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PIERO RAGAUI DE FREITAS
,

281 NO AR Prevista para acontecer na

próxima terça-feira, dia 25, no
aniversário de Jaraguá do Sul,
a inauguração da Arena foi
adiada mais vez, dessa vez por
90 dias, De um lado, a
prefeitura diz que tomou a

decisão porque o governador
do Estado, Eduardo Pinh-o
Moreira, estaria
impossibilitado de comparecer
ao evento, Do outro, o

secretário de
Desenvolvimento Regional,
Ivo Schmidt Filho, rebate
negando problema na agenda

. do governador, mas afirmando
que Moreira não gostaria de
"inaugurar uma obra que não
está pronta".

Varilog
arremata

Varig em

leilão
A ex-subsidiária da Varig
foi a única habilitada a

participar do leilão que
aconteceu ontem e fez
oferta de R$ 52, 3
milhões. A empresa
garante smiles e bilhetes
emitidos. Cerca de oito
mil funcionários devem
perder o emprego.
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Brasileira

relata dias
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28°
,

MAXIMA

.

Mãe respira
aliviada

1 &'*,0L.
MíNIMA

'.

._,-

Sol e pouca
'

.

nebulosidade, sem
previsão de chuva

CassuJi Advogados Associados
, OAB I se 397/9.9

I (47) 3371 7511
•

i Advocacia Empresarial
� �',,' "*"'<";:;:1':;,<:"�-H,·�,*&:",,,,,,,,0.,,,,,=.,,,,=··___

ao reencontrar

filho de 9 anos

de pânico no

Líbano
www.studiofm.com.br
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Assine ou renove sua assinatura de
O Correio do Povo,
fique sabendo de tudo quer se passa na sua

região e concorra a *estadias completas em

apartamento luxo, com direito a

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

"

o Hotel Estância Ribeirão Grande
é o lugar ideal para quern deseja.curtir a
natureza com atividades radicals; viver
momentos a dois nas confortáveis su�es;
provar o meltlor da gastronomia; buscar
harmonia no quiosque de meditação Ol!

simplesmente relaxar.
•

",' AI,ln" ; "pidlJ! 1.IIIIIJ

.... 33711919..

o CORREIO DO POV
*120 ESTADtAS COMPLETAS: ASSINAm! + ACOMPAHHANTE (6D+60),NÃO ÇUMUlATIVAS, AAOMOçAo VAUOA AT� 311/ei/OB
ESTADIAS VÁLIDAS ATÉ 31118106 DEVEM SERMARCADAS COM l!NTfeEO�t.lCIA, SW�TA$ A OISPONISILIOAOE fiE VAGAS.
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II 'EDITORIAL
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"

"'"

•
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/

Até hoje, governo algum
e muito menos o atual lUOS
trou qualquer preocupação
corn o regime da infer
malidade que rege a profissão
de empregado doméstico,
seja mulher ou homem. E,
,

depois de negar reajuste de

16,6% para todos os apo

�entados e pensionistas e

gastando algo em torno de R$
,

. 2,6 milhões em publicidade
,

•

iniciativa privada estariam

reduzidos a menos da meta

de, porque a obrigatoriedade
vigente, neste caso, também
assustaria os ·empregadores.
,Para dizer a verdade, assusta

mesmo. Mas o veto, na prá
tica, estimula a informali
dade. A MP editada pelo

,

governo previa apenas um

descónto no Imposto de
Renda dos empregadores dos

•

� No Brasil existem hoje cerca de seis milhões

de empregados domésticos, mas apenas 1,8
milhão têm carteira assinada
,

/

todos os dias, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva,
pela boca do ministro do

Trabalho, Luiz Marinho,
,

'decidiu vetar a obrigato-r

.r iedade de pagamento de
Fundo de Garantia por

'Tempo de Serviço e de salário

:família para esta categoria.
:Alega que o pagamento de
,

.multa de 400/0 110 caso de
:demissão sem justa causa,
,

.

"assusta" os empregadores, e
,

poderia estimular a infor
: malídade, e não a forrnali
.zação, como pretendia o

: govetno ao editar a medida
r

: provisória. Fosse isso verda-

i de, 'empregos formais na

)
r

)
,

,

II FRASE

•

•

valores referentes à contri

buição ao INSS sobre um

salário mínimo de um traba
lhador doméstico, como

forma de promover a forma

lização 110 setor. Na verdade,
o veto se deu mais porque não

partiu do governo � proposta.
E que, agora, pretende ser

autor de projeto de lei de
conteúdo quase idêntico. Em
ano eleitoral, levou-se em

conta o desgaste que isso

poderia causar no meio

, empregador, A justificativa
para o veto ao salário família
está no fato de não haver

previsão de fontes de recursos

no orçamento federal. Isso

• •

porque, o pagamento desse
benefício é feito pela Previ
dência Social. Ao sancionar

parcialmente a lei aprovada
pelo Congresso, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva

preservou alguns benefícios
aos trabalhadores incluídos

pelo Congresso. Serão man

tidas as férias de 3 O dias,
estabilidade para a gestante
, . /-

ate CInco meses apos o parto,
e a proibição de descontos no
salário do empregado domés
tico referente a alimentação,
produtos de higiene, vestuá
rio, transporte e moradia.
Sem a multa de 400/0 por de
missão sem justa causa. A

• •
•

medida, impopular entre os

empregados doméstícos, mas

que traz alívio à classe média,
foi discutida ao longo das
últimas semanas dentro do,
governo e com representanres
de empregadores e empre
gados domésticos. No Brasil
existem hoje cerca de seis

'milhões de empregados do-
,

mést icos, mas apenas 1,8
milhão têm carteira assinada,
segundo ó Ministério da Pre
vidência. Com o contingente
demais de quatro milhões 11a

informalidade, O governo não

demonstra nenhuma preo-
-

cupaçao.

•

"Eu não vou bater boca com os empreçadínhqs do presidente Lula porque quero
enfrentar a sua majestade barbuda no debate".

,

Inclusão social com

responsabllidade
Segundo a Fundação Ge

túlio Vargas, o mercado formal
no Brasil conta com cerca de 26
milhões de trabalhadores, sendo
537 mil portadores de algum
tipo de deficiência, algo
próximo a 20/0 do total. - A
mesma fonte indica que 110

Brasil são 24 milhões de

portadores de necessidades
• •

especiais.
Sem dúvida, o País tem uma

grande responsabilidade no que
'

diz respeito à criação de

oportunidades para a efetiva

inserção social por meio do

trabalho, certamente a mais

plena condição de cidadania que
qualquer indivíduo pode

,

aspIrar. •

A empregabilidade dos

portadores de necessidades

especiais, associada à melhoria
do acesso a ambientes, seja em

,

/

p'aulo César Chiodini
Presidente do Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul- CEJAS
Presidente da Associação
Comercial e Industrial 'de

Jaraguá do Sul - ACIJS

prédios públicos ou em qualquer
outro espaço que permita a

locomoção, são desafios pre
men tes que precisam' ser
enfrentados pelo poder público

,

e pela iniciativa privada. E o

mínimo que podemos desejar
para garantir um preceito
elementar da nossa própria
constituição: o direito de ir e

,

VIr.

Insere-se neste contexto a

oportuna iniciativa do Núcleo
Setorial de Responsabilidade
Social ACI]S-APEVI que em

agosto realiza fórum para
discutir o tema no âmbito da

,

nossa microrregião. E a primeira
ação deste jovem núcleo de

empreendedores, implantado
há cerca de um ano, mas já

, ",

demonstrando uma percepção
acertada do quanto o associa-

o

tivismo pode ser usado corno

ferramenta de transformação
social. Vamos nos envolver
neste debate, empresas, órgãos
públicos, entidades não

,

governamentais, igreja e todos
os movimentos que puderem
conrribuír. Enfim, a comunida
de organizada pode se engajar

,

para que ]araguá do Sul e a nossa

região diminuam os Indices de
exclusão e de falta de oportu
nidades. Muitas empresas da
nossa região, antes mesmo do
telha ganhar a mídia e estar

previsto em instruções 'norma

tivas da legislação, já dão
notáveis exemplos de compro
misso com essa causa que é de
todos nós. Mas quanto mais

pudermos fazer para esclarecer
e tornar reais as oportunidades,
estaremos ajudando a construir
uma cidade, um estado e um país
cada vez melhores.

"
..

II CORREIO DO LEITOR

•
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,

•

Eleição presidencia segundo turno mais próximo ��

O início da campanha eleitoral em julho
-

marcou nao apenas Ulna nova etapa
processual para a escolha do próximo
presidente, Foi, também, o início do

questionamento do favoritismo de Lula, já
que Geraldo Alckmin conseguiu reduzir a

sua diferença em 10%, de acordo com a,

pesquisa Vox Populi (8 a 12/7).
O fato é que o favoritismo de Lula, ainda

que se mantenha', não é absoluto. Geraldo
Alckmin mostrou capacidade de reação e

condições de iniciar a campanha em uma

condição menos desfavorável do que muitos

pensavam.
A certa altura do processo, ao final de

maio e início de junho, o fraco desempenho
de Alckmin gerou especulações sérias sobre
a sua viabilidade.

Houve quem, no PFL, cogitasse a sua

substituição. Bastou organizar .a sua

campanha de forma melhor, ter boas

aparições na propaganda partidária do PSDB, '

PFL e, ainda, contar com os ataques do PPS
ao presidente Lula, para Alckmin voltar à

disputa.
.

A situação de Lula já não é tão tranqüila.
Mantendo-se acima dos 40%, Lula tem ainda

condições de vencer no primeiro turno.

Porém, enfrenta o espectro da decisão no

segundo turno por conta tanto da ascensão

de Alckmin quanto da "pimentinha",
Heloísa Helena.

O início da propaganda eleitoral no
rádio e na TV (15 de agosto) tende a reforçar
o quadro de ascensão de ambos favorecendo

r

a decisão no segundo turno. A campanha se

inicia com duas vantagens importantes para
Alckmin: melhor qualidade dospalanques
estaduais (candidatos a governadores) e mais

.

tempo de televisão (ver quadro abaixo).
Mesmo com a ascensão verificada nas

últimas semanas e com algumas vantagens
frente à campanha de Lula, Alckmin deve se

..

, ,

preocupar com os episódios de violência em,
S
-

.

P I I " I ",jlao au o e com um eventua corpo mo e

da dupla Aécio Neves e José Serra que almejam
disputar a presidência em 2010. Lula, pelo1l
seu lado, ainda se beneficia do bom ambienten:econômico e do seu carisma pessoal. Porém, I

deve se preocupar muito com o fato de que a1y ,

população parece estar mais preocupada com;h
os episódios de corrupção de seu governo do

que antes.

De acordo com a última pesquisa CNTI)<
Sensus (4 e 7 de julho), em setembro do ano,
, 'J

passado, 13,5% dos entrevistados acreditavam,J
que o presidente Lula estava vinculado aos

�l
casos de corrupção do seu governo. Yale)f
lembrar que o mensalão foi denunciado em}:
junho de 2005:

1

l'j

Hoje, apesar de o tema ser pouco;,!
abordado pela imprensa, este percentual
aumentou para 18,2%. Com relação à Heloísaff!
Helena e Cristovam Buarque, a primeiral�

I

demonstramaior capacidade de agregar o voto
I

espontâneo, o voto da indignação, o que deve1B
alavancar seu desempenho para níveis acima

/

de 100/0 no próximo Inês. Cristovam depende
da propaganda eleitoral para crescer, já que

,

sua campanha parece morna.

Corisiderando os vetores e as!)
circunstâncias, a disputa continua aberta.

I

Porém a polarização entre PT e o PSDB deve'
,

predominar. Podendo ser resolvida no
"

primeiro turno a favor de Lula ou no segundo
oi

turno em um quadro de indefmição.
•

, ,

Murillo de Aragão, jornalista
, ,

Inércia em Brasília'
Estive durante quinze dias na Capital

Federal. Revendo amigos e lançando meu

terceiro livro "Eu! Falando em Público?
Além de uma gripe,

. ironicamente

denominada pelos candangos de "Gripe
Sanguessuga" - porque tira todas as, nossas

forças, não trouxe nada de novo do "front"
do Poder no Brasil.

,

E claro, trouxe as imagens de urna

capital cada vez mais populosa e o setor
,

residencial de Aguas Claras crescendo de
forma impressionante, com seus arranha
céus despontando no horizonte do
Cerrado.

Além disso, me deparei com o mesmo

cen ár io desolador da BR 050, entre

Cristalina e Luiziânia que encontrei na

minha última viagem, em julho de 2004 e

. que rendeu' um artigo publicado no Diário

Catarinense, no mesmo Inês, 110 dia 29.

Posteriormente, o próprio portal do DNIT
republicou o Artigo Rodoretratos do Brasil.
De lá para cá, o portal rodoviário de entrada

e, portanto, cartão de visita para quem se

desloca de ônibus, caminhão ou carro a

passeio continua o mesmo 011 pior, pois fui'
orientado pelos frentistas e mecânicos de
Cristalina a tomar um desvio.

O que fiz. Tomei a direção de Unaí e,
\

C'
o

•

.Oe Heloísa Helena, (PSOL), respondendo ao ex-ministro Tarso Genro que disse não acreditar no crescimento
da primeira mulher a concorrer à .presidência.

�
v

adiante, num entroncamento, sai no trevo)
de Lúiziânia. Era uma estrada estadual,'t,

I

construída pelo governo goiano, ainda e�
,

processo de acabamento. 'I

A você não interessa a situação das,!
estradas. A nós interessa a situação do,
Brasil. Em termos executivos ej
parlamentares posso lhe adiantar quej

•

encontrei uma Brasília estagnada. A pauta» ,

.
,

como sempre, atravancada de Medidas,
Provisórias .; instrumento jurídico,
agressivo que Lula usa como se fosse um,

copo de água.
Projetos importantes con t inuar am,

como estavam. Párados. O ritmo de férias e·

da campanha eleitoral contribui para que
os parlamentares não façam nada que
deveriam. Acredito ser a pior legislatura df\
toda a história recente da República. Alérri
dos escândalos de Severino, das CPIs que
ern nada deram, das danças da "pizza" e das j
denúncias envolvendo relações "nada'

,

republicanas" entre o Governo Lula e sua

base eleitoral e parte do PMDB, o Congressd
Nacional continua sendo um belo cartão

postal. Apenas isso, infelizmente, por fora
muito bonito e grandioso. Por dentro... í

Silvio Luzardo, cronista )

!

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@jornalcorreiodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 �OO,
Caixa Postal tê. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),
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ELEIÇOES: PT NAG ACREDITA EM PESQUISA

• • •

11 CELSO MACHADO

I, .. Senadora estranha
i intenção de votos

1 � para candidatos'
1 da majoritária

FLORIANÓPOLIS- Para a

senadora ldeli Salvatti,
,

coordenadora da campanha
•

Lula em Santa Catarina, o

resultado da primeira pesquisa
do lbope para a presidência da

República em Santa Catarina já
era esperado pelo PT. Divulgada
na última terça-feira, a pesquisa

- .

mostra um empate tecmco

entre Lula e Geraldo Alckmin

(34% a 32%). A senadora
acredita que vários motivos

contribuem para este resultado,
entre eles as visitas do

. .

candidato tucano a Santa
Catarina nas últimas semanas,

que lhe deram maior

visibilidade. Além disso, a

senadora lembra que em Santa

Catarina, diferentemente dos
outros estados do Sul, há uma

,

Alckmin promete ser parceiro do setor agropecuário em se
CHAPECÓ- O candidato a

,

presidente da República pelo
,PSDB, Geraldo Alckmin, volta a

Santa Catarina e desembarca em

Chapecó neste sábado, onde,
a partir das 9h30, . concede
entrevista coletiva à imprensa e

visita uma propriedade rural
familiar, participando ainda de um
comício no centro da cidade, a

•

partir das 10hlO. Após o meio-

dia, Alckmin e comitiva

embarcam para Criciúma, onde,

'" . '" . . '" .

esta previsto corructo no gmasio
do bairro Próspera, às 16 horas, e
.visita a uma festa popular em
Sombrio. Corrigir a atual política
agrícola e governar como um

"parceiro" do setor agropecuário

CESAR JUNKES

'--__ .. I ' ,.,If I �.
Para coon: da campanha, Lula em se, o resultado da pesquisa era esperádo

aliança em tomo da reeleição
do governador Luiz Henrique
(PMDB), mais o PSDB e o

presidente nacional do PFL,
Jorge Bornhausen, que precisam
mostrar resultados nacionais

em seu Estado. Citou ainda a

pressão que muitas lideranças
políticas de partidos que

compõem esta coligação têm

sofrido para apoiar esta aliança

mesmo quando tenham optado
por apoiar a reeleição de Lula.
Citou o caso do prefeito de São
Francisco do Sul, que é do
PMDB, mas já confirmou apoio
a Lula, inclusive em discussão

pública recente com LHS. ldeli
lembrou também de aspectos
importantes da pesquisa para os

quais, segundo ela, não se tem
. , -

dado muito destaque. E o caso

54 municípios, apontava uma

vitóriano Estado deGeraldo sobre
Lula em um e�entuaI2° turno. O
tucano bateria o petista por 470/0 a
360/0. O roteiro de campanha da

coligação "Todos por toda Santa
Catarina " (PMDB/PSDB/PFL/

·

PPS) pelas diversas regiões
catarinenses prosseguiu ontem,

,

envolvendo as regiões Meio-

oeste, Oeste e Sul.Ontem foi a vez
; .

de Esperidião Amin (PP/PY)
visitar o Oeste. Em companhia do
vice Hugo Biehl, esteve nas

cidades de Xanxerê e Chapecó,
·

nesta última visitando o hospital
regional, inaugurado em outubro
de 1986, quando foi governador
pela primeira vez.

/
Governo gasta com publicidade e não faz Obras, diz Bornhausen

FLORIANÓPOLIS- "Estamos
gastando mais de R$ 2,6 milhões
em publicidade por dia. Quantas
obras paralisadas há no Brasil,'e
este dinheiro sendo posto fora
com uma publicidade apenas

para enaltecer um governo

incompetente e corrupto?
Gastar R$ 2,6 milhões por dia é

um absurdo, um escândalo, uma
,
fraude eleitoral", disse o senador

"

':�: catarinense Jorge Bornhausen
, c

(PFL), ao fazer uma análise do
governo do presiderite Lula a

i partir de 2003. Segundo o

senador, que não disputa a

, reeleição e que foi o artífice do
,

: PFL para consolidar a coligação
I com o PMDB e PSDB, não há
I
I

I
I
•
,

nada para comemorar em termos

de conquistas para o país durante

deve ser uma das propostas a ser

divulgada por Geraldo Alckmin
na visita a Santa Catarina,
principalmertte na região de

Chapecó. "Não é possível que o

governo que prometeu o Fome
Zero destrua a agricultura
brasileira. Nós vamos corrigir essa
'política, sendo parceiro de quem
trabalha e de quem produz", tem
afirmado o tucano durante suas

visitas a regiões agrícolas ,e em

eventos do setor do agronegócio.
Para o senador Leonel Pavan

(PSDB) , que integra a coordenação
nacional da campanha tucana e é

candidato a vice-governador na
chapa de LuizHenrique daSilveira
(PMDB) , O crescimento nas

pesquisas de Geraldo Alckmin na
região Sul do país e o apoio
suprapartidário que ele vem

recebendo dá novo fôlego e

entusiasmo à coligação nacional
PSDB/PFL . "Nosso candidato
venceria o presidente-candidato
Lula, em Santa Catarina, caso as

eleições fossem hoje." De acordo
com pesquisa Ibope, realizada com
1.008 eleitores catarinenses o

tucano teria .34% de intenções de
voto, contra 320/0 do petista.
Geraldo ainda tem a vantagem de

possuir amenor rejeição no Estado
(12%), enquanto Lula é rechaçado
por 41% dos consultados", disse
Pavan.O levantamento, realizado
entre os dias 10 e 12 de julho em

•

CESAR JUNKES
-'�.-

,

"',

Catarinense diz que a única esperança é o fim do governo Lula

os 1300 dias do governo petista.
"A única esperança é que falta

pouco tempo para acabar este

desgoverno do Lula e do PT e

para termos, por meio das urnas
democráticas, uma vitória das

. - -

oposiçoes que possa representar

a redenção do povo brasileiro",
atacou o pefelista. O senador
novamente condenou o

aumento de tributos e a

condução da política, externa.
Como pontos negativos do

segundo ano do governo petista,
,

\

ele destacou o escândalo
,

envolvendo Waldomiro Diniz,
na época assessor do ex-ministro

•

da Casa Civil, José Dirceu, e

ainda a participação de

dirigentes do Banco do Brasil na

compra de ingressos, com

dinheiro público, para show

promovido pelo PT visando à

arrecadação de fundos para a

,campanha eleitoral. Com

relação ao terçeiro ano,

Bornhausen lamentou o baixo
crescimento da economia

brasileira em comparação aos

demais países emergentes. No
quarto ano de governo,
Bornhausen considerou como

principal problema da admi

nistração petista os elevados

gastos com publicidade.

• MOSAICO politica@jornalcqrreiodopovo,com,br

Flores para o mundo
Apenas nos primeiros seis meses deste ano, Santa Catarina
superou o total de vendas de flores realizadas em 2005. Em

2005, foram exportados, em valores, US$ 174,3 mil, marca já
superada pelos US$ 199,4 mil apurados de janeiro a junho de
2006, O principal destino das exportações catarinenses foi a

')

Itália, que comprou US$ 77,2 mil. Em seguida vieram os

mercados holandês (US$ 62,9 mil), espanhol (US$ 41 mil),
,

dinamarquês (US$ 4,5 mil), de Hong Kong (US$ 3,5 mil) e
'

alemão (US$ 3 mil). Os catarinenses também chegaram ao Reino
Unido (US$ 1,9 mil) e Atrica do Sul (US$ 1,8 mil), A região de

Corupá contribui.
•

,

E isso
O chefe de Gabinete de

Comunicação, Rivadávia.
Rassele, sobre nota da
,

coluna, lembra que
ocupantes de cargos

.

públicos fazem declaração
de bens pessoais antes de

empossados nas funções,
com informações ao Tribunal
de Contas e à Justiça. Isso é
sabido. A sugestão é de que
façam declaração pública,
em jornais, como fazem os

candidatos.

Dívidas
Com mais de dois mil

processos já em execução
na justiça comum, o Badesc
corre atrás de R$ 100
milhões devidos por clientes

inadimplentes, Valor
acumulado ao longo de
vários governos. A primeira
orientação aos gerentes é de
buscar a negociação das
dívidas. Se não surtir o

efeito desejado, o passo
seguinte será a cobrança
judicial.

(
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Bom proveito 1
Aprovei�ndo o gancho, a

coluna agradece o alto
índice de leitura diária nos

principais bunkers da

prefeitura. Revistada de alto
•

a baixo e recortada por
determinação superior. Lida
e relida o dia todo, sempre
com o mesmo objetivo:
buscar alguma coisa que'
possa motivar um processo.
,

E a forma que encontraram
como defesa, ao invés de

. argumentos,

Pois é
"Nós, do PPS, apontamos
que haveria espaço para
uma candidatura que
confrontasse o modelo
econômico atual, que
também era o mesmo

•

adotado pelo governo
,

anterior, E por isso que
Heloisa Helena avança e

preenche esse vazio".

Avaliação do líder do PPS,
Fernando Coruja, Ah! Se
arrependimento matasse".

dos 76% dos eleitores que

responderam estar satisfeitos
com a vida que estão levando

hoj e. "Se as pessoas es tão

satisfeitas, é porque a vida delas
melhorou: geração de mais ,

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

empregos com carteira assinada,
reajustes salariais acima da

inflação, maior acesso à

educação pública profis
sionalizante e superior, me-

1horias na saúde através, por
exemplo, da cobertura em 100%
do Samu implementada pelo I

. .
'

governo Lula no Estado",citou. •
"

Ainda conforme a 'senadora
ldeli, a pesquisa lbope em Santa
Ca tarina apresenta alguns
números "estranhos". Citou o

caso da região Sul, onde a

intenção de voto espontânea
· no presidente Lula é de 320/0 e o

candidato do presidente Lula
ao governo do Estado, José
Fritsch, aparece com zero.

Considerou também estranho
o fato de a candidata do PT ao

Senado, Luci Choinacki,
aparecer com zero de intenção
de voto em sua própria região, o
Oeste.

Bom proveito 2
Perdão?
Deputada Luci Choinacki

(PT) quer anistia para
estudantes envolvidos em

atos de vandalismo pelo
passe livre em 2005 em

Florlanópolls. E aos

agricultores participantes do
-

Movimento dos Atingidos
pelas Barragens. "A lei e a

Justiça de Santa Catarina
parece não existirem",
acusou Choinacki. Na
verdade, pura politicagem
da candidata ao Senado,

,

De certa forma, demonstram
saudável interesse pela
informação, Não poucos,
porém, preocupados com o

que possa estar escrito
neste espaço e que diga
respeito às coisas do

município. Como alguns não
cultuam a transparência
prometida na campanha de
2004, é fácil deduzir sobre o

porquê de súbitas dores de

cabeça.

Gente do mal
Vagabundos que
perambulavam pelo centro
da cidade consumindo
drogas e perturbando as

pessoas, quase que
desapareceram do mapa. E.
é fácil perceber a razão:
policiais a pé em locais
estratégicos. Atitude que,
comprovadamente, inibe a

ação deste tipo de gente .

Isso faz um bem danado às

pessoas de todas as idades.
Com nítida sensação de

segurança,

Matreiro
Ex-governador Esperidião
Amin (PP) tem. evitado
divulgar sua agenda de

.

compromissos na condição
de candidato ao governo. Diz

que se trata de estratégia de

campanha, mas, por
"coincidência", sempre
está, um dia antes ou na

,

mesma hora, aonde também
vai Luiz Henrique da Silveira

(PMDB). E isso tem irritado
a coligação PMDB/PSDB/,
PFL/PPS.

Gente do bem
Ramo Frutífero e

Dependência, da Igreja
Quadrangular; Adoração Ao
Senhor da Igreja Batista e

Aliança Eterna, da Igreja
Assembléia de Deus, são as

bandas evangélicas que se

apresentam amanhã, a partir
das 18 horas na praça
- ,

, Angelo Piazera. E o 2°

Gospel Show, evento incluí

do, nas comemorações dos
130 anos de Jaraguá do Sul.

Remember
LHS insiste em dizer que se

reelege com 500 mil votos
de diferença sobre qualquer
adversário, coisa em que
nem a base aliada acredita,
Isso porque a primeira
pesquisa lbope no Estado
'deixou mais que evidente,
um segundo turno. Aliás,
não custa lembrar, Em SC, é
histórico: partido que
governa não consegue
eleger ou reeleger seu
próprio candidato. -
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Sintoma
A inauguração da Arena Multiuso, prevista para o dia 25,
aniversário de 130 de Jaraguá do Sul, não vai acontecer. Até
aí nenhuma surpresa. Resta saber se devido a falta de material

pelos fornecedores, ausência de contrapartida do município,
ou a negativa do governador em exercício, Eduardo Pinho
Moreira (PMOB), em descerrar faixa de obra inacabada. O

governo estadual muito contribuiu para a realização da obra,
e, como muitos, está perplexo pelo apoio do prefeito Moacir
Bertoldi (PL) à candidatura de José Fritsch (PT).

, •

Licença
Dois vereadores de Jaraguá
do Sul que disputam a

eleição deste ano já
confirmaram que vão se

licenciar. Primeiro foi o

presidente da Câmara,
Carione Pavanello (PFL) e

esta semana Dieter
Janssen (PP). Os dois

. brigam por uma das vagas
na Assembléia Legislativa e

entram em licença por 60,·
dias a partir de. 10 de

agosto. Já o vereador e

candidato à Câmara
Federal, Ronaldo Raulino
(PL), ainda não informou se

pretende se ausentar do

Legislativo. Na região,
outros dois vereadores são
candidatos a deputado
estadual: Evaldo Junckes

(PT) e Bernadete Hillbrecht
(PPS). Ela disse que
pretende conciliar as .

atividades parlamentares
com a campanha.

Transtorno
Moradores de alguns
bairros de Schroeder
ficaram três dias sem
,

agua na semana

passada. .

A água foi desligada
na região do Bracinho
no dia 12 para fazer

ligações da rede
antes do início das
obras de

•

asfaltamento. O
sistema foi religado
no mesmo dia, mas a'
água não voltou. Uma

equipe da preterura
encontrou uma tampa
de plástico na rede

que impediu o

abastecimento,.
segundo o prefeito

•

Felipe Voigt (PP), por
falha da Casan. Não é
de hoje que ele vem

criticando os serviços '

prestados pela
companhia,

Caladas
Dados da Polícia Civil de

Jaragúá do Sul apontam que
aproximadamente 30% dos
atendimentos feitos na

Delegacia da Comarca, que
abrange Jaraguá do Sul e

Corupà, estão relacionados
à violência contra a mulher.
O percentual assusta por si
só. Pior é saber que a

maioria das vítimas, quase
sempre agredidas pelo
marido, companheiro ou

namorado, não presta

,

Agenda •

O deputado Dionei
Walter da Silva (PT)
prestigiou ontem a

posse do novo

presidente da
Fecomac (Federaç�o
dos Comerciantes de
'Materiais de

Construção), Afonso
. João Ramos, no

Centrosul, em

Florianópolis. A
Fecomac tem apoiado
Dionei na jornada
pela redução do ICMS
dos materiais de

construção, que
resultou no projeto de

criação da cesta
básica de produtos
utilizados na

construção da
moradia popular, em

trâmite na

_ Assembléia
Legislativa.

'

•

queixa.

Tentativa
Os peemedebistas João
Eduardo Rezende e Jair
Costa Fernandez,
registraram suas

candidaturas a presidente e

vice-p residente,
respectivamente, no último
dia 7 de julho, junto ao TRE

(Tribunal Regional
Eleitoral), Mas como não
foram indicados pela
convenção nacional do

partido, tiveram suas
candidaturas impugnadas
pelo Ministério Público
Federal.

,

F'eira
,

Com intenção de

reforçar a produção
agrícola do município,
a Secretaria de

Agricultura realiza no

dia 5 de agosto o

- lançamento da

primeira feira do

agricultor de
Schroeder. Segundo o

secretário de
agricultura, Harildo
Konell, a intenção é
fazer com que os

agricultores possam
conquistar seu

espaço para
comercializar seus

produtos.

Em campanha
Presidente Lula deve
aterissar em Santa Catarina
no dia 30 deste mês, um
domingo. A agenda não foi
confirmada pela
coordenação da campanha
de Lula no Estado, mas ele
deve fazer um comício em

Florianópolis e almoçar
. com empresários e

políticos para arrecadar
recursos para a campanha.

•

,

,

KELLY ERDMANN

�, Prefeitos reclamam de

gastos excessivos com

serviços que Estado e

União deveriam pagar

]ARAGUÁ DO SUL - Os

prefeitos que fazem parte da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
não concordam com a quantidade
de verba própria gasta em serviços
atribuídos aos governos estadual
e federal. Eles expressam
inconformismo em relação à

suposta falta de atenção
•

orçamentária recebida e alegaram,
ontem durante reunião na sede
da entidade, em Jaraguá do Sul,
enfrentar situações financeiras
calamitosas.

O problema é que as

administrações não recebem o

suficiente para pagar as contas'

deixadaspelaUnião e pelo Estado
de Santa Catarina. Um exemplo
disso vem do PSF (programa da
Saúde da Família), de ordem
federal. EmSchroeder, segundo o
prefeito Felipe Voigt (PP), o

governo Lúla repassa somente R$
21 mil/mês para a manutenção

•

r

]ARAGUÁ DO SUL - O

suplente de vereador do PT e

presidente da Ujarn (União
Jaraguaense das Associações de,
Moradores), Justina da Luz,
rechaçou ontem o suposto
acordo entre PL e PT em

detrimento da candidatura do

professor Sebastião Camargo
,

,(PT) à Câmara Federal.
"Sebastião representa o elo que
faltava e que as associações de
moradores e Jaraguá do Sul

precisam ter em Brasília. Ele

jamais vai abrir mão da sua

•

I
,

,

FLORIANÓPOLIS (CNR) - O
TCE (Tribunal de Contas do
Estado) apresentou ontem,

pela primeira vez, o Sistema de

Informações Instantâneas da
Gestão de Recursos Públicos,
que promete revolucionar o

acompanhamento e fisca

lização das contas públicas.
Pelo novo mecanismo, o Tnbu
nal terá condições de obter, na
hora, informação de qualquer
gasto de uma prefeitura, por ;

exemplo. Despesas com diárias,
horas extras e até mesmo a

identifícação dos maiores for
necedores de um órgão público
não serão mais informações de
difícil acesso. A demonstração
foi feita através do projeto

CESAR JUNKES

•

Acordo entre PL e PT gera manifestação de suplente de vereador

TeE apresenta novo sistema para fiscalizar contas públicas

,

Peixer, presidente da Amvali, diz que é necessário repensar repasses

do projeto, enquanto que o

município arca com mais R$ 56
mil. Nos medicamentos
solicitados pela população, a

Mário Sérgio Peixer (PFL),
Guaramirim gastou, nos

primeiros seis meses de 2005, R$
114mil somente no transporte de
alunos para as escolas do Estado.
Valor próximo ao que a

administração Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) desprendeu
(cerca de R$ 174 mil). Em junho
passado, o município teve de
bancar R$ 28 mil na locomoção

,

contestação segue. os mesmos

princípios: SC e União
encaminham R$ 800 cada, por
mês. Schroeder é obrigada a'

injetar pelo menos R$ 10 mil
sobre este valor durante o mesmo

período. Conforme o prefeito
r

candidatura", declarou Justina.
, A desistência do petista na

dispu ta e também a do
vereador Evaldo João [unckes
(PT) à Assembléia Legislativa
teria sido a condição imposta
pelo PL para a vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PL) ingressar
na chapa encabeçada por José
Fritsch (PT) como candidata a

vice-governadora. No caso de
Sebastião Camargo, para
favorecer o vereador Ronaldo
Raulino (PL), também
candidato a deputado federal.

O PT e os seus candidatos
negam qualquer acordo e

possibilidade de desistir da

disputa.
justine repetiu as decla

rações de Camargo dizendo que
tudo não passa de boatos para

prejudicar o candidato petista
que, ressaltou, é apoiado em

consenso . por todos os

diretórios do PT da região. E,
também, de "bom trânsito"

junto a sindicatos, devido ao

trabalho realizado frente ao

Sinte (Sindicato dos Traba-

piloto com o Ciasc (Centro de
Informática e Automação de
Santa Catarina ), parceiro no

projeto. O TCE montou urna

estrutura de apre-sentação
dentro do Seminário de Redes
Públicas de Tecnologia da

Informação e Comunicação,
que encerra hoje, em Floria

nópolis. O evento, promovido
pela Ciasc, reuniu especialistas
para debater a utilização da'

,

tecnologia como ferramenta da
nova gestão pública.

"O sistema permite ao

próprio gestor identificar se

está errando ouacertando, pois
terá os números sempre atuali
zados", explicou o conselheiro

.

Moacir Bertoli, que estuda a

implantação do projeto há três

a110S. "Cada órgão público 110je
é obrigado a ter o seu controle
interno.
. O que queremos é que as

informações sejam ins tan-
, " 1 "S

'

taneas , COIUp etou. e o SlS-

tema pode dar certo na iniciati
va privada, como em um banco,
por que, então, os órgãos públi
cos ainda resistem a esta conta

bilidade instantânea?". O

sistema. foi projetado para

disporubil izar todo tipo de

informação, como despesas
com pessoal, relação de
receitas, fornecedores, balanço
patrimonial, situação finan
ceira e relação de despesas.
Também estarão disponíveis

,
•

1

•

dessas crianças. O Estado sÓ
repassou R$ 11.817.

Para o prefeito Conrad�
Müller (PP), de Corupá, os danJQ
à administração sâo generalizadde

,

Ele comenta ser preciso reservíB
cerca de R$ 50 mil todos os meses

para deixar em dia as contas que
são responsabilidades das esferas
nacional e estadual, "Hoje nãR

•

existem critérios. E necessário
delimitar as competências'l�
sugere. O prefeito acreditaa
arrecadação deveria ficar no

j,'

município seguindo a quantidade
de serviços atribuídos a eles .

'J

A opinião de Peixer, também
r-

presidente da Amvali, é amesma
Ele condena os métodos usados

"

na distribuição do dinheiro e diz

que, no custo administrativo, 20%
,

a 30% do valor total enviado pelas
cidades é perdido. Além disso,
como explica Maria Tereza de

.

j

AmorimNora, secretária executiva
daAmvali, apartilha dos impostos
arrecadados vem sendo reduzida
com o passar dos anos,

Atualmente, todos os municípi�s
brasileiros dividem uma parcela
de menos de 14 % do total,
enquanto que os estados ficam
com algo em torno de 25% e.a

J
União com mais de 60%. t

,

1
-

J

)

lhadores em Educação), flal
condição de coordenador
regional, hoje licenciado. O

presidente da Ujarn também
disse que o nome de Camargo
vem sendo trabalhado há mais

de.seis meses em reuniõesdàs

associações de moradores, com
apoio de pelo menos 16 das 35
do município. "Muitos não sâo

filiados ao PT, mas vão apoiá,
10, porque acreditam que ele

(Camargo) vai ser nossa voz em

Brasília", disse: (Carolina
Tomaseli)

j
r

todas licitações públicas e os

contratos efetuados. Dá para
saber, instanraneamente, o

saldo bancário do órgão
-

público. "E um avanço no

combate à corrupção. A infer
mática é, hoje, a ferramenta
mais importante na fiscaliza'

ção. Tem importância maior que
o próprio papel", ressaltou °

conselheiro José Carlos Pacheco
vice-presidente do TeE. O

próximo passo do projeto é

ampliar o número de pilotos, para
testar a completa viabilidade do
sistema. A Câmara de Vereadores
de Florianópolis já se dispôs,
inclusive, a participar, abrindo
suas contason line ao TCE. (Marco
Aurélio Gomes)

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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· ARENA: ADIADA MAIS UMA VEZ ,

I •
I'
,
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J CARLOS BRANDAO

I �,Prazo de entrega foi
I I) J

I � worrogado para mais
i ."Í 90 dias, mas conclusão _

�pende de recursos

'I JARAGUÁ DO SUL "O

governador não vai inaugurar
uma obra que não está pronta",
� declaração é do secretário de
tr

Desenvolvimento Regional, Ivo
Schmidt Filho, ao ser indagado
�t)bre a nota divulgada na tarde
, .

.

de ontem, no site da prefeitura,
que coloca na conta do

governador do Estado, Eduardo
Finho Moreira, o cancelamento
da inauguração parcial da obra da
Arena Jaraguá, por questões de

agenda (leia abaixo nota na

1 'íntegra), O secretárío regional'"

confirma que foi procurado pelo
vresidente da Fundação.
'Municipal de Esportes, Jean
Leuprechet, para tratar sobre a

'possível vinda do governador
para o evento, mas que nadahavia
(sido definido.até a tarde de ontem,
ulConversamos sobre uma

'bossível vinda do governador,
'mas nada ficou definido, nem
'pelo sim, nem pelo não. O que eu

posso adiantar é que o

governador já informou que não

gostaria de vir inaugurar uma
obra que ainda não está pronta"
declarou Ivo, ressaltando que ia

[procurar, ainda ontem, o

1 presidente da FME de Jaraguá do
eSul, para esclarecer o fato,
fJ1 A Arena [araguá, cuja idéia

()nasceu de empreendedores sérios
.,]� competentes,

.

transforrnou-se
r, rium grande elefante branco nas

([mãos da atual administração
(municipal, Primeiro foram os

( problemas relativos a captação de
"recursos, Do total de R$ 14

,

.milhôes, necessários para I

I .,L

•

,

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
,

'"
.

Primeira previsão era de que Arena seria inaugurada em abril para sediar o Mundial de Futsal

concluir a obra física, até agora
foram investidos R$ 10 milhões.
Os outros R$ 4 milhões ainda
estão em fase de empréstimo e

não se sabe ao certo, quando, ou
se chegarão. Esta também não foi
a primeira vez que a conclusão da
obra foi adiada, primeiro chegou
a se cogitar que o local seria sede
do Mundial de Futsal que
aconteceu no início de abril e

•

acabou sendo transferido para
cidade de Brusque.

diretor da Proma Engenharia,
empresa que está construindo a

arena, informou que até o

momento todas as contas estão

em dia. "A.té agora já foram gastos
e pagos R$ 10milhões. O restante,

acredito, também será", disse

Obenaus, ressaltando que o

prorrogação no prazo tem como

principal motivo o atraso na

entrega dos materiais de
acabamento.

De acordo com Leutprecht, a

primeira etapa das obras

corresponde a 80% da construção.
Ele lembra que a Arena deverá
contar com um total de 20.640
m2 de área construída - incluindo

.

espaço para feiras e exposições,
lojas, praça de alimentação,

.
,

banheiros, alojamentos, bares,
bilheterias e cabines de
transmissão, por exemplo - e

capacidade para cerca de 8 mil

pessoas, além de estacionamento
externo com 1.027 vagas."

, MAIS 90 DIAS
"Oitenta por cento da obra

está concluída. Agora,
prorrogamos o prazo de entrega
em 90 dias para a conclusão, Se
tiver dinheiro, entregaremos

NOTA
"O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Jean
Leutprecht, informa que a cerimônia de inauguração da primeira
etapa das obras civis da Arena Jaraguá, prevista para a próxima

.

terça-feira (25) - dentro das atividades da programação de
aniversário do'município - foi adiada devido à impossibilidade de

adequação ria agenda do governador Eduardo Pinho Moreira. A
decisão foi tomada em conjunto entre a prefeitura jaraguaense,
através da FME, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional, sendo que nova data para a realização da solenidade deve
ser agendada em breve.

.' , .

neste prazo, caso contrario,
teremos que rever as

datas"afirmou Fausto Goetten,
•

arquiteto responsável pela obra.,
O engenheiro Paulo Obenaus,

r· ,
" .

(

Fujama localiza 10 toneladas de entulho no Chico de Paulo
,

}ARAGUÁ DO SUL - Equipe de
técnicos da Fujama (Fundação

·

]araguaense do Meio Ambiente)
, c,realizaram ontem um

! levantamento topográfico que

(. identífícou cerca de 10 toneladas

(I de entulho cobertas por terra; nos
o fundos de um terreno de 2milm2,
no Bairro Chico de Paulo.

L De acordo como presidente da .

· Fundação e vice-presidente do

31Colldec (Conselho Municipal de
o Defesa Civil), Carlos Alberto

· Dias, a terramisturada aos dejetos

J ,

"

I

,

, '

Í).

-

\

fica sob uma antiga tubulação,
onde antigamente havia urn curso
d' água do ribeirão Manfrini, Dias
explica que a Fujama abriu Ulna

investigação para identificar o

responsável por essa ação, que deve
pagarmultá e apresentar umplano
de recuperação. ambiental à

Fujama.
"Desconfiamos que alguém

fez limpeza em um outro terreno e

descarregou o lixo .lá- com um

caminhão, pois dificilmente esse

entulho seria transportado de

responsável não tinha registro no
Conselho de Farmácia. Segundo a

.

assistente em exercício profis
sional do órgão, Claudia Plácido
Pais Ortiz, a visita de fiscalização
foi realizada a pedido do pro

prietário, que pretende trans

formar o posto de medicamento
em uma drogaria.

. Claudia Ortiz explica que o

dono do estabelecimento enca

minhou a alteração contratual e
solicitou que a vigilância sanitária
fizesse a visita para providenciar,
em seguida, o alvará sanitário de .

drogaria. "O estabelecimento será
reaberto só depois que tudo estiver
de acordo com 'as 110rl11aS da

outra forma", comenta, afirmando
que os principais materiais

encontrados foram plásticos e lixo

hospitalar. Ele comenta que foi
descartada a hipótese de que no

local funcionaria um aterro

irregular,

POSTO FECHADO
. Na terça-feira, a Vigilância

"Sanitária fechou um posto de

medicamentos, que estava corn

infra-estruturainadequada na sala
de injetáveis e cujo profissional

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

ENERGIA/EXATHUM

,

CORREIO ECONÔMICO
R$ 34 bilhões arrecadados
A arrecadação de impostos e contribuições federais atingiu R$
34,030 bilhões em junho de 2006. O resultadoé o maior da
história para o mês e representa um crescimento real de 4,71 %

.

em relação ao mesmo período no ano passado. No acumulado
do ano, a arrecadação já soma R$ 188,374 bilhões - uma

elevação de 3,05% em relação a 2005.Entre os 'tributos' que I

contribuíram para o resultado recorde do mês estão o Imposto I
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre' I
Lucro Líquido (CSLL). O primeiro teve aumento de 23,32% em

relação a junho de 2005, enquanto o segundo cresceu 13,65%
na mesma comparação. Segunda dados da Receita Federal, isso
ocorreu devido aos setores de petróleo e financeiro.

" ,

,
.. INDICADORES ECONOMICOS i

.

I

•

, �--------------------------�----------------------------------------�

transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVllLE COM MICROÔNIBUS

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

vigilância sanitária", comentou.A PONTOS OSCILACÃO
•

interdição só aconteceria se o local ·

de BOVESPA 35.856 -2,55%

funcionasse como drogaria e não de DOW JONES (N. York) 10.928 -076%

de MERVAL (B. Aires)obedecesse as determinações para
1.638 -1 430/,

-, II NIKKEI (Tokio) 16.951 1.39"10
exercer essa atividade. (DZ)

•

Remessas
o aumento de remessas para o

·

Exterior também contribuiu para a

arrecadação ,em junho,
aumentando em 43,99% o

recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre essa

atividade. Também houve
crescimento da arrecadação do

Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF) - 19,46% - e do

Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) sobre

· automóveis - 19,820/0 em relação a

junho de 2005.

Hermanos
A Argentina foi

responsável pela grande
maioria das compras. Os
US$ 177,8 milhões

exportados para esse

país corresponderam a

71,9% do total acumulado

,

•• •

nos primeiros seis
.

meses do ano em

vendas para os membros
do bloco. Também foi a

Argentina a principal
fornecedora de produtos
importados por santa
Catarina: US$ 263,2
milhões,

•

correspondentes a 74,8%
do total.

Nov()@dono
Expresso Choperia será o novo

nome da Cervejaria Biergarten a

partir de outubro. Com uma oferta
220/0 maior que o lance mínimo de
R$ 5 mil mensais, a empresa de
Joinville obteve a concessão do
estabelecimento do município de
Blumenau por cinco anos.

Além do aluguel de R$ 6,1 mil

.correspondente a R$ 366 mil até o

fim do contrato, em 2011 -, a

Expresso Choperia deve investir
R$ 300 mil em reformas até a

inauguração, prevista para outubro.

Campeões
Os produtos catarinenses
mais vendidos ao

I

IMercosul são os I

retriqeradores e !
congeladores, :
que entre jan�iro e junho :
totalizararn US$

.

26, 1 !
milhões, com alta de I
85% em relação aos I

valores do ano passado.
Em seguida aparecem
papel cartão (US$ 19,1
milhões), carne suína

(US$ 13,4 milhões),
têxteis (US$ 11,6
milhões) e carrocerias,
(US$ 11,5 milhões).
As compras catarinenses
'do Mercosul

,

concentraram-se em I
insumos para a indústria.. :
As matérias-primas para
o segmento plástico
lideram as importações,
seguidos por qarratas,
malte e trigo.

,

I.

,

,

,

I

,
,

Mercosul
As' exportaçôes de Santa Catarina
aos países do Mercosul no

primeiro semestre cresceram

30,9% em comparação com igual
período no ano passado e

atingiram US$ 247,2 milhões. As

importaçôes aumentaram 12,3% e

atingiram US$' 351;6 milhões,
gerando déficit de US$ 144,4
milhões. As informações foram

divulgadas ontem pela Federação
das Indústrias (FIESC) .

Campanha
o Tribunal Superior Eleitoral

divulgou ontem o total de gastos
máximos informados pelos
candidatos nas campanhas
eleitorais para o pleito de outubro. O
total estimado, somados os limites
de gastos dos mais de 18 mil
candidatos em todo o país, alcança
R$ 19,79 bilhões. O TSE ressalva

que a estatística foi elaborada a

partir da base de dados de
candidatos cadastrados até 18 de
julho.

I
,
I

Varig i
A VarigLog, nova dona da i
Varig, decidiu ontem

suspender todos os vôos :
i
I
,

• •

nacionais e

internacionais com

exceção da ponte aérea :
•

Rio- São Paulo. A medida:
foi a primeira tomada

I

após a venda em leilão :
,

nesta quinta-feira no Rio .

de Janeiro. '

,
,

!

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

11 COMPRA VENDA
,

COMERCIAL 2.191 2,193 I
,

PARALELO' 2.300 2,407 11 2,765 2,767 11'
,
,

PESO (Argentina)
•

TURISMO 2,123 2,290 11
I 0,711 0,711 11

;. POUPANÇA
0.723

",,:!<i� " "", c

". CUB maio
'" , ,

R$894,851/

,

I
I

•

I

"
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• OCORRENCIAS POLICIAIS
,

Incêndio
Os bombeiros de Jaraguá do Sul contiveram na tarde de quarta

. feira, 19, um incêndio em mata, na Rua Sergipe, Bairro Ilha da
"

: Figueira. Depois de 1 h30 de atendimento, foram gastos mais
,

de 12 millitros de água. A área total queimada não foi divulgada.

Sumiu 1· Confusão

o Fiat Uno, placas MBC- A.M. diz ter sido ameaçado
pela sogra e pelo cunhado na

8183, desapareceu
noite de quarta-feira, 19. Elejuntamente com outros
foi chamado para pagar asveículos que, até o último
prestações de uma máquinadia 19, estavam
de lavar roupas e quando•

.estactonados na garagem
chegou na casa dos dois,da empresa Giro
localizada no Bairro Ilha da

Automóveis, instalada na
Figueira, acabou sendo"

Rua Angelo Rubini, Barra
recepcionado com pedradas,do Rio Cerro. Segundo o
ofensas e ameaças de morte.

proprietário do carro,

A.M.N., o estabelecimento
Bikefechou e os automóveis

foram retirados do local. A bicicleta GTS M5 foi

furtada, na quarta-feira, 19,Até agora, ninguém deu
no estacionámento do

qualquer satisfação sobre
supermercado Breithaupt, da•

o sumiço.
Rua Walter Marquardt .. De

Sumiu 2 acordo com o dono da bike,
,�l

.

G.Z., ela era azul e branca e, Furtaram a mochila de um

integrante da equipe de tinha amortecedores Iffreios
de disco .

.

I' ciclismo de Concórdia,
que compete na Olesc e

Acidenteestá alojada na Escola
Uma motocicletaYamaha, deGiardini Lenzi, no Bairro
Joinville, bateu contra umVila Lenzi.
Corsa, com placas de Nave-

Furto 1 gantes, por volta das 10h50

Na quarta-feira, 19, L.M.
de quarta-feira, 19, na BR-

280, no trecho da subida doreclamou à Delegacia de
moro da Weg Química, em.

Polícia Civil que foram
Guaramirim. O condutor dafurtados do varal de casa,.

moto, L.M., 31, sofreu esco-
T

c � na Rua 'Gemerson .

I ,

.' ,

riações na coxa esquerda e na, Rodrigues Silva, Bairro,
"

mão esquerda, mas não quisI

r
João Pessoa, dois

ser levado ao hospital. Já V.N.,I "

moletons, duas camisetas,

, 62 anos, o motorista, nada,
� e dois calções de tactel.

sofreu.
I

,

• , lo. • )
,

'

,

, -

,
•

CINEMA .De sexta 21/7 à quinta 27/7ia
i
, .

,

CINE SHOPPING BREITHAUPT ';; ;'", ,.'

:,i!:. ;('
JARAGUÁ DO SUL· RUA EMíliO c, JOURDAN

I

,

-

,
• •

SALA . FILME/HORARIO GENERa

,

1 Piratas do Caribe - Baú da Morte
Aventura

14h30 - 17h30 - 20h30
,

Carros
,

• Desenho•

15h -17h45 ,

2
,

,

. Piratas do Caribe - Baú da Morte Aventura

20h30 ,

,

Os Sem Floresta
, Desenho

14h15 -16h .

3
.

.

Premonição 3
Suspense17h45 - 19h35 - 21 h30

.

,

•

I
I

I

•

ALíVIO: APÓS ENCONTRAR FILHO, MÃE CHORA EMOCIONADA

•

•

,

•

O CORREIO DO POVO'
•

•

o
O CORREIO DO POVO

CARLOS BRANDAO

.... Depois de "passear"
no centro e visitar um
amigo, J.R. dormiu
no do carro do pai

}ARAGUÁ DO SUL O

desaparecimento domenor]. R.,
9 anos, no início da noite da
última quarta-feira, mobilizou
toda a polícia daregião. O garoto
sumiu da residência de seus pais,
no loteamento Zanghelini,
bairro Nereu Ramos. Após uma.
noite de desespero vivido por

pais e amigos, o garoto foi
encontrado ontem pela manhã,
dentro do carro da família, no
pátio de casa, onde se abrigou
depois' de passar a noite

perambulando pelas ruas da
cidade. Segundo Luciana

Ramos, 30 anos, mãe do

menino, ele fugiu de casa

pulando a janela do quarto,
enquanto o pai tomava banho.
Luciana estava trabalhando
quando foi avisada sobre' o

desaparecimento do filho.

"Fiquei desesperada, só pensava
no que podia ter acontecido

. ,

pais de ].R já tinham ido até a

delegacia da comarca, já haviam
passado por vários locais" onde

, .

acreditavam que o garoto
estaria, sem nada encontrai,
aumentando o medo de qilf
havia 'acontecido o pior. "Eu

passei por lugares horríveis, com
pessoas muito estranhas, só de

pensar que meu filho pudesse
estar num lugar assim, tinha
calafrios", disse. ,

.
'

Enquanto era procurado
pelos pais, ].R havia retomado
para as proximidades de sua

casa, passando a maior parte da
noite na casa de um amiguinho,

. cujos familiares não sabiam dos
.

acontecimentos. Por volta de
cinco horas da.manhã, o rapaz
saiu da casa deste amigo e foi

para a sua. "Ele devia estar

muito assustado e com medo,
,

para não nos chamar. Eu só o
'"

ouvi abrir a porta do carro, que
estava estacionado no pátio,
porque passei a noite acordada

esperando notícias. Quando fui
verificar o que era o barulho,
encontrei ele deitado no banco

.

traseiro do nosso.carro", 'conta
Luciana, chorando muito.

UFSC reúne os principais pesquisadores brasileiros em SantaCatarna
FLORfANÓPOLIS (CNR/

ADI) - "Uma grande festa da
ciência". Desta, forma o

professor da Ufsc, Mário

Steindel, secretário regional da
SBPC - Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência, define a

5Sa Reunião Anual da SBPC.
Neste ano, o maior evento

científico da América Latina
está sendo realizado em Santa

Catarina, no campus da
Universidade Federal, em

Florianópolis. O reitor da
UFSC, Lúcio Botelho, destacou
na abertura do evento a

.

importância de um Estado que

pense educação, ciência e

tecnologia de uma forma
,

integrada e que invista nesta

PIERD RAGAZZ' DE FREITAS
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Luciana chora relembrandomomentos de tensão a procura do filho
•

evidencia o avanço da ciência e
�

tecnologia no Brasil". Ele cita

os avanços tecnológicos na

exploração de petróleo, na

agroindústria, na indústria �

metal-mecânica e na' área de

energias renováveis. Mas,
reclama da falta 'de
financiamento contínuo para os

pesquisadores.
Diariamente, 15 mil pessoas

passam pelos diversos eventos

simultâneos da 5Sa Reunião
Anualda SBPC, realizada na

Ufsc. Cerca de 10 mil se

inscreveram,· dessas, duas mil,
inscritas para a reunião da SBPC

Jovem, atividade voltada aos

alunos do ensino fundamental e
médio. ,

•

com meu menino", disse

Luciana, na tarde de ontem,
ainda emocionada com o fato.

].R. disse que fugiu de casa

para passear pelo centro.
.

,

"Queria dar umas voltas",
afirmou. Depois que pulou a

janela de sua casa, ].R. foi para
um ponto de ônibus ali mesmo

,

no bairro Nereu. .

Disse para uma senhora que

iria visitar sua avó perto do
Posto Marcolla. "A avó dele
mora em Brasília"declarou a

mãe. Após descer no ônibus

perto do Posto Marcolla o

garoto deu várias voltas pelas
proximidades do posto. "Depois
disso ele conseguiu pegar o

ônibus de volta. ] á deviam ser

mais de 10 da 'noite", conta
Luciana. Nesse meio tempo, os

Mulheres discutem meios para diminuir violência doméstica
}ARAGUÁ DO SUL"

Representantes de entidades

ligadas aos direitos das mulheres
se reuniram na tarde de ontem,

20, para discutir políticas públicas
relacionadas às causas femininas
e sugerir atitudes voltadas ao

assunto. A implantação de uma
.

delegacia especializada voltou a ser
,

DIVULGAÇÀD/CRN

..-;,� , 'ffii
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Diariamente, 15 mil pessoas participaram das atividades do evento

,

area.

Ao analisar os avanço� da
ciência e tecnologia no Brasil, o

secretário regional da SBPC
ressalta que temos ações de

"primeiríssima linha, o que

inaugurada. Em contrapartida,
planeja-se abrir um setor, junto à

Polícia Civil da Comarca

jaraguaense, para dar atenção às

mulheres vitimadas: Os profis-
.. " .

sionais responsaveis presta-ram
concurso, foram capacitados e a

. ." .. . .

esnrnanva e que o servIço micie

ainda este ano .

_(, li 'L:
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•
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NAO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.

--------------, ,,_,
�� I

É você quem faz a DIFERENÇA •

•

discutida durante o fórum, que
reuniu cerca de cem pessoas, no

auditório do Centro Integrado de
Profissionais Liberais (CPL).

Segundo Elenir Escopelli,
presidente do Comdim, estatís

. ticas demonstram que a violência
doméstica está enqua-drada entre
as principais ocor-rências policiais

registradas em todo país. Em
]araguá do Sul, umterço dos
atendimentos vem de agressões
desse tipo. Para dar assistência a

.

estas vítimas, ela comenta que é

imprescindível a instalação de um
órgão específico.' Em negociação
hámais de urn ano, a Delegacia da
Mulher ainda deve demorar a ser

,

c
,;� 'j

APoro INICIATIVA

,

•

,
"

, ,

Centro hll1,1?fC<;ariaJ
de Jartlb7113 dô Sul

ACIJS < COL· APEVI
SINDICATOS PATRONAIS

Ir
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OLESC: RETA FINAL
,

•

AGÊNCIA ESTADO

"
, ,

� O time jaraguaense
§nfrenta Blumenau
hole, às 18h30, no
�rtur Müller
u

fi }ARAGUÁ 00 SUL - Hoje tem

{luas grandes decisões para Jaraguá
�ê10 Sul na Olesc. O basquete e o

tutsal masculinos venceram as

semifinais ontem e se garantiram
1\a briga pelo título. O basquete
Venceu Xaxim por 58x35, depois
lHe sair perdendo no primeiro,

itbmpo por 20x23, e 110je enfrenta
Blumenau né:! final, às 18h30, no
'Ginásio Artur Müller. "Foi nosso

,

ihelhor jogo na competição",
•

'resun1iu o técnicoMiltonMateus.
,

te O time do Oeste começou
'melhor no jogo e manteve a

.vantagem no placar até o final do
'primeiro tempo. Somente depois

,

110 intervalo é que Jaraguá do Sul

começou a dominar o jogo e

ItOl1Struir a vitória. "Quando a bola
i cai é fácil de ganhar. Mas COIUO as

.coisas não estavam dando certo
, '

(-j:laranos, conseginmos umapostura
,J '

d "

iue nme vence ar , comentou o

treinador. Sobre a final de hoje,
Mateus acreditaqueBlumenau seja

131 }ARAGUÁ 00 SUL - Não foi

• Gdesta vez que o vôlei feminino

:3thegou a uma final de Olesc.

,Depois de perder de virada para
sConcórdia par 3 sets a 2, ontem a

crderrota foi para Indaial por 3 sets

a O. Agora o time do técnico

?LHellrique de Oliveira enfrenta
\

�(Concórdia, às 16h30 na Ser

(jMarisol, pela decisão do terceiro

Elugar, ''A gente está triste por estas
3,duas derrotas" seguidas",
,Lçomentou o treinador.
J Para ele, faltou experiência às

,

2,meninas. "Não é culpa delas. A

3gente imaginava que quando
chegasse em uma fase decisiva a \

gente poderia perder para as

, equipes mais tradicionais. Elas
ainda são muito cruas ernmatéria

, , ,1I)'liK

,
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Em um jogo muito disputado, Jaraguá do Sul (branco) levou a melhor sobre Xaxim

Futsal masculino na final e
feminino buscando a vaga

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

•

,�',
- ,

As meninas do futsal venceram Joinville por 8x4 e estão na semifinal

_____PI_ERD RAGAZZI DE FREITAS

}ARAGUÁ DO SUL - O
futsal masculino fez uma de
suas melhores apresentações
na noite de ontem, Venceu São
Miguel do Oeste por 10x2 e

garantiu a vaga na grande final,
_ hoje às ISh IS, contra Tubarão,

que despachou [oinville por
.

3x1. Para o técnico Augus
tinha Ferrari, a concentração
foi o fator fundamental para a

todo momento que queriam
disputar a final", comentou
Ferrari. O adversário de hoje
inspira cuidado, principalmente
por ser um time quemarcamuito

bem e tomou poucos gols na

competição. "Eles se fecham na

defesa e jogam no contra-ataque.
Temos que evitar a ansiedade na
hora da finalização, para não dar
a oportunidade deles chegaram
ao gol", disse ainda o treinador.

Já as meninas do futsal, sem
as alas Brenda e Samantha,
venceram bem [oinville por 8x4
e hoje, às 17h na Arweg,
enfrentam Chapecó na

semifinal da Olesc. O time de

[oinville enfrenta Criciúma na

semifinal, também na Arweg.

,

. "'. .

vitoria jaraguaense ontem,
, ,

principalrnente porque os

adversários encostaram duas
'vezes no placar no início do

,

logo.,
''A gente tomou os dois gols

e eles mantiveram a mesma

postura. Estiveram sempre
concentrados, mostrando a

•

),

o favorito ao título. "Mas não tem
como fazer uma previsão. Em jogo

'

decisivo tudo pode acontecer",
, concluiu.

�

NATAÇAO - Oito novos

recordes foram estabelecidos após
,

a realização de dez provas na

, abertura das disputas da nataçãona
Olesc, ontem, na piscina doAcaraí.
O joinvilense Ricardo Morini
estabeleceu anovamarcanos 100m
livre (54seg70) e auxiliou seu

município a assumir a liderança
masculina da competição, com 73

-, pontos.Na segunda colocação está
JaraguádoSul,com46,eemseguida
vem Blumenau, com 35.5.

O atleta do Norte do Estado

integrou também a equipe do
revezamento '4 x SOm livre,
detentora do novo melhor tempo
da competição (3mirI 44seg 91),
juntamente com Rafael Kull, .

Rodrigo Silva e Gabriel
Nascimeâto. No feminino, a

blumenauense júlia Volkmann

quebrou o recorde dos 100m livre

(lmin OOseg 71). Com quatro
medalhas de ouro, duaspratas e dois
bronzes, e um total de 65 pontos,
Blumenau está em primeiro lugar
no feminino. Empatados na

segunda colocação, São Bento do
Sul e Florianópolis, com 44 pontos.

Artur Müller (basquete)

t::

:pisputa o terceiro lugar
, de competição", afirmou
Oliveira. "Mas ternos que
reconhecer o trabalho que

COI:neÇOU a ser feito neste ano. E
também é preciso levar em conta

que estamos começando a

montar nossa estrutura,
. .",. '"

enquanto as outras equipes ja tem

uma estrutura formada".

J á o masculino venceu

Balneário Camboriú por 3 sets a

1 e se classificou para a semifinal
emprimeiro lugar no grupo. Hoje,

. às ISh na Ser Marisol, eles
enfrentam Joinville 11a briga pela
vaga para a grande decisão. E as

meninas do basquete perderam
para Joinville por 65x68 ,e hoje
enfrentam Blumenau 11a

semifinal.'

,

SERMarisol (vôlei)
�"'" "'%ffi*� O'� ,

13hlO' BIO!nelJa9-x B. Camboriú (M) sed)lfinal,
15h JaragúájloS�XJOin\iJlle(M}� �
1000 Jaraguá do Sulx Concórdia (F) 3'1

. 'I
,

I8h Blutnooau x Indaial (f) final
-

Colégio Evangffico (ginástica rítrnica)

• • ,

.r, '"I
. ,

•

• LINHA DE FUNDO , I

JULIMAR PIVATTp

"

,

,

<

, ,

-

, ,

Liderança da Olesc
Com as decisões no ciclismo e tênis de mesa no sétimo dia de:
competições da Dlesc, Joinville assumiu a liderança com 68 pontos. :
Blumenau ficou em segundo lugar com 63 pontos e Itajaí em terceiro i
com 42. Joinville melhorou sua posição graças, ao segundo lugar
no ciclismo, vencido por Criciúma, segundo lugar no tênis de'
mesa feminino e terceiro no masculino. Além do ciclismo, Crícíúrna
ganhou o tênis de mesa feminino, terminando o dia com 36 pontos,
na quarta colocação da classificação geral. No tênis de mesc€l
masculino a vitória foi de Balneário Camboriú.

-

Ciclismo
o municipio de Criciúma
confirmou o favorítisrno e

conquistou pelo segundo
ano consecutivo o troféu do
ciclismo da Olesc, com 63
pontos, seguido por
Joinville, com 16, e

Florianópolis, com 15

pontos. O título foi decretado
após a vitória do atleta Paulo
Roberto da Luz nos 45
quilômetros da prova de
resistência realizada na

rodovia SC-416, que liga
Jaraguá do Sul a Pomerode.

�

Autuori
Cotado para assumir a

Seleção Brasileira em

substituição a Carlos Alberto
Parreira, o técnico Paulo
Autuori afirmou que não
recebeu nenhum convite da
CBF. "Em absoluto. Não ouve

nada (nenhum contato). Eu
vivo de realidade e a minha

- realidade neste momento é
o Kashima Antlers (do
Japão)", disse o ex-treinador

são-paulino.

•

Tênis de Mesa
A competição de tênis de
mesa encerrou ontem em

Jaraguá do Sul com campeôes
inéditos na Olesc. Criciúma
conquistou seu primeiro título
no feminino, e Balneário
Camboriú interrompeu a •

seqüência de cinco conquistas
consecutivas dos
mesatenistas joinvilenses. Os
garotos de Balneário Camboriú .

venceram as três categorias
do tênis de mesa, individual,
dupla e equipe, somaram 80

pontos (o máximo possível).

Liga Mundial
A Seleção Brasileira
masculina de vôlei já está em

Belo Horizonte para suas

primeiras partidas em casa

pela Liga Mundial. A equipe
campeã olímpica e mundial
enfrentará a Argentina, neste
sábado e domingo, no ginásio
do Mineirinho. O técnico
Bernardinho quer aproveitar os
treinos desta sexta-feira para
ajustar os últimos detalhes
antes da partida.

Vôlei feminino disputa o terceiro lugar com Concórdia hoje '

I

II

II
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Caminhada desvenda paraíso
\

ecológico em Schroeder .

•

CULTURA: DOMINGO COM MELODIA

•

DAIANE ZANGHELINI

� Jaraguaenses poderão
. . -

apreciar compoaçoes
de artistas locais e

músicas consagradas

]ARAGUÁ DO SUL :_ A

Fundação Cultural de [aragua
do Sul vai promover um Festival
de MPB (Música 'Popular
Brasileira) no domingo, 23, a

A

partir das 17h, na praça Angelo
Piazera. As apresentações dos
cantores Toninha Bahia,
Enéias Raasch e Beth Mueller

�

acontecem em comemoraçao
aos 130 anos de Jaraguá do Sul,
e é uma oportunidade de o

público apreciar o excelente

repertório de profissionais que
atuam na área musical há mais

de 10 anos.

O festival abre com o show
do cantor e compositor
Toninha Bahia, que apresentará
canções compostas por João
Bosco, Lenine, Gilberto Gil,
Chico Buarque e Tim Maia. O'

destaque fica com as canções "O
.

bêbado e a equilibrista" e "Papel
Machê", compostas por João

,

Bosco, que já tem mais de 30
anos de carreira e nesse'ano

completou 60 anos de idade.

A. segunda apresentação,
que começa às 18h10, é do
cantor e compositor Enéias'
Raasch. Acompanhado do
multi-instrumentista Darlon Circuito de caminhada, ecológica começa no sábado na Estação do Braçinho

•

• •

SCHROEDER - Quem quer
conhecer de, perto toda a exube
rância ecológica de Schroeder,
com apoio profissional e toda a

segurança, conta com uma nova

opção de atividade desenvolvida

pela Secretaria Municipal de
Turismo, denominada Circuito de
Caminhada Ecológica "Schro
eder Natureza Viva". Serão cinco
roteiros de trekking até o final do
ano, sendo o primeiro no próximo
sábado até a Estação Ecológica do
Bracinho. "O objetivo do projeto
é permitir ao grande número de

pessoas conhecer o município,
integrando a filosofia do turismo
esportivo com a preservação do
meio ambiente", destaca' o
coordenador do evento, Ivânío
Laube.

O primeiro roteiro terá,
aproximadamente, cinco quilô
metros de belezas naturais

privilegiadas. Será permitido um

máximo de 25 participantes. "Por
questão de segurança e atémesmo
de logística, decidimos [imitar em
25 pessoas na primeira cami

nhada, mas a partir da segunda

•

,

CESAR JUNKES

:l. \VV(W, ara uaam,com. r
'i.J, .; '; \,�, '

"'"'-'� •� �. . .

Enéias Raasch, (primeiro esq), Beth Mueller e Toninha Bahia apresentam o melhor da MPB, domingo na praça

Mateus de Sousa, Enéias vai terceiro show fica por conta da
.

cantora Beth Mueller e o

iniciativa da Fundação Cultural
é uma oportunidade tanto para
os artistas locais, que podem
divulgar seu trabalho, quanto
para o público, que pode
conhecer a MPB feita em

I

Jaraguá do Sul", ressaltou Enéias
Raasch.

"'11\;)\1 , ,"
. "";- ,

',"!"" .:��,i��\\;."

- '

apresentar o mesmo repertono
do show "Eu não beijo em

público", que aconteceu na Scar
(Sociedade Cultura Artística)

•

no ano passado, composto por
,

músicas de sua autoria.
Com início às 19h10, o

•

percussionista Flávio Araújo. A
maioria das músicas de MPB
selecionadas pela cantora são de

• •

autoria de Chico Buarque,
Djavan, Caetano Veloso e

Milton' nascimento. "A

\
/

O CORREIO DO POVO,'
,

poderemos aceitar até 30 parti
cipantes", disse Ivânio. O coorde
nadar do evento destaca que
ficaram 10 pessoas na fila de espera

para o próximo passeio. A con

centração no sábado será feita em

frente à prefeitura municipal, a

partir das 8 horas, onde será
realizado um pré-aquecimento e

,

em seguida o embarque no

transporte que levará o grupo o

ponto de partida (Usina
Hidrelétrica do Bracínho). Após
a caminhada, o transporte

-

retornara com o grupo para o

pátio da prefeitura. As demais
caminhadas ecológicas aeon

tecerão dias 19 de agosto, na Rota
das Cachoeiras, 9 de setembro, no
Morro Schroeder, 28 de outubro,
no Morro Pelado e 18 de
novembro, no Morro Agudo.

•

LEMA DO ECOTURISTA
• Nada se tira além de fotos

.• Nada se deixa além de pegadas
• Nada se mata a não ser o tempo
• Nada se queima a não ser calorias

• Nada se leva a não ser saudades

DIVULGAÇÀO

,

Jaraguá Convention faz avaliação
de desempenho turístico na região

Sonho de Férias, une crianças e policiais, durante três dias
]ARAGUÁ DO SUI; - Alunos

de cinco escolas de Jaraguá do
Sul participam até amanhã, 21,
do Sonho de Férias, espécie de
colônia que tem como objetivo
aproximar as crianças dos

,

policiais militares e ambientais.
Na programação, visitas ao

Parque Malwee, 14º Batalhão da
PM e' Unerj, respectivamente,
todas acompanhadas pelos
PM-so

No dia da abertura, os

participantes brincaram em

meio à natureza, fizeram o

plantio de mudas' de árvores e

caminharam por trilhas ecoló-.
gicas. Ontem, é a vez de conhe
cer de perto a infraestrutura do

quartel e no último dia, hoje, de
saber como funciona o Centro
Universitário de Jaraguá. São
cerca de 100 estudantes de oito
e nove anos, matriculados nas

escolas municipais Francisco de
Paula, Erich Blosfeld, Ribeirão
Molha e Ricieri Marcatto, e no

colégio estadual Julius Karsten.
De acordo com Ermes Nisse,

vice-presidente para assuntos

da segurança da Acijs (Associa
ção Comercial e Industrial de
Jaragua do Sul), essa é uma

]ARAGUÁ DO SUL .: A
indústria do turismo na região do
Vale do Itapocu registrou ganhos
econômicos e de qualidade nos

últimos anos, com a criação do

Jaraguá do SuI Convention &
Visitors Bureau - JSC&VB -,

entidade que reúne mais de 60
membros mantenedores, entre
integrantes do trade turístico e de
outros segmentos.A certeza é de
Heine Withoeft, presidente do

órgão, ao fazer um balanço das
atividades durante- a plenária
Acijs-Apevi, onde esteve

acompanhado de Paulo Donizeti
.

,

de Abreu, vice-presidente, e de
Fenísio Pires Júnior, diretor
executivo. Ele apresentou os

números da indústria do turismo,
obtidos pelo aumento da

capacidade hoteleira, pelo
treinamento constante da mão-

,

de-obra do setor e a organização
das ações conjuntas de promoção
turística. Até dezembro, a cidade
deve realizar pelo menos seis

eventos, mas em processo de

captação está o dobro desse
número. "O JSC&VB é ativo,
cumprindo com o objetivo maior

- .- .

"

� .

Alunos participaram de atividades no Parque da Malwee, no primeiro dia de programação de férias
,

oportunidade de estimular a

cumplicidade entre os jovens e

os policiais. "Precisamos tornar
o PM um amigo da criança",
comenta,

Para Luiz Carlos Massanei

ro, policial militar do Proerd
(Programa Educacional de
Resistência às Drogas), os

meninos e meninas em fase
escolar têm curiosidade em

relação ao trabalho exercido entre Fundação Jaraguaense de. .

pela categoria. Ele explica que Meio Ambiente, Defesa Civil,
não há receio nem medo, mas, Secretaria Municipal da
uma imagem de repressão a ser Educação e Acijs. Esta é a

quebrada. "As crianças terceira edição do projeto
precisam entender o verdadeiro voltado à formação cívica e

espírito da polícia" e Ulna das moral de estudantes do ensino
mane iras encontradas é o fundamental. Eles permanecem
Proerd e o Sonho de Férias, sob responsabilidade dos
finaliza. instrutores das Sh às 16h30.

,

A iniciativa é uma parceria (Kelly Erdmann)
1

• 1(

que é a promoção de ações de

marketing para o desenvolvi
menta econômico, via indústria
do turismo", registrou Heine.
Fenísio [únior disse que o trabalho
do Bureau atua forte na área de

serviços e infra-estrutura turística,
na captação, apoio e geração de
eventos. Ele citou que, de 2000

para 2006, a região passou de 12

para 16 empreendimentos hote-I� <.

leiros e de 346 para 581 aparta'
mentos. A movimentação finan
ceira �o período, com os eventos

captados, saltou de R$ 473 mil .

paraR$ 10milhões, devendo subir
para R$ 14 milhões em 2007,
considerando a média de gasto
diário de R$ 150,00 por pessoa,
entre hospedagem e uma refeição.
-

"E um cálculo por baixo",
,

reforçou. Na visão do executivo,
o forte da temporada em [araguá
do Sul se verifica entre julho e

novembro. O Jaraguá do Sul
Convention & Visitors Bureau

prepara o show-case, uma revista

em dois idiomas que trará todas
as atrações e serviços da região, a
ser lançada após a conclusão das
obras da Arena Multiuso.

"

.

,
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• NOVELAS
� GLOBO - i 811

Sinhá Moça
o Capitão tenta dar um pouco do dinheiro

para Justina e Fulgêncio, mas eles não
aceitam. Dimas, Rodolfo e Sinhá Moça
chegam ao quilombo. Tobias fica admirado
ao saber que Rodolfo é o Irmão do
Quilombo. Rodolfo garante a Tobias que
Sinhá Moça está do lado deles. Fulgêncio e

Justina contam para Fontes onde o Capitão
está escondido. Fontes pede que o

Delegada vá prender o Capitão, mas ele não
o encontra. Bastião conta para todos do

quilombo sobre as bondades de Sinhá

Moçapara que eles a aceitem. Frei José diz
a Fontes que irá ao quilombo para avisar
Rodolfo do perigo que ele está correndo. O

Delegado avisa a todos que o Capitão está à

procura de Rodolfo. .

� GLOBO - 19H
•

Cobras e Lagartos
Martim diz a Estevão que gostaria de
resolver com ele a situação da mãe.
Estevão abraça-o. Estevão combina de ir
no dia seguinte à clinica com Martim.
Foguinho convida Bel e Estevão para seus

padrinhos de casamento. Foguinho elogia
Duda para Bel e pisca para o fantasma de
Ornar. Celina pede que Bel não compartilhe
com Estevão as senhas das contas no

exterior. Henriqueta se recusa a tomar os
remédios. Foguinho fica olhando para a

carta e se assusta com o fantasma amar.
Sushi pergunta a Estevão porque ele mente
para Bel que é doente. Sandrinha flagra Téo
e Ellen juntos. Estevão dá dinheiro ao

médico para manter Henríqueta dopada.
Estevão apresenta Martim a Henriqueta.

> GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Tide beija a mulher, fecha seus olhos e

chora. Nanda descobre que terá gêmeos.
Helena conversa com Miroel e dá os

parabéns a Jorge pela escola de
arte.Lalinha é velada na capela da familia.
Anna obriga Giselle a ir ao velório.Carmem
desmaia e Bira a socorre. Gustavo acha que
Tide deve vender a casa. Carmem não

gosta de ver Bira no casarão. Tide sofre
lembrando o poema dito por Lalinha. Jorge
o consola, comovido. Nanda avisa alivia

que v·ai' ter gêmeos. GiseHe' "come
gulóseimas no supermercado e depois
força o vômito. Helena chega em casa e

encontra Greg.

� SI3T - 18r30

Rebelde . .

Sabrina, ao saber que a banda RBD não tem

gravadora, diz a Miguel que seu pai é um

produtor importante e pedirá a ele que
consiga um contrato com uma gravadora
par, o grupo. Marina diz a René que
embora tenha decidido renunciar a Mia por
um acordo que fez com seu ex-marido,
pensa nela a cada instante mas não sabe
como se aproximar e dizer. a ela que não
está morta, pois não suportaria seu

desprezo. Heitor procura Vick no colégio.
Rocco, sem saber que é seu pai, diz a ele

qUe Vick não está.
.

� RFC.·ORD - 19['115

'Bicho do Mato
•

Cecilia fala para Juba que Emilio não pode
mandar no coração dela. Juba responde
que sempre será fiel ao primo. Ramalho
reforça para Brandão que não vai admitir
erros e quer Fernando morto. Juba
confessa para Francisca que acha que \

Cecilia gosta dele. Piaui toca o gado com
outros peões. Piaui avista um pano
vermelho amarrado em uma moita. E um

sinal de Brandão querendo falar com ele.
Piauí fica nervoso. Brandão encontra Piauí,
oferece mais dinheiro e diz que só precisa
de mais um favorzinho. Ramalho vai à
fazenda com a desculpa de ver como Juba
está.

. ,

� RFCOR!) ·20r

Cidadão Brasileiro
Carolina pede um maiô para Atilio, que logo

.

a convence a entrar na piscina. Atilio

consegue beijar Carolina. Nestor pergunta à
sua filha qual foi a negociação no Casarão.
Carolina diz que Atilio quer conversar pes
soalmente com ele. Maria e Mariazinha

, contam para Gasosa que ambas estão
,

grávidas.Victor e Fausta conversam sobre
Antônio. Victor expliça para ela que Antônio
só terá sucesso caso vire um faustino.
Carmen chega no hotel. Fausta conta para
Carmen que ela e Antônio brigaram. Ho
mero e Carolina ligam para Antônio. Mar
lene se irrita com o interurbano. Antônio diz
a Homero que vai procurar um agiota. Preo
cupada, Carolina oferece ajuda à Antônio.

•

1

..

•
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��NA JUSTiÇA
A bonitona Ellen
Rocche está
decidida a processar
a revista masculina

•

"Playboy". Isso
.

.

porque a publicação
teria publicado fotos
dela sem

autorização. Até
agora a revista foi

apenas notificada,
mas não respondeu.
As informações são
da coluna "Controle
Remoto", do jornal
"O Globo".

��MUDANÇA
Ricardo Waddington vai
escalar um elenco
diferente para o filme

inspirado na novelinha

"Malhação". O diretor de
núcleo começa a rodar o

longa no início de 2007.
O roteiro será de George
Moura e Sérgio
Goldenberg e a história

•

vai girar em torno de um

dia de férias de um grupo
de adolescentes. Com.
informaçQes da coluna

. ,

Patrícia Kogut, do jornal. O
. Globo.

��ISOLAMENTO ,

��MINISSERIE
Débora Block vai disputar.�º ,

. -.'.,-, .f":':::::::::';:'�':::

. coração de José Wilker ,'1!
. ',':

com ninguém menos q�� li'::
Vera Fischer e Christian�i!/\!i!

, .:.: '.,
;., ,- ..

Torloni. A atriz fará a

personagem Beatriz na
mínlssérie "Amazônia - De'
Galvez a Chico Mendes",
escrita por Glória Perez.
Caberá a Wilker vivero

\
. personagem�título Galye�

" A direção será de Marcôs.,\
Schechtman. Com

:!

íotormações da coluna
.

Patrícia Kogut, do. jornal ,O;:; ;j'i
Glbbo.

) <?, f:"

Johnny Depp decidiu se isolar
do mundo ao lado da família. O
astro de "Piratas do Caribe

.

Baú da Morte", anunciou que
vai se mudar para uma ilha
deserta. O ator comprou a

ilha nas Barramas em 2004,
após as filmagens do

,

primeiro filme da série.
Entre-tanto, Depp não

pretende se desfazer
de suas casas ao

sul da França e nos

EUA. "Quero que os

meus filhos cresçam em

todas as culturas",
explica.

,

'i

\
1.'

-"I'
_,1

;;'

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
,
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• PARABENS! ,,
Baile
No próximo sábado, dia
22, acontece o Baile do
Atirador. O evento

começa às 22h e será

realizado na Sociedade
Rio da Luz I, no Salão

Barg.

Aniversariantes do dia

, .

Tomaram posse da nova dír�tdriâ'âo Rotaract Club de Jàtagu'â'dó'Slil para' a gestão 2006-2007: Sigmundo Preissller
Junior (presidente), Viviane Enke (vice-presidente), Leila Enke (internacionaisy, Luana Leier Soares (profissionais), Silvia
Reis (internos), André de Carvalho Ferreira (comunidade), Giselle Roslindo Kuhn (secretária), Marcelo Augusto Odorizzi

(tesouraria/tlnanças), Kettlyn Marlini Brautl (protocolo).Os Rotaract Clubs fazem parte do esforço global do Rotary
International em prol da paz e compreensão mundial, tendo como objetivos principais desenvolver qualidades de

.

liderança e perícia profissional; difundir o respeito pelo direito dos demais; reconhecer, praticar e promover padrões de
. ética, propiciar oportanldades para atividades pessoais e em grupo com o objetivo de servir a comunidade e promover a
boa vontade e a compreensão internacional

Vera Lucia Hermann

Gerta Lawin

Teima Viviane Petry
Alexandre Ribeiro

Avelino Antunes da Silva

Germano Kuester

. I .

• "o"

1.
.;;_

,

Curso de Dança
O Sesc está com vagas
abertas para cursos de

Dança de Salão,
•

ministrado por Suzan

Marques. Arranje um par
e inscreva-se. As aulas
iniciam com mais de'

quatro casais inscritos. Os
ritmos são: nas segundas:
Samba de Gafieira e

Swing (Anos 60); nas

quartas: Tango, Bolero e

Swing (Anos 60); nas
sextas: Tango, Bolero e

Forró. O preço por casal
varia de R$ 40,00 a 60,00.
Informações no Sesc

3371-8930 ou 3371-9177.

Wilhilm Wortmeyer
Mário Papp

v-

Ida Luiza Morch

Julia P Adriano

Heinz Giese

Cristian Schmeider

Elieser B. Bolduan

Cristian Schneider
.. ' '. Rose ·M. ·Salo.mão

Lucinei Blank

Rudilson Schmelzer

Sandra C. Wutke

Darci Ferri

Antonio M. Becerra

Waldemar Bassani

Carlos Alexandre Guse

, '

MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

\

Caminhada Ecológica
Secretaria de Cultura e Turismo de Schroeder está. promovendo um circuito de caminhadas ecológicas na

•

cidade. A ação visa permitir que muitas pessoas possam conhecer as belezas naturais através de roteiros

ecológicos. Para participar não precisa ser atleta. No total, serão cinco caminhadas, uma a cada mês. A
,

primeira está marcada para esse sábado (22), na estação ecológica do Bracinho.O percurso será de 5 km.

Inscrições gratuitas podem ser feitas na secretaria de turismo e cultura, ou através do site

www.schroeder.com.br, Outras informações com Ivânio, no fone (47) 3374 1191.

Cur.o do Docoras�o ..
Desenhos de Interiores

Profissionalizante•

.'. W'W'W.criart.com.br
f � .' ,,,ç,;,,--;;,,.,,In ermecees e Inscnções: ��j"�

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

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

...................

,

II HOROSCOPO .

•

•

,

Aries 20/3 a 20/4
Seu regente Marte transita em Virgem até 8/9 e

promete uma fase superprodutiva. Como
sempre, você tende a funcionar melhor
trabalhando e atuando de forma índependente,
sem a interferência de outrem. Evite confrontos
com chefes e superiores, conflitos de ego ,e

competições desnecessárias. Faça bem feito o

que tem que ser feito.

Capricórnio 22/2, a 21/1
A passagem de Marte por Virgem, seu colega
de elemento Terra, estimula sua energia vital e
é especialmente indicado para atividades que
possam expandir sua mente e sua visão de
mundo. Nesse período, até 8/9, procure expe
riências que enriqueçam e ampliem seus co'

nhecimentos e que abram outras dimensões da
realidade. Explore novas frentes, novas gentes.

Câncer 21/6 a 21/7
Marte transita em Virgem até 8/9 e intensifica
sua atividade mental. Neste período, você
tende a ficar mais cómunicativo e persuasivo e

a se identificar fortemente com suas idéias e

opiniões. Se não quiser se estressar com
discórdias e discussões, não tente impor suas
posições sobre os outros sem antes avaliar se
está realmente certo.

Libra 23/9 a 22/10
A passagem de Marte por Virgem (até 8/9)
pode levá-lo a se retirar do mundo para imergir
nos seus mares internos. Talvez você fique um

pouco irritável e impaciente, defendendo
ferozmente seu espaço e convicções. Fique

_

atento para suas reações, pais podem ser o
'

sinal de energias que você andou reprimindo e

que precisam ser liberadas ..

Aquário 21/1 a 18/2
o trânsito de Marte por Virgem (até 8/9) é uma
fase de transformação interior ligada a seus re

lacionamentos mais íntimos. Se, atualmente,
você não está plugado em alguém, o que se

transforma é a sua maneira tie ver a si mesmo

Touro 21/4 a 20/5
A passagem de Marte por Virgem, até 8/9, um
signo de Terra como Touro, vem renovar sua

vitalidade e despertar seus talentos criafívos.
Traz mais vigor na sua forma de se expressar e

reforça sua autoconfiança. Nos relaclona-. '.

mentos, pode haver mais necessidade de con

tato físico. Ande prevenido: seus impulsos cria
tivos podem se manifestar inesperadamente.

Leão 22/7 a 22/8
Marte transita em Virgem até 8/9 e auxilia a

levar adiante os projetos implantados com

Marte em Leão (desde 3/6) e a fazer mudanças
para o progresso de seus ernpreendlrnentos.
Contribui, ainda, para que você dê novo

impulso aos negócios, agilizando sua forma de
gerar recursos. Evite gastos exagerados e

situações de alto risco.

Escorpião 23/10.a 21/11
Com o trânsito de Marte por Virgem, até 8/9,
aproveite para reavaliar seus objetivos e ideais
e agir positivamente em direção a eles. Se você
se unírá grupos com que compartilha suas

metas, conseguirá realizá-Ias mais rapidamen
te. Um dos aprendizados dessa fase é equili
brar seus próprios interesses e os das outras

pessoas, sem se subordinar ou se impor.

•

e ao outro, assim como sua atitude nas rela-
. .

ções. E uma passagem para um estágio mais

profundo, o fim de um ciclo e o início do novo.

. Virgem 23/8 a ,22/9
Marte transita em Virgem até 8/9. Este é um

período de muita atividade e de mostrar ao
rnundo do que você é capaz. Você tende a ficar
mais assertivo e vigoroso e a causar forte
impressão nas pessoas. Sua saúde e energia
vital estão num nível altíssimo, com gás para
iniciar coisas novas, para enfrentar desafios e

lutar por seus direitos e interesses.

Gêmeos 21/5 a 20/6
O trânsito de Marte por Virgem (até 8/9) pode
lhe apresentar desafios e dificuldades no setor

profissional, atrapalhando seu avanço. Faça
uma parada estratégica, evite ações precipita
das: é um' bom momento para ficar no QG cui
dando de sua estrutura pessoal e recarregando
baterias. Enquanto você organiza seu caos

privado, vai mudando o curso da coisa pública.

Sagitário 22/11 a 21/12
Marte transita pelo terrestre sign,o de Virgem'
até 8/9 e movimenta o tráfego no campo

,
.

profissional e assuntos ligados à carteira.
Marte representa ação" impulso e motiva a

direcionar seus esforços para a conquista do

espaço, o seu próprio, no mundo concreto.
Além de produzir muito e encarar desafios,
você tende a se destacar pelo que faz .

Peixes 19/2 a 19/3
.

Marte representa ação e impulso, mas quando
não é bem administrado, pode dar vazão a con

flitos. Esse astro transita em Virgem até 8/9 e

pode apresentar tensão e dificuldade nos rela-
.

.

cionamentós, sobretudo os de maior intimidade
ou parcerias de trabalho. Evitando"se proce
ssos competitivos e separatistas, pode ser uma

fase muito produtiva para ambas as partes.

j

.,
".

,
,
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Pelo Estado

Big brother
das contas
públicas

,

TCE demonstrou sistema
que controla despesas

em tempo real

SBPC [1]
Hoje, no último dia da
Reunião Anual da
SBPC, em
Florianópolis, serão

.

discutidos desafios e

perspectivas da
maricultura, a partir
das 10h, no auditório
do Departamento de
Engenharia de
Produção da UFSC. SC
é líder nacional na

produção de ostras e

mexilhões cultivados,
mas há conflito de .

áreas com setores de
turismo e pesca,

SBPC [2]
Ontem, durante o

Simpósio "Direitos
Sexuais e

Reprodutivos: a
questão do aborto", o
professor da USP
Thomaz Gollop
observou que um

milhão de interrupções
clandestinas de
•

gestação que ocorrem

no país á' cada ano

custam cerca de R$ 30
milhões para o SUS. E,
o que é pior, .sâo a

quarta causa de
mortalidade materna,
Defendeu a

legalização,
,

Abobrinha
Nesta época, com o

frio, a produção de
abobrinha cai até 40%,

..

Por conta da falta, os
produtores calculam
que, em uma semana,

. o preço da caixa suba
de R$ 7 para R$ 12 ou

R$ 15. Em época de
discurs-o político,
entretanto, bem
numerados
agricultores de
Concórdia receiam a

concorrência,

-,

I

O CORREIO DO POVO

. SOZINHA NO LEILÃO: OITO MIL PESSOAS DEVEM PERDER O EMPREG'O

•

O Tribunal de Contas do Estado apresentou ontem o Sistema de

Informações Instantâneas da Gestão de Recursos Públicos para o

acesso em tempo real às contas públicas. Pelo novo sistema, uma
espécie de big brother eletrônico, os conselheiros terão informações '

imediatas das despesas e receitas de qualquer órgão ou empresa
pública. Dados como diárias, maiores fornecedores e o

comprometimento da folha podem ser verificados a qualquer
.

momento. O TCE será o primeiro a abrir seus próprios números ao

sistema. A Câmara de Vereadores da Capital também candidatou-se.
O conselheiro Moacir Bertoli está há três anos envolvido com a

novidade para modernizar o controle de contas e a desenvolveu em

parceria com o Ciasc.
.

AGÊNCIA ESTADO

q ,
r L

ARQUIVO ADI

SÃO PAULO - A VarigLog,
única empresa a participar do
leilão de venda da Varig ontem,
levou. a companhia aérea por
US$ 24 milhões, o equivalente .

a' R$ 52,3 milhões. A ex

subsidiária de transportes de'

carga entrou· no leilão
iden tificada como Aéreo

Transportes Aéreos S/A.Outra
empresa, a Cooper Data

(Cooperativa de Trabalho dos
Profissionais de Processamento
de Dados e Informática), tentou
se habilitar para o leilão, mas

foi desqualificada por não ter.
feito o depósito da garantia no

valor de US$ 24 milhões 24
horas antes. O comprador da .

empresa vai ficar COIU a marca

Varig e Rio Sul, além das rotas
domésticas e internacionais. A

,

Varig antiga fica COIll UIU avião,
.

a linha São Paulo-Congonhas
e com as operações da Nordeste.
Além do valor do leilão, a

VarigLog terá que fazer um

aporte de US$ 75 milhões na

companhia aérea em 48 horas

após a homologação da venda,
garantir UIU fluxo de caixa da
"velha Varig", pagar pelo uso do
Centro de Treinamento de

Tripulantes, entre outras coisas.
A VarigLog anunciou ainda que
fará investimentos na nova

empresa que somam US$ 485
milhões. O valor pago pela
VarigLog pela compra da

companhia aérea de US$ 24
milhões é apenas contábil. Isto

porque opreço rnínimo do leilão
havia sido definido COIU base

Bombeiros Senadora Ideli Salvatti convidou o ministro do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, para
participar do Encontro Nacional dos Bombeiros Voluntários, entre
18 e 19. de agosto em Joinville.

.,. Jornalistas Presidente Lula deixou para depois do retorno da
. . .

viagem à Colômbia a análise do projeto que amplia de 11 para 23
as funções exclusivas de jornalistas. O Palácio do Planalto já teria
encontrado justificativa técnica para vetar a proposta da Fenaj.

.,. Combustível
O candidato à reeleição Luiz Henrique puxa megacarreata hoje, .

passandó por Capinzal, Ouro, Lacerdópolis, Joaçaba, Luzerna,
,

Ibicaré, Treze Tílias, Agua Doce, Catanduvas e Herval D'Oeste. Em
algumas das cidades, pára e faz reuniões. Amanha.com o candidato
a presíoente Geraldo Alckmin, circula. por Chapecó, depois
Criciúma. No Oeste, vai lellar o tucano a uma propriedade rural.

•

Psicologia
Mais de 2 mil profissionais das áreas de Psicologia e Saúde
Pública discutem entre hoje e amanhã, no CentroSul, na Capital,
como pode ser melhorado o atendimento aos usuários do SUS .

.
.

Protesto

nos aportes da ex-subsidiária
em favor da Varig, que somaram
US$ 20 milhões, acrescidos de
uma multa de 200/0. Na prática,
a VarigLog desembolsou US$ 20
milhões pela Varig. O risco de
sucessão de dívidas foi o

principal fator a inibir a

participação de outras empresas
nos leilões da Varig.
Segundo o juiz Paulo Roberto

Fragoso, que faz parte da
comissão de juízes que

acompanham o processo, o risco

de sucessão de dívidas não está
.

afastado, luas diminui à medida
que as operações da "Velha

Varig" -que herda as dívidas
estimadas ern R$ 7,9 bilhões
são viabilizadas. "Esse risco

existe? Existe, mas se dilui com
o sucesso da 'Varig velha'",
afirmou.

•

OBRIGAÇOES
O I10VO dono deverá

garantirum fluxo de caixa anual
de R$ 19,6 milhões para a

"velha Varig". O dinheiro será

usado para pagar os credores 110S

próximos 20 anos.A "nova

Varig". vai receber investi
mentos de US$ 150 milhões em
até 30 dias, a partir do leilão. A

companhia terá inicialmente
1.500 funcionários. Após o

leilão, a Varig deve demitir oito'
mil pessoas. Apesar das dernis

sões, os credores avaliaram ern

assembléia que a proposta era

melhor que a falência.
O novo dono da Varig deverá
assumir R$ 245 milhões em

• CURIOSIDADES MUSICAIS,

O presidente da Fecam, Anísio Anatólio Soares, reclama que, de
cada R$ 100 arrecadados no país, a União fica com R$ 65 e os

municípios com apenas R$ 13. Desde ontem, os municípios
preparam relatórios dos prejuízos e propostas que serão
apresentadas dia 17 aos candidatos ao governo, na CapitaL

,

• •

•

bilhetes emitidos e o passivo
(milhas acumuladas) de R$ 70
milhões do Smiles. A VarigLog

,

• •

se comprometeu a ermur
,

debêntures (títulos de dívida) ,

,

de R$ 100 milhões, que podem
ser convertidas em 100/0 die

participação na nova empresa

para funcionários e credores
com garantias, como o Aerus,
fundo de pensão dos
empregados da empresa. A

",

proposta da VarigLog incluí
ainda o pagamento pelo LISO de

serviços da empresa aérea como

o Centro de Treinamento de

Tripulantes, o aluguel de
imóveis e o fretamento de
aeronaves. Esses recursos serão

pagos à "velha Varig".
Em rápida entrevista após o

leilão, sem fornecer detalhes,
Marco Antonio Audi, sócio da
Volo do Brasil, que controla a

VarigLog, afirmou que a

empresa tem a intenção de
atrair outras empresas do setor

para atuar em conjunto com a

companhia e que, em ·paralelo,
negocia COIU empresas de

leasing a retornada de
aeronaves paradas.Ele preferiu
não falar sobre o número de
funcionários que serão

demitidos e disse que os

empregos mantidos estão

condicionados ao número de
aviões em atividade. Hoje a

companhia tern apenas 13
aeronaves em operação. "A

. I

intenção é fazer a Varig voltar a
ser o que era", afirmou.
A nova diretoria da companhia
ainda não foi definida, segundo
Audi. O atual presidente da

companhia aérea, Marcelo
Bottini, afirmou, após a

conclusão do leilão, que "hoje
renasce uma nova Varig".

I

Ill> Além do valor do leilão, ex-subsidiária terá que
fazer um aporte de US$ 75 milhões na companhia
aérea em 48 noras

Até a próximalll

E aí?
o candidato José fritsch (PT) primeiro teve dificuldades para assegurar sua candidatura, depois para
fechar a coligação Força do Povo e, apesar das tentativas de enquadramento nacional, ficou sem a

companhia do PSB e PTB. Até agora, além disso, enfrenta uma campanha praticamente desconectada
da presidenciaL Esteve ontem em São Bento do Sul com lideranças do PL.

.

,

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE Luís CARLOS LONGHINI/CONCÓRDIA,
MARCO AURÉLIO GOMES E FERNANDO BOND/FLORIANÓPOLIS .

o dia mundial do rock
o dia 13 de julho pode passar batido para milhares de pessoas, mas os apreciadores
de rock certamente se lembrarão do 'famoso e humanitário Festival Live Aid, um
evento contra a fome na Etiópia e que aconteceu simultaneamente em Londres e

na Filadélfia. Em prol desse movimento, participaram grandes nomes, como Duran

Duran, Santana, Bob Dylan, The Who, Queen. E foi por causa dessa ação conjunta
de roqueiros, que em 13 de julho de 1985 foi oficializado como o Dia Mundial do
Rock ..

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRlAlI!.A BAlDISSARElLI COM COLABOrV\çÁO .FERNANDO BOND. MARCO .AURElIO GOMES E PATRICIA
GOMES/FI.ORIANOPOLIS ,

r-'-�-"-'--'--- ...",...".,_, '.'-,""','. _..,____� .. _._." __."o ._,"", 0_' �.�»,__," _._ '" " __� ,,�."

,

se
Associação dos Diários do Interior

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

,

Associados; A Gazeta - Biguaçu em Foco - Correio do
Povo - Correio Lageano • Correio do Sul - Destaque
Catarinense - Diário da Cidade - Diário da Manhã - Diário
do Iguaçu" Diário O Tempo· Folha da Cidade - Jornal da
Manhã - Jomal O Iguassu •Municipio Dia-a-dia· Notisul
OAtlântico - O Perfil Diário - O Vale - Sul Brasil- Tribuna
do Dia • Tribuna Catarinense - Voz Regional

Bom final de semana!

•

,.

{' -
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"
,

d'f1:I1í:rêi lilY

guitarra e

J.'
violão

.F
e

,

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

,
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• BREVES ,

,

NA RUSSIA

r ...Premiação
O presidente da Rússia, Vladimir

, Putin premiou ontem um grupo .de

age�tes russos que teriam parti-
cipado da operação militar na qual
foi assassinado o senhor da

guerra checheno Shamil Bas-

sayev,Numa cerimônia realizada
dez dias depois da morte de

o Bassayev numa república vizinha
à conturbada ,Chechênia, PutinJ
entregou medalhas aos agentes e,

g destacou os esforços de seu
r governo para fortalecer as forças
) •

de segurança do pais.As agências
1 russas de notícias não revelaram
, [quantas pessoas foram premia-•

1 das nem em quais organismos de

l segurança os agentes estavam

lotados,Apesar de autoridades

•

russas terem alegado que
,

Bassayev morreu numa operação
,

especial das forças armadas,,

, 'relatos conflitantes colocam em
•

dúvida a versão oficial.

,

NA NIGERIA

...Vítimas
Outros três corpos foram
resgatados ontem dos escombros
de um edifício de quatro andares
que desabou na última terça-feira
(18) na cidade nigeriana de Lagos,
o que elevã o número de mortos a

23, confirmaram porta-vozes das

brigadas de savarneoto.Dols dos

corpos -pertencentes a uma

mulher e sua filha - estavam
, abraçados, segundo traba
lhadores da Cruz Vermelha
Nigeriana e dos serviços de

emergência de Lagos, que
continuam a busca entre os

escombros do edifício com a

esperança de encontrar sobre
viventes.Várias testemunhas
disseram que a ausência de '

equipamentos mecânicos

pesados para levantar as vigas da
estrutura, do edifício tomou muito
lentas as operações de resgate, e

dessa forma reduziram as chan-
•

ces de que mais sobreviventes
sejam encontrados no local.

NO LíBANO
�Protesto
Um grupo de cerca de 300
manifestantes fez uma passeata

.
ontem entre os prédio das Nações
Unidas e a representação da
União Européia (UE) em Beirute
para pedir que a comunidade
internacional pressione Israel a
interromper os ataques contra o

país, Os manifestantes carrega
vam cartazes acusando Israel de
massacre e afirmando que
"dinheiro dos contribuintes
americanos" está sendo usado

para matar libaneses, numa
referência à ajuda financeira de
US$ 3 bilhões que os Estados
Unidos dão todo o ano para Israel.

,
'

NA ITALIA

...Futebol
,O Milan vai entrar confiante na

disputa pelo título italiano, apesar
dos 15 pontos negativos com que'
começará a competição, fruto da

investigação sobre manipulação
de resultados nas últimas duas'

temporadas, A promessa foi feita
pelo técnico Carla Ancelotti
ontem, no primeiro dia de treinos
do clube na pré-temporada.O
Milan foi o único dos quatro
times envolvidos no escândalo

poupado do rebaixamento -

Juventus, Lazio e Fiorentina

começam a Série B com 30, 12 e

7 pontos negativos,
respectivamente.

,

-

INVESTIMENTO EM SEGURANÇA: US$ 1,2 BILHAO

•

•

AGÊNCIA ESTADO

•

... Expectativa é que o projeto de defesa, capaz de

interceptar e destruir projéteis e aviões inimigos,
entre em funcionamento no final de março de 2007

JAPÃO - O governo japonês
informou ontem que os Estados
Unidos começarão a instalar em'

agosto um sistema de defesa
antimísseis no sul do Japão,
anúncio feito duas semanas depois

,

de a Coréia do Norte aumentar a

tensão na região com uma série de
testes com projéteis de curte,
médio e longo alcance.O plano
consiste na instalação de 24

plataformas de lançamento de
mísseis Patriot Advanced

Capability-J (PAC-3) a partir de
agosto na base americana de
Kadena, no arquipélago de

Okinawa, extremo sul do país. A
expectativa é que o sistema de
defesa, capaz de interceptar e

destruir .projéteis e aviões

inimigos, entre, em funcio
namento no final de março de
2007. O subdiretor da agência de
Defesa (com categoria de vice

ministro), TakemasaMoriya, disse
em entrevista coletiva que o

sistema é "puramente defensivo"
e que contribuirá para manter o

poder militardissuasório dos
EUA na região. Moriya
acrescentou que os PAC-3

reforçarão a segurança do Japão
contra a ameaça de outros mísseis,
sem se referir dire-tamente aos da
Coréia do Norte. No dia 5 de

julho, o regime norte-coreano

aumentou a tensão no Leste da
,

Asia ao lan-çar sete mísseis de teste
de cur-to, médio e longo alcance
sobre as águas internacionais do

mar do Japão. Entre os mísseis,
esta-va um Taepodong-Z, com
alcan-ce suficiente para atravessar
todo o Pacífico e atingir o litoral
oeste dos Estados Unidos.

-

JAPAO
O projeto, no qual o Japão

investirá este ano US$ 1,2 bilhão,
foi criado após a Coréia do Norte
ter lançado em 1998 um míssil de

longo alcance que sobrevoou o
',1'" " •

terntorto japones e caiu no

Pacífico.O Japão já possui os
instrumentos legais para a

utilização do escudo antimísseis
antes mesmo de ele entrar em

funcionamento. .

O Parlamento japonês
aprovou há um ano a reforma que
dá poder ao principal responsável
militar japonês para ordenar um

, , '

contra-ataque com rmssets

interceptores sema necessidade do
sinal verde do primeiro-ministro
ou do governo.

Polícla prende chefe da' máfia italiana em Nápoles
ITÃLIA - Um importante

chefe da Camorra -a máfia

napolítana- Antonio Arena, foi
preso ontem pela polícia militar
italiana em Calvizzano, nas

proximidades de Nápoles, onde
estava escondido na casa de
familiares. "Foi capturado um

importante personagem do clã
camorrista Nuvoletta, que atua

na periferia napolitana",
informou um comunicado da

polícia. Antonio Arena, 53,
foragido há vários meses, era

procurado desde abril e tem

uma ordem de prisão européia
por tráfico internacional de

drogas. Ele deve, cumprir dez
anos de prisão.

Há um mês, autoridades
italianas prenderam 45
supostos integrantes ,da

organização mafiosa Cosa
Nostra na Sicília, namaior ação'

da polícia contra o grupo desde
a detenção, em abril, de seu

chefe máximo, Bernardo
Provenzano. Após ser preso, ele
foi transferido da prisão
Ucciardone, em Palerma, para
a prisão de Terni.

Provenzano, 70, estava

foragido há mais de 40 anos. A
última fotografia disponível da
polícia havia sido tirada cerca

de 30 anos antes.

Israel dá 24 horas para que moradores saiam do sul do l.Jbano
israelense e 30 quilômetros ao

norte dela, deixem a área.

A cidade de Tiro, alvo
constante dos ataques aéreos
israelenses dos últimos dias,
fica dentro dessa região, assim
como dezenas de cidades
menores e aldeias.Mais de 300

-'
,

pessoas morreram no Líbano,
desde o início da ofensiva
militar .israelense, há nove dias.
A Força Aérea de Israel está
conduzindo cerca de 80 missões

de ataque no Líbano a cada dia,
informaram as autoridades do

pa�. .

Do lado israelense, os

foguetes disparados pelamilícia
'islâmica libanesa Hezbollah
deixaram 29 mortos, sendo 14
soldados e 15 civis. O Exército
israelense informou ainda que
suas tropas sofreram "diversas
baixas" em combates com

milicianos do Hezbollah, mas

não entrou em detalhes.

\
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'Fuga do Líbano inclui perigo,
oração e propina, diz brasileira

São Paulo - A jornada de

quem tenta escapar da violência,
no Líbano por conta própria
inclui mais que orações para

escapar dos bombardeios: é
. ,-" .

preciso ter paciencia, sorte e

dinheiro no bolso para pagar as
.

"taxas extras" criadas pelo
mercado informal do conflito
entre Israel e o grupo terrorista

Hizbollah.
A brasileira Nádia Dalank,

31, que chegou ao Brasil na
última terça-feira (18), relata
que escapou por pouco de um

bombardeio de Israel, lançado
contra a estrada que liga o vale

,

do Bekaa a Beirute, e teve de

pedir dinheiro emprestado para
•

pagar as propinas que a

trouxeram de volta.
Ela chegou ao Líbano de férias
em ,24 de junho ao lado do

marido, Caled [audati Kabri, 42,
da mãe Nohad Dalank, 68, e dos
dois filhos pequenos -uma

menina de dois anos e um

menino de quatro.Dalank

explica 'ôue os que tentam

escapar do Líbano têm de fazer
várias paradas na fronteira até à

Síria. "Na primeira: parada, você
preenche um cartão de

identificação. Na segunda,
•

precisa mostrar os passaportes
e obter o visto para: entrar no

país" .
Segundo a brasileira, para

conseguir o visto, ela teve que

pagar US$ 100 por cada membro
da família -US$ 40 de taxa e US$
60 de propina. "Se você não

, -

pagar as, propInas, nao

passa."Em uma terceira parada,
.' .

os autornoveis precisam ser

identificados e, em seguida, as

malas são revistadas. Na última
parada da fronteira, os

passaportes são checados
novamente. "Aí você precisa
pagar mais uns US$ 30 de

,

propina, ou fica horas

esperando para ser liberado",
conta Dalank.

"NEGÓCIO DA SÍRIA"
Mas o pagamento das "taxas

. '

do conflito" não pára por aí. Ao
chegar a Damasco na

madrugada de terça-feira, ela
precisou pagar US$ 70 a um

morador para passar a noite em
sua casa com a família. "Os
hotéis estão lotados, então as

pessoas alugam as próprias
casas", diz. Segundo ela, até
mesmo para conseguir comprar
as passagens de volta para o

Brasil, ela teve que pagar

propina a uma agência de

viagens síria. "Quem está lá, é

porque passa por problemas
financeiros e não tem dinheiro

para ir embora. Mas se não pagar, .

não sai do país". Ela diz que
recorreu a parentes para

conseguir o dinheiro necessário

para realizar a travessia. No

total, a brasileira estima que

gastou cerca de US$ 4.000, fora
" .

as passagens aereas, que
custaram outros US$ 5.000.
De Damasco, a família
embarcou em um vôo com

destino a Madri (Espanha), e,

posteriormente, embarcou em

outro avião a caminho do Rio
de Janeiro. No Rio, pegaram a

ponte aérea e chegaram a São
Paulo na noite de terça-feira
(18).

FÉRIAS
Segundo Dalank, a

temporada da família no

Líbano que mora em

Bragança Paulista, no interior

de São Paulo, e mantém uma

casa na cidade de Ghazze, na
região do vale do Bekaa- foi

tranqüila até o último dia 12,
quando os ataques de Israel
contra o Hizbollah tiveram

início. Um dia depois do

primeiro ataque, seu marido -

que é médico- retornaria ao

Brasil devido a compromissos
•

profissionais. Ela, que é

professora, permaneceria no

Líbano com os dois filhos e a

mãe até o final das férias
escolares. "No dia 13, fomos a

Beirute para que meu marido
voltasse ao Brasil e soubemos
que o aeroporto havia sido

bombardeado", diz.A família
decidiu então retornar à região
do vale do Bekaa, por acreditar

, .

que serra mais seguro que

permanecer . na capital .
"Quando chegamos ao Bekaa,
soubemosque a estrada que liga

. a região à capital havia sido
bombardeada, horas depois de
nossa passagem", conta.

SEM AJUDA
Desesperada para deixar o

país, Dalank entrou em contato

com a Embaixada do Brasil no
Líbano. ''A orientação que nos

deram era para que deixássemos
o país, mas não se dispuseram a

nos prestar nenhuma
/

assistência. Nos sentimos

abandonados", afirma.
Outro motivo de aflição para a

brasileira foi sua mãe que, ao

contrário do restante da
família, é libanesa e não possui
dupla cidadania. "Na

embaixada, me disseram que
dariam preferência aos

brasileiros e que. eu não

conseguiria deixar o país' com
minha mãe. Entrei em pânico"..
Devido à urgência em deixar o
Líbano, Caled pagou US$ 150

.

por um táxi para Damasco,
onde comprou uma passagem
aérea para o Brasil. "Meumarido
chegou ao Brasil no domingo
(16) e, ao ver a gravidade da

,

situação, pediu que nós

voltássemos imediatamente",
conta. De volta ao Brasil,
Dalank descreve a situação que

, ,

VlvenCIOU como

.

Washington/EUA - Israel
advertiu os moradores do sul do
Líbano a deixarem a região em

24 horas, indicando que poderá
lançar uma ofensiva militar
ainda mais vigorosa contra a

região, informou o jornal
americana Washington Post.

Segundo o jornal, Israel deu 24
horas para que todos os

habitantes da região ao sul do
, \

Rio Litani, que corre para-
lelamente à fronteira líbano-

A Família enlutada de ORLANDO MARTINI, ainda
consternados com seu falecimento, ocorrido nó último dia 16
de julho, agradecem a todos que de alguma maneira ajudaram
neste momento tão difícil. Em especial ao Dr. Luiz Carlos e

toda sua equipe'. E convidam para a missa de 7º dia que será
,

.

celebrada nesta sexta-feira, dia 21 de julho, às 19 horas na

Matriz São Sebastião, Centro - Jaraguá do SLiI.

"desesperadora". "Foi um'

pesadelo, e um pesadelo que
não acabou, porque temos

muitos amigos de Bragança que
ainda estão lá, tentando sair.
Cada vez que ouvimos falar de
outro ataque, ficamos com

medo", diz. Ela lamenta o

cenário: de guerra que

presenciou no Líbano. "Estão
,

acabando com aquele país. Não
vai sobrar nada", diz. .

, -' ,
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o pequeno Victor Zauza
fílho de

Juarez e Daiana co,:,pletou 7 meses

no último dia 11.Fehcldades

o �oflnho Thiago Moraes aniversaria
hO)�.Os pais Ademir e Luci e a IrmaThaIS Emanuelle desejam tOda
felicidade existente

Sarah Oliveira Bylaardl completo� no

dia 18 seu 10 aninho. Pais, avós, nos,

todos estão anciosos para comemorar

com uma bela festinha neste Sábado

"Ontem fui um sonho e hoje sou
realidade e estou completando B
meses, me chamo Thiago Amarante
para alegria dos papais Luis e Cristina
e dos avôs Afonso e Hertha"

Encantando a coluna a gatinha
.

Emanuelli Nicoll ladt com 5 �a��s eo
para alegria cos avós

Ivane e o e

tio Jenison
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