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o time de [araguá do Sul venceu ontem o São Bento por 3xO, garantindo vaga para semifinal com uma rodada de antecedência. Hoje, a equipe
.enfrenta Balneário Camboriú para definir o primeiro lugar do grupo E. Também estão entre os quatro melhores, o vôlei feminino, basquete e futsal
(masculino e feminino).
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• EDITORIAL
•

1
I

O governo Luiz Inácio
Lula da Silva 'optou pela
,

combinação de uma política
econômica de forte rigor fiscalI

e monetário com válvulas de

descompressão em programas
sociais e no crédito popular.
Esse arranjo explica boa parte
do cacife que Lula sustenta

nas pesquisas sobre a sucessão

presidencial. Permitiu ao

petista comprar credibilidade

perante os mercados e honrar,
ainda que parcialmente, um
compromisso da campanha de
2002, o de melhorar a vida dos

I mais pobres. Agora, quando
Lula tenta conquistar um

I,

•

eleitoral e que tem como

durar pelo menos mais dois ou
três anos. Ou seja, o aperto
pallociano foi suficiente para

jogar a inflação para o patamar
•

de 4,5% ao ano. e criar

condições para um

crescimento do Produto
Interno Bruto entre 3,5% e

4%. Esse patamar de
crescimento não é nenhuma

Brastemp, diria o próprio Lula.
Mas é mais do que o Brasil tem

experimentado na média nas

últimas décadas. Com uma

elevação do PIB de tal ordem,
o próximo presidente ainda
teria espaço para tocar a

.... A sustentabilidade da Previdência Social é
uma questão de gasto social sobre a qual o
Brasil tem de se debruçar

segundo mandato nas urnas,

economistas e analistas
alertam para o risco de uma

crise fiscal já no começo do

próximo governo, seja ele do

petista ou do seu principal
adversário, o tucano Geraldo

I Alckmin. No entanto, o rigor
fiscal e monetário bancado

pelo ex-ministro Antonio
,

Palocci Filho criou uma

"gordura" que Lula anda

queimando neste ano

• FRASES

i

I

Políticas voltadas

para a mulher
Este é o tema do Fórum que

acontece nesta quinta-feira em

JaragÚá do Sul. Uma das grandes
conquistas do .século 20 foi a
inclusão da mulher no mercado
de trabalho, no processo político,
no cenário cultural e intelectual
da sociedade. E isso não foi uma
benevolência da humanidade, foi
resultado da força e da

determinação de mulheres que
fizeram história.

'

Poderíamos lembrar alguns
grandes nomes femininos que
mudaram seus destinos e os da
sociedade em que viveram, todas

irrequietas e indomáveis.
Podemos lembrar também de '

mulheres pobres, mas dotadas de

competência, independência e

sabedoria intuitiva, que deram a

volta por cima, estudaram e hoje
.sâo médicas, advogadas,
cientistas, diplomatas, mostrando
que tudo é possível. Até mudar o
mundo. Para que essa revolução
ocorresse foi necessário que
mulheres lutadoras, cheias de

. - ,.-

energia se insubordinassem contra

; \
I

combinação de uma política
econômica conser"(\ldora com

. , .

projetos compensatonos na

área social. Estes, apesar do
carimbo de assistencialistas,
mudam para melhor a

situação de quem não tem,

nada. E aqui voltamos a um

ponto que também ajuda a

entender a popularidade de
1"" ,l ,', '\ '" ,;�,,...,", I '

Lula. Para que o país tenha
taxas mais:" iti'g6t6�as de

crescimento, o que permitiria

resgate mais célere de sua

dívida social, o Brasil deveria
tentar reduzir o tamanho dos

gastos públicos, hoje ao redor
de um terço do PIB por ano.

Obviamente, "conservadores"
miram a Previdência e os

gastos sociais. "Progressistas"
culpam os juros altos. Ambos
talvez tenham sua dose de
razão. O mais prudente seria

buscar uma redução do gasto
público que não elegesse um

único demônio como

responsável pelo seu tamanho.

Juros altos não são amados

pelos governantes. E a

sustentabilidade da
Previdência é uma questão
sobre a qual o Brasil tem de se

debruçar.No ,,' Palácio do
Planalto .. auxiliares de Lula

,
"

afirmam que ele tentará
reduzir esse gasto público sem

demonização. Alckmin
sinaliza o mesmo em seus

discursos de campanha. Mas
não será fácil arbitrar as perdas

.
e ganhos de uma intervenção
desse tipo. Ela parece
necessária. Caberá ao próximo
presidente optar por enfrentá
la ou deixar a máquina rodar
até 2010, quando haverá nova

disputa pelo Palácio do
Planalto. Detalhe: o problema
então poderá ser bem maior.

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

,

velhos conceitos de tempos
passados, quando a mulher era

•

destinada ao papel de esposa emãe
e vivia submetida à autoridade
masculina.

Mulheres como estas abriram
caminho para que mais tarde a

mulher passasse a ter direitos

políticos como o voto. E assim

passasse a participar de maneira

mais efetiva na vida profissional,
política e social , fazendo uma

carreira antes de se casar, decidindo
controlar o número de filhos para
melhor planejar sua vida

profissional.
E hoje aí estão, ocupando os

espaços políticos, senadoras,
deputadas, prefeitas, vereadoras.
Chegaram pelos caminhos mais

diferentes, algumas pelos
movimentos feministas, outras
nosmovimentos estudantis, todas
com muito esforço. Algumas
trabalhando na retaguarda, quase
não aparecendo, mas fazendo a

grandeza de outras ou outros. Nos
bastidores.

Este crescimento deve-se à

•

seriedade das mulheres quando
assumem uma função. Não que os
homens não tenham seriedade ou

dignidade, mas as mulheres

empenham a palavra de forma
definitiva. Sentem-se

responsáveis quando aceitam lutar

por uma causa e, principalmente,
não aceitam determinadas

. - ." .

situaçoes, como a mcoerencia

entre discurso e prática. Têm
credibilidade; quando entram

numa situação entram para
resolver, para transformar.

Não hámais obstáculos para a

figura feminina em todas as esferas
da sociedade. Mas naturalmente,
como em todos os países do
mundo, ela ainda não está

satisfeita, o preconceito ainda
existe, a discriminaçâo, salários
mais baixos ... ainda há motivos

para lutar. Mas o que foi alcançado
';' ';' -

por seus propnos mentes nao

podemos deixar de reconhecer e

respeitar.
Parabéns, organizadoras do

Fórum "Políticas voltadas para a

mulher".

;j
,

, • CORREIO DO LEITOR
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Ziquizira braba
Senhores cidadãos e cidadãs deste

imenso território denominado Brasil, terra
de tantas riquezas e belezas descomunais e

únicas. Permitam-me escrever esta crônica

em forma de discurso, e até já estou fazendo
isso. Executarei um discurso clássico, dos

tempos que se sabia fazer política, de quando
os verdadeiros horrores cometidos nesta

nação eram ditos em forma de desabafos
vindos de suspiros tristes do coração. O

que motiva a discursar, nobres senhores, é a

necessidade de refletirmos e buscarmos
maneiras de solucionar um problema que

atinge gravemente nosso Brasil. Creio que
estamos no pior mês da historia recente

deste país. Tenho comigo que um mau

olhado sem precendentes baixou sobre
nosso território. A nação passa por uma

terrível fase estrutural, política, de carência
de afeto, de justiça dos homens, e de

jogadores de futebol. Senhores e senhoras,
,; .. .

e com muita tristeza que anuncio que o

Brasil está sendo assolado por uma "zica"
miserável.

A enxurrada de decepções começou na

Copa do Mundo. O estrelato, o

brilhantismo, os excessos de baladas, o

saltinho e a meia resultaram na

desclassificação de nossa seleção, a melhor
•

de todo o universo, sem sombra de dúvidas .

Nosso povo deve des toar de nossos

jogadores, mas não de nossa habilidade em

sermos os melhores. Nossos jogadores são

os melhores porque nosso povo também é.

Mesmo sofrendo todas as angústias,
continuamos levantando a cabeça:
Ninguém faz isso melhor do que nós. Mas,
agora chegamos no limite. Estamos
rodeados de agentes maléficos.

De uma vez só, presenciamos Suzane
Richthofen e os irmãos Cravinhos sentados

•

,

•

nos bancos dos réus. Ela menina rica, uma <das
melhores alunas de direito da PUC de S�o

•

Paulo, que passava suas tardes efetuando

compras em shoppings com a mesada recebida
de seu pai. Que matou, junto com sua mãe, num
terrível di'a das bruxas, em 31 de outubro ae
2002. Hoje, ela e seus comparsas estão sendo
julgados relembrando um crime, num dia qbe

•

desejamos esquecer, como se nunca existiu.'

Caros senhores e senhoras, não posso
deixar passar isso em branco e me omitir dia�te
da tragédia provocada no sul do Líbano. Esta

guerra horrenda tirou a vida de mais um

brasileiro, um brasileirinho de apenas oito
,

anos, de' nome Bassel Termos. E a terceira

criança brasileira que morre nesta guerra. D9is
adultos nascidos nesta nação também foram
assassinados. O Itamaraty recebeu consternado
a notícia da morte do garotinho, mas não tenro
dúvidas que poderia ter salvo a vida dele se já
tivesse enviados os aviões para resgata-los. Mas
não, os aviões pousaram 10 dias depois do início
da guerra. Nossas autoridades políticas estão

preocupadas com a eleição e não com seus filhos
mortos. O Brasil está abandonado. Peço uma
I '

reflexão. Não temos todas as soluções para
todos os problemas, mas temos a solução para

,

ameniza-los e em alguns casos resolve-los. Ea.
,

força, a força de nosso povo. Não há nada que

possa nos impedir de buscar novos e felizes dias
no próximo primeiro de outubro. Mas,
enquanto o dia da mudança não chega, nos

livremos deste mal olhado, cada um' fazendo
sua parte.

Pegue três dentes de alho, amarre em um

saquinho "e pendu:í:'e-õ' a'trás da p�r'tâ' principal
de sua casa. Deixe por sete dias. Tire, amasse e

jogue em água corrente. O mau olhado sairá de
você. Muito obrigado] ,',,'

'. '...

Glauco Arns Moretti , escritor
•

•

r
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O CORREIO DO POVO
Fundado em 10de malo-tsts

t'

•

do homem, acima do bem e do mal e das

contingências, sem dar crédito à autora da
sandice. Compreende-se. No afã da servidão
voluntária, um entregador de panfletos do

agitprop petista não pode ou não quer perder
tempo com essa coisa "pequeno-burguesa", os

direitos autorais. Plágio (Lei n? 9.610, de

19.02.98), segundo o Aurélio, é "assinar ou

apresentar como seu (obra artística ou científica
de outrem)". A origem etimológica da palavra
ilustra o conceito que ela carrega: vem do grego
(através do latim) 'plagies', que signífica
'trapaceiro', 'oblíquo'.

.

Mas fique tranqüilo, sujeito: a escritora e

jornalista Marilene Felinto ficará orgulhosa do
seu feito, afinal, estão todos na "resistência", e

urge satanizar e combater os diplomados"
burgueses reacionários", como eu.

Quem quiser cotejar as "coincidências" dos
dois textos, aí vai: Revista, Caros Amigos -

Edição 110/ Maio de 2006 / Coluna Desaviso
ou http://www.pt.org.br/site/artigosl
artigos_int.asp?cod= 1074)

Jefferson Fabiano de Farias, Engenheiro Florestal

,

"Desconfio de revivals, parece um bando de velhinhos espertos tentando descorar
grana para pagar seus geriatras"
•Rita Lee, cantora, sobre a volta aos palcos dos seus ex-colegas dos Mutantes.

Resposta
"Para cara de pau só tem um remédio:

,injeção de cupim", lembrava meu saudoso
avô. Lembro disso em virtude do texto de 14
de julho de 2006, no Correio do Leitor,
". r d " L H O u édi "

pSlcograla O por . . , me lum e

bacharel de Direito. O corolário do texto do

preclaro era o seguinte: "nada do que se soube
ao longo do' último ano e meio tem

importância, comparado ao fato de termos

no cargo mais importante da república um

presidente operário"; "As CPIs são novelas
de quinta categoria, cheias de bandoleiros

(os "oposicionistas") travestidos de retidão
ética e moral"; "Não tem manipulação de

imprensa marrom que consiga alterar esta

realidade (do presidente operário)"; "Quem
pensa diferente, ou é órfão do PI; ou é tudo

gente diplomada em universidade, tudo
gente pretensiosa, que se acha o supra-sumo
do saber, quando são na verdade ressentidos,
manipuláveis e deformados".

, Não bastasse a burrice, mistificação e

má-fé do que vai acima, o prosélito com texto
,

alheio reconhece fraquezas humanas em

terceiros como se ele próprio estivesse além

-

\

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e
màil redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cer r;
89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

r
Diretor editorial/administrativo: Francisco Alves I
Editora: Patricia Moraes I

I
I

I
I

I
I
I

Correia da Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul- SC ITel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

come rc la I@jornalco,reiodopovo:com.br

"
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MORADIA: CONTROLE DAS POLíTICAS PÚBLICAS
I
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rr! }ARAGUÁ DO SUL- Vín
')culado a secretaria de Obras

G�Públicas e Habitação, está
o! sendo criado o Conselho
11:Municipal de Habitação de

O[]araguá do Sul através de

I,>[projeto de lei do prefeito. Terá
8'
como objetivos básicos o

o

"'estabelecimento, acornpa-

'i�nhamento, controle e ava

,'cliação da política municipal
>

de habitação. Acompanhar e
, c

'.'

avaliar a gestão econômica,
r' ,

social e financeira dos re-
,

, cursos' e o desempenho dos
,

programas e projetos apro-
(41 .

vadas, participar da elabo-
.'

ração de plano de aplicação
,

"dos recursos oriundos dos
"

,,

Governos Federal, Estadual e
Municipal ou repassados por
meio de convênios, estimular

ri '

I, a participação e o controle
•J) (

1

)

)
,

I

• •

,;;
i>' �1
ioi&w C>'i \ :ÍiTIw'"

,

\ .

Secretário de Obras, Alberto João Marcatto, deverá presidir conselho

popular sobre a implernen
tação das políticas públicas
habitacionais e de desenvol
vimento urbano, convocar

a Conferência Municipal de
Habitação, articular-se com as

Fecam reúne candidatos para
debater prioridades municipais

FLORIANÓPOLIS- Os oito

candidatos ao governo de Santa
Catarina vão receber no dia 17

I); de agosto dos prefeitos catari
sl nenses sugestões aos planos de

(If'gestão. Os gestores municipais
cl:.querem mostrar a realidade dos

,

1j:municípios. A organização do
:', encontro, que acontece a partir
,,) das 9 horas no auditório do
'I' Centro de Convenções, em

f; Florianópolis, é da Fecam
c (Federação Catarinense de
� Municípios) e das associações
fi 'regionais de municípios. Os
prefeitos propõem cinco
<... •• "" •

.)

'projetos pr to tt tar ros , que
oi) constam em um documento que

\

") também vai ser entregue ao
"

'governo do Estado e a

Assembléia Legislativa.
,

<, Segundo o presidente da Fecam,
-

.

Anísio Soares, os prefeitos vão

,I),' ter a oportunidade de discutir
,é'

as dificuldades regionais. "Há
municípios que enfrentam
problemas com a queda nas

exportações e nas atividades
econômicas, ocasionadas pela

�, baixa cotação do dólar e a perda
,

r;J de mercado para exportar os

\2 produtos da suinocultura e da
indústria moveleira. Por isso, a

r importância de se deliberarem

i ações locais para tentar

minimizar essas dificuldades",
disse. A principal reivindicação
dos prefeitos é a adoção de um

plano progressivo de reajuste
para que o Estado cumpra

)

I
I

!

i
I
_.

integralmente os custos do

transporte escolar dos alunos da
rede pública estadual, conforme
preconiza a Lei nO 10.709, de 31
de julho de 2003. Atualmente,
o governo do Estado repassa
recursos em nove parcelas, para
que os municípios realizarem o

serviço, que é de competência
do Estado. De acordo com o

presidente da Fecam, Anísio
Soares, a federação negocia
desde fevereiro a ampliação em

30% no valor do orçamento do

transporte escolar, que
totalizaria o repasse para R$ 36
milhões em 2006."Os recursos

repassados não são suficientes
,

para garantir o transporte dos
alunos. Para oferecer o serviço,
o prefeito investe recursos da
receita própria do município.
Vamos solicitar ao governador
do Estado que aprove o

aumento para esse ano e que o

futuro governador atenda a

solicitação dos prefeitos e

cumpra integralmente os

custos, em 2007", disse o

presidente. No documento, os
prefeitos solicitam a suspensão
imediata do PLC 0010.9/2003,
até que o projeto seja analisado
pela Fecam e associações, que
realizará simulações sobre o

impacto financeiro causado e

levantará informações sobre a

participação de cada município
catarinense em cada um dos

, , .

novos enterros.

demais instâncias de parti
cipação popular do Município,
e definir os 'critérios de
atendimento e seleção dos
inscritos em programas
habitacionais cadastrados na

Diretoria de Habitação com

base nas diferentes realidades
.

e problemas que envolvam a

questão habitacional no

Município são algumas das

atribuições do conselho. Será
integrado pelo secretário de
Obras e Habitação, Alberto
João Marcatto, na condição de

presidente, além de mais dois

representantes daquela pas.ta,
das secretarias de Desenvol
vimento e Família e de Urba

nismo, de representantes de
entidades comunitárias e or

ganizações ligadas à habitação,
eleitos de forma direta, da

Unerj, entidades de profis
sionais que prestam assessoria

técnica na área, entidades
sindicais da construção civil,
associações patronais do ramo.
O vice-presidente e o secre

tário serão eleitos em reunião

plenária, mediante voto dos
conselheiros. Com mandato
de dois anos, ninguém terá

função remunerada e as

decisões só serão tomadas com
,

,

aprovação da maioria simples
dos membros .

• �, I I
,

, ,

I! ! r 1
, ' • >

PMD'B Mulher monta agenda
•

para campanha da rnulíialiança
OIVUlGAÇAO

• MOSAICO po I iIi ca@iornalcorreiodopovo.com.br

As mais antigas
Em folder a cores, a Prefeitura de Jaraguá do Sul, nestes 130
anos de fundação da cidade, presta homenagem a 23 empresas.

•

mais antigas da cidade que ainda estão em atividade e a seus

fundadores, alguns já falecidos. Na ordem cronológica, as três
primeiras citadas são a Firma Weege, atual Malwee Malhas;,

,

fundada em 1906; o Curtume Schmitt Ltda., de 1917, e a Marcatto
SIA., de 1923. Talvez por "esquecimento", O Correio do povo:
fundado em 1919, e terceira empresa mais antiga da cidade, não

-
\

consta na relaçao.
)

Os ladrões
Entre os 57 parlamentares
investigados por suspeita de
envolvimento com a máfia
das ambulâncias, que gerou
a CPI dos sanguessugas, 13
são do pp, outros 13 do PTB
e 10 do PL, partidos que
também tiveram integrantes
acusados de participarem
do esquema do mensalão.
Além de Pp, PTB e PL,
também há parlamentares
do PMDB, PFL, PSB, PSDB,
PSC, PRB e PPS , O PT
ficou de fora.

Balançando [
,

o "noivado" entre PT e PL, J

que levou a vice-prefeita
Rosemeire Vasel para a .

1
chapa de José Fritsch, I
corre sério risco de azedar.
Pode-se dizer que

I

convidaram gente demais

para a festa em salão com ;

espaço restrito. Como não .'

cabe todo rnundo, está
criado um impasse.'Afinal, ,

quem vai ser riscado da
lista de candidatos, ops,
digo, convidados?

Ivete Appel, esposa de LHS, coordenou o encontro

potencializar essa nossa

capacidade de mobilização",
comentou Ivete Appel da Silveira,

,

que nunca disputou cargo eletivo.
No encontro, foi traçado um

cronograma de mobilizações com
reuniões, palestras, carreatas,
comícios para toda a campanha.
Participaram do encontro, além
da mulher do candidato ao

governo, Bernadete Pavan,
mulher do candidato a vice,
Leonel Pavan (PSDB), Angélica
Colombo,mulherdo candidato ao
Senado e ex-prefeito de Lages,
Raimundo Colombo (PFL),
Eliane Beber, mulher do

presidente estadual do PSDB,
Dalário Beber, Selma Westfhal

(PMDB), suplente do senador

Pavan, e Niúra Demarchi

(PSDB) .ex-titular daSecretaria de
Desenvolvimento Regional de \
Jaraguá do Sul e candidata a

segunda suplente de senador pela
coligação.

FLORIANÓPOLIS - Para

reforçar a organização e aumentar
o poder de mobilização das
mulheres dos partidos da

coligação Todos por Toda Santa
Catarina, lideranças do seg
mento feminino e as esposas dos
candidatos à chapa majoritária
participaram na terça-feira (18),
de umencontro de planejamento
em Florianópolis. Coordenadora
do evento, Ivete Appel da

Silveira,mulher do candidato da
- coligação à reeleição para o

governo do Estado, Luiz

Henriqueda Silveira (PMDB),
enfatizou a importância de um

trabalho conjunto de mobi

lização dos segmentos femininos
dos três partidos. "A mulher já
passou da época de ter que provar
que é importante na política.
Hoje, estamos definitivamente
integradas no processo. Agora,
com essa coligação (PMDB/PFL/
PSDB/PPS), temos que

•

Fiscalizando
Presidentes das câmaras de
vereadores de todos os

mun�ípios vão receber, do

Congresso Nacional,
informações sobre quanto a

prefeitura recebeu de
transferências da União de

janeiro a maio deste ano. A

partir de agosto, os
promotores de Justiça
também receberão a mesma

informação" todo mês.
Tentativa de frear a

roubalheira. .. ., .,., ,

Nem aí
Se à classe empresarial
preocupa o cambulhão de
candidatos lançados por
Jaraguá do Sul, eles, os '

candidatos e dirigentes
partidários, na verdade não
estão nem um pouco
preocupados se, com isso,

,

o vale'tlcar sem

,

representantes na

Assembléia ou Câmara dos

Deputados. Cada qual trata, :
mesmo, de cuidar da '

'

própria vida. O que é ,

lamentável; '

, .

Parado
Por enquanto, nenhum novo

projeto relacionado com a

lei de dação, que permite
quitar tributos municipais
com a doação de bens
móveis e imóveis, aportou

,

na Câmara de Vereadores.
Até agora, foram dois: um

que resultou na aquisição de
dois ônibus e outro, rejeitado
pelo plenário, que previa
recebimento de terreno
localizado no bairro

Baependi.

Só dois
Da bancada catarinense
com assento na Câmara
dos Deputados, apenas Idois parlamentares não' 1

"l''. '

concorrem à reeleição para i
,

os atuais cargos: o
'

deputado Paulo Afonso
Vieira (PMDB) fica
definitivamente fora do

páreo, em outubro,
enquanto a petista Luci
Choinacki tenta a única

. ".

vaga de Santa Catarina pará
o Senado. Ela não tem nada'
a perder.

Bagunça
Já está virando rotina a

interdição de escolas da
rede estadual de ensino pela
vigilância sanitária, algumas
delas, como em Joinville,
literalmente caindo aos

pedaços, No Vale do Itapocu,
já são duas com as portas
fechadas, até mesmo por
absoluta falta de higiene.
Mas os "comissionados" da
SDR insistem em dizer que
está tudo sob controle.

, , 1
;

• , 1
,

•

O',

UFSC
Professor Cláudio Piotto
emenda nota da coluna.

'

Segundo ele, os cursos que
a Universidade Federal de
Santa Catarina vai oferecer

pelo sistema de ensino à
'

distância em Jaraguá do
Sul estão mantidos para o

segundo semestre. Na

próxima segunda-feira deve
ser publicado o edital e as

datas de inscrições para
realização do vestibular.

Mais
Sobre as SDRs,
que na prática não
descentralizaram coisa
nenhuma, porque não têm

.

autonomia administrativa e

sequer financeira, é de se

prever que, numa vitória da

coligação que apóia a

reeleição de Luiz Henrique,
pelos menos mais umas

dez terão de ser criadas.
Para abrigar o pessoal do
PFL e do PPS. Dois partidos
que sempre fustigaram a

idéia.

Sobrando
Arrecadação do FGTS vai
batendo recordes,
resultando em 30% a mais
por ano, com o aumento no

número de empregos
formais nos últimos anos .

•

Desta forma, já consta uma

sobra de R$ 20 bilhões em

patrimônio. Há mais de R$3
.
bilhões disponíveis para
saneamento básico, mas

esbarra nas lirnltações de
endividamento das

empresas do setor público
•

I
\' . '"

A , ,

"
-

,
•

J ,!

I"
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Desistência
A confirmação da dobradinha do vereador Dieter Janssen para
deputado estadual e Eni Voltolini à Câmara Federal, ambos do
Pp, direciona no sentido de uma provável desistência do ex

vereador Vitório Altair Lazzaris (PP), candidato a deputado federal.
Oficialmente, ninguém confirma, mas tudo indica que Lazzaris
estaria mesmo propenso a abrir mão da disputa.

Mulher 1
Primeira mulher a

concorrer à Presidência
da República, a senadora
Heloísa Helena (PSOL)
aparece com 12% da

preferência do eleitorado

catarinense, segundo a

pesquisa Ibope.
Percentual muito
comemorado pelo partido,
principalmente pela falta
de recursos para
campanha. Dissidente do

PT, a candidata espera
abocanhar votos do

presidente Lula, candidato
petista à reeleição.

Extra
Sem custos aos cofres

públicos, a Assembléia

Legislativa terá sessão

exíraordinarla, no próximo
,
dia 25, às 9 horas, para
apreciar a Medida
Provisória nO 127/06, do
Executivo, que institui o

Revigorar II (Programa
Catarinense de

Revigoramento
.

Econômico). O programa
é destinado a promover a

regularização de débitos
tributários relativos ao

ICM e ao ICMS. A MP
está tramitando na

Comissão de Finanças,
onde foi concedido pedido
de vista em gabinete a

deputado. A MP precisa
.

()
ser apreciada em

Plenário até o dia 26,
quando perde a validade.
Isto porque os deputados
já cumpriram as dez
sessões previstas para
julho dentro do calendário

especial eleitoral.

�---------------------------------------------

Mulher 2

De fora
Nenhum dos 16 deputados
federais catarinenses

figura na lista da CPI dos

Sanguessugas. São 57

deputados federais e um

senador investigados pela
Procuradoria-geral da
República sobre envol
vimento na compra super
faturada de ambulâncias.
Na relação, nenhum deles

•

é do PT. Mas o número de
envolvidos pode ser

C"le,nd�.rio.,
.

�o 0+0"

Para permitir que os

deputados possam sair
em campo no período
eleitoral, a Assembléia
instituiu a partir de maio

um calendário especial
de sessões. No período
compreendido de 30 de

"

maio a 6 de setembro, o

Legislativo se reúne 43

vezes, cumprindo o

calendário ordinário de
sessões relativo a estes

meses. Sem recesso, no

período de 18 a 31 de

julho, a Assembléia, além
da sessão extraordinária

. do próximo dia 25,
continuará atuando
através de audiências

públicas e atividades

agendadas pelas
comissões permanentes.

•

malar. De olho
Ninguém encontra

farmacêutico nos postos
de saúde de Jaraguá do
Sul e região, ainda que
em muitos deles ocorra

distribuição de
medicamentos aos

pacientes. O ato fere a

legislação, e cabe à

Vigilância Sanitária

fiscalizar, assim como é
feito nas farmácias do

município. Aliás, esta

semana uma foi

interditada. Ausência de

farmacêutico e venda de

remédio controlado sem

receita são as

irregularidades mais
comuns.

o CORREI0,DOAPO�V
••

-

w

NOS BASTIDORES: SEBASTIAO CAMARGO E EVALDO JUNCKES ESTARIAM NA MIRA DOS LIBERAIS
,

I

• • •

CAROLINA TOMASELI

� Acordo teria sido
firmado Quando do
ingresso de Rose Vasel
na chapa de Fritsch

]ARAGUÁ DO SUL - O

ingresso da vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PL) na

chapa encabeçada por José
Fritsch (PT) como candidata

,

a vice-governadora estaria

condicionado à desistência
de candidatos do PT a

deputado federal e estadual
no Vale do Itapocu. Na mesa

das negociações, o PL estaria

pleiteando a retirada das
candidaturas dos petistas
Evaldo João j u n c k e s a

deputado estadual e do

professor Sebastião Camargo
à Câmara dos Deputados, esta
última em favorecimento da
candidatura do vereador
Ronaldo Raulino (PL). Teria
sido esta a condição imposta
pelo PL para abrir mão da
candidatura-de Rose Vasel a

, ".,' ,

deputada,r{�der�l e o I?,osteri,or
ingresso na chapa majoritária'

r

A participação da mulher
na disputa por cargo
eletivo ainda é restrita em

Santa Catarina. Para o

Legislativo, foram 52 entre

443 vagas protocoladas no

TRE para a Câmara dos
i

� Deputados ou Assembléia

Legislativa. A região está

representada pela '

vereadora de Corupá
Bernadete Hillbrech (PPS),
única candidata mulher do
Vale do Itapocu a deputada
estadual. Já na eleição
majoritária, são apenas
duas candidatas, ambas a

. r vice-governadora. Uma
delas a vice-prefeita de

Jaraguá do Sul,
Rosemeire Vasel (PL).

-

PIERD RAGAZZI DE FREITAS
----

-

I
-

sobre uma reunião da
comissão estadual do PT pa1a
tratar do assunto, oriterrrià
noite, em Joinville. 1

Sebastião Camargo nega
qualquer possibilidade de
desistir da disputa e cita o

exemplo de 2004, quando às
,

,vésperas das eleições murii-

cipais, foi amplamente divul

gado que o petista Dionei da
Silva teria desistido de coho
correr a prefeito. "São boatos
e tudo isto faz parte do preces
so de disputa política eldi.
toral. Minha candidatura es�á

r

registrada, o CNPJ está elm
minhas mãos, já abri con�a
b .' . l
ancaria para movi-mentar as

despesas eleitorais e já rein
material rodando na gráfica",
declarou o petista. Segundo
ele, mesmo que existisse uma

orientação política direcio
nada à desistência de candi

daturas, somente o próprio
candidato pode dar lO
encaminhamento jurídico na

Justiça Eleitoral. Da mesma

maneira, o vereador Evaldo

Junckes afirma que sàa
candidatura a deputado
estadual é irreversfvel.· . I

•

I

""

Presidente do PL, Leõnidas Nora, admite negociações a respeito

do PT. O suposto acordo, no
entanto, não envolveria a

candidatura do deputado
estadual Dionei da Silva (PT)

•

à reeleição.
O candidato liberal

Ronaldo Raulino não foi
encontrado ontem, mas o

presidente do PL de Jaraguá
,

do Sul, Leónidas Nora, disse

que existe um direcionamento
no sentido de reduzir o

número de candidaturas a

deputado federal. "O ideal é
otimizar o potencial dos votos

•

para que apenas um sala

candidato. Existe esta lógica
de se conversar a respeito",
admitiu Nora, informando
também ter conhecimento

Diretoria da Acijs volta a se reunir com partidos e candidatos
,

A parte das negociações
entre partidos coligados,
também estão ocorrendo

conversações entre as siglas no
sentido de diminuir o número
de candidatos pela região.
Estaria havendo uma pressão da
classe empresarial domunicípio
neste sentido, já que, para estas
eleições, sete candidatos a

depu tado federal e 11 à

Assembléia Legislativa
formalizaram registro junto ao

TRE (Tribunal Regional
Eleitoral), número recorde. Em
2002, foram dois candidatos à

Câmara Federal e sete para

deputado estadual, elegendo
apenas o petista Dionei Walter
da Silva, em sua primeira
tentativa.

Na segunda-feira, quando do
lançamento da campanha "Vote
para fazer a diferença", o

presidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), Paulo Chiodini,
afirmou preocupação em

relação ao número de

candidatos, mas disse que "isso
ficará a cargo dos partidos e dos

próprios candidatos". Ele

salientou que a campanha não

tem o propósito de reduzir

candidaturas, ainda que a Acijs
tenha se reunido com

presidentes de partidos e

candidatos' na última quarta
feira. O objetivo da campanha,
segundo ele, é orientar o eleitor
de Jaraguá do Sul a não anular o
voto. Ontem à noite, no

entanto, nova reunião foi
realizada pela associação para,

segundo informações extra

oficiais, pressionar pela desis
tência de alguns postulantes.
Entre eles, estariam sendo

citados Nelson Dirceu Rape .

lato, a deputado estadual, e de
Luiz Sérgio de Assis Pereira e

Carlos da Silveira Bastos,
ambos à Câmara Federal, todos
do PV e que registraram
individualmente suas candi
daturas sem apoio do diretório

mupicipal. O presidente do PV
de Jaraguá do Sul, Antônio
Eckert, disse ontem que a

possibilidade existe, "mas ainda
não é nada oficial". Na próxima
semana, informa, a executivo

municipal irá se reunir para
tratar do assunto..

,

Janssen vai se licenciar da Câmara para se dedicar à campanha
}ARAGUÁ DO SUL - Candidato

a deputado estadual, o vereador
Dieter Janssen (PP) afirmou
ontem que irá se licenciar do

Legislativo por um período de 60
dias a partir de 1o de agosto. A

licença deverá ser prorrogada em
caso de segundo turno na eleição
para governador, com chapa do
Partido Progressista encabeçada
pelo ex-governador Esperidião
Amin, que, inclusive, deve
participar do lançamento do
comitê da campanha de Janssen,
em data a ser confirmada. O
comitê estará localizado na Rua

Leopolda Janssen, no centro,
próximo ao MuseuWeg.

Alémde se dedicar àcampanha
com afinco, o candidato explica
que a intenção é que os suplentes

J

DIVULGAÇÃO

Dieter Janssen
foi o vereador
mais votado
em2004

�,.
.

�_,1
do partido possam assumir a vaga .

na Câmara e apresentar suas

propostas. "Nossos suplentes
tiveram uma boa votação e devem
ter a chance de deixar a suamarca",
resumiu Janssen. Segundo ele, a
intenção é que dois ou três

suplentes assumam a vaga em

sistema de rodízio, contando, para
tanto; também com apoio do

vereador Rudolfo Gesser (PP). A
primeira suplente do PP é Natália
Petry, hoje presidente da Fundação
Cultural, que recebeu 1819 votos
em 2004, seguida dos suplentes
Vitória Altair Lazzaris, Beta
Gonçalves e Paulo Floriani.

Nas eleições de 2004, Dieter
Janssen, também presidente do PP
de Jaraguá do Sul, foi o vereador

mais votado, com 3.272 votos, e

disputa pela primeira vez uma das, ..
40 vagas na Assembléia Legisla'
tiva, em dobradinha com o ex

deputadoEniVoltolini (PP).O as'

sessor político de Janssen, Ales·
sandro Vargas, em visita ontem aO

jornal, informou que o candidato
tem apoio incondicional do
diretório local e também dor
outros da região. Ontem, inclusive,
o candidato se reuniu com pepistas
de Guaramirim. Vargas também

explicou que foi montada uma

estruturade campanha, com ações
integradas através de um conselho
político. "Dieter será um

candidato suprapartidário e com

uma campanha propositiva, e não

de ataques e picuinhas políticas",
.

'

resumiu o assessor.
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.,

,

ta e tênis) chega em parcelas
reduzidas, o que até agora soma
apenas 10% do total a ser

distribuído. A região conta com
32 escolas estaduais e 21.763
alunos. Para atender todas as

crianças entre o 1 Q e 9° ano,
inclusas na lista de distribuição,
são necessárias 11.500 peças.
/ A estimativa do secretário

de Desenvolvimento Regional
é que nos próximos dez dias,
pelo menos 70% dos uniformes
estejam em Jaraguá, conforme as

últimas informações que ele
recebeu do Estado. Logo em

seguida, no final do recesso

escolar e seis meses depois do

prazo divulgado pelo
governador licenciado Luiz

Henrique da Silveira, os alunos
poderão usufruir dos kits. Vale
lembrar que, antes mesmo de
serem encaminhados, alguns
alunos fizeram a demonstração
dos uniformes durante inau

gurações de ginásios de esporte
e reformas em colégio, todas
com a presença de LHS.

Corupá aumenta em R 10 mil
,

repasse para Fundação de Saúde

•

·

KELLY ERDMANN
CESAR JUNKES

. ..

J
I
I
I

s� Alunos entram no
hl

.sepundo semestre sem

receber kit. SDR só

:�em 10% dos itens
I

I)
. }ARAGUÁ DO SUL - Os

?'�lunos matriculados na rede
-jl

.jestadual de ensino de Jaraguá do

BPul e região ainda não

receberam os uniformes
-11

·

escolares prometidos pelo
.,,0

,governo de Santa Catarina no
"_ ('

'{nícío do ano letivo. Segundo
� J �

(;jnformações do secretário de
Desenvolvimento Regional,ITI
Ivo Schmitt, a entrega só será

GJ
feita quando o Estado repassar"s
a totalidade dos kits, o que não(n
.tern data definida para

i
I

,

acontecer.
lO, ,

Si
O atraso, além de problemas

_'Inas licitações das empresas

.,fabricantes, foi ocasionado pela
decisão de encaminhar as

OJ
.. . , .

o roupas pnmerro aos mun1C1p10S
_ serranos, como São Joaquim e
bn

Lages, por causa da proximidade
do inverno. Enquanto isso, os

es tudan tes ma triculados 110

ensino fundamental das escolas
cobertas pela SRD de Jaraguá

uniformes antigos.
Dos cinco itens que fazem

parte do kit, somente os pares
de meias estão em quantidade
suficiente na secretaria. O
restante (camiseta, calça, jaque-A •

tem que esperar e vestir os

(I��< .",' T
-

da prefeitura no próximo ano
CESAR JUNKES

e- '�, CORUPÁ - O repasse da

prefeitura para a Fundação
Municipal de Saúde deve au-

I mentar em R$ 10 mil, passando
dos atuais R$ 30,8 mil para R$
40,8 mil. Esta foi a primeira ação
prática resultante da reunião

entre o prefeito Conrado
Urbano Müller (PP) e os

médicos que prestam serviço ao

município, ocorrida na tarde de
ontem. O prefeito sentou com

os médicos para ouvir sugestões
e solicitações. O setor de saúde
do município passou por um

abalo nas últimas semanas

devido a desentendimentos
entre a administração municipal
e o secretário de saúde interino,
médico Marcelo Ferreira

Gonçalves, que resultou na

exoneração deste último do

cargo. "Estamos conversando
com os profissionais de saúde. Já
estivamos nos postos de
atendimento para falar com
atendentes e enfermeiras e agora
falamos com os médicos.

Explicamos a situação da saída
do doutor Marcelo, que
continua conosco como médico
do município, e procuramos

saber quais são as maiores

carências. do setor", disse

� Cooperativa
produz ,

cerca de
três mil
litros de
leite por dia

•

-J

oi' }ARAGUÁ 00 SUL-A Copajas produzia 200 litros por dia.

\/((Cooperativa de Produção De acordo com o

l,ilA.gropecuária de [araguá do Sul) administrador da Copajas,
c está se desvinculando da Wilmar Roweder, o produto é

clJprefeitura, de quem recebia .. fornecido para mercados do
Gf'menSalme11te um auxílio para município e hospitais, escolas,
(' 'manutenção da usina de leite na creches e cozinhas comunitárias
Bl,localidade de Ribeirão Cacilda, de Jaraguá do Sul e Joinville. Para
Bairro Garibaldi. A expectativa essas instituições e entidades, a

.

é que a gestão se tome totalmente Copajas distribui o leite através

independente até a metade do do projeto para compra
\

próximo ano, quando a antecipada do Programa Fome

cooperativa deve contratar uma Zero, criado pelo Governo
s .equipe de administração própria. Federal.
I.;;l A Copajas administra os Uma das metas da co-

-nlcondomínios de produtores de operativa é comercializar o leite
»Ieíte, carne, banana, conservas e em mercados de [oinville e, no

'?cmel do município. Tem 60 futuro, fabricar derivados como
/

'23associados (36sónocondomínio queijo e iogurte. "E uma

')1; de leite) e a usina produz trêsmil possibilidade que está sendo
ovlitros de leite por dia, o que estudada, pois a Copajas nasceu

oi/equivale a 90 millitros por mês. para incentivar o produtor rural
«JjQuando a usina começou a de [araguá do Sul", ressalta. (Daiane
,:l:funcionar, em janeiro de 2004, Zanghelini)

,

�I ,
., J

err' POSITIVO - matutinO/noturno'
ACE - matutino/noturno
SOCIESC / TUPY - noturno

ENERGIA/EXATHUM

()(II
transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

. .

"
• <f

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

' ,.

l. \

oj.

Conrado.
. Segundo o prefeito, a am

pliação do investimento em

saúde deve-se a necessidade de

adquirir novos equipamentos e

aumentar o valor da hora de
trabalho dos médicos. "Atual
mente eles recebem vinte reais

por hora de trabalho, este valor
vai aumentar, mas ainda não

podemos dizer em quanto, pois
depende de um estudo que está

sendo realizado pela Fundação
Municipal de Saúde", informa o

prefeito Conrado Müller, Ele
.

destaca que serão comprados, em
breve, os equipamentos que
foram solicitados pelos médicos,
com destaque, para um aparelho
de eletrocardiograma. A
secretaria de saúde continua

sendo administrada, interina
mente, pela secretária de

Planejamento, Desenvolvimen
to e Turismo, Alice Maçaneiro.

REFORMA DE ESCOLA
Iniciam em agosto as obras de

reforma da EscolaMunicipal José
Pascoalini, localizada no centro

da cidade. A primeira etapa da
obra prevê a construção de mais
de mil metros quadrados de
novas salas de aula e um prédio
administrativo. Ao todo serão

investidos no projeto R$ 700 mil
ern recursos do município de

Corupá. "A obra começa agora e

tem previsão para acabar ano que
vem, mas neste ano ainda será
feito o meio investimento,
aproximadamente R$ 500 mil",
destaca o prefeito Conrado
Urbano Müller.

Alerta da CNI
o aumento dos gastos públicos e a queda do ritmo das

I

exportações podem comprometer o desempenho da economia I
brasileira. O alerta está no boletim Informe Conjuntural do I

segundo trimestre deste ano, divulgado ontem, pela I
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Conforme :
o estudo, a aceleração do crescimento econômico depende i
do incremento dos investimentos públicos, o que infelizmente�não vem ocorrendo.As despesas do governo cresceram '

9,6% de janeiro a maio deste ano em relação a igual período I
de 2005. Com o crescimento das despesas, o setor público;
consolidado deve fechar o ano com um superávit primário de !
4,15% do Produto Interno Bruto (PIB).

Exportações
Outro fator que preocupa
é a redução do ritmo de
crescimento das

exportações. O estudo
da CNI revela que os

recordes de exportação
registrados pela balança
comercial brasileira se

devem ao avanço dos

preços no mercado
internacional e não ao

aumento do volume
embarcado. No segundo
trimestre de 2006, o volume

exportado pelo Brasil caiu em

média 2,5% em relação
ao mesmo período de
2005, enquanto que os

preços aumentaram 10,5% na
-

mesma comparaçao.

Crescimento
Apesar dos riscos, a CNI man- I
tém a previsão feita em abril de

que a economia brasileira crescerá r
3,70/0 e o PIB industrial terá uma ex- I
pansão de 5% neste ano. O balan-!
ço do primeiro semestre indica que, !
embora esteja se expandindo num I
ritmo inferior ao dos demais paí- I
ses emergentes, a economia brasi- i
leira terá em 2006 um desempenho I
um pouco melhor do que o de 2005. I

I

Consumo interno
O crescimento deste ano será
impulsionado pelo consumo

interno, que vem sendo embalado
pela redução dos juros, as melhores

condições de crédito, o aumento da .

renda das famílias e do emprego. I

Outro fator que contribui para a I
expansão do Brasil é o bom :

I

desempenho da economia :
mundial, especialmente da China �dos Estados Unidos. Esses fatores ,

I

não devem enfrentar mudanças I
,

bruscas até o'final do ano. .:
I
I
I
I

Importações
Além disso, as importações,
impulsionadas pela
recuperação da economia e

pela desvalorização do dólar
frente ao real, crescem em

um ritmo superior ao das
•

exportações. No primeiro
semestre deste ano, as

importações aumentaram

21,6%, enquanto que as

exportações tiveram

expansão de 13,5% em

relação ao mesmo período de
2005. Por isso, a CNI reduziu

para US$ 40 bilhões a esti
mativa de superávit comer

cia neste ano. No Informe

Conjuntural de abril, a

previsão era de um saldo

positivo de US$ 41 bilhões.

Mais barato !
,

,

As reduções das tarifas nas ligações:
interurbanas e internacionais da !
Embratel, Telefônica e Telemar

I

determinadas pel� Agência Nacional i
de Telecomunicações (Anatel) entram
em vigor hoje. As três concessio- i'
nárias publicaram as tabelas com os:
novos preços. Pela lei das teleco-

,

municações, as mudanças só podem
ser aplicadas 48 horas depois que os;
novos preços forem publicados em :

I

jornais de grande circulação. Assim, !

para os usuários da empresa a queda,
nas tarifas começará a valer na sexta.

"-

II INDICADORES ECONOMICOSj
•

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,175 2,177 "

PARALELO 2,152 2,275 "

TURISMO 2,300 2,393 "

EURO
COMPRA VENDA

2,752 2,756
PESO (Argentina)

�
,

,

•

I 0,706 0,707

• �OUPANÇA
PONTOS OSCILAÇAO

11 BOVESPA 36.785 4,71%
11 DOW JONES (N. York) 10.880 012%

" MERVAL (B. Aires) 1.662 3.08%

II NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,678

.

..
. " .

"':l �',�, <

.'. CUB maio'
'c' , •

•

R$863,55

I
,

• LOTERIAS ,

,

• Megasena .

. ,.:,'
.' , .,

.

.
.

•. -. Guina
-.' . '.�

'

.

concurso: 782 concurso: 1627

•
•

• Lotomania .... '(�"
. ,': j';�j\\ V,'

;. '. Loteria Federal
')'.,� ,'",',,'

concurso: 637
06 - 10 - 17 - 18 - 25 - 26 - 32

55 - 59 - 60 - 68 - 71 - 77 - 80

83 - 84 - 91 - 92 - 95 - 97

concurso: 04054
1 ° Prêmio: 43.873
2° Prêmio: 50.077
3° Prêmio: 72.743
4° Prêmio: 37.974

5° Prêmio: 19.556

•

,

,
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

Tentativa de Furto
Detido L.G.V., 18 anos, por tentativa de furto de veículo por

: . volta das 20h de terça-feira. Ele foi flagrado arrombando o
: carro Fiat Premio, placas LXC-1 045, que estava na Rua Marechal

Deodoro da Fonseca. L.G.V. fugiu, mas foi localizado em seguida
por Policiais Militares. O bandido foi levado a Delegacia.

Detidos Dano
O veículo Ford/ Mondeo,
placas AIA-7467, foi
danificado na terça-feira à
tarde. O veículo estava
estacionado na Rua Walter

Marquardt, em frente à Clínica
Renascer, quando a

proprietário foi pegar o carro,
encontrou o pára-brisa
traseiro trincado.

•

Três jovens foram
detidos na noite de

terça-feira por consumo
de drogas. A polícia foi
avisada que um grupo
estaria usando
substância entorpecente

, I
" nos fundos da Scar,

Rua Jorge Czerniewicz.
Ao chegarem no local,
os policiais flagraram
uma menor de 17 anos,
e os rapazes M.A.G., 20
anos, e M.G.S., 19
anos, fumando
maconha.

Sumiu
Furtaram de dentro da Facul
dade de Tecnologia de Jara

guá - FATEJ, uma impres
sora Laser HP 1300N, que
estava dentro da sala da Di

reção. O furto aconteceu ao

meio-dia de segunda-feira.

.

,

Furto em

residência
Foi furtado um

notebook marca
Toshiba, uma máquina
fotográfica digital marca
Sony e R$ 40 que
estavam em um quarto
na Rua 438,
continuação da Rua
Francisco Todt, Bairro
Czerniewicz. O furto
aconteceu por volta das
17h de terça-feira.

Furto em veículo
o veículo VW/Gol, placas
LXV-5488, foi danificado na

tarde de segunda-feira, e
.

furtaram o aparelho de CO,
marca Pionner, modelo
1735. O carro estava
estacionado no Pátio da

Igreja, na Rua Euclídio

Rodrigues, Bairro Tifa
Martins.

, .

"

íi;� • FALECIMENTOS
,

I
,

,
i
I
I
,

Faleceu às 01 :25h do dia 19/07, a senhora Rosa Spezia, com idade
de 80 anos. O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
no cemitério Municipal do Centro. <'

Faleceu às 22:00h do dia 18/07, o senhor Aristides Tomazelli com
idade de 83 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Rio Branco.
Faleceu às 17:30h do dia 18/07, o senhor Alfredo Ropelato, com

idade de 60 anos.O velório foi realizado no Salão da Igreja São Vendelino
e o sepultamento no cemitério Municipal de Schroeder.
Faleceu às 11 :30h do dta 18/07, o jovem Evandro de Avila, com
idade de 18 anos.O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora.
Aparecida e o sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.

I
i

I
,

Palestra aborda capital intelectual
e inteligência competitiva

}ARAGUÁ 00 SUL - "Capital
,

intelectual e inteligência compe-
titiva nos negócios" é o tema de

palestra que o professor-doutor
,

i�< Jorge Henrique Brognoli ministra
!� hoje no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Economista, pós-

'j . oJ •

" graduado em administração de
I

empresas e merketing, o

palestrante é doutor em ciências

empresariais pelaUniversidade do
Museu Social Argentino. Na
palestra, apresentará o novo

ambiente de negócios na relação
com o conhecimento, às

19h30min, aberto a empresários,
estudantes e aos demais
interessados,A entrada é um quilo
de alimento não-perecível ou
agasalho. Realização do Núcleo de
Representantes Comerciais e do

. Núcleo de Revenda de Auto

Peças, o evento tem apoio daAcijs
e da Apevi. Inscrições e

informações pelo telefone (47)
3275-7012.

..

REFORMA: INVESTIMENTO' PREVISTO É DE R$ 350 MIL

•
,

.

.• �

•

•

DAIANE ZANGHELINI

� Terminal Rodoviário

inaugurado em 1992
não recebeu, até agora,
nenhuma melhoria

}ARAGUÁ DO SUL

Reposição de pisos, reforma dos
banheiros, ampliação da saída de
ônibus, nova pintura e conserto

nas rachaduras das paredes são

apenas alguns dos reparos que

precisam ser realizados no

Terminal Rodoviário de Jaraguá
do Sul. A constatação foi feita

pelo secretário de Adrninis

tração, Marcelino Schmidt, e

pelo coordenador de Patrimô

nio, Renato Hinterholz, depois
de vistoria realizada na segunda
feira, em companhia do co

ordenador da rodoviária,
Wilhelm Guido Borowicz.

A rodoviária do município
foi inaugurada em 1992 e, desde

então, nunca recebeu nenhuma
melhoria, o que para Borowicz

comprova o abandono do local

O CORREIO DO POVO

CESAR JUNKES

Guido Borowicz mostra piso da rodoviária em estado precário

pelas administrações anteriores.
"O Terminal Rodoviário é um

cartão de visita da cidade, por
isso é preciso que ela esteja bem
conservada", ressalta. De acordo
com o coordenador, um projeto
de reforma da rodoviária está

sendo elaborado por uma equipe
de arquitetos da prefeitura, e o

investimento previsto é de R$
350 mil, aproximadamente. A

Lixo e falta de limpeza em

escadaria irrita moradores
CESAR JUNKES

Moradores recolhem sujeira e reclamam do descaso daprefeitura de Jaraguá
}ARAGUÁ 00 SUL - Moradores

da Rua Ildo Formigari, nó Bairro

Czemiewicz, não agüentam mais

a quantidade de lixo jogado na

escadaria pública utilizada para

chegar às casas, no topo do moro.
Em menos de 10 minutos, eles

juntaram embala-gens plásticas e

papéis suficientes para encher uma
sacola, também encontrada no

local.

Segundo Gertrudes Hack
barth Rodrigues, a comunidade já
perdeu as contas de quantas
solicitações de limpeza fez junto à

Prefeitura. "Estamos pedindo
desde a gestão anterior", comen
ta.Na lista de reivindicações estão
lixeiras e o corte domato que, em

breve, irá, tomar conta dos 156

degraus.
Ela e as demais moradoras até

tentaram embelezar a escada,
plantando flores na lateral, mas,
por causa de problemas de saúde
não conseguiram continuar o

trabalho. Agora, querem que a

administração pública atenda ao
.

pedido.
,

A escadaria é o principalmeio
de acesso das cerca de 50 famílias

que residem na localidade. Ela liga
as ruas Jorge Czemiewicz e Ildo

Formigari, e é usada constante

mente por estudantes e trabalha
dores por facilitar a subida e desci
da do moro. Além da limpeza, há
a reivindicação demais iluminação.

prefeitura também está

analisando a possibilidade de

conseguir parte dos recursos

junto ao Dnit (Departamento de
Infra-Estrutura de Transportes)
de Santa Catarina, em Floria

nópolis.
Segundo Borowicz, as obras

de reforma da rodoviária devem
iniciar em janeiro de 2007, depois
que o processo de licitação (que

deve ser aberto em setembro) for
finalizado. Entre as melhorias a

serem realizadas, aponta a

necessidade de novo calçamento
interno e externo. Parte d�le
está alterado no espaço ctps
boxes (onde param os ônibus� e

há pisos descolados nos dois
pavimentos e na calçada.

O espaço de saída de ônibus
deve ser ampliado, já que 'os
ônibus de maior tamanho têm
dificuldade para entrar e sair da
rodoviária. Também estãe
previstos serviços de ajardirla.
mento, de limpeza no telhado,
.. r

pintura interna e externa e a

abertura de loj as e de um

restaurante no local. O Terminal
Rodoviário de Jaraguá do Sul tem

. 4.338,20 m2 de área construída,
em um terreno de 20.883 ml', e

23 salas comerciais.
O fluxo de passageiros no

período de julho do ano passado .

a junho deste ano foi de 506.785
pessoas. Os registros apontam
142.583 embarques, 152.508

desembarques e 211.694 viajan
tes em trânsito por [araguá.

CURIOSIDADE
.

Guaramirim define atividades

RECEPÇÃO CARTEIRINHAS E PASSES FRETAMENTO E TURISMO FILIAL GUARAMIRIM INFORMAÇÕES URBANAS

. , .

para comemorar aniversario
Guaramirim - A progra

mação do aniversário de 57 anos

domunicípio já está pronta, tendo
como ponto alto a realização da 1 ª

Stammtish da cidade. Segundo o

coordenadormunicipal de cultura,
Francisco Belmiro Laffin Júnior, a
Stammtisch terá a participação
máxima de 40 grupos. "Já temos

23 grupos. Cada um com um

máximo de 20 integrantes",
informa Belmiro. Omês de agosto
será totalmente dedicado ao

aniversário da cidade. "O primeiro
evento do calendário de

comemoração é a Festa da Igreja
Senhor Bom Jesus, no dia 5,
encerrando com o desfile

comemorativo, reunindo toda a

comunidade, rio dia 28, data de
. ,fundação e feriado municipal",
revela o coordenador de cultura.
Também fazem, parte das
atividades alusivas ao aniversário

de 57 anos deGuaramirim, shows,
gincanas, competições esportivas
e um festival de dança. "O mês de

agosto está todo reservado para a

comemoração de aniversário.

Todos os finais de semana teremos

eventos.relativos à data", informa
Belmiro.

Guaramirim é um 'nome de

origem indígena que significá
Pequena Garça Vermelha
(adotado como a versão oficial '

que faz parte do Brasão do
,

município). Quando o padre
francês Claude d'Abbeville

,

chegou ao Brasil, em 16 J 2, .

•

deslumbrou-se com o manto, de

plumas vermelhas, usado pelos
índios tupinambás, o acoiave. A

majestade da vestimenta que
encantou o franciscano vinha da

. ,

penugem do guará (Eudocimus
ruber), que habitavam os

manguezais da costa brasileira. Ao (

contrário das tribos tupinambás e
'

tupiniquins, que foram dizimadas '

no século XVII, esse parente pas ;

garças e das cegonhas não integra '

•

a lista atual de espécies ameaçadas .

de extinção. Mas, hoje, colore uma f

área menor do país, restrita ao.

manguezais da Região Norte. A '

cor do guará vem da alimentação (

baseada em crustáceos. Se o (

cardápio é alterado, a penugem r

desbota. No séculoXVI, quandoo r

Brasil era colônia portuguesa, os -,

guarás habitavam os manguezas <

da ilha de Santa Catarina.

Você terá as informações mais rapidamente.

(47) 3275-8505 (47) 3373-0472 (47) 3275·1661
(47) 3371·9616 CANARINHO

INFORMAÇÕES RODOVIÁRIAS - (47) 3275-0634
•

&E!v.aE1..�f11 PARA CIIOEIRANTES • 0800 645-8585
_--

•

tty
,

'1&.�.:.'!I.�"". "'"'''' ._""_'4,,-."'_'_

CENTRAL DE ATJENDJMENTO CANARINHO· 0800 645-8585
___
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,

. - _. - - - w�v�v. c e n e t i n b o . com. br

(47) 3372-0545
Fax (47) 3371-1893
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•

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501
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PIERO RAGAZZI OE FREITAS

"[cjULIMAR PIVATTOI
,

r, 2

I;
� O futsal feminino

OJI '

9J3pJicou mais uma

l,cgoleada e hoje
3'enfrenta Jninville
í,JO

l.UC ,}ARAGUÁ DO SUL - As

orfleninas do basquete venceram

rnSão Miguel do Oeste ontem, no

B0rthur Müller por 54x3I e se

I)�arantiram na semifinal da 6a �

'Bplesc com uma rodada de

,o�ntecipação. Hoje elas enfrentam
:, Joinville no clássico regional para
n •

rfJ�efinir o primeiro lugar do grupo.
'I' Para o técnico Júlio Patrício, a,)0

rr ..equipe já mostrou uma evolução
, ,"

B�m relação à estréia. "Foi do jeito
c que a gente gosta. Como se
"

'estivessem disputando um título",
•

resumiu.I')J,
, O que mudou na equipe,Of!

'
,

cc'egundo o treinador, foi o astral e,
Grpor isso, ele acredita que estejam

�(jl0 caminho certo. "Hoje todas
entraram e todas jogaram bem. A

"'f' ,

.
"

, '

gente percebe que se elas estão

motivadas fora de quadra, o jogo é

outro". Patrício disse também que
o objetivo é chegar na final. "Claro ,

- I'· "

",'
..

que t0tdCll,S, querem.ser campeões« 111 "q", • ,', ,,' q'
" ", � "

'

','
"

','

,,' '"
" .f",

Mas vimos devagar, e' assim que
'

Basquete feminino (brànco) venceu bem São Miguel 'do
....Óest� 'e'�oje faz o' (;Iássíco c�tit Jô/n�ill'ê

,

.... --11

•

,

, ,.

"

Basquete masculino e vôlei
:�ifeminino disputam semifinal
"

hi;! }ARAGUÁ DO SOL - Duas'

5,fnodalidades já chegam aos

O[Jconfrontos semifinais hoje. O

�;�asquete masculino de Jaraguá
3 do Sul, que ontem derrotou

I; talneário Camboriú por 86x36,5Jrenfrenta Xaxim no Ginásio

(;O'Artur Müller. A outra semifinal
I

t'desta modalidade será entre

'i:JjoinviILe e Blumenau. O
I,l)técnico Milton Mateus elogiou
,jJfa postura da equipe na
eo
competição e disse que isso fez

()P'a diferença do placar no jogo de

5�bntem. "Nós já tínhamos
oJ;J:Yencido Balneário Camboriú
'B1ho estadual por 30 pontos de \

r'1iZIiferença. Mesmo assim, os

'Bb, '

Flamengo vence o Vasco por
2xO e .sai na frente na decisão

WILTON JUNIOR/AE

garantiu a vaga entre os quatro
finalistas com uma rodada de

atletas entraram determinados
em quadra e fizeram o placar",
comentou.

A outra semifinal de hoje é
'

o vôlei feminino, que ontem

perdeu para Concórdia por 3
sets a 2. Hoje as meninas do

, técnico Henrique de Oliveira
enfrentam Indaial, na semifi

nal, às I6h. E o vôlei masculino

antecedência. On tern eles
venceram São Bento do Sul por
3 sets a O. Hoje, às I8h, eles
enfrentam Balneário Camboriú

para definir o primeiro colocado
do grupo. Luizão cabeceia para marcar o segundo gol do Flamengo

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

DA REDAÇÁO - Na

primeira final de Copa do
Brasil entre times da mesma

cidade, o Flamengo saiu na

frente do Vasco ontem à noite,
no Maracanã. Depois de LIIU

primeiro tempo morno, o time

rubro-negro cresceu na etapa
-

complementar e garantiu a

, vantagem na decisão ao vencer

por 2xO, com gols de Obina e

Luizão. O segundo jogo da
decisão acontece no próximo
dia 26, também no Maracanã.

Pela Libertadores, o

Internacional bateu a LDU, em
Porto Alegre, e garantiu sua

classifícação às semifinais da

Copa Libertadores. Com gols de
Rafael Sobis e Renteria, a equipe
gaúcha venceu por 2x a O e

•

jogam

eliminou os equatorianos, que
haviam feito 2xl no jogo de ida.
O resultado credenciou o time

de Abel Braga a enfrentar na

próxima fase o Libertad, do

Paraguai, que sobreviveu às

quartas-de-final ao vencer o

argentino River Plate.
E o São Paulo avançou à

final da Copa Libertadores, ao
vencer o Estudiantes de La
Plata por 4x3 na disputa por

pênaltis. No tempo normal, a

equipe tricolor devolveu aos

argentinos a derrota por IxO
sofrida no jogo de ida. O gol foi
marcado por Edcarlos. Com o

resultado, o tricolor espera o

vencedor do duelo entre

Chivas e Vélez Sarsfield, que

",
,

Ij

•

- Vôlei masculino passa com facilidade por São Bento do Sul
•

,

•

,

I) I

,

-
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chegarmos na final a competição
é outra", concluiu.

FUTSAL-Mais uma goleada
das meninas do futsal. A vítima

de ontem {oi Florianópolis, que
acabou perdendo por 8x2, mesmo
Jaraguá do Sul não fazendo uma

grande apresentação, segundo o

treinador Maurício Berti. Elas
também estão garantidas na

semifinal da competição e hoje,
contra Joinville, buscam apenas
o empate para ficar com o

primeiro lugar do grupo. "Nosso

jogo coletivo não foi bem. Os gols
saíram de jogadas individuais das

jogadoras, mas precisamos
melhorar nosso conjunto. Um
pouco é porque não conhecemos
a quadra, pois não tivemos tempo
de treinar no Arthur Müller",
analisou Berti. O futsalmasculine

garantiu o primeiro lugar do grupo
ao ficarno OxO comTubarão. Com
o resultado, as duas equipes se

classificaram. Hoje, às I8h45 no

Arthur Müller eles jogam contra

São Miguel do Oeste pela
semifinal da competição.
"Jogamos corn o regulamento
debaixo do braço. Não forçamos
os atletas para evitar o desgaste,
pois estamos com três jogadores
machucados", 9l�gOlJ:_o jécnico
Augustinho Ferrari. ',"

!
I
I
,
I

630lese

Jogos de Hoje
São Luiz (basquete)
A partir das 9h

Artur Müller (tulsal)
A partir das 9h '"

,

":�' '

13h30 Jaraguã do'Sul x Joinville (� ,�;é" 'I
18h45 Jaraguá do Sul x S, M, dó oeste (�,

.i'�" /'

Artur Müller (basquete)
W w_

.I
- ,

,

Jaraguá do Sul x Jainville (F)
, ,:. J

";,
,

,-,' ",;&tl'

Jaraguá do Sul x,13, Cambanú fM)c.. d:�:�
, ,m, ,,�_Wj'%,iIII'� �;� ,n:� _'_<O

il,
,

Sesi (handebol)
Apartir das 14h

,�" ",",,,,, - ", .,", "''' ,;z,�

Beira-Rio (Iênis de campo)
-c_---'

A partir das 9h
,

-----�-i:'
í
'.I

A partir das 9h
_R �__

I
9h B, Camboriú x Jaraguá do Sul (M) J �

A partir das 13h !

1Gh Jaraguá do Sul x (fi)
"

�

.�
17h30 Jaraguá do Sul x B. Camb�n:�q��J
A partir d�s 9h '

Rodovia SC-41� (ciclismo), �
A partiE das lOh, "t, ''c' I
----"� "'� �_ •.j" �

i
I
I
,

,

• LINHA DE FUNDO JULIfYlAR PIVATTO

'I
,

,
,

Tênis de Mesa
Jaraguá do Sul não foi bem ontem no

tênis de mesa. Tinha esperança de
medalhas no individual,

especialmente com
Jéssica

Formigari ,

,

,
,(foto), mas

.ela terminou

apenas com o 110
.

lugar. Hoje a decisão é
no masculino, onde às 9h
no Ginásio do Beira Rio,
enfrenta Balneário Camboriú
pelas quartas-de-final.
Segunda o técnico Israel
Oliveira dos Santos, se
Jaraguá do Sul ficar campeão
amanhã, ainda pode ficar entre

,

os três no geral. "E a nossa

esperança. Queremos pelo
menos ficar na zona de

pontuação para ajudar a
cidade na classificação",
comentou o treinador.

,

I
,

j
•

,
j

Pior jogo Adeus
Se fosse para eleger o pior jogo Carlos Alberto Parreira não é
da Olesc até agora, Jaraguá do

.

mais o técnico da Seleção
Sul x Tubarão, no futsal Brasileira. D anúncio oficial da
masculino, ficariam com o saída do treinador foi dado ontem"
prêmio. Foi a partida dos zeros. depois de um encontro com

. ,:
OxO no placar, nenhuma falta e Ricardo Teixeira, na sede da CBF.:

,

nenhuma emoção, Os dois A entidade disse que Parreira
times preferiram garantir a alegou que precisava descansar é

classificação do que brigar ficar com a família depois dos

pelo primeiro lugar do grupo. quatro anos que ficou à frente do
Melhor para os jaraguaenses, comando da Seleção. A CBF ainda

que fugiram do confronto com não definiu quando irá anunciar o
Joinville na semifinal de hoje. nome do novo treinador.

CESAR JUNKES

.

- .... "�o.

:.; .. ," .. ;'.

•

, I

I
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,

....Dia 20 Quinfa-feirall
-

/

..Choper,aSl,rbude
flAóttlca aov�l\Io com Zabo�libaAcú$ltico (Blumenau),

..Ladle, FreeePubfie.SigSowfling '"E,'peefal Férias Universttárias , Comba�
LaeJiez Free. a testa que teve recorde de público na Combat, voãa em dose dlfpta para
21:$ dua$ quirlWs de férias �)nive,rsítária$!J. errt parceria. com as quintas do Pub�ic (Big
Bowllt,ng). Nesta quinta ShOIN com banda Tiaveya de Curitiba e depois mutto t-lip Hop
comMC Jack. Os Ingre!),sos antecipa.fios á 10 reais podam ser col1'lpr.ados IlOS Postos
f¥1íme (1\4atriz e Retl1oldo Rau), Center Som (Shopping a tvtal'ec�la!), Smurrs Lanches e
t"osw Maioctlí (Guararflirím).lembrando que até rrlêia-noita a erltr(l(ja das mulheres ê
free. •

•

:
,

:
,
,

:
A'
,.,' ,

,

li
,

!i:
�'
3, :
ill'
f/;;,

�:
v.

i -Choperia 11 S
M(ísica ao vivo com CláudíoRamalho & Cía.

*Dia 21_Sexta-feirall
� iltJsion I Choperi.a Bierbude .

A partir das 22 horas rola a adição 2006 da 0<318cia Iiosion. Nas pickups .DJs Xalinho
(nip.hop), Marcelo Ltliz (house) e RlIan SLliço (hOí.,lSe/eleclf(»), Será C01Jfê;l(;O taxa de
ingresso no valor de 5 reais.

,

,

�"'" " '

v''-i'S(:'�J�:'�(' U'1I�� �',(i\'i\��
,

't. ,_ .�"'o,�, ,t.� ,"., '\
,
, �,ChQperi,1115

.

Músic{� se \I'lvtJ. .

(;(,lrrlTribo d;:* lo.us.

,- , , _. '�.. ,'.

5u�s quIntas com mlJ�to, mala dfvflrgAof

"Dia 22_Sábadoll
� Choperi3 Bierbude
r;Vtúsi�')1 ao vivo com Joslel (Bltlmer19ll),

-Notre
.

Ft�Sita de 11 anoo da Notre. Ingressos antecipados (la Ctloperia 115 e O Boticário do
Shoppirig..

'

'"ErikCillramefo .. ,Hypno I Moinho O.lsco
A Loja Extreme Prerníum apresenta uma Iloile imperdível rom urn dos melhores DJs de
lecllhouSê do Brasil, tel balada conta ainda corn a apresentação des DJs Edu Schwartz
(house),Maycon SCnramlTI (electro) e Julíal10 De Luca (eleclrcl), Ingressos antecipados
na 1.oja Extrellle Prerniurn,

•

Faltam 09 dias
Fí',iltam apenas nove {1ías

para �l 411 (�dlção do Starrrm!1$ctl
(fe JaragtJÊÍ (lo St!l"

f2sta prôxima semana

proft1ete Illar de ",1'.Jlta
e)(;pecwtlv�t para tOO()� Cjtle vão
partlclpl�r tio evento".

*Ota 24_Segunda-feirall
� Aniversário de Jaraguá I Combat.
Para afllrrlar a véspera ele feríad,o a Conibat programou urna pagodeira com grupo
K.itleleza.As mulheres tem ol1traeJa Free atémeía-noíte. Os ingressos antecípados à 10
ràaía. podem ser cOlTlpradoSi n(')$ Postos Mime (Matriz a Reinoldo I�.au), Center Som
(Shopping 0Marech.al), SmtJrfs Lanches (;II f>()sto Malecnl (Guaramirím).

&rt� � tZAPP'HG t«. t::JFFiCtf.t @) ·ettli� '" í,"i ��
" .......__.........__... --,_ - .....-- ...--.. , ...-,-....-...-.................- ...'-.....----....----,_.�-,... ' ...- .... ,..'-.... - ....-,....----,---.-----� I

rReinaldo R�u. 170 I li?] 5913

Cidade Negra em Jaragui do Sul Pré-estréia Pra falar chinês
o governo da cr,irls !af1v'Oll

tlfl''l site OI:) qual ofítttl'ece Inatarial
gratuito para qU(lI'\i quiser
aprender mandartm, Co·n,
apresenta.çÕt"l1S ell' vídeo te

prOfeSS(lreS, O ot'ljetívo é fazer
com ('�ua a IlllgtJ3 seja. tall1Mn,
um idioma tJoíversal, O site é:
w.�w£linlU.,c.QJl1LlD.Q.dJ.lljngjllttlL
gubLlndexJ§Q

Liliane Bnke, Simone Coelho e a programadora visual
do desfile V�tne$sa jurlto da equipe de modetos que
apreselltou a nova' coleção da Beagle, na última
f�uarta-feira, naCiloperia 8ierblJde.

(:()ntlrrtta·tla para hoja a

tl()ltfl ne Cltite Breitl'lal"tp. f� p.j"é�
(istrélêl. de Pltl:liR�S do. C;k1riba 2,

A pu}(!uçâo estrelada por
Jollr1tly Dep!) t)�lt�Jlt toclos. os
recordas de bll't\étt'lrla faturanfjo
111arS de '132 rlllfhões tie c!ólares
a,�)erlas, no.8 E\JA.,..

o tlfUI#Ô ·(;I{*i\\(I(� N�igr.:), que fj��tourou
110 trila! dtl� aflO� 90 Qôl1'1 rtl�!�ICal!\ oo,no

. "Olitla vôtll tl1of�1:r" �l. a 1f\lrt���i�ú �Jal!í
, (;()tti(�trl(tt�êltJ�1('t!! t!t,,:1,(% 1 ��O �:r'lt*�t (1,(11 ,,!afl!.lglJk\

�. do Sul, PtJ)(ltld� ��\1t1 vtJetll dé 10ny Gflrrtdo,
i o Cltl�tdj:j Ne·-Jvíl í$� t[I,l(). ritiliil()rlt�1 110 dia 2(�. é1/ li$'

,."i' �)t3rtír dS$ 20tí$(trrilll �. tJ'�"l:r� �),{) �lSlc{),
mJ.)ij�loolll· tt� r,g,�u f,l(JII� élbtlrn flerto d� r.)íElUIi,;
�. t@�,�rll;l�lrrt I1i.êUI:l tll1[l�oS l$�tr;(t�t!!lO�,

" ,,'

o maior do mundo
(j F!1l$tiV�ll dl:l D(*n,ç�l tie ,JolnviJIB, Cf maror do rllondo �Bgun(jo o

();,tll,r�al!)l$ B(}ok, C0l11eçou 'ootel"l''I é Pl"Os.�9ue até 29 de jlft"O,
tralenell;"') tJrrl�l ITlul�ldão de bal"arlrlO$ de todo o Brasil e da outroa

pafse:a, alál" de d!,v�mO$ de prOlllSliJI,Ofliitl$ Ilgado4s ao mlJndo' cf!:'l
cJartça,

As apr'fi:)$eFlwç6eti' C()n1'petitívlaS serão V'IO Cantrevellitos Csu
HarliSe��. !f:liii'S haverá pl"ograrttação paralel'a em. dlveriSos locais da
c;dade. F.{lraSaOl\1rm.fJIS.aCeS$BWWw.festiyaldedanca.cQm.br.

I

(

Se você ac·tllElVa (Ille, com o fim cia CorJa,. eslana livre do
.

Galvão 81;eno,_ esqueça. Circula pela Inlernet e nas
barracas de carr,elôs uma, versão pirata do g,ame Winning
Eleven 10 (',orr, flarraçâo e co'mentári()s dele e sua truf>e.
- , 'fol!:1·co e ber"�humorado, é difí(';11 "ão fir ao ouvir no

vldeogame os bordões; "Haaaja coraçãol" e "A regra é
clara." Além dí> WillAing Elevel1 10' já é f.lossível efloontrar
lambênl versões de Fira Street2 como l'OCl�tor.

,� , ,..

Piratearam a voz do GalvãoCSI: Rio de Janeiro
. ,

I

I

�
l I

,

.
'

,
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� NOVELAS
� GLOBO - 18H

Sinhá Moça
Dimas leva Rodolfo e Sinhá Moça para o

quilombo. O Capitão elabora planos após
saber que Rodolfa é o Irmão do Quilombo.
Ricardo revela a Inez e Fontes que Rodolfo

raptou Sinhá Moça e vai levá-Ia para o

quilombo.O Barão decide não mandar

ninguém perseguir Bastião e garante a

Virginia que ele não saberá o que fazer com
a liberdade. O Capitão revela ao Barão que
Rodolfo é o Irmão do Quilombo. Justina e

Fulgêncio vêem o Capitão se aproximando e

tentam atacá-lo, pois temem que ele tenha
vindo capturá-los. O Capitão afirma que não
vai traí-los. Justina e Fulgêncio vêem que o

Capitão está com dinheiro e perguntam se

ele entregou o Irmão do Quilombo.

> GLOBO - i9H

Cobras e Lagartos
Leona tem um acesso de fúria. Letícia vai
embora da casa de Martim aos prantos.
Otaviano conta a Estevão que Martim pensa
ser seu filho. Estevão avisa que a mentira
tem que ser mantida para que a fortuna de
Omar não seja dividida. Ellen avisa Foguinho
que o casamento será na próxima semana.

Letícia diz a Júlia que não vai desistir de
Martim. Martim conta para Júlia que é seu

irmão e pede que ela não conte a verdade

para Letícia. Foguinho fala com o espectro
de Omar. Bel e Celina estranham ao vê-lo
falando sozinho, mas ele disfarça, Duda sai
com a moto e Leona se joga na frente dele.
Júlia diz a Letícia que Martim garantiu que o

romance dos dois está encerrado. Martim

procura Estevão.

> GLOBO - 2iH

Páginas da Vida
Lalinha confessa que tinha medo de morrer

sem ver a filha. Olívia diz que tem uma vida
crescendo dentro dela. Lalinha acaricia a

, '

barriga da filha. Helena e Selma conversam
sobre Diogo. Greg e Carmem vêem Bira em
frente ao prédio. Renato pega carona com

,

Isabel e pede que ela o leve à Rocinha.
Constância impressiona com a irritação de

Sandra, que odiou o presente que ganhou
de Olivia.Nanda e alivia trocam e-mails e

falam oa gravidez de ambas. Nanda
reencontra Léo e diz que o amou muito, mas
que vai dizer ao filho que o pai dele morreu.

Lalinha e Tide passeiam pelo jardim. Lalinha
diz uma poesia de amor para o marido. Tide
reza na capela ao lado de Lalinha, que
morre.

> SST - 18h30

Rebelde
Guilherme diz a Alma que Hilda está feliz por
voltar para seu apartamento e lhe pediu que
levasse suas coisas. Sol fica a beira de urn

ataque de nervos quando ela e Celina saem

com dois garotos e a amiga fica com o mais
bonito. Alma convida Otávio para ser

bailarino e corista de seu show. Ele não
aceita o convite e alega falta de tempo.
Roberta aconselha Lupita a aceitar Santos
como namorado, pois Ie é muito bonito e

não vale a pena passar a vida esperando
pelo Nico. Sol, mehte, e consegue
convencer Alan a sair com ela.

� RECORD-19t)15

Bicho do Mato
Juba está ferido nos braços de Fernando.
Brandão mira em Fernando, mas no mesmo

momento ouve-se a voz do delegado
Maurinho no megafone. Brandão e seus

homens vão se retirando. Juba chega na

aldeia e Cecilia diz que ele precisa ir para o

hospital. Brandão ainda quer surpreender
Juba e Fernando na estrada de volta para a

fazenda. Francisca fica apavorada ao ver

Juba ferido. Fernando chega com o jipe.
Juba, Cecília e Fernando partem para o

hospital. Brandão vê de binóculo o jipe de
Fernando e se preparapara atacar.

� RECORD ., 20h

Cidadão Brasileiro

, .

I

-

��DECEPÇAO
A cantora Shakira está

.

decepcionada, com sua turnê que
se apresentou na Croácia no

último sábado, por causa do
prejuízo econômico que
rendeu aos seus

organizadores, A razão
de tudo foi o elevado

preço dos ingressos que
saiu por 45 euros, e o

anuncio do show que foi
feito apenas com um mês
de antecedência, Dos 25
mil esperados para o "Oral
Fixation Vol.2", apenas 4

•

mil assistiram ao show no

estádio de Velika Gorica.

A

��POLEMICO
Galvão Bueno chega
aos 55 anos com a

bagagem de oito
coberturas de Copa
do Mundo pela Rede
Globo. Polêmico, ele
divide opiniões de
torcedores e

��RECORDE

,

assume: "As vezes

sou chato, sim,
Quem não é?". Para
quem concorda com

ele, é bom saber que
Galvão acaba de
renovar seu contrato
com a emissora até
2014,

,

Sucesso incontestável nos
Estados Unidos, Piratas do
•

Caríbe 2- O Baú da Morte,
começa a dar indícios de
filas cheias também no

Brasil. Até agora foram
cónfirmados 258,2 milhões
de dólares arrecadados nas

bilheterias da Seqüência da

"Maldição da pérola negra ",
Em sua segunda semana, o

longa-metragem superou X
Men 3 e Star Wars 3, e se

.
'

torna a maior bilheteria de
todos os tempos no período
de 10 dias nos' Estados '

Unidos.

I:IRA, 20 de julho de 2006 li B

��SUCESSO
Estreou nesta terça-

;
\. feira, dia 18, a novela

� L::t!l' Bicho do Mato,'
,

'

.

;: " produçãq da Record,
escrita pdr Bosco Brasil
e Cristiane Fridman, O
novo folhetim fez bonito
e certamente superou as

expectativas da

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

Aconteceu na última segunda-feira, nas dependências do restaurante SER Marisol, a posse
da nova diretoria do Lions Clube Cidade Industrial. Na foto, o ex-presidente, Fred Fabris,
transmite o cargo ao novo presidente, Ademar Vieira

Show-Baile
Em comemoração ao aniversário de Jaraguá do Sul, a Rádio

Jaraguá AM promove hoje, às 20h, um Show-Baile. O evento

acontece no Parque Municipal de Eventos, pavilhão A, e a

entrada é gratuita. A animação começa com o grupo

Jaraguaense Portal Gaúcho, em seguida o grupo Quero
Quero, do Rio Grande do Sul, e para finalizar Passarela,
também do Rio Grande do Sul,

Lançamento
Acontece hoje na Mannes Mega Store, às 19h, o lançamento
de uma nova linha. Juntamente com a Mosaico Brasil a

Mannes apresenta a coleção Mandalas da Terra, A Mannes

Mega Store está localizada na Rodovia BR 280, km 58 em

Guaramirim.

Festa-

Hoje tern festa na Combat, a partir das 23h, Show com a

Banda Tiaveya. Elas têm acesso livre até a meia-noite.

Ingressos antecipados no valor de R$ 10,00 (o valor pode
sofrer alteração sem aviso prévio), Postos de venda: Mime

Matriz e Reinaldo Rau, Center Som, Smurfs Lanches, em
Guaramirim no Posto Maiochí.

MATRiCULAS ABERTAS
VAGAS liMITADAS

•

ESCOLA DIlARnts OECOAA'ffi!'AS,
;,

)1 w �
�'
I

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 140 - Centro -tel. 3370-63631 fax, 3376-4040

www.criart.com.br

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

DIVULGAÇAO
,

m PARABENSi
\

Aniversariantes do dia

Alzira Klein

Regina Cerutti

Joares Sérgio Silvana

João Paulo Rocha

Jorge Luiz Plitze

Anderson G. Zipf
Mirian V, Schwartz

Udo Bolduan

Stefan A, Zipf
Sandro M, dos Santos

Rosana C. Vanroo

Augusto Packer

Maristela M, Fischer

Ana Paula
,

Diretti

completa 14
anos no

'pr6ximo
domingo, dia
23, Familiares

Exposição

,

e amigos
desejam
sucesso para
gatinha

,

E hoje, às 20h, a abertura
da Exposição "Preto no

Branco" que acontece 110

Espaço Aberto da AJAP, na
rodoviária de Jaraguá do

Sul, Bairro Baependí. Com
a temática Meios de

Transportes, a exposição é

em homenagem aos 130

anos da cidade de Jaraguá
do Sul, com a participação
de artistas e alunos do

Espaço Aberto da AJAP'
,

m HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Aquele patrocínio, venha ou não venha, não
significa reconhecimento. Certamente será um

ótimo impulso e motivação extra, mas não é
tudo. Abrace a sua idéia com carinho, nutra-a
com sua força e o calor de sua lã, isso é que
levará ao brilho da realização. Você chegará lá.
Sim, mesmo que não possa contar com a tal
verba especial.

Virgem 23/8 a 22/9
. Uma bela vitrine está aí, esperando você,
querendo receber suas artes para uma

exibição pública. Tire os tesouros do baú e

patrocine a mostra. Você é rico, riquíssimo de
sentimentos, precisa dividi-los com o mundo

para que conheçam seu verdadeiro valor. A fila
já está dando voltas no quarteirão, tem gente
querendo apreciar você bem de perto.

Tião fala para Júlio que não consegue atirar
nele. Júlio grita e pede para Tião cumprir o
trato. Tião chora. Júlio pega a arma, encosta
na cabeça e atira. A arma não funciona. Ele

começa a transpirar muito, está muito
nervoso. Tião fala que Deus não quer que
ele morra. Marcelo diz à Luiza que ela deve Gêmeos 21/5 a 20/6
viajar para esquecer Antonio, Júlio volta

Ao seu redor, por onde você passa, nada fica
para o casarão. Ele deita em sua cama e não
fala com ninguém, está muito nervoso. parado. Por que então haveria de deixar

Joana insiste em saber onde Júlio esteve. quietinho aquilo tudo que está tão vivo, se
Antonio espera por Luiza no restaurante. revolvendo e revolucionando aí dentro?! Você
Júlio está deitado, imóvel na cama. Atílio não quer mexer ali, mas o que está ali se mexe

entra no quarto, toca o pai e percebe que sozinho. Sem falar que alguém sempre dá um
está morto. Dr. Bicas examina Júlio e diz que jeito de cutucá-lo, de apertar o botão, de

�el_et_ev_e_um_at_aq_u_ec_a_rd_ia_co_. �' iluminar a casa ... Faça-se a luz!

Câncer 21/6 a 21/7
Abra a porta de sua toca, caranguejinho,
permita que o mundo chegue até você. Seu
lado artístico anda mais ousado e inovador,
mas de que adianta manter seus planos guar
dados da concha? Expanda seu horizonte, co
necte-se com a aldeia global. Compartilhe e

reparta com seus admiradores esse potencial
criador. Sim, admiradores.

Touro 21/4 a 20/5
Dinheiro na mão é vendaval, já dizia o samba.
Se você anda suando a camisa, dando duro, e o

dindim só de passagem pelo seu bolso, melhor
rever seus planos. Continuar na labuta é-

preciso, o jeito é inventar outro modo de fazer
acontecer, Você ajuda tanto as pessoas, quem
sabe agora investe em uma autopromoção?
Use seu marketing irresistível a seu favor.

Leão 22/7 a 22/8
Reuniões, coisas a decidir e a cabeça nas

nuvens, se perdendo e se achando em pensa
mentos ... Talvez você não esteja num pique de
trabalho hoje. Acontece. Mas se o papo for
uma festinha depois, com música, paqueras e

tal, já é o suficiente pra despertar seu interesse
e fazer as horas passarem mais rápido. Qual é
mesmo aquele número de telefone?

Libra 23/9 a 22/10
Se está se sentindo inspirado para guinadas
profissionais, aproveite a onda. Negócios, fi
nanças e assemelhados são assuntos a serem

avaliados e explorados na sua área de atuação.
O irnportante é se situar e não perder a direção.
Persiga o seu objetivo e esteja certo dos ga
nhos. Seu lado empreendedor está a postos, só
falta uma cutucadinha pra ele se mexer.

,

Capricórnio 22/2, a 21/1
Revirou a papelada toda e não encontrou o que
queria? Ajeite tudo antes que a desordem
comece a fazer você passar mal e recomece

procurando em outro lugar. Se o que está

procurando foi o que andou escondendo de si,
talvez seja a hora certa para recordar. Reviver

emoções antigas não é só voltar ao passado, é
re-significar o presente, renovar o futuro.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você não gosta de todo dia tudo sempre igual,
então certamente não se importará com uma

sacudida em suas bases ... Já cansou, é?

Depois da tempestade, a bonança. Talvez você
estivesse precisando passar por essas coisas,
que uma ventania tirasse toda a mobília de

lugar para que você enxergasse o que estava

por trás ...

Aquário 21/1 a 18/2
Cumpridas as tarefas e desfeitas as amarras,

agora e só se deixar levar pelos ventos de
novas oportunidades e idéias. Espírito leve,
flutuando gostoso no ar... Só não esqueça que
você também.tem um corpo físico, etéreo
amigo. Antes de embarcar na próxima viagem,
cheque seu veículo. Evite panes, encha o

tanque. Pra você, não existem lonjuras.

Sagitário 22/11 a 21/12
Aquecendo as turbinas, pronto pra decolar?
Claro, sempre está. Sinal verde, velocidade
liberada. Aproveite o dinamismo deste dia

para correr em busca de tempos perdidos.
Projetos e reuniões que sofreram interrup
ções, encontros adiados, resolva as pendên
cias e abra o caminho para novas idéias e

outros trabalhos. Pocotó, pocotó, pocotó ...

Peixes 19/2 a 19/3
Isso mesmo, marujo, não tenha medo de

compartilhar o que está em sua mente e em

seu coração. As coisas são tão grandes quanto
você as faz, é só acertar a medida. Você está
velejando sem parar, se sentindo tão bem que
poderia achar que não tem nada com o que se

preocupar... Vá em frente. Não lance toda a

prudência ao vento, porém .

\

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2B I QUARTA-FEIRA, 20 de julho de 2006 O CORREIO DO POV

• Pelo Estado SUB-RELATORIAS: NOMES FORAM DEFINIDOS ONTEM

,

,
,

,
,

1 • r
" Campanha

Lula enfrenta
dificuldades em SC

"Viraram pó, com tanta seca," Com esta constatação, a
coordenadora da campanha Lula em SC, senadora Ideli Salvatti,
reconhece as dificuldades do presidente em capitalizar, depois de
três anos de estiagens, os investimentos feitos em habitação rural,
seguro agrícola, compra direta do produtor ou ampliação do

.

Pronaf. Além disso, para interpretar o crescimento da candidatura
Geraldo Alckmin nos estados do Sul, Ideli destaca o caráter
"visceral" da competição, particularmente em SC. Aqui, a aliança
em torno do tucano foi montada por ninguém menos que o

presidente do PFL, Jorge Bornhausen. "Aquele que quer acabar
com a nossa raça", observa a petista. Mas as pesquisas, na
avaliação dela, também apontam "uma grande avenida" para a

campanha à reeleição sobre o aumento de 14% da renda dos

pobres e a sensação da classe média de que vida melhorou.

,

!
,

•

Discurso sobre
investimentos

fica prejudicado
pelos estragos

no campo

,

AGENCIA ESTADO são. Para a sub-relatoria di
sistematização e controle fo'
nomeado o deputado Carla
Sampaio (PSDB-SP). Para a suo
relatoria de investigação d

-

parlamentares foram no-
meados os deputados Carla.
Sampaio, Fernando Gabeira (PV
RJ), José Carlos Aleluia (PFL.
BA) e júlio Delgado (PSB-MG),
O senador Wellington Salgado
(PMDB-MG) e deputado Paulo
Rubem Santiago (PT-PE) serão
sub-relatores de investigação do
esquema de fraudes na aquisiçâ
de unidades móveis de saúde,
Para a sub-relatoria de processo

orçamentário foi indicado o

. senador Eduardo Suplicy (PI
SP) e deputada Vaness
Grazziotin (PC do B-AM).
Segundo Lando, as sub
relatorias ajudarão a acelerara i

trabalhos da comissão.
1

acusado de chefiar o esquema.

Segundo [ungrnann, Trevisan
dividiu a lista de parlamentares
que participavam do esquema

... Dos 57 parlamentares
citados até agora,
nenhum é deles é
de Santa Catarina

,
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I
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em tres categorias: os que
recebiam a propina na conta

pessoal, os que recebiam numa

conta de laranja, e os que
recebiam em espécie.Da
primeira lista de .

15

parlamentares investigados
pela CPI, todos já apresentaram
suas defesas para a comissão.

A comissão conseguiu notificar
39 dos 42 parlamentares da

segunda lista. Um deles
(Raimundo Santos) se recusou

a receber a notificação e dois
não foram localizados.

DANIEL RODRIGUESiDIÁRIO 00 IGUAÇU.
Deserto [1] Os efeitos da
sistemática escassez d'água em

Santa Catarina beira a tragédia da

desertificação que ocorreu em
.

áreas., como a de Bagé, no Rio
Grande do Sul. Quem admite é o

próprio secretário da Agricultura,
Felipe Luz. Como na Austrália,
por exemplo, chove apenas um

,

terço do que é registrado em um

ano no Oeste e não falta água. A
saída, indica o secretário, é
regular e redistribuir o uso.

BRASÍLIA - O número de

parlamentares suspeitos de

participar do esquema de

compra superfaturada de
ambulâncias pode subir para
105. A CPI dos Sanguessugas
divulgou na terça-feira á noite

uma lista com os nomes de 57

parlamentares suspostamente
envolvidos com a máfia das
ambulâncias. Mas o deputado
Raul Jungmann (PPS-PE) disse
que o número de integrantes
dessa lista pode subir para 105.
A CPI chegou a esse número
com base no depoimento do

empresário Luiz Antonio
Trevisan Vedoin para a Justiça
do Mato Grosso. Ele é filho de
Darci Vedoin, dono da Planam,
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Deserto [2] O governo investe
este ano R$ 6 milhões para
financiar sistemas de captação e

armazenamento da água da
chuva. São barragens, cisternas
e proteção de fontes. Ano

passado, foram emprestados R$
2 milhões para 559 propriedades

SUB-RELATORIAS
O relator da CPI dos

Sanguessugas, senador Amir
Lando (PMDB-RO), apresen
tou ontem os nomes dos parla
mentares que integrarão as

quatro sub-relatorias da comis-

., . .

expectativa e que os pnmem
resultados da comissão sejam I

apresentados em cerca de 30 dia!
� No lance
O candidato Esperidião Amin (PP) não perdeu tempo e voltou
ontem a Chapecó para visitar a prefeita em exercício de Chapecó,
Ulda Baldissera, sua correligionária. Disse ter recebido apoio de

lideranças do PFL e até do PMDB, mas prometeu não "seduzir"
ninguém, a propósito da especulação de que Antônio Rebelatto,
ex-presidente da Facisc, possa deixar o PFL pelo PP

Hipoteticamente, admitiu que Rebelatto, nesta sigla, teria espaço
para concorrer a prefeito.

•

.

i rurais.

Triste ironia A agroindústria
catarinense é tão competitiva lá
fora que não remunera

adequadamente. Sadia e Perdigão
exportam metade da produção, a

, _ ... _. ,

,
.

Seara até 70%. Mas, com o dólar
,

< ,11 "" -'

em baixa, o resultado das vendas
em reais é insatisfatório para
indústria e produtor. Felipe Luz diz

que o governo federal é obrigado
a achar nova equação, sem
comprometer a responsabilidade
fiscal. "Está alimentado
banqueiros, não brasileiros",
rima.

-------------------------------------------------------
,

I '

,

• Paulo Feijó (PSDB-RJ)
• Paulo Baltazar (PSB-RJ)
• João Caldas (PL-AL)
• Cabo Júlio (PMDB-MG)
• Pedro Henry (PP-MT)
• Bispo Wanderval (PL-SP)
• Iris Simões (PTB-PR)
• Benedito Dias (PP-AP)
• Lino Rossi (PP-MT)
• Edir de Oliveira (PTB-RS)
• Teté Bezerra (PMDB-MT)
• Fernando Gonçalves (PTB-RJ)
• Almeida de Jesus (PL-CE)
• Pastor Amarildo (PSC-TO)
• Nilton Capixaba (PTB-RO)
• Reinaldo Betão (PL-RJ)
• Isaías Silvestre (PSB-MG)
• José Militão (PTB-MG)
• Wellington Fagundes (PL-MT)
• Mário Negromonte (PP-BA)

• Laura Carneiro (PFL-RJ)
• Zelinda Novaes (PFL-BA)
• Vieira Reis (PRB-RJ)
• Júnior Betão (PL-AC)
• Ribamar Alves (PSB-MA)
• Eduardo Gomes (PSDB-TO)
• Eduardo Seabra (PTB-AP)
• Osmânio Pereira (PTB-MG)
• Jeferson Campos (PTB-SP)
• João Batista (PP-SP)
• Vanderlei Assis (PP-SP) •

• João M. de Jesus (PSB-RJ)
• Doutor Heleno (PSC-RJ)
• Reinaldo Gripp (PL-RJ)
• José Divino (PRB-RJ)
• Alceste Almeida (PTB-RR)
• Marcos Abramo (PP-SP)
• Nélio Dias (PP-RN)
• Ricarte de Freitas (PTB-MT)
• Cleonâncio Fonseca (PP-SE)

• Benedito de Lira (PP-AL)
• Reginaldo Germano (PP-BA)
• Feroanqo Estima (PPS-SP)
• Neuton Lima (PTB-SP)
• João Cerreia (PMDB-AC)
• Amauri Gasques (PL-SP)
• Maurício Rabelo (PL-TO)
• Coriolano Sales (PFL-BA)
• Almir Moura (PFL-RJ)
• Marcelino Fraga (PMDB-ES) !
• Raimundo Santos (PL-PA) I,
• Edna Macedo (PTB-SP) . i
• Irapuan Teixeira (PP-SP)

,

,

• Itamar Serpa (PSDB-RJ)
• Enivaldo Ribeiro (PP-PB)
., Elaine Costa (PTB-RJ)

,
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! � Comitês Djalma Berger, candidato a deputado federal pelo
PSDB, inaugura na Avenida Beira-mar Norte, na Capital, comitê de
dar inveja a candidato ao governo,

� Norte
O candidato José Fritsch estará hoje em São Bento do Sul. Reúne
filiados do PT e do PL. Já Luiz Henrique participou ontem da
abertura do Festival de'Dança, em Joinville.

•

,.

•

Agenda
(1] Prefeitos pedem aumento de 1 ponto percentual no
repasse do FPM e de 30% no orçamento para
transporte escolar. Hoje, ocorrem assembléias em

Xanxerê, Concórdia e em Jaraguá.do Sui. Há serviços
,

parados para conter custos.
. [2] Estudantes manifestam-se amanhã na UFSC contra

ataques ao Líbano,
[3] Prêmio. Prazo para inscrição no Top Exportação
ADVB/SC 2006 foi prorrogado até 28 de julho
(www.advbsc.com.br) .

(4] Dívidas com a Prefeitura da Capital podem ser

parceladas até 31 de agosto. Município dá desconto de
20% para recuperar R$ 435 milhões, equivalentes a um

ano de ar�cadação.

,. r
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u nan Senador
• Ney Suassuna (PMDB-PB)
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Oposição culpa PT pela crise das ambulâncias
para depor. Esse petista,
segundo Maia, seria responsável
pela conexão entre o ex

ministro da Saúde Humberto
Costa e a Planam -empresa
envolvida com a máfia das
ambulâncias. O nome desse

BRASÍLIA- O PSDB e o PFL
tentaram vincular ontem o

esquema dos sanguessugas ao

governo federal. Na lista

divulgada ontem de 57 supostos
envolvidos com a máfia das
ambulâncias aparecem três

parlamentares do PSDB e

quatro do PFL. Nenhum

parlamentar do PT é citado no

esquema. Mesmo assim, a

oposição argumenta q�e
nenhum esquema de corrupção
do Legislativo pode ocorrer sem
a ajuda do Executivo. "O PT está

no Poder Executivo. Não se

pode realizar uma operação
desse tamanho sem o

Executivo", disse o prefeito do
Rio, Cesar Maia (PFL).
Sem mencionar nomes, ele
afirmou que ficou "chocado"
porque a CPI ainda não

convocou um membro do PT

dará às denúncias de corrupção
será bem diferente daquela dad! ',:

1 PT d" 1-""pe o no caso o mensa ao·

O PSDB, por exemplo c

anunciou ontem que ir

expulsar os envolvidos n I>

esquema das ambulâncias."Nã ,;;

('

vamos fingir que não vimos. '-

PSDB não vai permiti ',�

mensaleiros, sanguessugas. Oi "

que tiverem envolvírnenn ,

•

comprovado, serão expulsos dr ',i

partido", afirmou Tasso. No '

entanto, o tucano disse que o '

,

PT também será atingido pelo ':'

esquema, pois amàior parte do' "

,

partidos citados na lista di �
,

sanguessugas pertence à baSi
aliada. "Nenhuma operação I .,

,

feita sem a participação do ','

Executivo. O PT está en\rolvidv c':

até a tampa porque a maiof "

pertence à base aliada", afirmo
'

ele.

.

�
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Esperidião Amin
,

I Eaí?
Pelo jeito a moda nesta campanha eleitoral é a customização do voto e do adesivo. Cada eleitormonta
ao seu próprio estilo. O que o assessor de Imprensa da Prefeitura de Chapecó, Mario Tomasi, colocou
em seu carro particulartem Amin para governador, Colombo para senador e Alckmin para presldente.

-

petista, de acordo com Maia, foi
revelado pelo empresário Luiz

•Antonio Trevisan Vedoin em

depoimento para a Justiça do
Mato Grosso.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE SONIA GIARETTA/CHAPECÓ, FABIANO
KUTACH/RIO NEGRINHO

MENSALEIROS X
SANGUESSUGAS
A oposição sinalizou que

não aceitará a utilização da lista
dos sanguessugas para-atacar a
ética do PSDB e PFL. O

presidente nacional do PSDB,
senador Tasso Jereissati (CE),
disse que o PT não poderá
generalizar as críticas à ética,
pois a resposta que a oposição

Associação dos Diários do Interior· ADljSC
. colunaadl@cnrsc,com.br

ADRIANA BAlDISSARElll COM COLABORAÇÃO FERNANDO BONO, MARCO AURELIO GOMES E PATRfclA
GO�IES/FI.ORIANOPOlIS '.

Associados: AGazeta· Biguaçu em Foco - Correio do
Povo • Correio Lageano • Correia do Sul - Destaque
Catarinense ' Diário da Cidade - Diário daManhã· Diario
do Iguaçu - Diário OTempo· Folha da Cidade· Jamal da
Manhã - JamalO Iguassu • Munlclplo Dla-a-dia • Nolisul·
OAtlântico - O Perfil Diário - O Vale· Sul Brasil • Tribuna
do Dia - Tribuna Catarinense • Voz Regional

se
Associação dos Diários do Interior
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AGÊNCIA ESTADO de um terno do amigo estilista
,

Ricardo Almeida. De manhã,
personalidades do mundo

de ": � Ator morreu na terça-feira, no hospital Sírio-
fo'. ":, Libanês, em razão de complicações relacionadas

t ', J . I

<, ' a um câncer na região abdominal
:,: SÃO PAULO - o velório do
>

10 '.c'!1ator Raul Cortez, que morreu na
lo, ,'lnoite de terça-feira aos 73 anos,
'V :,'1registrou a presença de até 120
l, ,�lmil pessoas no Teatro
)), i Municipal de São Paulo (centro
do ,;: I de São Paulo) ontem, estimou a

110 ',:';,Guarda Civil Metropolitana. O
ia i" público passou pelo local ao
do s , (longo das dez horas de
ã� I" Jhomenagens (6h30 às 16h40).
Ie. �'No final do velório, havia ainda
;�o (, ; cerca de 10mil pessoas no local.
o "

,O público aplaudiu a saída do
T " ! caixão, que foi colocado em

�I " ,cima de um carro do Corpo de

rn I f'
SÃOPAULO -O BancoCentral

seguiu as previsões do mercado
financeiro e reduziu a taxa básica
de juros em meio ponto percen
tual, para 14,75% ao ano. Embora

, ainda elevada, essa é amenor taxa
,

; desde a criação; 'db" eeJpom
(Comitê de Política Monetária).
A decisão já era esperada pelos
analistas do mercado financeiro,
que projetam também que a Selic
irá encerrar o ano em 14,25%. No
entanto, a definição de novos

cortes irá depender ou não da

deterioração do cenário
internacional. O corte da reunião
finalizada ontem é da mesma

magnitude do realizado no

encontro anterior, emmaio. Nessa

ocasião, oBC informou que estaria
atento às turbulências no cenário
internacional e aos seus efeitos
sobre a economia. "Dando

prosseguimento ao processo de

flexibilização da política
L.. monetária, iniciado na reunião de

setembro de 2005, o Capam
decidiu, por unanimidade, reduzir
a taxa Selic para 14,75% ao ano,

" sem viés, e acompanhar a

',� � evolução do cenário macroe-
\

t, ". ". "..
, conormco ate sua proxima
c':' reunião, para então definir os

,; . ". .

proximos passos na sua estratégia
i,' de política monetária", informou
',' o Capam em nota. Embora os

(�" mercados esperem o fim do
',:; processo de elevação das taxas de
.' juros nos EUA, nos últimos dias
.' houve uma agravamento no

, ,: , conflito entre Líbano e Israel, o
, que ajudou a pressionar os preços

do petróleo no mercado inter

':: nacional. Desde o início do pro-
'

" cesso de redução dos juros, em
�

.

setembro do ano passado, a Selic
('

. ". . . .

ja caiu cmco pontos percentuais.
:: Ao todo, foram nove cortes.Daquí
\;: para frente, o que irá determinar a
C':, continuidade desse processo é o

.
'

comportamento da inflação, que
"

segue sob controle. Ameta de in-

flação oficial para este ano é de

-
r _.

I '

,

,
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Bombeiros e seguiu para o

crematório na Vila Alpina
(zona leste de São Paulo), em
cortejo. As cinzas do corpo
devem ser lançadas no terreno

do sítio da família, em Porto
Feliz (112 km da capital
paulista). "Ele nos pediu isso

antes da primeira operação. Ele
tinhamuito carinho pelo sítio",
afirmou a irmã do ator, Lúcia
CortezA família de Cortez
atendeu a todas as solicitações
do ator. Entre os pedidos
estavam, além do lacramento
do caixão, a cremação e o uso

. ' ,

artístico, parentes e amigos

próximos da família
movimentaram o Teatro

Municipal. Passaram por lá
Marília Gabriela, Sérgio
Mambert, Alexandre Frota,
Maria Fernanda Cândido, Beth
Faria, Denise Fraga, [uca de

Oliveira, Silvio de Abreu,
Paulo Autran, Benedito Rui

Barbosa, Dan Stullbach, o

prefeito Gilberto Kassab (PFL),
o senador Eduardo Suplicy (PT)
e o candidato ao governo de São
Paulo José Serra (PSDB), entre
outros. Cortez morreu às 20h15
de terça-feira (18), no hospital
Sírio-Libanês, em razão de

São Paulo - O vice

presidente deve assumir

interinamente a

Presidência da República
hoje, quando o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva

viaj a p ara a Argentina.
Alencar se submeteu a uma

cirurgia para a retirada de
um tumor na região
posterior do abdome.De
acordo com boletim médico

divulgado ,ontem pelo

"Partido Alto", "Brega &
,

Chique" (1987), "Mandala"
(1987-1988), "Rainha da
Sucata" (1990), "O Rei do
Gado" (1996-1997), "Terra
Nostra" (1999-2000) e

"Esperança" (2002- 2003).
Em sua carreira teatral, Cortez
recebeu cinco prêmios Moliere.
O ator deixa duas filhas: Lígia
(com a atriz Célia Helena, que
faleceu em 97), que lhe deu as

netas Vitória e Clara; e Maria

(com a promoter Tânia Caldas).
Nos anos 70, ele provocou

polêmica declarando' a uma

revista que todas as pessoas
eram bissexuais. Também dizia

, .

que permaneceu virgem ate os

23 anos. Cortez também tinha'
uma atuação política. Em 2002,
declarou voto ao presidenciável
tucano José Serra e fez até urna

•

O Jardim II descobre que
lixo não é lixo

A turma do Jardim II do Colégio Marista São Luís como
muitos de nós, está muito preocupada com a Natureza,
pois os recursos naturais, as florestas e os animais estão
em perigo por causa da devastação. Em virtude disto, a
turma está fazendo a sua parte através do projeto
desenvolvido referente a reciclaqern e cuidados com a

natureza.

No início deste mês foram visitar a Reciclagem Cartonagem
Gonçalves. Andréia, professora da turma, relata que as

crianças ficaram muito impressionadas em ver todo aquele
lixo junto, puderam ter uma noção de quanto cada ser

humano produz de lixo diariamente. Lá todo o Lixo é muito
bem classificado: papel, plástico, metal e vidro, além disto,
são separados pela cor, para que possa ser 100%

reaproveitado.
Vamos fazer a nossa parte separando o lixo reciclável do

Iixo"orgânico em nossas casas. Participe conosco desta

idéia, recicle para viver melhor!

)

percernrale juro cai para 14,75%
•

4,50/0 de acordo com o IPCA (In-
dice de Preços ao Consumidor,
Amplo) -com uma margem de
tolerância de dois pontos percen
tuais para cima ou para baixo.No
último levantamento feito pela
autoridade monetária, omercado
financeiro esperava uma inflação
de 3,77%.0 BC também ficará
atento aos investimentos feitos no

país. O crescimento do nível de
investimentos indica que há uma

perspectivamaior de produção in
dustrial atender toda a demanda.

o

Alencar sai da UTI e deve assumir Presidência

REQUERIMENTO
União Motores Ltda comunica que requereu à Fundação do Meio
Ambiente - FATMA Renovação do Licenciamento Ambiental (LAO)
para a atividade de industrialização e comercialização de motores
elétricos e alternadores, com localização no município de Jaraguá do

Sul/SC, rua Bernardo Grubba, 180, Centro, J
O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a

partir da data desta publicação e a renovação do licenciamento será
concedida se atendida a legislação ambiental.

Portaria 074/2001 - FATMA de 18/10/2001'

• INFORMATIVO ACIJSIfGts
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
I�DUSTRIA( DE JARAGUÁ DO SUl.

•

Gestão Eficaz do Tempo e

Planejamento Pessoal
Identificar e eliminar os desperdiçadores de tempo;
administrar produtivamente o tempo, tornando-se mais

organizado e eficaz e planejar o dia de trabalho são os

, objetivos do curso Gestão Eficaz do Tempo e Planejamento
Pessoal, dirigido a líderes, gestores e profissionais que
desejammelhorar a própria produtividade e de suas equipes.
José João Alves, Economista e pós-graduado em

Administração de RH, atuando na área de RH desde 1975
e há 17 anos formando instrutores e líderes de reuniões
'será o instrutor. O curso acontece de 31 de julho alo de

agosto de 2006 (segunda e terça-feira), da 17h30 às 22h30

(10 horas), no CEJAS. Investimento de R$ 185,00 para
Associados e de R$ 205,00 para demais interessados,
incluindo material didático, coffee-break e Certificado.

Inscrições na Capacitação Empresarial ACIJS, fone (47)
32757059 ou e-mail capacitacaoztêacijs.com.br,

"complicações relacionadas a
A ,_

um cancer na regiao

abdominal", segundo informou
o hospital em nota. Ele estava

internado desde o último dia 30
de junho.

TRABALHOS
Seu último trabalho foi na

minissérie "JK" (Globo) neste

ano, mas a lembrança mais

presente é do personagem

Jeremias Berdinazzi, imigrante
italiano ranzinza da novela "O
Rei do Gado" (1996-1997). A
última novela feita por ele foi
"Senhora do Destino", em 2004.
Cortez ficou famoso na TV em

novelas na Globo, a partir dos
•

anos 80, como "Agua Viva"

(1980), "Baila Comigo" (1981),

, -

apariçao em seu programa
eleitoral. O ator chegou a ser

condecorado com a medalha
Ordem de Rio Branco pelo
então presidente Fernando
Henrique Cardoso (PSDB).

hospital, o "pós-operatório
transcorre sem intercor

rências". O hospital infor
mou que o vice-presidente já
caminha e passa bem.

Ele recebeu alta da UTI,
mas continua internado no

hospital. A expectativa é que
Alencar receba alta até

domingo.
O porta-voz da Pre

sidência, André Singer, disse
que não havia problema para

Alencar assumir a Presi
dência interinamente, pois
ele não precisaria rieces
sariamente despachar de
Brasília.

Ou seja, ele poderia
despachar do quarto do

hospital.Alencar é

candidato a reeleição como

vice -presídente da Repú
blica, na chapa com o

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva.

,

•

i
•

•

• BREVES

....8eira-Mar
O traficante Luiz Femando da
Costa, o Fernandinho Beira
Mar, foi transferido na

madrugada de ontem para a

penitenciária de Catanduvas

(PR) -a primeira federal do
país. Beira-Mar é o primeiro
preso transferido para a

,
-

unidade e o único a ocupar a

penitenciária, inaugurada no

dia 23 de junhe.Segundo a

assessoria de imprensa do
Ministério da Justiça, o
traficante ocupa uma cela
comum. A unidade também
possui celas para presos que
cumprem o ROD (Regime
Disciplinar Diferenciado), que
impõe regras mais rigidas.

....Coordenação
O candidato à Presidência pelo
PSDB, Geraldo Alckmin,
afirmou ontem que convidará o

PMBD para fazer parte da

coordenação politica de sua

campanha, Alckmin confirma

que o PMDB é parte
importante de suas estratégias
eleitorais. Ontem, durante o

lançamento do comitê de

campanha do PSDB em

Brasília, Alckmin recebeu

apoio do senador de Rondônia,
Amir Lando. Lando faz parte da
ala oposicionista do PMDB

que, assim como o presidente
da sigla, Michel Temer, declara
apoio ao candidato tucano.

Apesar da adesão de
peemedebistas, Alckmin não
tem a simpatia de importantes
caciques do partido. Nomes
como Renan Calheiros e José

Samey declaram apoio à

reeleição de Luiz Inácio Lula da
Silva.

....Sem·fundo
O TRE-SP (Tribunal Regional
Eleitoral) de São Paulo
suspendeu a transferência de
novas cotas do fundo partidário
ao diretório regional do PDT.

Segundo o Tribunal, a decisão
foi tomada porque o partido
cometeu diversas

. irregularidades na prestação
de contas anual de 2000.0 TRE
informou que o PDT não

comprovou quase metade das
despesas com salários e

ordenados, não apresento�
documentação de gastos com

manutenção e reparos e não
houve controle das despesas
suportadas por recursos do
fundo partidário, entre outras

irregularidades, O PDT pode
recorrer da decisão do TRE no

TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) .

....Oiploma
Em reunião ontem no Palácio
do Plana�o o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva manifestou

preocupação com o debate I

sobre o projeto de lei aprovado
no Congresso que amplia a

exigência do diploma na área
da comunicação. Ele quer
evitar, segundo pessoas
próximas, os mesmos des

gastes provocados no início do
mandato quando propôs a

criação de um Conselho
,

Federal de Jomalismo. A

época, o govemo foi taxado de
autoritário e acabou retirando a

proposta de instalação do
órgão que supervsionería o

trabalho jornalístico.

, ,

, I

I
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Itamaraty confirma morte de
sete brasileiros no Líbano

URGÊNCIA NO IRAQUE: ONU PEDE PLANO DE RECONCILIAÇÃO .• BREVES

• NOS EUA

....Calor
Depois de quatro dias de onda
de calor que dispararam o con·

sumo de energia em Nova York,
as autoridades do transporte
suspenderam ontem o funco
namento de várias linhas do
metrô por medo de cortes no

fornecimento elétrico. Apesar
de a onda de calor ter dimi

nuído(40 0) com uma notável
queda das temperaturas, os

efeitos continuam a ser sem
dos no transporte público e

suas infra-estruturas.

LÍBANO - O Itamaraty
confirmou ontem a morte de sete

brasileiros no Líbano em

decorrência dos ataques de Israel
•

contra o sul do país, em confrontos
com o grupo terrorista Hizbollah,
iniciados no último dia 12.

Apesar dos esforços da ONU

(Organização das Nações Unidas)
e da comunídade internacional

para pôr fim à violência, nem Israel
nem o Hizbollah sinalizam a

interrupção de seus ataques, que
até o momento já deixaram 292
mortos no Líbano e 29 em Israel.
A sexta vítima brasileira é o

comerciante libanês naturalizado
brasileiro Rodrigo Aiman Daher,
35, quemorreu 11a cidade de Sur, a
100 kin de Beirute. Ele foi morto

par volta das 16h (10hde Brasília)
de terça-feira, no momento em

que estava em um café próximo
de um prédio atingido por um

míssil
.

de Israel.Segundo o

Itamaraty, o sétimo brasileiro
morto -cuja identidade não foi

divulgada- é um adulto, morto
ontem na região do vale do Bekaa.

Terça-feira, oministério divul-
.

gou um comunicado lamentando
a morte de um garoto de 7 anos

natural de Foz do Iguaçu (PR) no
Líbano. Na semana passada, as

ações de Israel causaram a morte

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

anos], também de Foz do Iguaçu.
O professor Akil Merhi, 34, sua
mulher, Ahlam Merhi, 28, e os

dois filhos brasileiros do casal
estavam ern férias no Líbano e

deveriam retomar para casa no full
de julho. A atual crise teve início

com o seqüestro de dois soldados
israelenses, além da morte de
outros oitomilitares, em uma ação
levada a cabo pelo grupo terrorista
Hizbollah, no último dia 12. O

governo Israel tem realizado

AGÊNCIA ESTADO ,

de abril de 2004 e 1 de junho
de 2006. A Unami apóia o

plano de reconciliação na

cional promovido pelo go
verno iraquiano, e as medidas

•

concretas tomadas em favor
dos direitos humanos, como

a libertação de milhares de
detidos.Além disso, ratifica a

necessidade de melhorar a

segurança para normalizar as

operações regulares das

I

.... Desde a invasão dos Estados Unidos em 2003,
ao menos 50 mil pessoas já perderam a vida

IRAQUE- Quase 6.000
civis morreram no Iraque
durante maio e junho, en

quanto os seqüestros e a tor

tura seguem ocorrendo, apon
ta um relatório da ONU

divulgado ontem.

O dossiê, apresentado
pela Missão de Assistência da
ONU no Iraque (Unami) ,

indica que aumentaram os

Instituto Médico Legal de

Bagdá, o que eleva o número

de mortos em maio e junho
para 5.818 civis.

O relatório denuncia que
centenas de professores,
juízes, doutores e líderes

religiosos são alvo dos atos de
violência, ao tempo .ern que
milhares de iraquianos são

obrigados a se deslocarem

para outras áreas do país.
"As mulheres e as mino

rias nacionais e religiosas,
assim como os homossexuais,
são as principais vítimas do
assédio e da intimidação",
afirma o documento.

o)

VÍTIMAS
Desde a invasão dos

Estados Unidos ao Iraque ern

2003, ao menos 50 mil

pessoas já foram mortas, das

quais 18.933 por enfrenta
mentos militares e ataques
terroristas ocorridos entre 5

NOS EUA

....Veto
O presidente dos EUA, George
W. Bush, anunciou ontem ter

lançado mão de seu poder de
veto para bloquear um' projeto

� de lei que tem por objetivo
ampliar os recursos federais

para as pesquisas com células·
tronco ernbrlonárlas.Bush
argumentou que a lei permite o

sacrifício de embriões com a

esperança de conseguir
benefícios médicos, e defendeu
o uso de células adultas,

A •• ••

agencias mternacionais que

ajudam o governo do Iraque e

a população civil iraquiana.
Outro elemento-chave para
a estabilização do país,
segundo a Unami, é o aca

tamento da lei e da ordem, e a

necessidade de desmantelar
as numerosas milícias e

grupos armados que foram
acusados de cometer graves

violações dos direitos
humanos e outras atividades
cr im

í

nais r''O controle dos
direitos humanos no Iraque é

um grande desafio, parti
cularmente, porque a inse

gurança torna difícil a

verificação de das denúncias",
conclui o relatório.

, ,

rrunterruptos ataques por ar, terra
e mar, principalmente contra o sul
do Líbano, onde o Hizbollah se

concentra. Israelpretende destruir
a infra-estrutura da região para

enfraquecer as ações do grupo e

conseguir resgatar os dois soldados
seqüestrados.

. .... '" .

crimes por questoes sectanas

em todo o país, e também o

número de profissionais que
são vítimas da violência.

Segundo os dados da

Unami, o mês de maio

registrou um total de 1.294
civis mortos -entre eles, 58
mulheres e 17 cr ia n ça s-,

enquanto em junho as baixas
foram de 1.554 civis -66
mulheres e 30 crianças.Aos
novos números, divulgados
pelo Ministério da Saúde, se

somam os 2.970 corpos não

identificados recebidos pelo

,

,

I

Novo terremoto de 6, 1 graus atinge oeste de Java IIIIIIII

Entrada Francamações divulgadas na terça-feira
(18), o governo da Indonésia
recebeu advertência de agências
regionais de que o terremoto de

•

segunda-feira poderia causar um

tsunami. A advertência chegou
45 minutos antes da ocorrência

das ondas gigantes, mas mesmo

assim o recado não foi repassado
à população, já que a ilha de Java
não possui nenhum sistema de
aviso sobre a formação de ondas

gigantes ..

divulgou ontem que pelo menos
525 pessoas morreram e 273
estão desaparecidas em razão do
tsunami que varreu a ilha
indonésia de Java na segunda
feira (17).A onda gigantê deixou
ainda 382 feridos e 38 mil

desabrigados na costa sudoeste
de Java.Entre os mortos há pelo
menos seis turistas estrangeiros,
segundo as autoridades
indonésias. A� ondas gigantes
foram provocado por um

terremoto submarino de 7,7
graus na escala Richter que

,

atingiu o oceano Indico, ao sul
da ilha de Java, segundo o

Instituto Nacional de Geofísica
dos Estados Unidos (USGS).

INDoNÉSIA - Um terremoto

de 6,1 graus de magnitude na

escala Rícther atingiu ontem o

oeste da ilha de Java, onde, há
três dias, um tsunami causou a

morte de 525 pessoas, segundo
dados provisórios.O tremor foi
sentido na capital indonésia,
mas não se tem informações
sobre vítimas ou danos consi
deráveis às estruturas da região.
A Agência de Meteorologia e

Geofísica da Indonésia localizou
.

o epicentro 190 quilômetros ao

sudoeste de Jacarta, e a 40
quilômetros de profundidade. Já
a agência americana Earthquake
Hazard Programe reduziu a

magnitude do tremor para 6

graus e acrescentou que o

terremoto ocorreu às 7h57
(horário de Brasília), 155

quilômetros ao oeste de Jacarta
e a 44,2 quilômetros de

profundidade, ,no estreito de
Sonda. Há três dias, um tremor

de 7,7 graus de magnitude no
,

Oceano Indico formou um

tsunami que em 15 minutos

alcançou a costa meridional de

Java, a mais povoada das ilhas
indonésias. 'O governo de Jacarta

,

SERlE
O geólogo Yousef Sura

chman, da Agência de

Meteorologia e Geofísica,
declarou ontem em entrevista à .

cadeia "Metro TVE" que o

terremoto da segunda-feira "é o

início de uma série de

terremotos, dentre os quais um

chegará a mais de oito" graus."Os
sismos estão se deslocando rumo
ao estreito de Sonda. Se o

epicentro se transferir para o

estreito de Sonda, há duas

possibilidades: um terremoto

muito forte ou a erupção do
[vulcão] Krakatoa", disse o

especialista.

TRAGÉDIA
Em dezembro de 2004, na

maior tragédia natural da
história, um terremoto de 8,7
graus na escala Richter gerou um
violento tsunami que deixou
220 mil pessoas mortas'no leste

, ,

da Africa e sul da Asia, amaioria
na Indonésia. Em maio,· um
terremoto de 6,8 graus na escala
Richter em Java deixou cerca de
6.000 mortos. Segundo infor-
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NAO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.
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