORIANÓPOLIS- Audiência

pública realizada pela Assembléia
ItB1'1' deverá
ont egis ativa, que evera ser
,

"'ampliada com visitas a delegacias
e penitenciárias das regiões mais

r'críticas do Estado, mostrou

números preocupantes. Convoca
dos pela Comissão de Segurança
Pública para prestar esclareci
mentos sobre o assunto, o diretor
do Deap (Departamento de

Administração Penal) , Carlos
'.

I

Roberto dos Santos, e o delegado
de Brusque, João Lipinski, aler-

. ,.., ,. .

taram para a situaçao caótica em

que se encontra o sistema prisional
,

do Estado.

Segundo o diretor do Deap, de
2003 até hoje o número de presos
nas penitenciárias de Santa
Catarina subiu de 5.980 para
9.382. Nesse contingente não

estão incluídas cadeias e dele

gacias, que não sâo subordinadas

àquele departamento. Santos disse
que apesar de' reformas, amplia
ções e remanejamentos de presos,
há falta de vagas, o que torna

caótica a atual situação. "Se não

tomarmos medidas urgentes a

tendência é uma explosão
carcerária", afirmou. Disse
também que o Estado gasta mais

com o sistema prisional do que em
educação, mas sem respostas
efetivas para atingir o ideal.

,

O delegado de Brusque
declarou que no Vale do Itajaí e
em Tijucas há presos em delega
cias, o que contraria a lei de

, execuções penais. Além disso, há
faltade funcionários e de comida

para alimentar os presos. João
Lipinski afirmou que nos últimos
meses foram expedidos 280
mandados de prisão, que não

foram cumpridos por falta de

vagas.
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Mãos limpas?
Interessante observar como o patrimônio pessoal de agentes
públicos acaba crescendo de maneira vertical ao longo de um

mandato, ou em pouco tempo à frente de cargos de escalão

superior. E, também, de prestadores de serviços terceirizados
pelas prefeituras. Agora mesmo, embora falido e devendo em

bancos, um deles comprou casa à vista por R$ 250 mil e um
carro zero. Outro acaba de se mudar para apartamento que
comprou, novinho em folha. Que se saiba, nenhum, nem outro

ganhou em loterias ou que tenham recebido herança.

,

E fácil
Agentes públicos deveriam
se sujeitar à mesma lei que
rege a vida de políticos
quando se candidatam a

carços eletivos. Ou seja,
declarar à Justiça todos os

bens patrimoniais antes de
serem efetivados nos

cargos. Como fazem aqueles
que se disputam cargos
eletivos à justiça eleitoral.
Serviria para mostrar que,
de fato, têm as mãos limpas
como costumam dizer.

,

Pesquisas 1
Começaram as pesquisas
eleitorais. E deixam as

dúvidas de sempre. Por

exemplo: quando
, .

anunciam um universo

superior a mil eleitores
consultados em 50
cidades, por que não se

revela em quais delas
isso ocorreu? Aí sim se

poderia ter uma projeção
confiável, comparando os

números com a base
eleitoral de cada um dos

prete n dente s.

Pois é
Perguntar não ofende: seria
o prefeito Bertoldi convidado
para eneontro com Lula,
hoje, se o PL não estivesse
na chapa do candidato a

governador José Fritsch, do
PT, com a vice-prefeita
Rosemeire Vasel? Com
certeza, não. O gesto do

presidente evidencia a

política do torna-lá-dá-cá em

ano eleitoral, que tanto o PT
condenava. Mateus,
primeiro os meus!

Pesquisas 2
E, acreditando-se nas

pesquisas, a região Sul
transformou-se na grande
alavanca eleitoral do
candidato do PSDB à
Presidência, Geraldo
Alckmin. No segundo turno
de 2002, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
recebeu 550/0 dos votos no

Rio Grande do Sul, 600/0 no

Paraná e 64% em Santa
Catarina. Em 2006, o Sul

poderá ser o pesadelo de
Lu la.Segregados

Projeto do prefeito Bertoldi,
que cria um conselho
consultivo para atuar no
controle do transporte
coletivo urbano (leia matéria
ao lado), deve produzir
discussões na Câmara de
Vereadores na volta do
recesso, em acosto. A

composição dos membros
deixa de fora segmentos da
comunidade diretamente
interessados. Não vai

passar em branco.

Pesquisas 3
Conforme o Instituto
Datafolha, o candidato do
PSDB vence Lula da Silva
na região por 37% a 30%.

, Para o Instituto Sensus, a

situação é de empate
técnico: 34% a 32% para
Lula. As pesquisas para o

segundo turno mostram

vantagem de Alckmin, de
52% a 34%, no Datatolha.

,

Para o Sensus, 41 % a

40%.

Baboseira
Dirigentes políticos de

municípios vizinhos a

Jaraguá do Sul reclamam.
Acham que a cada eleição
prevalece a vontade de

empresários do maior

colégio eleitoral da região.
Pelo sim, pelo não o que se

vê, na verdade, é pura
incompetência para se

estruturarem como forças
políticas. E isso quando não
"se matam" entre eles
mesmos.

Sem dó
Os inimigos não perdoam
e as línguas ferinas
andam mais compridas do
que nunca. Lembram os

desafetos do petista que, a

partir de hoje, faltam 74
dias para a eleição. Mas

Lula, segundo eles, só
deve comemorar o que
para ele é uma boa idéia

quando a folhinha marcar

51 dias para 1° de outubro.

Vade retro!
Vice-presidente José
Alencar, passou ontem por
cirurgia em hospital de São
Paulo, para retirada de tumor
na região do abdõmen. Não
faltou quem lembrasse a via
crucis de Tancredo Neves,
que só foi dado como morto

quando a rede Globo e

alguns políticos influentes
acharam conveniente,

"

"amarrada" antes a

ascensão de José Sarney à
,

Presidência.

Vida aberta
A gaúcha Vanessa de
Oliveira, que já trabalhou
em Jaraguá do Sul,
morando hoje em

Balneário Camboriú com

uma filha de onze anos,

lança o livro "O Diário de
Marise", relato de sua

experiência como garota
de programa, "Agora, eu

completinha custo R$
34,90 na livraria", diz ela,
que é formada em enfer
magem, profissão que
dava salário de R$1 mil.

,

\
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,i POUCAS & BOAS
I

I Impugnadas
: Ministério Público Federal impugnou hoje três chapas registradas
I
,

, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para disputar a sucessão
I : presidencial nas próximas eleições de outubro. As de Cristovam
,

.

Buarque (PDT), Ana Maria Rangel (PRP) e Rui Pimenta (PCG).
Em relação à chapa de Cristovam, o MP alega que faltam

.

documentos no pedido de registro de candidatura da chapa,
:: como as certidões criminais fornec,idas pela Justiça Federal e

I

' Estadual com jurisdição no domicílio eleitoral. Mas o comitê de
I ;-

campanha do candidato, informa que vai regularizar o pedido de
-

,

. registro da sua candidatura.
j 2
. L- �
I �1

I

I (,
•

,

I

Reunião
Prefeitos da Amvali

(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu)
discutem amanhã o

descumprimento dos

governos federal e estadual
no repasse dos recursos

aos municípios. As

prefeituras, segundo o

presidente da Amvali, Mário

Sérgio Peíxer (PFL) têm
arcado com '

responsabilidades que não

competem à esfera

municipal, como os

atendimentos

especializados em saúde e

transporte escolar. A
reunião está marcada para
as 10 horas, no auditório da

Tóxicos
A Câmara dos
Deputados analisa

projeto de lei do ex

deputado Vicente
Chelotti (PMDB) que
altera a Lei de Tóxicos e

determina que drogas e
I

entorpecentes
apreendidos pela polícia
sejam destruídos
imediatamente após a

conclusão do laudo

pericial. Hoje, a

legislação só obriga a

destruição da droga
apreendida quando a

quantidade dificultar o

transporte de todo o

lote.
0

i
I
I-

I
I
I
i
I

I
i

I
I
I
•

I
I

Audiência
Prefeitura da Schroeder
realiza hoje a quarta e

última audiência pública
para revisão do Plano
Diretor do município. Será
às 19 horas, no salão
comunitário da Igreja da Paz

(Rua Marechal Castelo
Branco, 3088). Depois,
projeto segue para
apreciação da Câmara de
Vereadores.

. -

associaçao. Na estrada
o advogado Milton
Córdova Júnior,
residente em Brasília,
mas com domicílio
eleitoral em Porto Velho

(RO), protocolou
Mandado de Injunção no

Tribunal Superior
Eleitoral, para ser

autorizado a votar em

trânsito. O requerente
argumenta que "por
motivos alheios" à sua

vontade, não poderá
estar presente em

Rondônia no dia da

eleição e, <,

conseqüentemente, não

poderá votar nem para
presidente da República,
"apesar do caráter
nacional da escolha". O
advogado pede que o

eleitor "em trânsito"
tenha direito ao voto,
considerando que o

avanço da informátiéa,
com urnas eletrônicas
em todo o país,
permitiria a

operacionalização do
voto onde quer que o

eleitor esteja.

Comitê
A candidata a deputada
estadual, vereadora
Bernadete Hillbrecht (PPS),
inaugura no domingo, às 16
horas, seu comitê de

campanha. Será na Rua Otto
Hillbrecht, 133, no centro de

Corupá. O presidente em

exercício do partido,
vereador Lauro, Twardowski,
informa que no local deve
ser feita a entrega do
material de divulgação da

campanha e também novas

filiações ao PPS de Corupá.

Turismo
Comitê Regional de Turismo
do Vale do Itapocu se reúne
hoje, a partir das 9 horas, no

Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul). Na
pauta, o projeto de criação
de uma nova marca turística
para a microrregião, jornal
de turismo e arena de
eventos. O comitê é

presidido pelo secretário de
Desenvolvimento Regional,
Ivo Schmitt Filho.

Asfalto
Dentro de 30 dias a

prefeitura de Schroeder
deve concluir as obras
de asfaltamento da
estrada 'de acesso ao

Bairro Bracinho, numa

extensão de 1,5
quilômetro. Outros 600
metros também serão

asfaltados, com apoio
dos moradores.

CRíTICA: LíDER DO Pf) D'Z QlIE FALTA E-STHU flJRA NO SETOR

•

CAROLINA TOMAS ELI

.... Idéia é alterar lei que
obriga comprovação
anual da atividade

agrícola na propriedade
GUARAMIRIM - Líder da

bancada do Pp, o vereador
Alcibaldo Germann defende

alteração ern artigos da lei

municipal que trata da isenção do
pagamento do IPTU (IIllPOStO
Predial e Territorial Urbano) aos

contribuinres que exercem

atividade agrícola em proprie
dades localizadas 110 perímetro
urbane de Guaramirim. Pela

legislação vigente, os agricultores
precisam comprovar anualmente
a exploração agropecuária para
ficarem isentos do ilUPOStO.

"Precisamos amadurecer,
Executivo e Legislativo, urna lei

que não traga tantos transtornos

aos agricultores", disse o vereador,
também técnico agrícola no

município, diante da necessidade
dos agricultores, que já pagam o

ITR (Ill1POStO Territorial Rural)
terem de apresentar uma série de
documentos para requerer a

isenção do IPTU. "No 111eu modo
de ver, é falta de estrutura do

município e falta de vontade do

agricultor", defendeu. Ele sugere

que equipe especializada da

prefeitura, ao realizar outros

•

O CORREIO DO POV

•

•

a isenção. Pelo projeto, aprovado
ern segundo turno ontem pela
Câmara de Vereadores, os

agricultores poderão requerer a

isenção do imposto referente aos

anos de 2001 a 2005 entre os dias
1 o de agosto e 30 de outubro. "A

partir daí precisamos tornar

providências, luas ern curto prazo
esta lei vai ser benéfica, veio dar

fôlego a uma questão que se

instalou 110 município e evitar

cobrança judicial", comentou.
O vereador Jorge Feldmann

(PP), complementando as

,

declarações do líder da bancada
na tribuna, disse que vai orientar

os agricultores sobre a

possibilidade de requerer a

isenção com a aprovação do

projeto do Refis II. Também
defende que os agricultores não

tenham mais de pagar a taxa de
•

limpeza pública, já que o serviço
não estaria sendo realizado em

bairros do interior. Os dois casos

motivaram abaixo-assinado dos

agricultores endereçados ao

Legislativo e Executiv t
recentemente.

É você quem faz a DIFERENÇA.

APOiO

c
o CORREro DO POVO

Germann defende mudanças na legislação do município que segundo ele, prejudica agricultores

I
'

Ideli coordena campanha de
Lula em Santa Catarina

FLORIANÓPOLIS A

senadora IdeliSalvatti, líder do
PT no Senado, vai coordenar
emSantaCatarina a campanha
de Lula à reeleição. O anúncio

foi feito pelo presidente
nacional do PT, Ricardo

Berzoini, na última segunda
feira. Foram anunciados
também o nome de outros co
ordenadores da campanha
Lula para os demais estados,
totali-zando 27 coordenações
estaduais, além daqueles que
vão fazer o acompanhamento
político re - gional. Os
coordenadores esta-duais são

petistas que terão funções
políticas - como dialogar com

•

as forças políticas e sociais que

apóiam a reeleição-, de logís
tica e demontagem da agenda.

Os responsáveis pelo acompa
nhamento por regiões devern

viajar pelos Estados e participar
dos eventos de campanha em

suas respectivas regiões. De
acordo COlU a senadora Ideli

Salvatti, a opção por

coordenações estaduais da

campanha Lula foi definida em
reunião realizada no início

deste mês, da qual participou o
próprio Lula, e decorre da
necessidade de buscar atender
e acompanhar as diferentes
realidades de cada estado, como
é o caso das alianças e apoios
suprapartidários à reeleição de
Lula. - Cada estado tem as suas

peculiaridades e esse formate
de coordenações busca atender
a esta necessidade -, explica
Ideli.

INICIATIVA

c
ACIJS • COL· APEVI
SINDICATOS PATRONAiS

trabalhos nas propriedades do

perímetro urbane, faça a

fiscalização para comprovar ou

não a atividade agrícola. "Ou
outra forma, COIUO envolver as

associações de moradores",
completou.

Germann também disse que,
COll1 a aprovação do projeto de lei
que institui o Refis II, COlll

benefícios para os contribuintes
em débito quitarem impostos e

taxas em atraso, os agricultores.
que perderam os prazos terão

nova oportunidade de conseguir

Vereador comemora aprovação
de recursos para associação

• • •

e meto, que val proporcionar

qualidade de vida ao servidor

público e sua família", declarou o

líder de governo, vereador Luis

Antônio Chiodini que, na

condição de funcionário do

município (professor), encabeçou
a criação da associação.

Além da questão do lazer, ele
destaca que o principal objetivo é

a área da saúde, mais especifi
camente através de um plano de
saúde para servidores e familiares,
beneficiando pelo menos 1500

pessoas.A associação, segundo ele,
deve receber esta semana

confirmação de parecer jurídico,
por conta do ano eleitoral, sobre a

viabilidade de fechar o contrato

ainda este mês, Duas empresas
estão sendo analisadas. Chiodini
também informa que a associação

, vai fumar parceria COlU empresas
do município para que os

funcionários recebam descontos
na compra, incluindo finan
ciamento de materiais de

construção.

•

GUARAMlRIM - Aprovado ern

segundo turno ontem, em sessão

extraordinária convocada pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer
(PFL), projeto de lei do Executivo
que autoriza repasse de recursos

para a Associação de Servidores
Públicos de Guaramirim. A
entidade vai receber R$ 3 mil elU

julho e R$ 1.500,00 de agosto a

dezembro, recursos do orçamento
da prefeitura que serão utilizados

para pagamento de aluguel e

funcionários da sede recreativa da

associação, o Recanto Doze

Lagoas. O contrato de aluguel é
de dez anos. "C01UO presidente,
tenho orgulho e a honra de dizer

que a associação se tornou uma

realidade. Foi urna luta de UlU ano

-

•

�

NAO SE ANULE. VOTE PARA fAZER A DifERENÇA.

1
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de Jar:\gua do 51J!

•
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MEDO: FORRO DE ALGUMAS SALAS ESTA EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVAÇAO

DAIANE ZANGHELINI

� Um dos problemas
mais críticos foi a
, . ,.

agua irnpropna
para consumo

GUARAMIRIM - A Vigilância
Sanitária de Guaramirim
interditou na manhã de ontem a

Escola Estadual de Educação
Básica Prefeito Lauro

Zimmermann, por terem sido
constatadas irregularidades que
colocavam ern risco a saúde e a

segurança de alunos e

professores. Um dos problemas
filais críticos foi a água imprópria
para consumo usada na cozinha,

b que não atendia aos padrões de
I potabilidade estabelecidos pela

I,.

Vigilância Sanitária.
"I :.

De acordo com a médica
,

veterinária e fiscal sanitarista da
I,

Vigilância Sanitária de
/ '

Guaramirim, Tatiana Carstens, a
,,'

última inspeção do órgão à escola
r ,f,

foi realizada no mês passado, mas
'-J

I •
,

o resultado do laudo que,

I"�
comprovou a má qualidade da

"
.

água saiu apenas na segunda-feira
.1"

porque análise é feita no Lacen
�(., .

"

(Laboratório Central de Saúde
, .

t,:, Pública), em Florianópolis. "O
problema da água nessa escola já
foi constatado 'anteriormente,
mas nada foi feito para resolver",

I, explicou. Segundo Tatiana, o

problema não está relacionado à

falta de limpeza na caixa d' água,
mas sim com o tempo de vida útil
da caixa d' água e da tubulação,
que comprometeu a qualidade da
água pelo fato desses materiais
serem muito antigos.

Além disso, a vigilância
verificou que asmerendeiras não

•

• •

•

.' •

oitava série Estela de Jesus, 14
anos, comentou que a falta de
estrutura da instituição piora a

cada semestre, Na sala de aula
onde ela estuda, o ventilador está
quebrado, o fio elétrico está

exposto e as carteiras estão sujas
e rabiscadas de corretivo. "Tem
até um buraco na parede, e olha
que a parede é de concreto,

imagina só!", comentou. A aluna
tentou mostrar a sala de aula à

equipe de reportagem de O
Correio do Povo, mas a porta
estava trancada. Em outras salas,
as portas não têm fechadura, os
pisos estão descolados e o forro
",.. "'.

esta tao precano que parece

prestes a desabar.
A supervisora da Educação

Básica da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional},
Malia Lucia Richard, comentou
que a Gerência de Educação está

tornando as providências
necessárias para que as aulas

prossigam normalmente a partir
do dia 31, quando acaba o recesso.
A diretora da instituição, Marlei
Vacaro, foi procurada pela equipe
de reportagern, mas não quis se

manifestar sobre o assunto.

PRECARIEDADE
Na semana passada, a Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul

interditou o salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, utilizado pelos
mais de 900 alunos da Escola Estadual Lilia Ayroso Oechler, desde
agosto do ano passado. Os fiscais do órgão constataram que o local
não tem as condições mínimas exigidas de infra-estrutura e higiene
para receber os estudantes.

Na tarde de segunda-feira, os fiscais da Vigilância Sanitária de

Joinville interditaram a Escola de Educação Estadual Básica João

Martins Veras, a quarta instituição do município a ser interditada

desde a semana passada. Na última sexta-feira, três escolas foram

interditadas, atingindo cerca de 5 mil estudantes.

Fundação Empreender, é

construir UIU plano de
crescimento sustentável, que
tenha chancela de toda a

sociedade. "Queremos que,

independente de quem esteja à

frente da adrninistração do

município, o plano que for

traçado seja cumprido à risca. E
toda a comunidade vai cobrar
isso", diz Rogério.A partir do
resultado do workshop será

formado o Conselho Municipal
de . 'Desellvolvimento
Sustentável que, inclusive, terá

,
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•

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

ENERGIAlEXATHUM

Estelamostra estrutura precária do banheiro e reclama também das salas de aula

•

estudantes de quinta a oitavà série
e EnsinoMédio, que estava sendo
realizada durante o recesso em

virtude da greve dos professores.
Há três anos no Lauro

Zirnmermann, a estudante da

Ligue: 3370-4888 I 9184-9988 com Luciana ,i : .

tinham atestado de saúde para

manipular alimentos: nos

banheiros, não havia torneira em
todas as pias, lim dos vasos

sanitários não tinha tampa e os

sanitários não tinham papel
higiênico, sabonete líquido e

saboneteira vazada. Algumas
salas de aula estavam com vidros

quebrados, fiação elétrica exposta
e forro ern luau estado de

conservação. A lavanderia, que
deveria ser uma área restrita aos

funcionários, era de livre acesso.

Segundo Tatiana, cerca de
1.100 alunos do Ensino
Fundamental e Ensino Médio

perderão aulas caso as exigências
não forem cumpridas pela escola
dentro do período de recesso, que
vai até o dia 28. Também foi

suspensa a reposição das aulas aos

Comunidade chamada para discutir desenvolvimento econômico
GUARAMlRIM - Acontecerá

na primeira quinzena de agosto
o workshop municipal para

,

formação do Plano de
Desenvolvimento Econômico,
como parte da estratégia do

Programa de Desenvolvimento
Sustentável de Guaramirim
elaborado pela Aciag em

parceria com Prefeitura, Câmara
de Vereadores e demais órgãos
representatives. O evento terá

o formato de urna audiência

pública, que deverá reunir todos
os líderes municipais, que vão

opinar e definir as estratégias de
crescimento para a cidade.

,

"Queremos r e un ir o maior

número possível de

representantes da sociedade
civil organizada, para que
tenhamos um escopo dos

objetivos da coruunidade
•

refletido no resultado do Plano
de Desenvolvimento", destacou
o diretor executivo da Aciag,
Rogério Souza Silva.

O objetivo dos organi- .

zadores do workshop, que é

coordenado em parceria com a

trensporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

orçamento para a elaboração
dos projetos. "Acreditamos que
este orçamento ficará entre um

e dois por cento do total da

arrecadação do município",
revela o diretor executivo da

Aciag. Se este percentual for
respeitado, o Conselho terá

quase R$ 400 mil para planejar
o desenvolvimento do

município. "Para colocar os
. ,..

projetos em pratica Iremos

buscar apoios oficiais, além de

parcerias COIn entidades e
,,.., --

.

. "

orgaos nao governamentais ,

conta. O cronograma do

Programa de Desenvolvimento
Sustentável de Guaramirim

prevê que no segundo semestre

deste ano prevê a elaboração do
Plano de Desenvolvimento

Econômico, que deve entrar em
. ação a partir de janeiro de 2007.
(Carlos Brandão)
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• CORREIO ECONOMICO

Inadimplência jovem
Pesquisa divulgada ontem pela Telecheque revelou que
jovens com até 20 anos representaram 16% dos

inadimplentes no primeiro semestre, ante porcentual de
7% verificado nos seis primeiros meses do ano passado.
Na avaliação da empresa, o resultado é reflexo da crescente
entrada dos jovens no mercado de concessão de crédito,
assim como. do aumento das contas universitárias.A

pesquisa revelou que, no geral, 51 % dos consumidores

inadimplentes são mulheres, o que inverte a maioria
verificada no primeiro semestre de 2005, quando 53% dos

inadimplentes eram do sexo masculino. Quase a metade

(460/0) dos consumidores é casada, possui entre 21 e 30
,

anos (350/0) e tem ensino médio completo (380/0).

,

.

Descontrole
o estudo mostrou que a

principal razão (37%) apontada
pelos 2.133 consumidores
entrevistados pela empresa
para a inadimplência nas

compras com cheque foi o
descontrole financeiro. Em

seguida, aparece o empréstimo
do nome, ou seja, empréstimo
de cheques para terceiros, com
13%; o atraso salarial com 12%;
e o desemprego, com 10%. O

pacaciento à vista foi indicado

por 48% dos entrevistados como
a forma de pagamento mais
'utilizada. Em segundo lugar,
ficou o pagamento feito em duas

parcelas, que somou 22%, e do
pagamento em três vezes, com
17%.

Potência'
o objetivo do
desenvolvimento
desse novo produto
foi o aumento de

potência gerado pelo
motor em determinados

regimes de rotação e, ao
mesmo tempo, a
melhora do consumo.

O resultado, além da

redução do tempo de
volta, com ganhos
de preciosos
décimos de segunda,
foi o aumento da

autonomia, que
permite a redução dos

tempos de parada nos pit
stops e proporciona
mais flexibilidade
aos engenheiros da

equipe em relação à

estratégia de corrida.

Impacto
o valor médio das compras
feitas pelos inadimplentes ficou
entre R$ 50 e R$ 99,
correspondendo a 29% do total.
A Telecheque informou que os

segmentos que sofreram maior

impacto com as emissões de

cheques sem fundos foram os
•

postos de gasolina (20%),
confecções (170/0),
supermercados (160/0) e
calçados (10%).

Parceria
A parceria entre a

Petrobras e a equipe
WiliiamsF1 começou em

1998 e é hoje uma das
mais sólidas do
automobilismo mundial.
Tão importante quanto a

exposição da marca
Petrobras em todo o

mundo é a oportunidade
de utilizar a Fórmula 1
como um grande
laboratório para o

desenvolvimento de
novos produtos e de alta

tecnologia, como foi o
. caso da gasolina
Podium, que acabou se

transformando no

melhor combustível

disponível hoje no Brasil
e até na Argentina,
apoiando a estratégia de

internacionalização da

companhia com a

conquista de novos'
mercados.

Nova gasolina
Desde o Grande Prêmio da

França, no dia 16 de julho, a
equipe WiliiamsF1 utilizou a

nova versão da gasolina da

Petrobras, denominada 17-
PodiumF1. Essa nova

gasolina foi desenvolvida em

conjunto com a Cosworth para o

motor Séries 6.01, que também
estreou no mesmo GP.A 17-
PodiumF1 foi produzida a partir
de petróleos nacionais,
refinados nas unidades de refino
da Petrobras, e desenvolvida
por engenheiros e químicos das
Refinarias e do Centro de

Pesquisas da Petrobrás
(Cenpes).'

"

• INDICADORES ECONOMICOS

•

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,197 2,199 11 COMPRA VENOA

PARALELO 2,380 2.387 11 2,746 2,747

TURISMO 2,143 2,303 11
PESO (Argentina)

I 0,712 0,712

:. POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 34.866 0,76%
11 DOW JONES (N. York) 10.799 048'/,

It MERVAL (B. Aires) 1.640 -1 000/,

It NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39'10

0,696

R$840,00

•

•

•
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Colisão
O motociclista C .X., 35 anos,
morreu em acidente na BR 282
às 9h de segunda-feira. A vítima
era condutora do veículo Honda
CG 125, placas MDL-6536 de
Bom Retiro, que bateu contra o

veículo GM/ Celta, places MBA-
8034 de São José, cujo o

motorista nada sofreu. O
acidente aconteceu no Km 28
em Santo Amaro da Imperatriz.

Furto de carteira
A Sra. W.B.H.T., 70 anos, teve
sua carteira furtada por volta
das 17h de segunda-feira. Ela

,_estava fazendo compras em

J·-ruma loja na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, quando
percebeu que sua carteira
havia sido furtada. Dentro
estavam vários documentos e

R$ 97,00.

Queda de moto
o motociclista F.A., 49 anos, foi
levado ao Hospital São José
com ferimentos leves depois
de cair de moto. Ele transitava
pela Rua Prefeito Waldemar
Grubba, quando um veículo não
identificado cortou sua frente,
para não colidir com o mesmo,
o Sr. F.A. desviou para a direita,
perdeu o controle do veículo e

caiu. O acidente aconteceu no

último sábado, por volta das
10h.

Detido em flagrante
o jovem C.C.O., 19 anos, foi
detido na segunda-feira por
furtar três latas de Energético
Red Bull do Supercenter
Angeloni. Ele também é acusado
de ter furtado na última sexta
feira uma bicicleta Sundown,
modelo feminino de cor lilás,
que estava no bicicletário do
Supercenter Angeloni. C.C.O. foi
reconhecido pelas câmeras do
Sistema de Segurança.

• FALECIMENTOS
Faleceu às 02:00h do dia 18/07, a senhora Edetraudth Meier Strebe
com idade de 69 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Luterana do Centro e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.

,

I

i

o

°l:.ojistas aquecem vendas com
! roucas até 60% mais baratas
,

•
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OBJETIVO: APROXIMAR CORPORAÇAO E COMUNIDADE

DAIANE ZANGHELINI

� Coronel Edson Souza
diz que criminalidade
em Jaraguá do Sul
está controlada

]ARAGUÁ DO SUL - O 14°
Batalhão de Polícia Militar de

Jaraguá do Sul recebeu, na tarde
de ontem, o Comandante Geral
da Polícia Militar de Santa
Catarina, Coronel PM Edson
Souza, que realizou a primeira
visita de inspeção à unidade.
Souza também assistiu a uma

palestra do tenente-coronel do
14° Batalhão, Ricardo
Alcebíades Broering, e a uma

demonstração prática dos
membros do efetivo sobre
segurança.

A visita tem o objetivo de

aproximar o comando geral da
Polícia Militar com as unidades
da corporação de todo o Estado,
para melhor compreender suas
necessidades. O comandante
destacou a importância do

serviço de inteligência através da
integração entre a Polícia Militar
e Civil, e a necessidade de

. -

aproximar a corporaçao e a

• •

• •

.

identificar as áreas mais
, - ., "

propensas as açoes criminosas ,

ressaltou, dizendo que os índices
de criminalidade em Jaraguá do
Sul estão controlados.

Segundo Souza, os principais
objetivos do Comando Geral da
PM de Santa Catarina são o

O CORREIO DO POVO
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aumento do efetivo e a redução
dos homicídios. Em [aragua do

Sul, o efetivo é composto por 164
policiais militares, e no final de
setembro outros 51 alunos

policiais se formarão no 14º
Batalhão para atuar em toda a

região do Vale do Itapocu.

Comandante Geral, Edson Souza (detalhe) realizou ontem a primeira visista de inspeção e elogiou segurança

comunidade, por meio do Proerd
(Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à

Violência e da criação de

Consegs (Conselhos de

Segurança). "Dessa forma, a

corporação pode aplicar recursos
de maneira mais racional e

algumas. mudanças devem
benefícíar quem, por exemplo,
é obrigado a pagar valores
referentes a seguro para con

seguir empréstimos. Neste caso,

a chamada vendá-casada fica

proibida, impedindo manobras
desse tipo.

Outra conquista é a fixação
da porcentagem cobrada pelos
bancos quando o cliente atrasa

o acerto de parcelas que dizem

respeito a serviços contratados
diretamente caiu as agências.
Quem não fizer o pagamento de

empréstimos na data marcada
vai precisar desembolsar 2% do
total da prestação. Antes, cada
instituição era livre para
trabalhar com os valores que

•

quisesse.
A fiscal Cristiane Starn-

CESAR JUNKES

merjohann lembra que os

funcionários do Procon
também passam a ser respon
sáveis por verificar a infrae
strutura oferecida pelos bancos.
"Nada impede que se faça algo
no caso de falta de sanitários,
bebedouros e cadeiras",
comenta. O tempo perdido nas

filas é outro problema que pode
ser reclamado. Em [aragua, as

autuações são realizadas com

freqüência. "Já existem agências
com quatro autos de infração o

que permite a suspensão do
alvará de funcionamento",
explica.

De acordo com o Código de
Defesa do Consumidor, uma

_ pessoa não deve ficar mais de
30 minutos, entre os dias cinco
e 12 de cada mês, na espera pelo

feita por meio de ligações para
telefones celulares. Essa semana,

o órgão tenta impedir que os

consumidores caiam no golpe
praticado através dos números

8769-4349, 8789-3824 e 8773-
5343, ambos caiu códigos de área

31, que abrange a região de Belo
Horizonte/MG .

Além de exigirem a cobrança
de seguro ou taxa de

intermediação, variante entre R$
200 e R$ 500, os estelionatários
ainda pedem que o depósito seja
feito em uma conta bancária

Procon tem autonomia para fiscalizar serviços bancários

Recuperação
o veículo Fiat Uno, emplacado em Florianópolis, foi furtado por
volta das 8h de segunda-feira. O carro estava estacionado na

Rua Walter Marquardt, Bairro Vila Nova. A polícia após ser

avisada do furto realizou rondas em toda a região, mas não
localizou o veículo. O proprietário do carro ligou novamente
avisando que recebeu a informação de que seu veículo estava
abandonado na Rua Adão Maba, Bairro Barra do Rio Molha, a

polícia se deslocou até o lugar e localizou o veículo.

LOja do shopping oferece descontos para atrair consumdores

]ARAGUÁ DO SUL r: Com a

falta de frio, muitos lojistas de

Jaraguá do Sul já estão

liquidando peças da coleção de

inverno, com descontos que vão
•••

de 10% a até 60%. Apesar da
procura por roupas quentes ter
baixado 200/0 em relação ao

mesmo período do ano passado,

'\

cem o mesmo desconto",
comenta a vendedora Cristiane

Ullmann, explicando que a

promoção é realizada a cada final
de coleção verão ou inverno.

Para a vendedora Patrícia

Oliveira, da loja Adventure, o

desconto de 30% e 50% atraiu a

atenção de consumidores que
estavam indecisos em comprar

•

roupas de inverno. Com o clima

ameno, a oportunidade também
,; " . .

e propicia para queimar o

estoque de roupas do verão,
como bermudas, camisetas,
blusas baby look e vestidos.

"Apesar de as vendas terem

melhorado bastante desde a

semana passada, quando
começamos a liquidação, o

movimento ainda está menor

do que ern julho do ano

passado", ressalta. Um dos

produtos ern promoção é um

poncho feminino, que passou de
R$ 359 à vista para R$ 179,50.
(Daiane Zanghelini)

]ARAGUÁ DO SUL - Os
clientes que se sentirem lesados

por bancos podem recorrer ao

Programa de Proteção ao
-

Consumidor (Procon) . E que o

Supremo Tribunal Federal

(STF) finalizou um impasse de
cerca de cinco anos e decidiu
dar autonomia ao órgão para

assegurar os direi tos dos
usuários dos serviços bancários
frente a estas instituições.

Confo�me explica a fiscal do
Procon de J araguá do Sul,
Cristiane Stammerjohann, a

medida coloca fim às alegações
de que estas agências não podem
ser inclusas no Código de
Defesa do Consumidor por

possuírem leis federais
direcionadas somente a elas. A

partir da definição do STF,

(
a tendimen to nos caixas

bancários. Nos outros dias, o

limite é de 15 minutos. Mesmo
com fiscalização, ainda há casos t
em que clientes permanecem

quase duas horas nas filas.

Segundo a fiscal do Procon, se

houvesse boa vontade por parte
dos bancos, este problema seria

reduzido,
A modificação do Supremo

Tribunal Federal nos artigos que
regem todas estas situações foi
aprovada no último dia 7 de

junho. Porém, os representantes
do órgão de proteção ao

consumidor ainda não

recebe ram as informações
completas a respeito das demais
atitudes que competem a eles a

partir desta mudança. (Kelly
Erdmann)

Juliano Nora alerta população sobre golpe de crédito financeiro
•

]ARAGUÁ DO SUL - Se você

está endividado e busca uma

maneira de conseguir pagar as

contas, cuidado com os chamados

golpes do crédito fácil.
Anunciados em cartazes,

geralmente colados em pontos de
ônibus e postes, eles oferecem de

R$ 3 mil a R$ 100 mil, com
cobrança de juros entre 0,25% e

l%aomês.

Segundo o diretor de Procon

(Programa de Proteção ao

Consumidor) de Jaraguá do Sul,
Juliano Nora, toda a negociação é

EMPRt:STIMO .'

PESSOAL
PE R$ 3.000,00
A R$ 100.000,00

PREST�ÇÃO FIXA '

LIBERAÇAO IMEDIATA
SEM CONSULTA AO SPC E SERASA
AUTORIZADO PELO BANCO CENTRAL

8773-5343·
(031) 8769-4349�'

8789-3824

-

pertencente à pessoafísica. Depois
disso, o dillheiro solicitado jamais
é enviado, explica o diretor do
Procon. Caso você tenha alguma
reclamação desse tipo, pode entrar
em contato com o Programa de

Proteção ao Consumidor pelo
telefone: 3275-3237. o escritório

fica no prédio do CPL (Centro
Integrado de Profissionais
Liberais), naRuaMarina Frutuoso,
Centro." O horário de
atendimento ao público é das 7h30
às I1h15 e das 13h até às 16h. (Kelly
Erdmann)

, -. ,..,

as' promoçoes sao uma opor-
tunidade para os comerciantes

venderem as peças de inverno,
que logo darão espaço para a

coleção primavera.
:. N a loja Naguchi, do

Shopping Center Breithaupt,
por 'exemplo, a venda peças
femininas como jaquetas, calças
jeans, camuflados, blusas de lã e

malha e toucas aumentou cerca

de 40% em relação ao início do
outono logo que entraram na

promoção. "Também ofe
recemos boas opções de

parcelamento, já que o produto
pode ser parcelado ern até três

,---,vezes, no cheque ou no cartão,

\

•

_, .

Cartazes foram colocados na cidade
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� Concórdia ficou com

o bi no masculino e

�Blumenau com o

bi no feminino

}ARAGUÁ 00 SUL _ Foi uma

competição muito equilibrada.
Com 20,5 pontos, Concórdia

�conquistou o bicampeonato no

'nlasculino, seguido de Itajaí com
119,5 e de Jaraguá do Sul'com 19. Já
Ina feminino, Blumenau também
�

;,:conquistou o título pela segunda
i'vez consecutiva, a frente de Rio
,

-do Sul e [oaçaba, As jaraguaenses
"

�ficaram com o sexto lugar, man-
'2tetldo-se na zona de pontuação
"

;para a classificação geral da Olesc.
O técnico Carlos Kanzler

.disse que o resultado foi dentro
do planejado e sabia que a

competição seria muito

,equilibrada. "No masculino

I ,perdemos apenas umapartida para
Itajaí e ganhamos de Concórdia.

,Na última rodada seis equipes
I . poderiam conquistar o título, o

.que mostra que a competição
,;estava realmente equilibrada",
comentou, Para ele, o, resultado

•

, ,

•
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Xadrez feminino, da atleta Letícia Pereira, conseguiu o sexto lugar e ficou na zona de pontuação geral

! Jaraguá do Sul vence clássicos
.futsal e no basquete masculinos

r, ,
"

,

,r
.1

Basquete feminino vence e

vôlei se garante na semifinal •

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

acontece corn qualquer goleiro.
Depois ele voltou bem e

conseguiu aj udar a equipe",
comentou o treinador, que
reclamou do desgaste, "Jogamos
, ' .

a noite e tivemos pouco tempo
de recuperação para a partida de

hoje". Para o confronto de hoje,
às 14h no Arthur Müller
contra Tubarão, ele não poderá
contar com o ala Gilson,
suspenso.

Já o basquete masculino
venceu o clássico com [oinville
por 53x49 e deu um grande

Vôlei feminino venceu por 3 sets a 1 e se garantiu na semifinal da Olesc

}ARAGUÁ DO SUL _ Na

primeira partida da competição,
as menirtas do basquete jogaram
o suficiente paravencer Itajaípor
5Ix39. O técnico Júlio Patrício
disse que não foi uma das
melhores apresentações da

afirmou. Hoje, às I6h30 contra
SãoMiguel doOeste, noArthur
Müller, promete ser a partida
mais difícil desta primeira fase.
''Ainda não enfrentamos elas

. , .

neste ano, mas V1 que e um ttme

que marca bem e sei que
,

teremos dificuldades. E o jogo
chavepara anossa classificação",
concluiu.

Asmenirtas do vôlei fizeram

, .

equipe, mas serviu para começar
_- com o pé direito. "Isso é o mais

importante agora. Precisávamos
.

ganhar nemque fosse de um ou
•

dois pontos de diferença", alegou
o treirtador.

Patrício disse que asmeninas

sentiram também a eliminação
dos dois naipes do handebol e

,

umabonita partida contraNova
Trento e venceram por 3 sets a

1, com parciais de 25/23, 26/24,
19/25 e 27/25. Com o resultado,
o time do técnico Henrique de
Oliveira se garantiu na

semifinal com uma rodada de

antecipação. Hoje, às I8h, elas
enfrentam Concórdia para
definir o primeiro lugar do
grupo.

- .. • "-
Ji W
vI!

" �

estavam com o coraçao na

boca". "Quando uma

modalidade não vaibem, a gente
também sente. Isso influencia
no astral das atletas. E é bom

quandotodo mundo vai bern",

'\

,
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•

das meninas também foi
satisfatório. "Conseguimos uma

boa colocação. O importante
também foi que durante as partidas
o apoio dos pais foi importante".

FUTSAL FEMININO _ Foi
uma partida avassaladora.
Pressionando desde o início, a

, . �

equipe jaraguaense nao teve

dificuldades para vencerXaximpor
12xO no primeiro jogo válido pela
segunda fase da competição. O
técnicoMaurício Berti aproveitou
paramexer bastante no time, que
não perdeu o ritmo mesmo com

as trocas. Mas ele não desmereceu
o adversário. "Elas (Xaxim) são

uma, equipe qualificada e devem
ficar com a segunda vaga.
Acontece que tivemos urn início

forte e abrimos 4xO com menos

de cinco minutos, Isso foi
fundamental para a vitória",
afirmou.

Hoje?às I5hI5 no Arthur
Müller, as meninas enfrentam

Florianópolis, que ontem ficaram
no 4x4 com [oinville, buscando
mais uma vitória e confirmar a

classificação. "Queremos vencer e
sair como primeiro lugar do grupo
para evitar um possível encontro
com Criciúma nas semifinais",
afirmou o treirtador.

Jogos de Hoje
_","'.".,,-_,_------

Artur Müller (fulsal)
�R�ti·i.das 9h

,j'4�'·àaràgll�·do SUlxiubarão (M) :._
�'15r1'5 Flooanópblis X Jataguá doSul .

" , , ,o ��.iJ,,,_�11�lfu��___

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO

Tênis de Mesa
As primeiras medalhas do tênis de mesa foram para categoria duplas,
que terminou com vitória de Balneário Camboriú, no masculino, e

Criciúma no feminino. Os mesatenistas de Balneário, Tiago Grossklaus
eWilian Hoffmann chegaram tranqüilos ao confronto final e não tiveram
dificuldade para vencer os loinvllenses Willian Lenert e Jonathan por
3xO. Para ficar com o ouro no naipe feminino, as criciumenses, Gerusa
Acodi e Narita Goulart, tiveram que vencer dois confrontos seguidos
de Joinville, já que tinham caído para a chave dos perdedores. Na
primeira partida a vitória foi mais apertada (3x1), mas no segundo
confronto as garotas do sul do estado impuseram seu estilo de jogo e

venceram as jOinvilenses, Franciele Amaral e Renata Cruz por 3xO.

Espetáculo
o Msal feminino está dando
show nesta Olesc. Até agora,
Jaraguá do Sul só ganhou de
goleada: 4x2 em Criciúma, 13x1

. em Rio Negrinho, 8x2 em Gaspar
e 12xO em Xaxim. Além de ser um

time muito bem entrosado, tem
grandes destaques individuais,
como a camisa 10 Jéssika, que
arranca aplausos com suas belas
jogadas. No domingo, contra Rio

Negrinho, foi chamada de Falcão
pela torcida depois de aplicar a
carretilha.

JUBs
Nesta semana viajam para
BrasOia, para os Jogos
Universitários Brasileiros, quatro
atletas de Jaraguá do Sul. Karina
Kanzler e Vanessa Engelmann no

xadrez e Marina Fructuozo e

Luana Martins na natação. A
competição acontece de 22 a 30
deste mês. As meninas
embarcam sexta-feira para a

capital federal, junto com a

Seleção Catarinense.

•

Classificação
Blumenau ampliou a vantagem
sobre Joinville na classificação
geral da Olesc (63 contra 39).
Jaraguá do Sul está em terceiro
com 22 e Itajaí em quarto com 20 .

No quadro de medalhas, Blumenau
também está na liderança com 1 9
de ouro, 17 de prata e três de
bronze. Jaraguá do Sul vem na

seqüência com oito de ouro, sete '

'

de prata .e oito de bronze e ltajaí é o

terceiro com seis de ouro, três de

prata e três de bronze.

Juventus
As categorias de base do JuventtJs
estão em Itararé disputando o

Campeonato Mercosul de Futebol.
Ontem aconteceram três jogos: o
pré-mirim venceu a Ponte Preta
PA por 2xO, o infantil fez 2x1 no

Cires (Argentina) e o juvenil
ganhou de 2xO do Molevade-MG.
Hoje acontecem mais três
partidas contra Seme !tu (pré
mirim), Brasileirinho-SP

(infantil) e Conatec-SP

Ouvenil).

I,

fi, }ARAGUÁ DO SUL _ Duas
"

belas partidas na tarde de ontem
Ir'nO Arthur Müller. O futsal e o

"basquete masculinos venceram
j(os clássicos regionais que

I :lJdisputaram e seguem invictos
pr

I

.

na busca pela vaga para a
I

próxima fase. O futsal, que
"venceu Schroeder de virada por
si5x2, tem seis pontos e lidera o
;,
Grupo E da segunda fase.

:.'!Tubarão, que ontem ficou no
,
, 3x3 com Chapecó, vem na
, .
", .. " . .

sequencia com quatro, o time

'lId.

o Oeste tem um e Schroeder,
,

que ainda não pontuou e está passo para conquistar o
.

'eliminado da competição.
\

primeiro lugar do grupo e evitar
., O técnico do futsal, o cruzamento com Blumenau
lilAugustinho Ferrari, ressaltou o na semifinal. Hoje, às I8h,
poder de reação da equipe, que contra Balneário Camboriú, a

não pode contar com o goleiro equipe busca a vitória para

Mika, que fraturou o nariz. "O confirmar a liderança sem

que aconteceu com o Estevão depender do resultado entre

(que falhou nos dois gols) Joinville e Lages.
, CESAR JUNKES

Futsal jaraguaense (uniforme escuro) venceu Sc,hroederpor 5x2 de virada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DESCASO: PATRIMÔNIO HISTÓRICO ESTÁ EM RuíNAS

KELLY ERDMANN

•

... Defesa Civil interditou o local com tapumes de
madeira para tentar evitar ação de vândalos

]ARAGUÁ DO SUL - O

prédio da antiga estação
ferroviária, no Centro de

Jaraguá, está interditado e com

tapumes de madeira para

impedir a entrada de moradores
de rua e consumidores de

drogas. Completamente de

gradada pela ação de vândalos,
a construção, tombada como

patrimônio histórico pelo
Estado de Santa Catarina desde
1998, ainda não tem data para
ser restaurada.

No final da semana passada,
a equipe da Defesa Civil esteve
no local e ficou incumbida de

limpar e desratizar todo o

ambiente interno e externo.

Logo depois da ação, que durou
dois dias (quinta-feira e sexta

feira. passadas), o acesso ao

prédio passou a ser proibido.
Além do acúmulo de lixo, a

Defesa Civil ,e deparou com

grande quantidade de fezes

humanas, prl icipalmente na

área próximo aos trilhos de
trem.

Mesmo COl11 a limpeza geral,
o problema não foi solucionado.
No início dessa semana, vários

vidros de janelas haviam sido
quebrados e estavam estilha

çados dentro do prédio. Além
disso, algumas pessoas
continuam utilizando os fundos
como banheiro e depósito de
lixo. Fato que aumenta o

número de ratos naquela região.
Segundo a diretora-presi

dente da Fundação Cultural,
Natalia Petry, o projeto de

revitalização do espaço está no

Instituto de Patrimônio
Histórico e Arquitetônico
Nacional (IPHAN), desde
2003. A estimativa é que até o

final de julho a comissão de
análise se reúna e incorpore na

pauta de votação o projeto
referente à antiga estação
ferroviária de Jaraguá

Para que possa ser

recuperada via Lei de Incentivo
à Cultura, conhecida como Lei

Rouanet, a solicitação deve

passar pelo IPHAN. Em seguida,
o proponente, neste caso a

Fundação Cultural do muni-
, . .

cipio, precisa captar os recursos

junto a empresas interessàdas
em abater do Imposto de Renda
(IR), parte do que foi doado. Os

•

O CORREIO DO POV(

CESAR JUNKES

• II •

• !
,

.'

j i
,

,
•

,

INrE�BítAOO
ÁREA be RISto' (�,
OfFEI� CiVIL
•

fEL: Jft
I

í

,

valores variam conforme a

categoria na qual o projeto é

incluso e do total de IR devido,
Se o instituto liberar a obra

por meio da Lei Rouanet, o

prédio pode começar a ser

reformado ern 2006. Isto
porque, Natália Petry comenta

que uma empresa de motores

jaragu aense encaminhou à

Fundação uma carta de
monstrando querer auxiliar
financeiramente a revitalização.
No total, todo o processo deve
custar R$ 2 milhões e 700 mil.

Depois de pronto, o espaço será
rebatizado e intitulado de
Centro Histórico de Jaraguá do
Sul.

Segundo a diretora-

presidente, planeja-se instalar
no local a Biblioteca Pública
Rui Barbosa, o Arquivo
Histórico Eugênio Victor

Schrnockel, Museu do

Expedicionário e os demais
setores da Fundação Cultural.
O projeto engloba também o

prédio anteriormente usado
como armazém de cargas,
localizado ern frente ao

Shopping Breithaupt. A estação
ferroviária foi construída em

1913 e, 30 al10S depois, acabou
sendo ampliada e re inau

gurada.

•
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� GLOBO - i 8H

Sinhá Moça
Rodolfo decide ir para a estação em que
Sinhá Moça irá embarcar, para que o Barão
não pense que ele entrou no trem. Sinhá

Moça acha que Rodolfo desistiu de fugir
com ela e fica arrasada. O Barão se despede
de Sinhá Moça afirmando que a ama. Dimas
e Ricardo, disfarçados de Irmão do
Quilombo, invadem o trem e rendem o

maquinista. Rodolfo encontra Bentinho,
Justo e Bastião, que estavam esperando por
ele com cavalos, e galopa, tentando

alcançar o trem. Fulgêncio revela ao Capitão
que Rodolfo é o Irmão do Quilombo. Rodolfo
alcança o trem. Dimas manda o maquinista
parar o trem. Sinhá Moça sai do trem com

Rodolfo. Cândida dá um beijo em Ricardo,
masnão desembarca.

.

� GLOSO -i9H

Cobras e Lagartos
Martim diz que é seu filho, mas Henriqueta
continua perguntando pela criança que
tiraram dela. Depois do jantar, Ellen e

Estevão carregam Foguinho para o quarto.
Estevão diz a Ellen que eles têm muito em

comum. Leticia pede a Celina que ajude Bel.
Martim quer fazer exames que confirmem a

sua filiação para poder cuidar da mãe.
Geléia e Lurdinha começam a namorar. Milu
pede que Bel compreenda a sua paixão por
Otaviano. Otaviano conta a Estevão que
Martim é filho de amar e Henriqueta.
Martim reafirma que não quer mais nada
com Letícia. Duda se desamarra e vai
embora do apartamento de Leona. Leona

chega em casa e se descontrola ao ler o

bilhete de Duda mandando que ela o

esqueça.

� GLOSO - 2íH

Páginas da Vida
Tide grita por ajuda. Jorge consegue
reanimar a mãe. Helena comenta com

Selma que Carmem chama Greg de
"neném" na frente de todos. Lalinha pede a

Tide que cumpra a sua promessa de deixá
la morrer em casa. Léo reafirma que não

quer a criança. Nanda diz que vai ter o filho.
Nanda corre perigosamente com a bicicleta
e Léo vai atrás. Nanda se joga no canal, para
surpresa de Léo, que a resgata. Helena
recebe um cartão de Diogo contando que
está de partida para a África e não sabe ·se
vai voltar. Helena se emociona e nem

consegue falar direito com Greg, que liga.
alivia e Sílvio retornam. alivia sente um

forte enjôo. Lalinha abre os olhos com

dificuldade para abraçar a filha.

� SST - 181130
,

Rebelde
Josy visita Márcia no hospital psiquiátrico,
diz que é sua amiga e que Téo é um bom
garoto. Roberta acusa Pilar de ter se

passado por ela e enviado uma carta para
Inaki em seu nome. Ela pede a Pilar que
explique o motivo e ela diz que ajudá-los
pais acredita que Inaki pode ser o namorado
ideal para ela. Miguel, acreditando que
Sabrina está internada, prpcura por ela em

vários hospitais. Sabrina responde que isso
já passou e de agora em diante só vai
brincar com os garotos. Pascoal vai até a

casa de Alma buscar Pilar e encontra todos
quase nus.

� RECORD -19h15

Bicho do Mato

� RECORD - 20h

Cidadão Brasileiro
Joana fala para Atilio que não vai deixá-lo
internar Júlio. Cristina conta para Camilo
que Luiza deve estar com Antonio. Júlio fala
para Atílio que quer lhe dar um conselho de

pai para filho. Júlio diz que Atílio deveria
,

largar a politica pois ele não leva jeito para
isso e ele deveria ter um filho. Júlio fala com
Luiza no telefone. Ele chora e diz que vai
levar Luiza sempre com ele em suas

lembranças. Cléo, Marcelo e Luiza decidem
trazer Júlio para São Paulo. Joana acorda e

vê que Júlio não está em casa. As Marias
estão enjoadas. Elas acham que podem
estar grávidas. Dada diz para Joana que
Júlio saiu com Tlão, Júlio e Tião caminham
por um arvoredo na estrada.

•
,

��EXCÊNTRICA
Paris Hilton não se cansa de

gerar polêmica. Dessa vez,
a socialite mais famosa do
mundo declarou ao jornal
Sunday Times que se vê
como" o ícone loiro dos
anos 2000", assim como

Marilyn Monroe e a Princesa
Diana foram em outras

épocas: "Não tem ninguém
no mundo como eu. Acho

que toda década tem um

ícone loiro, como Princesa

Diana au Marilyn Monroe.

Agora, eu sou esta figura".
Sem comentários ...

�

��REVELAÇOES
O cantor Justin Timberlake, 25 anos, abriu o

jogo sobre sua vida pessoal ao jornal
, britânico The Sun, neste domingo. Ele
afirmou que quando está com as

portas fechadas de sua casa, se

comporta muito mal. "Não apareço
,

bêbado. As drogas que já usei'
, foram consumidas na minha
privacidade", afirma Justin. Ele
também desmente rumores de

separação com a atriz Cameron
Diaz, 33 anos, com quem mantém
um relacionamento de mais
de três anos.

��SUCESSOS
o" 80 E 90
No próximo dia 22 de julho,
um mega show no Circa

Voador, no Rio de Janeiro,
reunirá, no mesmo palco,

"

vários artistas de sucesso dos
-�,

anos 80 e 90, para a gravação
do CO e do OVO Festa PLOC

•

80's, volume II. Artistas como
Byafra, Dalto, Grafitt, Sérgio

, 'Malandro, Os Abelhudos, Alex
Polegar, A Turma do Balão

Mágico, Adriana e muitos
outros cantarão seus maiores

,

sucessos, acompanhados da
Banda PLOC.
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��APAIXONADA
Jennifer Aniston não está
sentindo a menor falta do ex,
Brad Pitt. Segundo a

imprensa americana, a atriz
revelou que o noivo Vince

Vaughn é melhor na cama

que o marido de Angelina
", Jolle. A atriz teria dito a

amigos que está experimen
tando coisas que nunca fez
antes e que Vince é um

homem de verdade; Jennifer
também revelou que ele a

entende não só sexualmente
como emocionalmente.
Parece que ela está realmente

apaixon?da., .

ti redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

No próximo sábado, dia 22, acontece a união do casal Carina Ruth Friedmann e Tiago Emanuel
,

Stolf. Ela filha de Julito (in memorian) e Iris H. Friedmann, e ele de Tito e Maria Madalena P Stolf.
A recepção será no salão da Sociedade Atiradores de Massaranduba. Depois, os pombinhos
partem em lua-de-mel pelo nordeste brasileiro ,

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

A Orquestra Filarmônica da Scar voltou a se apresentar aos jaraguaense depois de cinco meses de
saudades. Com um programa que incluiu obras de renomados compositores eruditos, os músicos
conseguiram levar ao Grande Teatro da Sociedade Cultura Artística cerca de 500 pessoas no

domingo, dia16. A apresentação de domingo fez parte das comemorações pelos 50 anos de

fundação da Scar. Durante quase uma hora e ineia, os músicos tocaram Wagner, Vivaldi, Bach e

Strauss. Como solistas, Marcos Llerena, no violão, e Daniele Girardello e Maicom Rocha, nos

violinos

Cancelada
O coordenador de Eventos/FME, Cláudio Tubbs,
informou que está cancelada a Corrida Rústica

"Troféu Jaraguá do Sul 130 Anos", que seria realizada
no próximo domingo. A decisão foi tomada durante

congresso técnico realizado nesta segunda-feira (17),
quando os participantes da reunião composta atletas,
técnicos de atletismo e dirigentes esportivos
argumentaram que a data do evento está muito

próxima da Olesc, o que inviabilizaria a participação
de muitos competidores.

, Reunião
Hoje, às 19h30min, acontece a Reunião Pública do

XXVII Encontro Catarinense de Alcoólicos
,

Anônimos "A.A.", visando apresentar para a

sociedade de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá,
Schroeder e Massaranduba, o "Encontro Catarinense

de Alcoólicos Anônimos/2007". O objetivo é congregar
o maior número possível de companheiros e amigos

•

de A.-A. no Estado de Santa Catarina, com a

finalidade de compartilhar experiências, forças e

esperanças. A reunião será realizada na Casa da

Serenidade, Rua Berta L. Kassner, nQ 112, Bairro
Baependi em Jaraguá do Sul.

MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS liMITADAS

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

DIVULGAÇÃO

,

II PAflABENSi
Aniversariantes do dia

Edilore Kohler
Clara Kinen
Natan V. Miotlo
Kirian Sjoberg
Elaine Bertoldi
Tatiana Bitlencourt
Neomar Seibt
André Vicente Lenzi
Ana Carolina da Rosa
Arieti Wurk Hoegen
Emidia Maria M. Valandro
Mércia Sartori
Caroline Kiatkowski

"Sonho de Férias"
A partir das 8h começa hoje a

terceira edição do Projeto
"Sonho de Férias", no Parque da
Malwee, com a participação de
100 estudantes do ensino

fundamental das escolas Julius
Karsten, Erich Blosfeld,
Francisco de Paula, Ribeirão
Molha e Ricieri Marcatto. O
evento oferece aos alunos oficina
de defesa ambiental, informações
sobre enchentes, lixo,
leptospirose e importância da

preservação da mata ciliar. Além
disso, as crianças ainda deverão

participar do plantio de 100
mudas de árvores doadas pela
Malwee Malhas. O evento

acontece das 8h às 16h3Omin
•

até sexta-feira (21). Na quinta as

atividades acontecem no 14Q
Batalhão de Polícia Militar e o
último dia será na Unerj.

r

• HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Aquele seu projeto interessantíssimo não foi

aprovado? Ah, não fique tristinho (ou brabão),
amigo carneiro, ísso não quer dizer que é uma

fase menos criativa. Uma batalha perdida não

significa perder a guerra. Guarde o seu melhor
para o final, ai ninguém pode com sua força.
Use sua cabeça iluminada para elaborar novos

planos e estratégias.

•

Emilio tenta socar Juba, que se esquiva e o

soco de Emílio pega o tronco da árvore. \

Cecilia diz para Emilio que Juba salvoú a

vida dela e que não vai admitir destrato.
Emílio puxa Cecília. Laura pede uma chance
para Fernando para ter mais convivio com

Juba. Cecília se r€� a ir' com Emílio.
Juba, Iru, Cecília ��mílio vão embora
juntos. Laura jura para Fernando que nunca

o traiu e que foi uma armação. Ramalho
encontra Brandão na mata. Brandão diz que
já mandou atacar os indios para que
Fernando vá protegê-los.

Libra 23/9 a 22/10
Você vivia dizendo que queria ir para outro

planeta, e, agora que a tal pessoa o convidou,
você vai amarelar? É você que querem, libriano
querido. Para você, a melhor companhia aérea,
nada menos que serviço de bordo completo,
janela panorãmica, tudo primeira classe. A

viagem dos sonhos, nos braços daquele alguém,
aí está, ao alcance do sim.

,

Câncer 21/6 a 21/7
Deixou de molho para o tempero pegar gosto,

,

para despertar o inusitado sabor? Muito bem,
mas será que já não está na hora de levar ao

fogo? Calma, você não é o cardápio do dia,
não se assuste. Há propostas e idéias que têm

prazo de validade. Sem vacilos: cada momento
tem sua força e seu significado. Não se deixe

passar do ponte.

Touro 21/4 a 20/5
• Leão 22/7 a 22/8

' Escorpião 23/10 a 21/11
Você já sabe como é bater nas portas erradas.
No início, o convite escancarado, a hipnose da

sedução, a vaidade alimentada, coisa e tal. O que
veio depois, não vamos comentar. Como você já
é um escorpiano mais sábio, que conhece bem
as pedras'da estrada, não gaste seus sapatos
nos mesmos caminhos tortos. Respeite seu

-

coraçao.

Pode parecer estranho para um taurino se sentir
o rei da cocada preta e ver a atual situação
depende muito de sua atitude e de suas

-

decisões ... Agir como líder, sim, é isso que
esperam de você neste momento, inclusive' no
amor, já que pretendentes não lhe faltam.

Respire e vá em frente. O improviso pode contar
mais do que velhos métodos.

Você, que gosta tanto de ocupar seu espaço,
vá lá e procure o seu amor, o seu amigo.
Desfaça o clima, corte o véu que o separa da
sua alegria. Ficar encucando, nutrindo mágoas,
pensando em como seria legal "se ...

"

não
•

combina com você. Leão teimoso, leão
sozinho. Vai deixar que nuvens negras
estraguem seu piquenique?

•

Gêmeos 21/5 a 20/6
Que tal terminar aquela construção que deixou
na metade por falta de ... Tempo, é? Geminianos
adoram uma boa novidade, são cheios de

empolgação e energia. Difícil é manter seu
interesse até a reta final. Agora, porém, talvez
nem se reconheçam, pois não descansarão até
ver a obra pronta e inaugurada. Nada como um

tijolinho após o outro ...

Sagitário 22/11 a 21/12T
Já preparou o discurso, nobre colega? É sua

vez de se pronunciar, sagitariano, não há como
sair de cena, fingir que não é com você. Mas,
seja na defesa, seja no ataque, pense muito
bem nos seus argumentos antes de abrir a
boca. Para que não o julguem mal, relembre a

linha de raciocínio e não esqueça que a idéia é

chegar a um acordo ...

Virgem 2�/8 a 22/9
Reviravoltas em sua rotina, por mais que
pareçam tirar as coisas de lugar, estão
cooperando para a ordem que você tanto
busca. Um pouco de piração pode levá-lo mais

perto de suas aspirações. Relaxe e aproveite o

momento, brinque com as mãos no vento

enquanto o carro desenha a paisagem. Você
sempre soube apreciar cada detalhe ...

•

Capricórnio 22/2, a 21/1
Você bem que gostaria de ter explicação para
tudo o que sente, não? Racionalidade e lógica,
esta é a sua praia. Por isso você pode se sentir
meio peixe fora d'água quando mil noções e

sensações cruzam sua mente, sem nenhum

porquê aparente. Como você não vai entender
tudo mesmo, não adianta se debater. Just relax,
capnca

,

Aquário 21/1 a 18/2
Nossa, quanta antenação! Em sua estação
particular, um festival de variedades, um mix de

emoções. Cuidado pra não se engasgar com
essa coisa toda que você capta em sua rede,
aquariano. Com doses tão altas de informação,
você pode se embriagar e acabar perdendo o

caminho de casa. Fique ligado em seu pulso,
-

ouça a sua cançao.

Peixes 19/2 a 19/3
Você é procurado como confidente, conselheiro,
salva-vidas, mas na hora em que precisa de um

, ombro, onde estão todos? O que ocorre é que,
muitas vezes, as pessoas não têm a menor idéia
do que se passa com você ... Tem gente fazendo
fila lá fora, superdisposta a lhe ouvir, apoiar,
acarinhar... Abra portas e comportas, dê-se a

conhecer, pisciano.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lula e Alckmin
em SC até

final do mês

Petista vem dia 30 pela
• •

primeira vez na

campanha e tucano está de
volta no sábado

Migalha
Felipe Luz anunciou que obteve
a liberação em Brasília de R$
600 mil para ações de

manutenção do status de área
livre da febre aftosa em SC. O
Estado investe R$ 50 milhões
ao ano em sanidade animal e

vegetal.

Futuro
Quatro partidos devem

ultrapassar a cláusula de
barreira, garantindo
desempenho futuro: PT, PSDB,
PMDB e PFL. Outro quarteto
enfrentará dificuldades, mas
tem chance de continuar
existindo: PTB, Pp, PSB e PL.
Para seguirem adiante, há
quatro históricos que vão

depender de fusões: PCdoB,
PDT, PPS e PV. Outras 17

siglas, incluindo o PSOL de
Heloísa Helena, tendem a

desaparecer. Levantamento do
site Congresso �m. FqcQ..,

Coincidência
Mario César Silva, o Macarrão,
já deixou de disputar eleição
por -ser cunhado de Angela
Amin, então prefeita. Agora,
com a saída de Celestino
Secco, Macarrão habilita-se a

fazer, na Capital, dobradinha,
com a candidata a deputada
federal. Ele com o número
11333 e ela, 1133. Macarrão já
circula com desenvoltura em

alguns dos redutos de Edison
Andrino (PMDB).

Concorrente
Tentativa frustrada de concorrer

,

a segundo suplente de Senado
de Raimundo Colombo (PFL)
custou caro ao ex-prefeito
Sérgio Granda (PPS). Perdeu a

parceria de um dos tradicionais
colaboradores Luciano
Formighieri que acabou por
lançar candidatura também a

deputado estadual.

O CORREIO DO POVO

PIONEIRA: HELOíSA HELENA É A PRIMEIRA A CONCORRER Á PRESIDÊNCIA

O presidente Lula marcou para o dia 30 deste mês a

primeira visita ao Estado nesta campanha à reeleição. Vai
participar de plenária de Educação, área definida como

prioridade para eventual segundo mandato, explica a

coordenadora em SC, Ideli Salvatti. Antes dele, porém, o
tucano Geraldo Alckmin, que esteve na Capital na abertura
da campanha, já terá retornado. Nestesàbado (22), fará
roteiros em Chapecó, Criciúma e Sombrio. A análise de

pesquisas eleitorais indica que a intenção de voto para
presidente no Sul do País está intimamente ligada ao

desempenho e propostas ao setor rural. O secretário de
Agricultura, Felipe Luz, confirma que os principais 'nós' são
o abastecimento d'água para a agricultura familiar e
alterações na política cambial e maior investimento em

sanidade para a agricultura industrial.

PATRICIA GOMES

� Das 443 candidaturas protocoladas no TRE/SC
para uma vaga na Câmara dos Deputados ou na

Assembléia Legislativa, apenas 52 são

preenchidas por elas

DIVULGAÇÃO
-

f
,

f
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Heloísa Helena é a primeira mulher a concorrer à Presidência da República
);> Só elas

Ivete App,el da Silveira, à esquerda na foto, coordenou ontem na

Capital reunião para planejar atividades femininas - de chás a

carreatas - pela Todos por Toda SC. Pelo PMDB, ela e Selma
Westfhal. Pelo PSDB, Bernadete Pavan e Eliane Beber e, pelo PFL,
Angélica Colombo.

.

.

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
- Nas Eleicões 2006, Santa

,

Catarina tem oito candidatos ao

Governo do Estado, outros oito

ao Seriado, 133 candidatos a

deputado federal e 310

Postulantes a deputado estadual.
As candídaturas ainda estão

sendo analisadas pelo Tribunal

Regional Eleitoral (TRE/SC), que
tem até 23 de agosto para julgar
todos os pedidos de registros de

candidatos, podendo vir a

cancelar alguma. Ulna outra

candidatura pode até ser excluída,
no entanto, já é evidente, o

•

» Executivo Primeira mulher a assumir a Prefeitura de' ,<

Chapecó, a vereadora Ulda Baldissera é do PP. O prefeito João

Rodrigues (PFL), que busca recursos na Bolívia, demonstra que a

aliança eleitoral para o governo não afeta as relações municipais
nem a "confiança" que mantém nos pepebistas.

);> Longe
Em SC, o percentual de mulheres candidatas ao Legislativo é de
menos de 10% para deputada federal e e 15% para estadual.
Metade ou menos da cota'nxada em lei.

número de .mulheres envolvidas
na política ainda é pouco

expressivo, embora com alguns
avanços ern relação às eleições
anteriores.

Um dos avanços é que pela
primeira vez Ulna mulher
concorre à Presidência da

República. A candidata Heloísa
Helena (PSol-Alagoas), em

passagem por Florianópolis na

última segunda-feira (17),
ressaltou que n âo se sente

envaidecida pelo fato, que
considera ser uma homenagem a

luta de milhares de mulheres. Ern

Santa Catarina, nas Eleições
2006, duas mulheres concorrem

ao cargo de vice-governadora:
Rosemeire Vasel - na chapa com.

José Fritsch; e Irani Beatriz Pereíra
H'

-com Elpídio Ribeiro Neves. Nas
Eleições 2002, apenas urnb
mulher concorreu à vice na

majoritária estadual: Rosane de
Souza. Em contrapartida, o

,

número de candidatas ao Senado
caiu de três para um. Apenas Q.

PT manteve o nome, de uma

mulher ao Senado Federal,
tentando repetir o sucesso de
Ideli Salvatti, certamente com a

expectativa de transferir os votos
dados à senadora em 2002 para a

candidata Luci Choinacki.
Nas proporcionais, para as

Eleições 2006, as mulheres

correspondem a 8% do total das
candidaturas à Câmara dos

Deputados e a 13% das
candidaturas à Assembléia

Legislativa. Estes percentuais
,

ficam bem abaixo do limite.
mínimo de 30% que poderiam
atingir. A lei 9.504, em seu artigo
10, parágrafo terceiro, diz que.
cada. partido ou coligação deve
reservar 30% no mínimo e 70%
no máximo de vagas para cada

sexo, percentual que na maioria

das vezes não é atingido' por
nenhum dos dois sexos.

Atualmente, a Assembléia

Legislativa tern três deputadas
entre os 40 parlamentares da
Casa. Já na Câmara dos

Deputados, entre os 16 federais

catarinenses, apenas umamulher

Caixa abre financiamento para profissionais e empresas
.,

Vapt-vupt
Concórdia implantou sistema pioneiro, em parceria com a Junta
Comercial, pela qual o cidadão levará apenas 48 horas para obter
registros de nova empresa. Antes, demorava 150 dias.

}OINVILLE- A Caixa Eco
nôrnica Federal,a Associação
dos Profissionais de Imprensa e

a Associação dos Diários do
Interior assinaram ontem, em

jo invil le , C011Vê11io que

possibil ita profissionais de

Comunicação financiar a'

compra de microcomputadores
por meio do Programa de

•

Geração de Emprego e Renda

(PROGER).
O acordo, que foi assinado

pelo Superintendente Regional
Norte de Santa Catarina Elcio

José Coelho de Lara, e pelo
representante da ADI ( (As
sociação dos Diários do In

terior), Francisco Alves, vai
beneficíar também as micro

empresas ligadas à comunicação
e à propaganda no Estado.

Para jornalistas, radialistas,
. profissionais de imprensa e

publicitários, o financiarnento
oferecido será de até R$ 10 rnil,
com prazo de carência de seis

meses, juros de 6% ao ano e

pagamento ern até 24 meses.As

micro-empresas terão em

préstimos de até R$ 200 mil,
com juros de 5% ao ano,

Quintal. ,

O prefeito de Lages, Renatinho de Oliveira, negocia com dois
vereadores para aumentar a singular base do PP. Já conseguiu o

tucano Elói Bassin e, nos próximos dias, deve fechar com Jacinto
Bet para que deixe o PFL. Ainda assim, a bancada que sustentava
Raimundo Colombo segue majoritária com quatro vereadores.
Colombo, apesar dos problemas no quintal, está animado com

pesquisa que o coloca na liderança da corrida ao Senado.

Eaí?
Presidentes do PMDB da Grande Florianópolis temem ficar sem representação na Câmara dos

Deputados. Os aliados PSDB e PFL têm dois fortes concorrentes com Djalma Berger e Paulo
Bornhausen, respectivamente. Reúnem-se amanhã em Palhoça para ouvir as propostas do primeiro

. dos quatro candidatos peemedebistas: Adriano Zanotto, Gomildes Ribeiro, Ricardo Thomé e Rogério
Portanova.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE Luís CARLOS LONGHINI/CONCÓRDIA,
OLIVETE SALMÓRIA/LAGES, SONIA GIARETTA/CHAPECÓ

,

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.coI11.br

ADRIANA BALDISSAREL1.1 COl\.f COLABORAÇÃO FERNANDO BOND, MARCO AURELIO fjOl\.lES [ P,\TR.ICIA
GOl\.lES/FLORlANÚPOLIS

se
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que poderá C011tar com produto
mais elaborado e feito por

profissionais cada vez mais

especializados" .
Os interessados devem

procurar as agências da Caixa

para apresentação de cadastro e

aprovação das operações, sem

qualquer in terfe r ênc ia das
entidades que assinarem o

convênio.O Prager é uma linha
de crédito, voltada ao financia
mento de investimentos fixos,
capital de giro associado ou

capital de giro isolado, que
utiliza recursos do FAT - FU11do
de Amparo ao Trabalhador.

Assinaram o convênio Rubens Olbrisch, Oscar Queirolo, Ademir Arnon,
Nei Antonio Crístotollnl, Everson Silveira Junior e Francisco Alves

carência também de seis meses

e parcelamento em até 48 vezes.

Para o diretor do [ornalO
Correio do Povo, Francisco

Alves, a medida é positiva tanto
para as empresa quanto para os

profissionais da comunicação.
-

"E Ul11a oportunidade para as

empresas investirem na

reestru turação.
E os profissionais pedem

utilizar es te dinheiro para
,

comprar o equi-pamento
necessário e deixar para investir

parte do salário em Cl'01111e
cimento. No final desta cadeia

quem sai ga1111a11do é o público,
�

,

Associação dos Otários do Interior

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o O'CORREIO DO POVO
,

•

QUARTA-FEIRA, 19 de julho de 2006 I 3B'
,

� w

DEPOIMENTO: IRMAO DESMENTE ACUSAÇOES DE ABUSO SEXUAL

L �. Daniel e Cristian disseram que, ao contrário do
,

i,
J

que haviam declarado durante o inquérito policial,
, .1

I apenas Daniel havia golpeado o casal

•

S

1

SÃO PAULO - Em depoimento
realizado na tarde de ontem, a

delegada da Polícia Civil Cíntia
Tucunduva Gomes desmontou a

" nova, versão apresentada pelos
irmãos Daniel e Cristian
Gavinhos para a morte do casal
Manfred e Marísia von

Richthofen, em 2002, e ressaltou
a frieza com que Suzane, filha das

vítimas, teria se comportado nos
dias seguintes ao crime.

Quando foram interrogados,
ainda no primeiro dia do júri, na
segunda-feira (16), Daniel e

Cristian disseram que, ao

contrário do que haviam
declarado durante o inquérito
policial, apenas Daniel havia

golpeado o casal. Inicialmente,
eles afirmavam que cada um

havia agredido uma vítima.
Gomes, que atua no DHPP

•

(Departamento de Homicídios
e Proteção à Pessoa), disse
"desacreditar" da nova versão.

Para ela, seria impossível que
Manfred fosse golpeado sem que
Marísia tivesse esboçado uma

reação. "O crime foi de Ulna

brutalidade que eu nunca tinha

visto, em golpes de objeto
contundente."De acordo com a

delegada, o estado eln que os

corpos foram encontrados
indicam que eles foram

golpeados mais de uma vez. Ela
também considerou que Marísia
foi ferida com mais violência,
pois teve exposição da massa

encefálica. Ela relatou ainda que
Daniel foi quem demonstrou
mais nervosismo durante a

reconstituição do crime, feita
dias após a prisão dos três. Ele
teria ficado particularmente
abalado devido à semelhança
física entre o investigador que
interpretou Manfred e a própria .

vítima. No momento em que era

realizada a reconstituiçâo dos

golpes, ainda segundo a

delegada, o investigador abriu os

olhos e perguntou a Daniel se ele
havia acabado. "Para o Daniel, a
reconstituição acabou alí. Ele
•

Suzane pediu a ele, após ser presa,
para que a retirasse do local.

Andreas, então, enterrou a arma,
•

encontrada no dia seguinte por
seu tio e entregue ao Ministério
Público.No momento em que
Andreas foi interrogado sobre
como seu tio soube do local onde
a arma estaria enterrada, o

universitário respondeu a Nacif

que "um passarinho verde" teria
contado a ele.

•

passou mal e ficou

profundamente abalado." Réu e

policiais tiveram que reunir-se

em um dos banheiros da casa e

fazer uma oração, para que ele se

acalmasse e pudesse continuar.

frieza desde o dia da morte até o

dia da prisão." De acordo com ela,
após ter confessado o crime,
Suzane escovou os cabelos e

perguntou a Daniel se estava

bonita, antes de ser fotografada e

fichada 110 DHPP. Ela ainda
demonstrou estarrecimento com
a atitude da garota de corrigir a

.
-

pronúncia de seu sobrenome.
"Não é assim que se fala", disse
Suzane. O julgamento de Suzane
e dos irmãos Daniel e Cristian

Cravinhos, acusados de planejar
e matar o casal Richthofen,
começou na segunda-feira e deve

seguir até o final desta semana.

,

FAMILIA
O universitário também

negou as declarações dadas por
Daniel, de que Suzane era

agredída pelos pais e vítima de
violência sexual.Ao juiz Alberto
Anderson Filho, do 1 o Tribunal
do Júri, Andreas considerou sem
relevância os atritos com os pais.
''A relação era boa. Lógico que
tinha atritos, todo mundo tem,
mas nada de excepcional."Ele
admitiu que se sentia ameaçado
pela irmã. "Dizem por aí que ela
é psicopata. Eu não sei, mas de
uma pessoa assim a gente pode
esperar qu%lquer coisa."

Richthofen, 19, foimarcado por
bate-boca envolvendo ele, os

advogados dos réus e os

representantes do Ministério
Público de São Paulo. Andreas,
que esteve tranqüilo durante os

interrogatórios feitos pelo juiz e

pelo Ministério Público, tratou
um dos advogados de sua irmã,
Mauro Octávio Nacif, de forma

.

irônica e até agressiva. "Meu pai
era um homem muito mais

digno do que muita gente aqui",
disse. Nacif questionou o

universitário sobre uma arma

encontrada por seu tio no

quintal da casa de Andreas.

Segundo o universitário, a arma

pertencia a sua irmã e estava

guardada em um urso de pelúcia
na casa onde ocorreu o crime.

,

SUZANE
No relato, a delegada disse ter

ficado abismada com a frieza
demonstrada por Suzane
durante os depoimenros no

DHPp, ainda antes de sua prisão,
e durante a reconstituição. "O
estado de espírito dela foi de

•

w

IRMAO
O depoimento do

versitário Andreas

•

uni-

von

CASO RICHTHOFEN
Versões contraditórias

,

..

•

Os três seguem até' o começo da
escada. Suzane acende a luz.

.

Desesperados, Daniel e o irmão
,

fazem barulho. Cristian passa
mal e desiste. Daniel entra no

quarto e dá os golpes sozinho,
primeiro em Manfred e depois
em Marísia

Suzane pede para colocar uma
toalha para Andreas não presenciar
os pais daquele jeito. Só tinha lima

sacola e Daniel a coloca. Eles
deixaram as jóias e o dinheiro
levados com Cristian e jogam o

material usado em um lixo de rua.

$uzane e Daniel vão para um motel

Daniel afirma que Suzane foi a
rnentora intelectual do assassinato
dos pais dela. Ele conta que
deixou Andreas no cybercafé e

pegou o irmão, Cristiano Suzane foi
orientando o crime e verificou que
os pais estavam dormindo

( r.�-"""'-�
__..-'"

•

Em seguida, Cristian foi para casa como
o dinheiro levado dos Richthofen,
enquanto Suzane e Daniel se livram do
material usado no crime. O casal de
,

'

\

Suzane vai ao quarto dos pais para
constatar que eles estão dormindo.

Depois, acende a luz do corredor. Os

rapazes entram no quarto e qolpeiarn as
vítimas com bastões de ferro. A biblioteca
da casa é revirada para simular assalto

O irmão de suzane é levado até
um cybercafé. Em seguida, ela e

o namorado encontram Cristian e

seguem1para a casa. Ela entra na

casa e desarma o alarme

namorados passa duas horas em um

motel. Depois, pegam o irmão de
Suzane no cybercaté, retornam à casa
e avisam a polícia sobre o encontro
dos corpos

®GRAFFO

-

Perdigão recusa oferta de compra da empresa feita pela Sadia
SÃO PAULO - A Perdigão

recusou formalmente a oferta
feita pela Sadia de compra da .

concorrerite.A Previ, em

nome de Sis tel, Fapes, Real

Grandeza, Previ-Ban e rj ,

Petros, Valia e Weg
Participações, acionistas que
jU11tOS possuem 55,380/0 do

capital da Perdigão, C0111U11icou
que a adesão à proposta foi

rejeitada em reunião realizada
entre eles.

Os motivos da recusa foram
o baixo valor oferecido -R$
27,88 por ação- e o fato de a

maneira C01110 foi feita a

proposta não se enquadrar no
estatuto da companhia, "0

acionistas que representam os

demais 80%. A oferta pública
feita pela Sadia baseou-se nesse

artigo, mas a Sadia não tem

nenhuma ação da Perdigão,
portanto esse procedimento
não se aplica à Sadia", afirmou
N ildemar Secches, presidente
da Perdigão. "Nossa empresa
tem modelo de controle difuso
e os mecanismos foram feitos

para proteger os pequenos
acionistas." O executivo

acrescentou que as razões para
a recusa da proposta se aplicam
a qualquer empresa intertes

sada em adquirir a Perdigão
caso seja feita uma proposta
maior, os acionistas eventual
mente podem aceitar. A Perdi

gão informou ainda que, sendo

assim, não fará um laudo para

avaliação do valor das ações e

nem convocará reunião de
acionistas.Questionado se há

"

possibilidade de a Sadia
reclamar da decisão à CVM

(Comissão de Valores

Mobiliários), Secches disse que
ela existe, mas tal qu es

tionamento é inútil porque a

maior parte dos acionistas já
recusou .

,

estatuto preve que quem tern

20% das ações OLI mais é

obrigado a fazer UU1a oferta aos

•

;-

•

• BREVES

Varig ,

a juiz Luiz Roberto Ayoub, do
Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro e responsável
pela recuperação judici�1 da

Varig, marcou o leilão de venda
da empresa para a próxima
quinta-feira, às 1 Oh.A decisão foi
possível após o juiz invalidar
votos feitos em nome da GE
Capital na assembléia realizada

segunda·feira, que impediram a

aprovação da venda da Varig.

Na justiça
o PT apresentou ontem ao TSE
uma notícia-crime (pedido de

investigação) contra o

presidente do PFL, Jorge
Bornhausen, e o candidato a

vice-presidente na chapa do
tucano Geraldo Alckmin,
senador José Jorge, em mais
uma reação às acusações de

que a legenda estaria ligada à

facção criminosa PCC.A petição,
assinada pelo presidente
nacional do PT, Ricardo Berzoini,
pede que a proposta seja
encaminhada ao Ministério
Público e solicita a instauração
de uma ação penal contra os

dois oposicionistas por crime
contra a honra.
No documento, Berzoini afirma

que as declarações de
Bornhausen e Jorge atentam
contra "a honra e a moral do
Partido dos Trabalhadores e de
todos os seus filiados".,

Pacto 1
o presidente do Tribunal de

Justiça do Rio Grande do Sul,
desembargador Marco Antõnio
Barbosa Leal, anunciou que vai
contestar na Justiça o pacto
político que congela por quatro
anos o orçamento dos três

poderes do Estado com o

objetivo de reduzir o déficit das
contas públicas a zero até

•

2010.E provável que o Judiciário
gaúcho opte por encaminhar
uma ação direta de
inconstitucionalidade (Adin) ao

Supremo Tribunal Federal até o

final desta semana. Para Leal, o
acordo firmado pelos deputados
estaduais na quinta-feira
passada fere duas normas

constitucionais ao estabelecer
regras para a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LOa) por mais
de um ano e ao interferir na .

autonomia administrativa de
outros poderes.

Pacto 2
o coordenador do pacto,
deputado estadual Cézar Busatto

(PPS), respondeu às críticas de
Leal com uma declaração.
"Seria importante que o

desembargador Barbosa Leal

compreendesse que acima de .

interesses individuais está o

interesse maior de todos os

gaúchos", afirmou.Busatto
evitou a polêmlca em

entrevistas, mas destacou que
os deputados tiveram o

desprendimento de propor um

ajuste severo das contas

públicas às vésperas de uma

eleição, época em que poderiam
estar pensando em pacotes de
bondades para conquistar
simpatias.a governador
Germano Rigotto (PMOB) tem
elogiado o pacto e deve
sancionar a LOa que orientará o

orçamento de 2007, com
congelamento.

!
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� ONU calcula que mais de 1 milhão de pessoas
tenham abandonado suas casas

LÍBANO - O I tamara ty
emitiu comunicado ontem

confirmando e lamentando a

morte de mais um brasileiro de
Foz do Iguaçu (PR) em ataques
israelenses no Líbano. A vítima

é uma criança de oito anos de
idade. Na semana passada, as

ações de Israel causaram amorte

de uma família brasileira [mãe,
pai e duas crianças, de quatro e

oito anos]. O governo dos
Estados Unidos ordenou ontem

que cinco navios de guerra
norte-americanos se dirijam ao

Líbano para retirar seus

cidadãos do país. Esta é a.maior

operação de retirada dos EUA,
que envolve navios,
helicópteros e porta-aviões. A
ONU calcula que mais de 1

milhão de pessoas tenham
abandonado suas casas na

Líbano. A fuga em massa teve

início após Israel intensificar
seus ataques. O estopim da atual
crise entre os dois países foi o

seqüestro de dois solados
israelenses, além da morte de
outros oito militares, em uma

ação levada a cabo 'pelo grupo
terrorista Hizbollah, no último
dia 12.

Desde então, o governo
Israel tem realizado ininter

ruptos ataques por ar, terra e

mar, principalmente contra o

sul do Líbano, onde o Hizbollah
se concentra. A idéia de Israel
é destruir a infra-estrutura da

região para enfraquecer as ações
do grupo e conseguir resgatar os

Tsunami já causou a morte
de mais de 340 pessoas

PANGANDARANnNDONÉ- .

SIA - Pais desesperados
procuravam ontem pelos
filhos desaparecidos ao mesmo
tempo em que soldados
reviravam os escombros de
casas derrubadas pelo segundo
tsunami a atingir a Indonésia
em menos de dois anos.

Autoridades locais confir
maram a morte de pelo menos

341 pessoas e informaram que
há mais de 600 feridos. Ainda
de acordo com dados
divulgados pelo governo

indonésio, 229 pessoas estão

desaparecidas e possivelmente
mortas. Cadáveres cobertos

por lençóis brancos foram

dispostos em morgues im

provisadas.
Em Pangandaran, o corpo

de uma mulher jazia na areia

de uma praia popular entre a

população local e turistas

estrangeiros.
"Não me importo por ter

perdido minha propriedade,
mas Deus, por favor, devolva
meu filho", pedia Basril, um
moradores Pangandaran que,
ao lado da esposa, revirava os

escombros deixados' pelo
tsunami.

A área afetada pela catás

trofe natural de ontem foi

pou-pada do devastador
tsunami de dezembro de 2004.
Muitos moradores disseram
não ter sentido o terremoto de

7,7 graus de magnitude que
desencadeou o tsunami e

enviou uma paredede água de
dois metros de altura na

direção da ilha indonésia de
Java.

•

Muitas pessoas, porém,
perceberam o pengo quando
viram o mar recuar. Elas

fugiram para áreas mais altas

gritando "tsunami tsunami".
Cerca de meia hora depois, à

onda gigante invadiua ilha por
cerca de 300 metros ..

dois soldados seqüestrados. Em
resposta, o Hizbollah lança
diariamente dezenas de foguetes
Katyusha contra o território
israelense. O saldo da agressão
de ambos os lados é bastante

negativo: mais de 250 mortos -

25 deles do lado israelense (12
.civis e 13 soldados) - e cerca de
700 feridos, divididos em partes

• •

quase iguais.
Mas não são apenas os EUA

que aceleram a retirada de cerca
,

de 8.000 cidadãos norte

americanos do Líbano. A

exemplo do que ocorreu pouco
antes da Guerra do Iraque, em
março de 2003, a ONU
anunciou ontem a retirada do
Líbano de todos os funcionários
da organização que não tenham
papel essencial no Líbano ..

A

VIOLENCIA

Ontem, 13 pessoas da
mesma família morreram em

,

.I

ataques israelenses após a casa

em que viviam ser atingido por
mísseis, em Aitarum. (sul do
país). Outras nove morreram

. em dois quartéis nas regiões de
Yamur e Ifashim, no sudeste de
Beirute.

A ação israelense prioriza o

subúrbio de Beirute, em especial
o bairro de Dahia, onde fica o

."

quartelsgeneral do Hizbollah,
assim como a região cristã de

Bibles, para onde foram
milhares de pessoas que tentam

escapar dás bombas. Apesar
dessa migração, cerca de 8.000
moradores de Bíblos já fugiram
do local, segundo a ONU .

Ataques israelenses na

madrugada de ontem também

atingiram um quartel do
Exército libanês nas cercanias
de Beirute [que fica próximo do
palácio presidencial]. Outras
explosões foram registradas em
Cana, na região sul da cidade de
Tiro. Lá, o ataque a dois
edifícios deixou pessoas
soterradas. Também ontem, o

Hizbollah lançou cerca d� 40
foguetes contra cidades no

norte de Israel, causando uma

morte. Os foguetes caíram nas

cidades de Safed, Nahariya,
Hatzor, Carmiel e Haifa [onde

não houve registro de vítimas].
Haifa é terceira maior cidade de
Israel e o principal alvo do
Hizbollah.

BRASILEIROS
O avião da FAB (Força

Aérea Brasileira) trazendo

quase cem brasileiros vindos do
. Líbano aterrissou no aeroporto
de Recife às 12h40 de ontem.

O ministério informou que 24
brasileiros permaneceram na

•

Turquia e preferiram voltar ao
Brasil posteriormente. De
acordo com o Itamaraty, há
cerca de 8.000 matriculados no
Consulado brasileiro: em
Beirute, mas há estimativas de

. ,

qu� o total de brasileiros no
.

Líbano são cerca de 70 mil. A
assessória de imprensa do
minis tério disse não ter

informações sobre uma lista de

espera para deixar o país.
O ministério não forneceu

. �

prevrsao para um novo

comboio de retirada de
brasileiros do Líbano, e

informou que isso dependerá do
agravamento da crise na região.
Segundo o Itamaraty, não havia
mais brasileiros que desejavam
partir no comboio e o avião

partiu com lugares vazios.

Musharraf se opõe a adiamento 'de negociação
Islamabad- O presidente do

Paquistão, PervezMusharraf, disse
ontem que qualquer adiamento
nas negociações de paz entre

-

Paquistão e India só iria fortalecer
o terrorismo.

A declaração de Musharraf,
feita no Conselho de Segurança
Nacional do Paquistão, veio um

,

dia depois de a India notificar o.

país sobre o adiamento da cúpula
I

de chanceleres marcada para

começar na próxima quinta-feira,

em Nova Délhi.
, .

A India culpa extremistas

instalados no país vizinho pelos
atentados nos trens de Bombaim
que matarammais de 200 pessoas

..na semanapassada.O governo de
Musharraf já rejeitou qualquer
acusação de envolvimento nos

ataques, e ontem o presidente
apelou ao conselho dizendo que
os dois países não deveriam tomar

nenhum passo que possa fortale
cer os terroristas."Não podemos
permitir que tais atos terroristas

(as explosões de Bombaim)
interrompam a oportunidade
histórica de firmar a paz entre

,

Paquistão e India".
Musharraf disse ainda que,

"em vezde ficar acusando seu
•

,

governo se a India tem infor �

mações concretas sobre os autores.
dos atentados então deveria

,

dividílas com o Paquistão para que
o país possa ajudar nas investi-

,

gações". Paquistão e India têm um

histórico de relações conturbadas.
Os dois países já passaram por três

guerras desde que se libertaram da

Inglaterra, em 1947. As relações
,

diplomáticas começaram amelho-
rar em 2004, quando teve início

um processo de paz para resolver
as pendências entre as duas partes.
Os atentados da semana passada,
entretanto, ameaçaram o processo
de paz e acirraram a tensão entre

os dois países, que possuem arsenal
nuclear e são aliados.dos Estados
Unidos na guerra contra o

•

terronsmo.

.

Explosão de carro-bomba mata 53 no Iraque
Iraque- Um suicida detonou

explosivos em um microônibus
lotado de trabalhadores em frente
a uma mesquita xiita no sul do

Iraque ontem,matando 53 pessoas
e ferindo outras 105.0 suicida

dirigiu o veículo até Kufa, 160

quilômetros ao sul de Bagdá, onde
os trabalhadores. se reúnem

.

I

diariamente em busca de emprego.

Ele ofereceu trabalho a eles, lotou
o microônibus com voluntários e

detonou os explosivos, segundo o
governador de Najaf, AsaadAbu
Kalal. A explosão 'Ocorreu em

,

frente à principal mesquita de
Kufa, que fica em um ponto
movimentado da cidade e marca

o local damorte do ímãAli, primo
do profeta Maorné. O premiê

Talebans assumem controle.de regiões do sul do Afeganistão
CABUL/AFEGANISTÁo - A

forte ofensiva realizada pelas
forças da coalizão liderada pelos
EUA e o Exército afegão no sul
do Afeganistão foi insuficiente
para impedir que os talebans
assumissem o controle de

amplas áreas da região, segundo
admitiu nesta segunda-feira o

.

governo de Cabul.Em entre

vista coletiva, o porta-voz do

governo afegão, Mohammad
Karim Rahimi, admitiu ontem

que ao menos dois distritos
administrativos da conflituosa
Província de Helmand caíram'

nas mãos dos talebans.
O anúncio de Rahimi coincide
com a divulgação de um

comunicado por parte da
coalizão militar liderada pelos
EUA que afirma que as tropas

conseguiram "desbaratar as

forças talebans no sul do país" e .

que está sendo bem-sucedida a

ofensiva, chamada "Pressão na

Montanha" e iniciada no final
de maio pelas tropas afegãs e

. ,

estrangeiras em quatro provm-
cias do sul do Afeganistão.

Mas a realidade é que os 10
mil soldados da coalizão
destacados ern quatro Pro-

•

•

víncias do sul (Helmand,
Kandahar, Uruzgan e Zabul)
não conseguiram impedir que
os talebans impusessem seu

poder nos distritos de Garmsir,
na fronteira com o Paquistão, e
Naway-e -Barakzayee, muito
perto da capital de Helmand, a
cidade de Lashkar-Gah.
"Temos informações de que o

,

distrito de Garmsir caiu após 16

•

iraquiano, Nouri alMaliki -que é
.

xiita- condenouô ataque e
. , .

• prometeu punir os responsavets,
. Kufa é um bastião' do. clérigo
radical Muqtada al Sadr, cujo
movimento armado, as Brigadas
deAlMahdí, controla amesquita.•

Aparentemente, a explosão visa

minar a posição do grupo no
<;

conflito sectário no país.

dias de intensa luta na qual os
talíbãs usaram artilharia

pesada", afirmou Rahirni.

Segundo-o porta-voz, "depois
de os últimos 42 policiais
abandonarem o distrito, oito
carros cheios de homens arma
dos atravessaram a fronteira
provenientes do Paquistão,
entraram em território afegão
e assumiram o controle".

,

O CORREIO DO POV�

• BREVES
NOS EUA

Impresso
o jornal "The New York Times"
está cada vez menor,
reduzindo, além das
dimensões das páginas, o
número de sedes e cortando

.

cerca de mil funcionários.O
anúncio foi feito ontem, mas a

operação de redução das
dimensões das páginas de
cerca de 3,75 centímetros
ocorrerá apenas em 2008. O
corte de funcionários será

, '.

apenas um passo a mais em

um percurso já definido há
muito tempo.A empresa
calcula que a operação, em
seu total, permitirá uma

economia de US$ 42 milhões

por ano, com um perda de 11 %
do espaço para notícias (e
publicidade), que será
recuperado com o aumento do
número de páginas.Com esta

decisão, o "New York Times"
segue o mesmo caminho já
percorrida nos Estados Unidos
por jomais prestigiados, como
o "Washington Post", e

populares, como o "USA
Today".

,

NA COREIA DO NORTE

Teste
A Coréia do Norte pode ter
testado dois novos mísseis de
médio alcance no início de

julho, quando o país realizou o

lançamento de sete mísseis de
curto, médio e longo alcance,
disse ontem o jornal sul-
coreano "Choson .

IIbo".Segundo o jornal, os
serviços de espionagem da
Coréia do Sul e dos EUA estão '

analisando a possibilidade de

Pyongyang ter lançado uma

nova série de mísseis II
balísticos com um alcance de
entre 2.500 e 4.000
quilômetros.

III
·NA CHINA

Investimento
A China investirá US$ 175
bilhões em projetos de

proteção ambiental durante o

período do 110 Plano
Qüinqüenal (2006-2010),
informou ontem (18) a

emissora estatal Rádio
Intemacional da China.A soma,

equivalente a 1,5% do PIB
chinês e será utilizada em

setores-chave como o controle
da poluição de água, em um

,

país que reconhece que a

metade de seus rios e lagos
estão poluídos.Também haverá
investimentos na melhoria da

qua,lidade do ar nas cldades-'

(20 das 30 cidades do rnundo
com mais poluição
atmosférica são chinesas),
métodos de tratamento de
resíduos sólidos e projetos
para frear a' erosão do solo.

,,,

I
.

•

NOS EUA

Dúvida 1
O secretário de Energia dos

.

EUA, Samuel Bodman,
manifestou dúvida ontem
sobre o que considerou uma

meta "otimista" de. produção
de petróleo no Iraque para este
ano e pediu esforços para
atrair investimentos

estrangeiros para o setor

petrolífefo do país. "O ministro
[iraquiano do Petróleo] falou
em [chegar a] três milhões de
harris por dia até o fim do ano.

li,
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