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Tetraplégica
recebe cadeira

especial e a

esperança
Giane Samara Serpa, de
oito anos, ganhou um

presente inesquecível na
'

tarde de ontem. .Ela, que há

quatro anos foi vítima de
um acidente de trânsito e

está internada na UTI
infantil do Hospital e
Maternidade Jaraguá, desde
então, recebeu uma cadeira
de rodas especial para UTI,

,

equipada com respirador,
monitor para medir a

, freqüência cardíaca e

torpedos de ar comprimido
e oxigênio. A doação foi
feita pela empresária Laurita
Karsten Weege. Os pais
alimentam agora uma

esperança: poder levar a

menina para passar um final
de semana em família .
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Samu atende

500 ligações
desnecessárias

pordía
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Malwee busca vitória contra São
Bernardo hoje à tarde no Sesi

Cidade Negra faz show
aberto na segunda-feira ,

,
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7 � OLESC: FUTSAL MASCULINO CONQUISTA OURO
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, , PIERO RAGAZZI DE FREITAS

\

"

�, "

o presidente da Fundação Municipal de Esportes, Jean Leuprecht, parabenizou os atletas do futsal pela conquista da medalha de ouro
,
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Dia de sol e nebulosidade I

variada, sem previsão de chuva
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Pelo visto, a mini reforma

I eleitoral que proíbe a

! distribuição de brindes com '

, .

i inscrições de partidos e

i candidatos, além da realização
I de showmícios, entre outras

restrições, ainda está longe de
acabar com o abominável
caixa dois" responsável,

i

I inclusive, pela eleição do
! próprio presidente-candidato
! Luís Inácio Lula da Silva. Fato
I
1
I
,

I
I
I
I
,
,
,
,
,

I
,
I

por

•

Tribunal Superior Eleitoral.
Segundo o TSE, o montante

foi calculado com base nos

dados dos candidatos
cadastrados até o último dia 18
de julho. O valor pode ser

alterado, pois algumas
candidaturas ainda estão

sendo conferidas pelos
Tribunais Regionais Eleitorais.
O levantamento do TSE

apontou para alguns dados'

•

... A mini reforma eleitoral está longe de acabar

com o abominável caixa dois, responsável até
pela eleição de Luiz, Inácio Lula da Silva

ele próprio admitido quando'
afirmou, para quem quisesse

I ouvir, que "todo mundo faz
i

isso", referindo-se a partidos
,políticos e candidatos.

I O caixa dois está

r explicitamente evidenciado
na totalização dos gastos

,i declarados pelos cerca de 18
mil candidatos às eleições de

i outubro, para presidente,
i governador, deputado federal,
I deputado estadual e senador,
I Nada menos que R$ 19,79
I bilhões nas contas feitas pelo
I

I

i
,

I II FRASE
,

I

I
I

,

,

,

absurdos. Exemplo disso é o

candidato a deputado federal
Alberto Luiz Guimarães (PFL
RJ), que, no maior cinismo,
informou que pretende gastar
só R$ 1 com sua campanha.
Uma mentira explícita a

exemplo de alguns candidatos
ao governo e à .Assembléia
Legislativa de Santa Catarina.
A questão é que, não
encontradas evidências sólidas
de atos que burlam à lei, os

tribunais regionais não têm

outra coisa a fazer que não

, ,

•

,

•

,

aceitar a prestação de contas

no final da campanha. E fica
,

por ISSO mesmo.
,

Na disputa presidencial, os

oito candidatos registrados
pelo TSE devem gastar juntos
R$ 279,1 milhões em Suas

campanhas eleitorais. O

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva pretende gastar R$ 89
milhões. O candidato do PCO
informou que vai gastar R$ 100
mil. A candidata Ana Maria

Rangel (PRP) informou o

maior orçamento de campanha:
R$ 150 milhões.

,

Para governador, todos os

candidatos vão gastar R$
942,554 milhões juntos. As
campanhas a governador mais
caras anunciadas serão feitas
em São Paulo: R$ 151,33
milhões. As campanhas mais

baratas serão feitas no Acre: R$
7,4 milhões. Evidentemente

que são números fictícios,
ardilosamente trabalhados.
Cabe ao eleitor ficar de olho e

denunciar. Aí, sim, a justiça
eleitoral poderá punir todo
aquele que se locupletar de
dinheiro sujo na disputa por
mandato eletivo.

,

I
,

I
,

I

,

"

,

Liberdade e libertinagem;
i
I
,

I
i Que o Brasil vive uma crise de

valores talvez sem precedentes na
sua história recente, ninguém tem

,

dúvida; E só olhar o noticiário que
todo dia tem um fato novo,

príncípalmente envolvendo
,

políticos. Mas na minha opinião
a coisa está extrapolando. Sempre
fui noveleiro e nunca escondi de

I
I
I
,
I

." . .

runguern, pois vejo a

teledramaturgia como uma janela
ou espelho que reflete a nossa

sociedade. A televisão - como

todos os gêneros da arte, de modo
geral pode e deve expor as

mazelas da nossa sociedade e, com

mensagens apropriadas, abrir os
olhos, orientar, forjar mudanças.

Temos muitos exemplos de
L_ contribuições do cinema, da
- literatura, do Jornalismo e da

: _ própria televisão, em momentos
�

importantes que o País viveu.
! ,Enulnerar alguns destes fatos
�

seria, nesse momento,
desnecessário. Mas como cidadão,
acho que a vênus platinada dá

péssitno exemplo com a novela das
oito da noite. Arrisco,
modestamente, a dizer que a

Globo está confundindo liberdade
com libertinagem. Além de

�
•

•

•

péssimo vocabulário de artistas

que, parameu espanto, se prestam
a esse papel medíocre, expõe•
pessoas comuns a depoimentos
que, todos nós sabemos, não são

totalmente espontâneos, pois
quem conhece o mínimo do
assunto sabe que televisão,
principalmente, requer alguma
produção técnica.

Depois de cenas de um striptease
de um dos personagens, logo na

• •

pnmeira semana, essa semana uma

das personagens perdeu, ameu ver,
todo o pudor que o enredo poderia
ter. Com um argumento chule,
falas pobres, a cena em que uma

mulher banhava o seu amante

delibilitado pelo tiro desferido pelo
marido traído, cheirou a

pornografia da pior espécie. 'Você ,

quer que eu lave a cabeça? Você
sabe que eu, faça o serviço
completo', ouvi sem querer
acreditar; Fora isso, outras situações
de picardia e insinuações, como a

do próprio amante ferido, quando,
socorrido por outra personagem,
tarava os peitos da samaritana que,
aliás, está louca para seduzir um

quase-irmão. Quem sabe, até,
"\

• •

seja por ISSO que a personagem

Ronaldo Corrêa,
jornalista

Lalinha nem faça assim tanto

esforço para se manter viva ...

Vejam, não sou moralista. Ao
contrário, me considero uma

pessoa, embora tímida, muito
flexível nestas questões. Minhas
duas filhas adolescentes estão

sendo criadas sem o manto da

hiprocrisia. Desde pequenas sabem
, tudo sobre tudo o que precisam
saber. Porque pertenço a uma

geração reprimida, em que tudo era

proibido. Mesmo que a gente
sempre soubesse que no andar de

cima, nem tudo era assim tão

proibido. Filho de um operário e

de uma professora, recebi
felizmente boa formação moral e

procuro repassar meus melhores
conteúdos.

Sinceramente, acho que a

Globo poderia contribuir de outro
modo para o esclarecimento de
tantas questões, como aliás tem

feito com trabalhos de seus

dramaturgos ao longo de todos
esses anos. A apelação estimula a

pobreza de espírito. Gera a idéia de

que 'tudo se pode' e o risco de uma
degradação completa daquilo que
temos de mais valioso: o respeito a

nós próprios.

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO poVO
,

Nem tudo que reluz é ouro
O, Brasil não vai ganhar. Haverá

manipulação.
Com essa frase estampada na capa, a

revista Caros Amigos antecipou, ainda
,

no início de junho, que a seleção
canarinha não voltaria COIn o título. A

sentença é parte de uma entrevista em

que o jornalista [uca Kfouri argumenta
,

com bastante racionalidade os motivos

pelos quais o Brasil não chegaria ao Hexa

nesta copa.Além dessa declaração, que
resta comprovada, Kfouri relata vários

casos de manipulação no futebol
brasileiro e nas copas do mundo. Segundo
ele, existe uma organizada conspiração

•

que, através da arbitragem, dos sorteios

ou de métodos ainda mais "incisivos",
decide quem será campeão, ou, pelo

� ,

menos, quem nao sera.

Particularmente, adoro uma teoria de

conspiração! Acho até que a denúncia
de Juca Kfouri poderia ser mais adornada.

As suspeitas que se sucederam ao

fracasso da Copa de 1998, por exemplo,
são magníficas. Nike, FIFA, Ricardo
Teixeira, Ronaldo ... Todo mundo

•

envolvido em cada possibilidade mais

escabrosa que a outra!

E o melhor ,das teorias de conspiração é

que apesar de sempre carregarem um

conteúdo inacreditável, com um pouco

de boa vontade é possível não só crer

como transformá-las em uma obviedade

evidente.

,

,

Esses dias recebi por correio eletrônico

uma das boas. Fundamentada cotn dados,
datas, nomes, referências, assinatura,
contatos e denúncias, muitas denúncias.
, ,

E uma, teoria de "como PSDB, Veja &

CIA articulam segundo golpe de estado
em sete anos. Uma história de

as s as s in a t o s , corrupção, abuso de

menores e roubo", segundo a própria
mensagem.

,

Daí em diante são cinco páginas de pura
trama. Primeiro, uma j us tifica tiva .

histórica capaz de convencer qualquer
leitor de que um golpe de estado na

América Latina já está demorando para
acontecer. Depois, a caracterização
indubitável da força do "rn al ", o

intitulado "Grupo Rio", referência à rua

Rio de Janeiro, em Higienópolis, onde,
de acordo com o relato, reside Fernando

Henrique Cardoso e se dão os encontros

do grupo.

Separada em capítulos, a narração é

riquíssima em detalhes, o que dá ainda
mais credibílídade à tese. Por exemplo, à
primeira reunião compareceram 13

participantes, à segunda, 19, "incltiindo
um norte -americano que .chegou num
carro do consulado dos EUA" (nenhuma

boa teoria de conspiração pode deixar d

fora algum agente americano da CIA, FBI
ou da Casa Branca).
As longas seis páginas revel�m desdeJJ
apelidos que FHC dá a seus desafetos até

histórias de pedofilia, assassinatos,'41
espancamento de mulheres, exílio ddV
filhos bastardos, suborno de jornalisrasf

"Sou deputado. Mas juro que sou inocente".

.00 deputado federal Raul Jungmann (PPS-PE), ao responder a uma comissária de bordo que lhe perguntou
se era deputado.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, 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 892ffi1
, .
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•

Envolve casos notórios, como a morte derl
Luiz Eduardo Magalhães e a relação de

FHC com Roberto Civita.
, .

E tão estarrecedor que, à primeira vista,"
parece absoluta mentira. Mas, com unl')
pouco -de fé, as coisas se encaixam

l]

perfeitamente.
Uma boa teoria

o

da conspiração req,ue�v!
,

'

criatividade e o enlace de elementos reaisq
com outros falsos. O ápice do acerto éii
fazer com que os elementos se misturem/h

,

1\
o falso se transforme em certeza e b'

verdadeiro fique sob suspeita. Urn born'l
exemplo do sucesso absoluto da teoriar"
Roberto Jefferson e a crise política!',

,
,

Como criatividade não falta ao douto ex,
,

deputado, foi fácil misturar pagamento,
,

de pa r t id o s , superfaturamento dell
contratos, liberação de emendas, caixa-o

dois, indicação de cargos comissionados:'

e, com a ajuda de parte considerável daq
-r

mídia, transformar tudo isso em"
�

MENSALAO. 11

Mensalão, aliás, é o elemento-chave'!
, J)

dessa tese, porque, é uInf\ palavra p-e ,:-f:o
e-i-t-al Rima com corrupção, com ladrãoj1
'T" " • " di ermrna com ,aQ�, qUIS, apesar e.no casqL
não ser sufixo aumentativo, dá idéia de

,

grande, de muito, de quantidade. E um
, , I

palavra popular, sobretudo. Na época elul
"o

que estourou o escândalo, por toda parte
s e via "s and u íche do me ns alão" '\

, ;

"promoção do mensalão", "festa d�J
mensalão" e outras atrações que fizer�9-1
moda. ?

�

E vejam que coisa fantástica isso ... D�
todas as acusações de Roberto Jefferson.,

•

o pagamento mensal a deputados para que'!
'I

votassem com o Governo é logo a mais'
,

inconsistente. Nenhuma prova se'
, apresentou; e das tantas listas de saques)

"

e empréstimos, nada aconteceu em
, L f

periodicidade sequer próxima de mensal')
. Mas; não tem jeito. A história registrará

, ,

a crise como "mensalão" porque no conto,

soube-se aproveitar os fabulosos
•

elementos da boa teoria de conspiração:
criatividade, mistura de ficção e realid�d�
e a fé sempre presente em quem quer
acreditar.

"

Exatamente como o timeco liderado pas
. : 'J

-Parreira.

,

Louise Caroline, Vice-Presidente da UNE.

louiseune@gmail.com

,

'J'
,

(
I
,

,

•

�'
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,
I

,

� ,
,
,
,

� I
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� Prazo para a

votação expira
no início do

,

mês de agosto
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SEGURANÇA: PROJETO AINDA SEM SOLUÇA0

•

1 CELSO MACHADO

]ARAGUÁ DO SUL- Desde que
se defina claramente a relação
custo-beneficio, com toda a infra
estrutura delineada e garantia de
recursos do orçamento do Estado,
o projeto que cria a Guarda Civil

Municipal terá voto favorável do
presidente da Comissão de

,

Finanças e orçamento da Câmara
de Vereadores, Pedro Garcia

(PMDB). O polêmico projeto do

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
chegou àCâmara ÍlOmês de junho
e já foi alvo de audiência pública
realizada pelo Legislativo,
evidenciando a contrariedade de

� alguns segmentos da sociedade,
inclusive o empresarial, que

seguidamente tem dado sua

contribuição para a segurança

pública do municipal já que o

Estado e município alegam
indisponibilidade de recursos

permanentes para o setor. Em 5
de julho ofício do prefeito
'protocolado na Câmara pedia a

'

apreciação do projeto em regime
de urgência. Assim, ficou definido

,

,

,

''¥* �
,

I • ,j

releitura dos artigos que formam
o conteúdo do projeto de lei que
cria a corporação. Os números não
�. .

.

sao exatos, mas estima-se que a

Guarda, a partir de um efetivo de
I

40 homens que serão contratados

por concurso público pelo regime
daCLT (Consolidação das Leis do
Trabalho) e mais cargos

comissionados,' represente
investimentos da ordem de R$
750 mil/ano só em salários e

encargos. Hoje, a prefeitura não

desembolsa recursos
- .

orçamentanos para a segurança

pública. A receita vem de multas
de trânsito, valores repartidos na

proporção de 50% para a Polícia'
Militar, 250/0 para a Polícia Civil e
outros 25% que vão para os cofres

,

do município para aplicação em

, equipamentos e sinalização de vias
públicas. O sistema de radares já

,

chegou a arrecadar mais de R$ 1

milhão/mês quando começaram a

ser irrstalados airrda na gestão do

ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB).
Entretanto, tal receita teve queda
acentuada quando a velocidade
máxima permitida nas áreas onde
estão irrstalados pulou de 40km/
hora para 60km/hora. Além disso,
campanhas de conscientização
voltadas a motoristas também
contribuíram para diminuir, o
volume de multas.

,

LHS tem maior tempo nos programas eleitorais da TV
FLORIANÓPOLIS- O TRE

(Tribunal Regional Eleitoral )
divulgou os números oficiais do
horário eleitoral gratuito em

Santa Catarina. Os dados, a

exemplo do que havia sido
calculado extra-oficialmente,
dão conta de que o candidato à

reeleição ao governo do Estado,
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB/PSDB/PFL/PPS), terá a'
maior exposição namídia: pouco
'mais de sete dos 20 minutos de
cada bloco. O tempo de cada
candidato é calculado com base

,

no número de deputados federais

, o prazo regimental de 30 dias para
votação em plenário, a expirar na
primeira quinzena de agosto, salvo
se o Executivo, por alguma razão,

assinar parecer, Garcia, irrclusive;
foi autor do pedido de audiência

pública realizada em junho. Outros
vereadores da oposição, como
Maristela Menel (sem partido) e

Rudolfo Gesser (PP) também já ,

manifestaram conrraríedade.
"Entendo que a Câmara deve
tomar a postura de aprovar ou não.
O que não pode prevalecer: é a

pauta de votações ser prejudicada
por causa disso", disse o vereador,
que ontem pela manhã fazia uma

definição das emissoras que farão
"

a geração dos programas em rede;
o cadastramento das pessoas
autorizadas para a entrega e

recebimento do material

referente à propaganda, assim
como outros assuntos de ordem
- '

tecmca, '

A Resolução do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral) que
instituiu o calendário eleitoral

,

para as eleições 2006 determiná

que o início da propaganda
eleitoral. gratuita seja no dia 15
de agosto, a 47 dias antes das

eleições..

,

PFL quer explicações sobre presença de prefeitos em ato pró-Lula
FWRIANóPOUS - O presidente

-$ nacional do PFL, senadorjorge
Bornhausen (SC), vai pedir
explicações dos diretórios'

regionais do partido no Rio de
, ]aneiro e ernMirras Gerais sobre a

presença de prefeitos da sigla em

ato de apoio ,� reeleição/do

, �

convocar uma reuruao extra-

ordinária airrda neste período de
recesso e o projeto for incluído na
pauta de votações. Na Comissão
de Legislação e Justiça o projeto
encontrou resistências explícitas.
O presidente da CL], Dieter
Janssen (PP) e o vereador Eugênio
Garcia (PSDB), recusaram-se a

eleito pelos partidos. O somatório
dos minutos reservados a Luiz

, Henrique equivale a mais do que
•

o dobro do reservado aos seus

principais adversários. O ex

ministro José Fritsch (PT/PL/
PCdoB/PRB) 'terá cerca de quatro
minutos para divulgar, suas
propostas ao eleitorado em cadeia
de rádio e televisão. Já o ex

governador Esperidião Amin

(PP/PV/Prona) terá exatos dois
minutos e 25 segundos para
convencer os eleitores. Hoje, em,
em Florianópolis, o TRE reúne

representantes de emissoras de

rádio e T\1, bem como de partidos
que possuem concorrentes nas

eleições para governador,
senador, deputado federal e

deputado estadual.A convocação
dos partidos e emissoras para a

reunião é detemiinada por lei. A
reunião terá a coordenação do

vice-presidente e corregedor do
TRE, desembargador José
Trindade dos Santos. Na pauta
serão abordadas a adoção ou não
do sistema oficial da Justiça
Eleitoral para distribuição dos

tempos e sorteio da ordem de

veiculação da propaganda; a

e que todos os prefeitos,
participaram espontaneamente do
ato.A assessoria irrformou que pode
ter sido feito um contato do
subchefe adjunto de Assuntos

Federativos, Alexandre Padilha,
para irrformar a mudança de local
do encontro.

• MOSAICO po lili ca@jornalcorreiodopovo,com,br

Cara a cara
Confirmado para a próxima terça-feira, 25, .anlversárlo dos
130anos de Jaraguá do Sul, o primeiro debate na região entre
candidatos a governador, promovido pela Rádio Brasil Novo .

Começa às 11 horas e se, estenderá por duas horas, com

transmissão da RBN TV (sistema a cabo). Com regras pré
estabelecidas, com tempo igualpara todos, em respostas, réplicas
e tréplicas quando for o caso. Oportunidade ímpar para o eleitor
valorizar o voto em outubro. Até ontem, dos oito, sete haviam
confirmado presença. Faltava Luiz Henrique.

Mãos vazias
Embora o alarido feito em tomo
de um encontro com o presidente
lula, o prefeito Moacir Bertoldi

(Pl) vo�a de Brasília, para onde
sempre vai de carro, sem

qualquer resposta sobre os

projetos Transjaraguá e da

transposição dos trilhos. Mas
anunciou R$ 2 milhões do Dnit

para obras na 280, em Nereu
Ramos. Verba que já estava

garantida, diga-se.

Sem debates
Desta vez, pelo andar da

carruagem, a Acijs não pretende
agendar encontros com

presidenciáveis como ocorreu

em 2002, para que exponham
suas idéias e projetos, Naquele
ano vieram a Jaraguá do Sul o
tucano José Serra e Anthony
Garotinho, então candidato pelo
PSB. No que toca ao governo do
Estado, parece que o

procedimento é o mesmo.

L
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presidente Luiz Inácio Lula daSilva,
emBrasília, na noite de quarta-feita.
Bornhausen disse que vai avaliar o
que aconteceu, Lembrando que a

determinação do partido é que
todos os 828 prefeitos doPFL façam
campanha para o tucano Geraldo
Alckmin. "Pri-meiro, quero saber

a razão da presença de prefeitos do
PFL no ato político de Lula. A

recomendação do partido é de que
todos, sem exceção, apóiem
Alckmin", disse. A assessoria de

imprensa do Ministério das

Relações Institucionais irrformou

que não hoúve pressão do Planalto

•

•
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Arena 1
Aliança PT/Pl já produziu efeitos.
O govemador Eduardo Pinho
Moreira (PMDB) recusou convite
para inauguração parcial da
arena mu�iuso. Mandou dizer

que não costuma inaugurar obras
pela metade.No mais, ainda
fa�am Fi$ 4 milhões, que
ninguém sabe dizer de onde virá,
para acabar a construção. Que,
de R$ 12 milhões satcu para R$
14 milhões.

Mais ladrões.
A ,CPI dos Sanguessugas, que
investiga a compra
superfaturada de ambulâncias,
além de ampliar o foco das

investigações sobre ,mais 37

parlamentares, quer vasculhar
também os ministérios-fonte

para envolver o PT na geléia,
Nada menos do que 300
prefeitos parceiros da safadeza
serão igualmente .alvo de

inquéritos.

Arena 2
Delírio coletivo no andar superior
da prefeitura previa a

inauguração em abril, para sediar
jogos do Mundialito de futsal, que
acabou sendo disputado em

Brusque. Depois, mudou-se a

data para 25 de julho, aniversário
da cidade, mas sem mobiliário e

equipamentos. Nova previsão é a

conclusão em 90 dias. Desde
que haja dinheiro em caixa.

Obviedade
Comentários sobre as eleições
presidenciais incluem,
obriqatorlarnente, o crescimento
da candidata do P-SOl,
senadora Heloísa Helena, nas

pesquisas que vão sendo feitas.
•

E claro, ela, a exemplo dos
outros candidatos, começou do
zero. Qualquer candidato só

pode cair na preferência do
eleitor quando contabiliza
pontos. Ou não é?

•

Patrimônio 1
'Voltando ao assunto: a coluna
sugere que agentes públicos em

cargos, comissionados, façam,
também, declaração pública de
bens quando deixarem as

funções, obrigados a que são
quando assumem. E que a

Justiça e o Tribunal de Contas
investiguêm o patrimônio de
familiares também relativo ao

tempo em que permanecerem
nos cargos.

Perguntinha
Será que na cartilha elaborada

pelo comando nacional do PT,
dando dicas sobre como o

presidente candidato lula da
Silva deve se comportar para
não cometer gafes, está escrito '

"não roubarás?" Ou será que os

ladrões do partido, que
fervilham em outras siglas
também, já foram todos

extirpados?

Patrimônio 2
o que não entendemos foi a

intempestiva explicação do chefe,
de gabinete da Comunicação,
Rivadávia Rassele, já que nota

publicada aqui traduziu quadro
genérico de casos conhecidos,
inclusive resetanoo em

investigações do Ministério
Público e Receita Federal..
Haveria casos de enriquecimento
ilícito na prefeitura de Jaraguá do
Sul? Pela reação, ... '

Confirmado
Uma das prioridades da aliança
PMDB/PSDB/ PFl é reforçar a

descentralização tornando-a
mais atuante e representativa.
Apesar dos ataques da oposição
continua sendo uma das

principais bandeiras de Luiz

Henrique. Nem poderia ser
•

diferente, E preciso dar empre-
gos para pefelistas, aumentar a

cota dos tucanos e, ainda,
agasalhar à turma do PPS.

•

Global Organizações. Contábeis Ltda
,

Av. Marechal, Deodoro da Fonseca, 1594 - Sala 7
Centro - Jaraguá do Sul

Tel. 3275-3036/3275-3725 - globcont@terra.com.br
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Opção 1
Com a ausência de
candidatura própria do
PSDB da região a deputado
estadual e federal, alguns
tacanos devem apoiar
candidatos do partido corn

. inserção no Vale. Exemplo
•

mais evidente é o deputado
federal Paulo Bauer,

, candidato à reeleição e
,

que, nas eleições de 2002,
.. foi o terceiro mais votado
..

,

em Jaraguá do Sul. A
..
Assembléia" Legislativa, a

postura dos tucanos varia.
Em ,Corupá, declararam
apoio a Bernadete
Hillbrecht, do PPS, por ser
a primeira e única
candidata do município e

f pelos dois partidos estarem

coligados na eleição para
r governador.

Rebate 2
Na quinta-feira, Justino,
presidente licenciado da Ujam
(União Jaraguaens' das

Associações de Moradores),
saiu em defesa da candidatura
de Camargo, afirmando que ele
tem apoio de pelo menos 16
das . 35 associações de
moradores do municíplo ..

Também disse que o petista é
nome de consenso dos

..

diretórios do PT da região: "E
.mentlra. O diretório de.
Guaramirim não definiu apoio
,

.

a nenhum candidato a deputado
federal. Um grupo apóia Carlito

(Merss), outros Assis (Francis
de Assis Nunes)", declarou
Evaldo Junckes.

Rebate 1
Indignado com a manifestação
de apoio do suplente de

vereador, Justino da Luz (PT),
ao candidato a deputado federal
Sebastião Camargo (PT), o

vereador Evaldo João Junckes, .

que, disputa uma vaga na

Assembléia Legislativa, rebate:
"Antes de falar na imprensa, ele
(Justino) deveria mostrar a ata
da assembléia da Ujam em que

1 foi deliberado apoio para o

Sebastião" .

I

•

Opção 2
I

•

Já em Guaramirim, o

diretório do PSDB ainda não

I i definiu, mas o presidente ,

da Câmara de Vereadores,
,

Marcos Mannes, e o ex-

li i presidente da sigla, Carlito .

Mannes, tomaram sua
<

decisão. Para deputado
estadual, vão apoiar Nilson

Gonçalves, de Joinville,
que pela terceira vez tenta
uma das 40 vagas da
Assembléia. Candidato em

1998 e 2202, foi eleito as

duas vezes. No meio da
semana, os três tucanos
estiveram reunidos em

,

I Guaramirim.

Reunião 1
Os candidatos a deputado
estadual Ivo Petras Konell'ê à
Câmara Federal, Luiz
Hirschen, o Luti, ambos do
PSB de Jaraguá do Sul,
participam hoje em

Florianópolis de uma reunião

geral da coligação Por uma
nova Santa Catarina (PSB/
PTB), com o candidato a

governador Antônio Carlos

Sontag, No período da tarde e

noite, Konell eLuíi realizam
visitas a lideranças políticas e

comunitárias regionais.

I
I
I
I
,
,

, I

•

, ,

, Estudo
O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) divulgou ontem o

perfil dos quase 20 mil
candidatos que disputam

; cargos eletivos nas
eleições de outubro por
perfil. Entre os

I:
concorrentes a presidente,

.

governador e senador, há
candidatos que. afirmam
apenas ler e escrever ou

que sequer têm o ensino
médio completo, Entre

" candidatos a deputado
federal, a metade tem curso

superior. O nível de

instrução cai ainda mais

quando se tratam de

I candidatos às Assembléias

: . Legislativas.

Reunião 2
A Associação de Moradores
do Bairro Estrada Nova realiza

, hoje, às 14 horas, uma
reunião para tratar das

..

prioridades para o bairro, E
um dos dez encontros que a

associação promove neste e

no próximo mês, A reunião
acontece na residência de
Carlos Lenkulkem, na Rua

.

Alcebíades Abelardo
Verbinem, 345.

"

merece MAIS comodidade
IO�X inicial ao 'ili

tamento ortodôntico, todos o�

, 9to�'0�k� \
�alizados jaqui mesmo na

.�
. bMais, em�s .' instalações, que além de

j" i

derna$�ão bem I
"

lizadas, no centro da cidade,
.i ' ,-

� �i�
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Só fALTA LHS: DOS OITO CONCORRENTES, SETE JÁ CONFIRMARAM PRESENÇA

CAROLINA TOMASELLI

,

� Será na terça-feira,
a partir das 11 horas,
com transmissão em

rádio e no canal 21

]ARAGUÁ DO SUL - O
eleitor de Jaraguá do Sul e região

.

poderá conhecer as propostas
dos candidatos ao governo de
Santa Catarina direcionadas

para O Vale do Itapocu. A Rádio
Brasil Novo promove, na terça
feira, o primeiro debate na

região entre os postulantes ao

cargo máximo do Estado, com
transmissão simultânea em

. rádio e televisão, no canal 21
do sistema a cabo. Até ontem à

tarde, sete dos oito candidatos
confirmaram presença, com

exceção de Luiz Henrique da
Silveira (PMDB). Mas, segundo
informações da coordenação da

campanha, está prevista na

agenda do peemedebista a vinda

para jaraguá do Sul na terça
feira', data que marca o

aniversário dos 130 anos do

, município.
O debate, com duas horas de

duração, começa às 11 horas. Na

•

CESAR JUNKES
9'-:�aas· .,

,
,

Dobradinha
Candidato a deputado estadual, o ex-vereador Tadeu do
Nascimento (PT) declarou apoio ao petista Sebastião Camargo,
que concorre à Câmara Federal, durante inauguração do comitê
de campanha, na quinta-feira, São Bento do Sul. Os dois são

ligados ao movimento sindical. Camargo é coordenador regional
.

do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, hoje licenciado'
por causa da campanha. E o ex-vereador foi presidente do
sindicato moveleiro daquele município por 13 anos e também

,

ligado à CUT (Central Unica dos Trabalhadores). O PT da região
de São Bento não tem candidato a deputado federal. Além de

Camargo, Tadeu também apóia Carüto Merss (PT), que tenta

reeleição.

Luiz Henrique ainda não confirmou presença, mas deve estar na cidade
,

primeira parte, cada um dos
candidatos terá dois rninutos

,

para apresentação. No segundo
bloco, eles terão quatrominutos
para falar sobre dois temas,
optando entre segurança

pública, saúde e economia, com

dois minutos para cada assunto.
As propostas para Jaraguá do Sul
e região serão apresentadas em

seguida, também com dois
minutos para cada um. Na

quarta parte, o efetivo debate,
com perguntas elaboradas pelos

,

candidatos e dirigidas ao� ;1

concorrentes, com direito a �

réplica e tréplica. Ao final, el�s ,

terão novamente dois Ininut�s r

cada para encerramento.
Além do candidato qà I

reeleição, Luiz Henrique, outr�s -)
dois principais nomes das ,

eleições de 2002 voltam à .:

disputa: Esperidião Amin (PPr),
derrotado em segundo turno "

por Ulna diferença inferior a 1% ,fi
dos votos válidos, e José Fritseh d
(PT), ex-ministro da Pesca que -I

,

obteve no primeiro turno '.1

27,33% dos votos, ficando eolll r,

terceiro lugar, atrás de Luiz
Henrique, com 30,08%. Corn,a
imposição da cláusula �e
barreiras, que obriga os partidss
a obterem 5% dos votos válidos
à Câmara Federal em pelo
menos dez estados, outros cinco

partidos concorrem na eleição
para governador. O PSB com

Antônio Carlos Sontag, o

PSOL com joão Fachini, o PDT
com Manoel Dias, PTC com

Elpídio Neves e PSDC, com

César Alvarenga.
. I

A RBN também pretende
promover um debate entre os

candida tos ca tarinenses ao

Senado, ainda a confirmar.

Bernadete inaugura comltêde campanha amanhã em Corupá
"

CORUPÁ Primeira
candidata a deputada estadual
do município, a presidente da
Câmara de Vereadores de

Corupá, Bernadete Hillbrecht

(PPS), inaugura amanhã, às 16

horas, seu comitê de campanha,
que estará localizado na Rua
Otto Hillbrecht, 133, na

localidade de Bomplant. No
evento, ocorrerá a distribuição
de adesivos para veículos, que
integra o material de campanha.

.

Também estão previstas novas espera conquistar o eleitorado
, .

filiações ao diretório municipal feminino, que na região passa
do partido. de 65 mil, de um universo

Berriadete dispu ta pela aproximado de 180 mil eleitores.

primeira vez uma das 40 vagas "Esta será minha bandeira de
da Assembléia Legislativa. Em campanha", disse, quando da
2004, participou pela primeira ocasião da homologação da sua

vez de uma eleição e foi a candidatura pelo diretório
vereadora mais votada, com 511 estadual.
votos. Na condição de única' .N a semana passada, a

mulher candidata a deputada vereadora recebeu apoio do
estadual no Vale do Itapocu e diretóriomunicipal do PSDB de
confiante ern sua campanha, ela Corupá. Os tucanos não terão

candidato a deputado estadual
nestas eleições, e estão coligados
com PPS na eleição para

governador, junto com o PMDB
e PFL. Além de Corupá, o PPS
tem diretórios em Jaraguá do Sul

•

e Guaramirim, todos fechados
em torno da candidatura de

Bemadere, que em agosto do ano

passado deixou o PMDB e

ingressou no PPS, fundando a

comissão provisória do partido
no município, que hoje preside,

Aciag e pretelíura implantam Programa de Desenvolvimento
GUARAMIRIM - A Aciag

(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

, ,

Guaramirim), em parceria com

a prefeitura, está implantando
o Programa de Desenvol
vimento Econômico Susten
tável do município. O

programa, que vai envolver
todos os setores da comunidade,
tem como base o planejamento
implantado na cidade de

Maringá (PR), considerado
modelo por ter impulsionado o

" A '

crescimento ecoriormco

daquela cidade. Na manhã de

ontem, o presidente da Aciag,
Orlando Satler, acompanhado
de diretores da entidade foram
recebidos pelo prefeito Mário

,

Sérgio Peixer para decidir os

próximos passos do projeto.
Ficou definida a contratação de

/,

DIVULGAÇAo

.

,

Representantes da Aciag e da prefeitura estiveram reunidos ontem
.

'

•

A

técnicos da Associação Etp,
presarial de Maringá que atu

)

arão diretamente no município
de Guaramirim,

, !

O presidente da Aciag,
Orlando Satler, informa que
duas etapas já foram cumpridas:
a sensibilização da classe

política e empresarial e.a criação
e organização do programa. "Na

,

segunda quinzena do mês' de
agosto será realizado um

workshop para trabalhar as

diretrizes do município e validar
o cenário de Guaramirim, cow
participação de toda cidade civil
organizada". O presidente da

Fundação Empreender, Adria'
no Zimmermann, informa que
uma nova viagem aMaringá está
marcada para o dia 31 de julho,
desta vez com a participação dos
coordenadores do programa,

•
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DRAMA: GIANE TEM OITO ANOS DE IDADE E HA QUATRO ESTA NA UTI

•

•

,DAIANE ZANGHELINI

I.

,Il> Equipamento custou

"R$ 32 mil e foi doado
,

� jela empresária
� laurita Weege

s

s

]ARAGUÁ DO SUL - A

pequena Gíane Samara Serpa,
oito anos, deixou de olhar a vida
':htravés do vidro da janela por

,hlg\1ns' instantes na tarde de
.ontern. Ela, que há quatro anos

t éstá internada naUTI infantil do

.Hospítal e Maternidade Jaraguá,

.tecebeu uma cadeira de rodas
" especial paraUTI, equipada com
tespirador, monitor para medir a

, freqüência cardíaca e torpedos de
, ar comprimido e oxigênio. Giane

r

, é tetraplégica e se alimenta quase
.que exclusivamente através de
, umasonda.

"Tivemos muitas dificul- '

dades para conseguir essa cadeira
adaptada, pois não encontramos
i uma igual a essa em lugar ne
rnhum. A estrutura foi montada

por uma empresa especializada de
�Blumenau, o respirador é de Porto
; Alegre (RS), os cilindros são de

· (São Paulo/SP e o monitor é de

Curitiba/Pk", comentou o,

anestesistaAmélio Alfredo Lissi,
um dos idealizadores do projeto.
A cadeira custou R$ 32 mil e

o dinheiro foi, doado pela
empresária Laurita Karsten

, .

ICWeege.A voluntária da entidade
r Oase Voluntárias da Saúde e uma
t das responsáveis pelo projeto,
,. (L'

A •

tres anos e meto.

,
,

1

Os pais de Giane agora sonham com a possibilidade de levaramenina para passarum final de semana em casa

Beatriz Leitzke, lembrou que a

equipe estava lutando para

conseguir a cadeira desde o mês

de março. O diretor adrni
nistrativo do hospital, Hilário
Dallmann, ressalta que a cadeira
não é exclusiva e poderá ser usada
por outras crianças internadas.
Ele cita o exemplo de uma criança
de dois anos, que há dois está na
UTI infantil em virtude de uma

doença muscular degenerativa.
A pequen� Giane ficou

. tetraplégica após um acidente de

carro, 110 dia 23 de fevereiro de
•

2002. O pai da menina, Moacir

Serpa, 36, contou que ela perdeu
a sensibilidade e os movimentos

dos braços e das pernas por causa
de um atropelamento na frente
de casa, na Vila Lenzi. A menina

não olhou para os lados antes de
atravessar a rua e o motorista do
carro não teve como evitar o

atropelamento. "Ela foi arrastada
debaixo do carro por seis metros

e sofreu várias luxações e paradas
respiratórias, além de atrofia
medular", explica Moacir, que,
trabalha como instrumentista

cirúrgico no hospital.
Para os pais de Giane, o

equipamento pel Illite amenizar

uma dor que já se arrasta pormais

de 1.600 dias; já que a menina

poderá passear no pátio do

hospital e ver a realidade além das

paredes brancas da Unidade de
,

Terapia Intensiva. "E um presente
e, ao mesmo tempo, uma surpresa
para nós (pais), que há 15 dias
soubemos da luta dos colegas do
hospital por essa cadeira. Só
temos que agradecer às

voluntárias da Oase, a todos os

profissionais da UTI e a Deus,
principalmente", completou o

pai, emocionado. A mãe da

menina, a dona-de-casa Eliane

Serpa, 33, disse que seria

maravilhoso se Giane pudesse
passar um dia em casa, na

companhia do irmão caçula, de

I

.Pslcóloqos discutem na capital suas contribuições para o SUS
· I
,

não é tratar da doença, mas sim,'
intervir na vida do indivíduo

para a sua qualidade de vida",
argumentou.

O psicólogo sanitarista e

doutor em saúde coletiva, Túlio
Batista Franco, destacou que é

preciso formar um outro modelo
de assistência, que veja o

indivíduo em sua integralidade e

não numa visão reducionista. "O
tratamento dos problemas de
saúde commedicamento parte do
entendimento que a doença está

instalada no corpo. Mas, o eixo
,

do discurso deve ser o da
mui tip r o fi s s i o n a I i dad e,
reconhecendo que saúde se refere

,

a problemas complexos e que
necessitam de diversos saberes

para sua resolução", defendeu,
acrescentando que "não existe

auto-suficiência do profissional
d .ide"esau e .

O presidente nacional da

Associação Brasileira de Ensino
em Psicologia (Abep), Marcos
Ferreira, destacou que o I Fórum
é uma "fonte importante para
tratar a orientação da formação
dos psicólogos" e evidenciou que
"Santa Catarina tem sido um

arsenal de colaboração para a

Abep". A conselheira do
Conselho Federal de Psicologia
(CFP), AnaMaria Pereira Lopes,
adiantou que no final do ano o

CFP espera ter construído uma

agenda do que a Psicologia fará e

como fará para avançar o SUS".
O I FórumRegional de Psicologia
e Saúde foi precedido por nove

eventos preparatórios, que foram
realizados entre março e junho.

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI) Deise Maria do Nascimento, o I
Fórum faz parte do esforço da

psicologia brasileira de avançar
ern seu compromisso social. "O
Sistema Conselhos está

preocupado em atender às

urgências nacionais", enfatizou.
Luiz Antônio Silva, diretor de

Vigilância Epiderniológica,
representante da Secretaria de
Estado da Saúde na abertura do
evento, ressaltou que é preciso
pensar "qual o SUS que queremos
e quem pode e deve conduzir as

políticas públicas". Disse ainda

que "saúde não é somente

consumo demedicarnentos e alta
tecnologia", informando que

apenas 13% são investidos na

atenção básica, o restante, em

tratamentos de média e alta

complexidade. "O desafio do SUS

t

·

- A contribuição técnica e
•

, política dos profissionais da

(J:Psicolog�a para melhorar o.

Sistema Unico de Saúde (SUS)
está em discussão na capital no I
Fórum Regional de Psicologia e

Saúde Pública. O evento,

organizado pelo Conselho

Regional de Psicologia de Santa
\

tatari11a (CRP/SC), começou
, , .

ontem' (21) e termina hoje,
('r,- ,

quando os cerca de 200

participantes vindos de todo o
" Estado definem as propostas que

· ,

� Santa Catarina vai apresentar em
• Brasília, 119:: mês de outubro,
-

durante o I Fórum Nacional de

("Psicologia e Saúde Pública
í

promovido pelo Sistema
,

Conselhos.
fI

Para a presidente do CRP/SC,
,

,c ,

•
,

-r1r-- _.

;,

trensporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
•

PARA JOINVILLE COM MICROONIBUS
'

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

ENERGIAlEXATHUM

Oração dos Aflitos
"Aflita se viu a Virgem Maria aos pés
da cruz. Aflita me vejo eu. Vaiei-me
Mãe de Jesus. Confio em Deus com

todas as minhas forças, por isso,
peço que ilumine meus caminhos,
concedendo-me a graça que tanto

desejo. Amém." (Reze durante três
dias e faça três pedidos: um

impossivel e dois difíceis, no quarto
dia publique essa oração)

f
I

,

•

Ligue: 3370-4888 / 9184·9988 com Luciane
•

./ •

•

I

•
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• CORREIO ECONOMICO

,

Sadia/Perdigão ,

-,
,

,
!
I

. ,

Depois de duas negativas, a Sadia decidiu cancelar i
definitivamente sua oferta de compra do controle da Perdigão. I

- ,

Documento neste sentido foi enviado na tarde de ontem, dia 21, ;
!

à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Na primeira oferta feita i
a Sadia se comprometeu a pagar R$ 27,88 por ação da Perdigão. i
Depois, a oferta foi reajustada para R$ 29 por ação. Mas nas

'

duas vezes houve oposição dos acionistas que controlam 55% !
do capital da Perdigão, formado pelos grandes fundos de pensão :

e pela fabricante de motores Weg. !
Através de sua assessoria, a Sadia afirma que continua !
empenhada na criação de uma empresa global, mas que agora ;
isso não passaria mais por uma negociação com a Perdigão.

.

t ,

,

!
,

Esse índice vale para quem
'

tem data-base para aumento
.

salarial em junho e defasagem:
de 60 dias para repasse às i

,
,

prestações. Quem tem data- �
base em julho e defasagem de i30 dias terá reajuste de '

,

5,58%.Os percentuais de :
reajuste incluem a variação do:
índice de atualização do saldo i
devedor nos últimos 12 meses I

e o índice de produtividade de I'
,

3%, de acordo com o i
estabelecido pela resolução !
1980 do Conselho Monetário :

,

Nacional. i

Pessimismo Validade
,

O Indice de Confiança do
Empresário Industrial
(ICEI)! divulgado ontem

pela
,

Confederação Nacional da
Indústria (CNI), mostra que a

confiança do empresariado
caiu para 52,9 pontos
neste mês, contra 55

pontos apurados em abrll.
O pessimismo é maior
no segmento das
médias' e pequenas
empresas, onde o ICEI

despencou de 53, em abril,
para pO,6 pontos.

ill>

Os grandes
'Entre os grandes
empresários, a confiança
permanece elevada, embora
tenha tido leve queda de 58,9

'

para 57,6 pontos. A falta
de otimismo do médio
e pequeno empresário
com a evolução dos
negócios revela a

percepção do setor sobre o'
ambiente atual do
desenvolvimento. A
queda do ICEI aponta

Prazo
,

O presidente da Anac (Agência:
Nacional de Aviação Civil), :
Milton Zuanazzi, afirmou ontem
que a Varig terá 30 dias para :

,

retomar as linhas a partir da :

homologação da venda da
companhia para a VarigLog.O
leilão da companhia ,

considerou as rotas que a Vari�
tinha em maio. Elas foram

"congeladas" por decisão ,

judicial para manter o valor da:
empresa até o leitão. Segundo
Zuanazzi, a agência vai
cumprir a lei, tão logo seja
liberada pela Justiça. A lei
determina que qualquer
companhia aérea tem que
devolver as rotas se deixar de: .

operá-Ias por mais de 30 dias.'

•

que a economia

brasileira terá

recuperação mais lenta do
que era esperado. De acordo
com o estudo, as médias
e pequenas corporações não

conseguiram encontrar

soluções para a retomada
do creScimento. Ao mesmo

tempo, seus dirigentes têm

pouca esperança de que isso
venha a ocorrer nos

próximos seis meses.

Recontratações
A ministra-chefe da Casa Civil;
Dilma Rousseff, afirmou ontem
que a VarigLog "comprometeu
se" a recontratar funcionários r

demitidos, à medida que for I
recuperando sua oferta de :
võos e a participação no

,

mercado.O objetivo do governo
durante todo o processo, disse
a ministra, foi "reduzir ao

-,

máximo a dispensa de ,

,

trabalhadores", o que culminou
no acordo com os

compradores da aérea. "Há o

compromisso da nova

empresa no sentido de que
•

toda a expansão dela será
preenchida com trabaíhadores
da Varig."

Reajuste
Conforme orientação do
Banco Central, da Caixa
Econômica Federal e da
administradora do Fundo de

Compensação das Variações
Salariais (FCVS), os contratos
de financiamento imobiliário
vinculados ao Plano de
Equivalência Salarial por
Categoria Profissional, nas

modalidades plena e parcial,
terão em agosto reajuste de
5,69%.

•

"

• INDICADORES ECONOMICOS'.
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

,COMERCIAL 2,197 2,199 " COMPRA VENDA

PARALELO 2,307 2,400 It 2,782 2,784

TURISMO 2,133 2,293 "
PESO (Argenllna)

I 0,711 , 0,711

'. BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇAo

It BOVESPA 35.510 -0,94%
It DOW JONES (N. York) 10.868 -055% _

It MERVAL (B. Aires) 1.620 -112%

• NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39",1,

0,712

•

CUB maio
,

,_

,

f
,

.

,

,

i
I
,

,

,
,
f

I
,

II

I
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SOLUÇÃO: CONVERSAS SERÃO GRAVADAS

\

•

• •

KELLY ERDMANN

- ,

.... Chamadas telefônicas
e deslocamentos sem

, necessidade já fazem
.parte do cotidiano

]ARAGUÁ DO SUL - Nos dois

·

últimos meses, o Samu (Serviço
::- ,

de Atendimento Médico de

Urgência) recebeu mais de
.

.

cinco mil ligações originadas
·

sem necessidade. Por dia, a
< .....

":plédia é de 500 telefonemas
,

.,.. ,..,-

-mutets ou que, nao sao
•

.
adequados ao trabalho realizado
'pela equipe médica do 192,
responsável pela assistência aos

Y

municípios da região norte do
Estado.

Segundo o comandante do

Corpo de Bombeiros de Jaraguá
o Sul, Maicon Leandro da Costa,
mesmo com a integração dos
dois grupos, cada um tem

. atribuições próprias. Cabe aos

'enfermeiros, socorristas e

médicos do Samu, atender casos
clínicos emergenciais que

,

indicam risco eminente de
morte. Nesta categoria, estão

inclusas as crises hipertensivas

• •

CESAR JUNKES

enfermeiros até a resolução do
caso, de acordo com a

necessidade. O problema é que
"a comunidade está acostumada
com os bombeiros, onde á
assistência é imediata, e não

entende que o Samu faz a

triagem da gravidade dos casos,
sendo que muitos não precisam
nem ir ao PS", explica o

comandante Maicon.

Segundo a enfermeira Leila
Martins, é comum encontrar

� ,

pessoas que nao acertam a

regulação, feita em Joinville. Há
circunstâncias, inclusive, onde
pacientes alegaram ter sintomas

graves e quando a ambulância

chega ao destino indicado, a
. ,..., ,.., . .

situaçao nao exigra o

atendimento urgente.
Para evitar reclamações e

trotes, bombeiros e. SalTIU

trabalham, a partir do final de

julho, com equipamentos
identificadores de chamada e

gravadores de conversa. Quem
entrar em contato sem

necessidade corre o risco de

responder a processo judicial e
ser obrigado a arcar com as

'

despesas de combustível, por
exemplo.

Bombeirospedem quepopulação façauso racionale evitechamadasdesnecessárias

e de problemase cardío-
. /'. . . .-

respiratortos, mtoxicaçoes e

choques elétricos.

Já os bombeiros devem ser

chamados em acidentes de
A' ,. •

transito com vitimas presas nas.

ferragens, incêndios e situações
clínicas que não exigem
medicação urgente, podendo
esperar o atendimento em

()iCREA-SC realiza Seminário de

, ,:.. ]ARAGUÁ DO SUL - Encerra

I $toje, em Jaraguá do Sul no hotel
.

I Vale das Pedras, o 3° Seminário deI

íÂtendentes do CREA-SC. O

.íF)rincipal objetivo é padronizar os
,'Serviços de atendimento ao

1íúblico e aos profissionais, além
:ilie promover a integração entre os

'(funcionários. Participarn do

,evento, cerca 40 funcionários da

rsede, inspetorias, escritórios e

postos de atendimento de todo o

estado. O treinamento dos
atendentes é uma das prioridades
do encontro. Durante toda sexta

feira os departamentos de

Processo, Informática e: Técnico

.passaram instruções para os
. ,

.

participantes. Hoje, será a vez dos

departamentos de Recursos
Humanos e de Atendimento.

Faleceu às 03:30h do dia 21/07, a senhora Clellia Bonalli, com idade'
de 78 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Assembléia de

.

Deus e o sepultamento no cemitério Municipal de Guaramlrirn.
Faleceu às 08:00h do dia 21/07, o senhor José Valdir Planinscheck,
com idade de 58 anos.O velório foi realizado na Comunidade São Luiz
Gonzaga e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

O recadastramento dos

profissionais é um dos pontos mais

importantes. Ele inicia emagosto,
em âmbito nacional. Até
dezembro de 2007, todos os

profissionais registrados no

sistema Confea/CREA do Brasil
terão que efetuar o recadastra
mento. A meta do CREA-SC é

terminar o processo até julho de
2007 e em breve os profissionais
estarão sendo convocados.

Também faz parte da progra

mação uma palestra sobre Segu
rança 110 Trabalho, ministrada
pelo Senai, e uma apresentação
sobre a Caixa de Assistência do
CREA-SC. Em todo estado, o
CREA-SC possui 20 inspetorias,

. . ,. . . .

oito escntonos regionais e quatro
postos de atendimento.

Momentos significativos na

Educação Marista

O CORREIO DO POVO

"

• OCORRENCIAS POLICIAIS

Desacato
Na madrugada de ontem, 21, por volta das 4h30, G.S.R., 22
anos, dirigia de forma perigosa pela Rua Cristina Henriconi
Marcatto, no Bairro Jaraguá Esquerdo, nas proximidades de onde
mora. Na frente da casa dos pais, ele ofendeu os policiais e

acabou sendo escoltado até a Delegacia.
•

Assalto
À meia noite e meia de
ontem, 21, A.a.a.
sofreu hematomas na

cabeça depois de ser
assaltado e agredido no

Terminal Urbano de
,

Onlbus, na Av. Getúlio

Vargas, Centro de .

Jaraguá do Sul.

Flagrante'
M.A.A" natural de Varginha/MG, foi

. preso em flagrante, na quinta-feira, por
furtar quarto frascos de sabonete

,

líquido e dois de condicionadores de
cabelo do Supermercado Lenzi, no

Bairro Vila Lenzi, em Jaraguá do Sul.

Depois de detido por populares que
viram o crime, ele ainda tentou fugir,
mas, os policiais o abordaram e

encaminharam à Delegacia,

.• ,FALECIMENTOS

pronto socorro. Isto porque,
eles não têm autorização para
fazer qualquer procedimento
invasivo, ao contrário da

equipe do SalTIU.
Como o serviço deles é

regulado por um médico 24
horas ao dia, os pacientes são

acompanhados desde o

. momento da chegada dos

.

r
,--, 0'_0' , ...·····00.' '0.00""0". ···'.···0·0_0· 0 ....•... '0 ....0_._.. ' ... 0._'0 ,·

.. _.._....'._00'.._ o_co_,,__o..
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'''''''J,Â' LEILÃO SUBSEÇÃO teares circulares, modelo 1"1108, com inversoreKit i
t .·1 JUIfJUDICIÁRIA DE JARAGUÁ laicra. ano 95, diâmeíro 32 , finura 24, Tear circular,
er O� mod, I 1108, ano 96, diâmetro 32", finura 24", 02

DO SUL VARA FEDERAL teares circulares, modelos J05, ano 91, 02

2' L '1- '26IJULHO/2 006 -09'00 h' AQUEM aparelhos de tingimento, marca Nazareth, Máquina i
-

el ao. '.

_

oras rebarbadora de peças, de borracha, lixadeira de !MAIS�FERTAR, DES�EQUE NAO.A PR�ÇO VIL. cinta, Máquina de sotda MIG, Empilhadeira Hyster, I
Lo�al..R,Amazonas, n 60, Centro, Jaragua do Sul. Lixadeira de cinta; Globo cozínhador de doces, com jLeiloeiro. VICE�TE ALVES PEREIRA NETO -

capacidadede250L,' '. !

LEILO,EIRO PUBLICO OFICIAL E RURAL VElcULOS: Veiculo FORO/DEL REY SELINA, im a t r i c u l a ,Jucesc AARCI028 SIT/E Veiculo VWIParati GL 1,8,. Caminhão com, ,.
,WWW,a9êDcla'j'!llao,com,br·Fone(47) 3026,1615. carroceria boiadeiro, marca VW/8, 120, anolmodelo

'

NOS BENS'RELACIONADOSABAIXO:
, 2001/2001, a diesel.

Faz saber Igualmente que .nos processos em cue e DIVERSOS: (70) jogos de faca para triturador, Mesa ,

Exequente o Instltut,o Naclon�1do Seguro Soclal- seco térmica para secagem de estiramento de IINSS, a arremataçao podera ser parcelada, de couro, 09 conjuntos de aparelhos de metais para:
, acord� corn a LeI9,528: de 10/12197, que deu nova louça bidê, Balança marca Filizola, 600 quadros i
redaçao ao art, 98 da Lei 8,212/91

, para estamparia, 600 jogos de fotolitos, 391 ,00m de i
Faz saber Igualmente que nos processos em que e tecido 100'1, algodão, 76 quilos de malhas,
Exeqüente a Fazenda Nacional, a arrematação confeccionadas (camisas pólos, camisetas, i
também poderá ser parcelada, de acordo com a bermudas, calças de moletons, conjuntos de:
Lei 9,528, de 10/12/97, que deu nova redação ao art, moletons, etc., 22,000tijolos de seis furos,

. 98 da Lei 8,212/91, com a Portaria n' 262, de INFORMATICA: mícrocornputador Duron,
11/06/2002, da Procuradoria-Geral da Fazenda Mcrocomputador Pentium,
Nacional, e com a Lei 10,637, de 30/12/2002, que no OS BENS RELACIONADOS ABAIXO NÃO

.

seu art, 24 alterou o art, 3' da mencionada Portaria, PODEM- TER O VALOR DA ARREMATAÇAO !
IMÓVEIS: 1) Terreno na Estrada Caminho PARCELADO
Pequeno, M�nicípio de Corupá, contendourna área IMÓVEIS: 1) Terreno, área de 441 ,00m', na cidade
de 42,585m', parte dos imóveis registrados n�sta de Jaraguá do Sul, localizado na R. '320 Rudolfo IComarca sob n's 3,790 e 31,241, L 3,P, Imovel Sanson, dístante 29,50 metros da EsquinacomaR, i
registrado no Livro 3,R, de Transcrição das 10, Edificado um prédio em alvenaria, com área total
Transmissões de Imóveis, sob o n' 34,751, do CRI de aproximadamente 600,00m', Cadastrado no
de Jaraguá do Sul. 2) Terreno neste Munioípio, nos C,R,1. sob o nO 8,634 em nome de Plácido Gorgese
fundos do lad9 impar da Tifa Schubert, com a área Anésia Gorges, 2) Terreno nesta cidade, no lado.
de 125,000 m'. Matriculado no CRI da Comarca de impar da R, 416-Jaíme Gadotti, matriculado no CRI i
Jaraguá do Sul sob nO 5.407, do livro 2, 3) Terreno sob n'38,520, área de 508,20 m', sem benfeitorias,
com área de 18.587,1 0ill' , situado no município e 3) Terreno nesta cidade, no lado ímpar da R, 416·
comarca de Guaramírim, localizado no lado Jaime Gadolti, matriculado no CRI sob n'38.521,
esquerdo da BR 280, entre o Km 52 e 53" S,obre o área de 518,00 m', sem benfeitorías. 4) Terreno

Imov,el encontra,se, edlfi�ado, com ave�açao, um nesta cidade, no lado impar da R, 416,Jaime I

galpao oealvenaria com area de 3, 180m, conforme Gadolti, matriculado no CRI sob n' 35,183, distante
" matrícula: no CRI de n� 7,535, na Comarca d; 71,50 metros da esquina com a R. 492 Elpídio.
-Guaramirim. 4) Terreno, area totat de 79:319,50m, Martins, área de 505,40 m', sem benfeitorias, 5)
com benteltorias. sltuad? nos fundos ?O lado par da Terreno neste Municipio, no lado impar da R, Pastor
R, Ano Bom, em Corepá, Sobre o imóvel encontra- Albert Schneider, B, Rio da Luz, contendo a área de

,

se uma �onstrução a,verbada com área de 2,850 m', sem benfeitorias" Imóvel matriculado no
.

i 2,435;17� e mais uma area de aproxlmadamen!e CRI da Comarca de Jaraguá do Sul sob o n' 30,445, .

i 360m �ao averbada, que corresponde a tres 6) Terreno com área de 146,000m', Imóvel objetada
! edficações distintas. O terreno tem ainda outras matrícula n' 1 ,395 do CRI de Guaramirim. 7) Terreno i
i benfe,ltonas como �asa de, força, guanta, áreas de

nesta cidade, no final da R, Guilherme Lessmann,
i estacionamento, alem de ar�a com terraplanagem área de 27,163,43m2, sem benfeitorias, na

! para receber nova consíruçào. O Il11óvel encontra- matrícula n'30,707,
.

! se cadastrado no CRI de Jaragua do Sul com a VElcULOS' U
.

I GMIM Sl/E I! matrícula n' 26,463,
.

.

m vercu o onza , p acas

/ �AQUINAS E EQUIPAMENTOS: máquina de
OS 9099, ana/mod, 1987/1988, RE�AVAM I

I costura industrial, máquina de �ostura industrial �5:J��:��n�: bom estado de conservaçao e em

I Overlock, maquina Injetora de plásticos, Serra
OS EDITAIS COMPLETOS COM TODOS OS

i
circular despontadelra: Serra circular, marca

BENS ESTÃ,O A DISPOSiÇÃO ATRAVÉS DC)
r Caracol CA, 1, Furadeira de bancada, Prensa

SITE'
'

I
' b': manual, 06 máquinas destopadeiras. semi, . WWW.ag_eDCIª.ell<!l:Lcoffi •.J

r automáticas, 02 teares circulares, modelo 11108, 02

Foram muitos os momentos significativos que
contribuíram para a formação integral dos alunos do
Ensino Fundamental II - (sa a sa série) e- Ensi,no
Médio do Colégio Marista São Luís neste 1 °

Semestre.
Entre estes, podemos destacar a forma como foi
encaminhado o conselho .de classe participativo do
2° bimestre, onde os: alunos juntamente com os

professores e equipe pedagógica puderam em dois
momentos parar para avaliar o processo de ensino

aprendizagem. '

O primeiro momento foi realizado em sala de aula

juntamente com o professor regente onde os alunos
refletiram o processo de ensino aprendizagem do
bimestre e elaboraram um relatório.
Na segunda etapa, foi utilizada a dinâmica da roda,
envolvendo alunos, professores, equipe pedagógica
e direção.
Cada professor teve a oportunidade de dar e seu

parecer da sala quanto ao desempenho escolar. O
líder de sala representando os alunos repassou-

relatório da avaliação realizada e ao final alunos e

professores elencaram propostas que irão contribuir
na melhoria da aprendizagem para o 2° semestre.
No Marista a construção e a penciceçêo coletiva é
um exercício constante.

Atropelamento
a ciclista D.A.F., de 18
anos, foi atropelado por
um automóvel na

quinta-feira, 20, por
volta das 22h40. a

jovem teve apenas
escoriações nos braçOs
e nas pernas.

, Furto
Na quinta-feira, 20, por volta das 17h,
M.F. foi descoberto tentando vender
uma micro-câmera colar com
infravermelho na mesma loja aonde
havia furtado o equipamento, dias
atrás, Junto com ele, também estavam
o suporte da câmera e um controle de
portão eletrônico, possivelmente do
próprio estabelecimento comercial.
Segundo informações, M.F. morava no

andar acima da empresa.

Sem documento
° menor de 18 anos,

M.B.M., foi abordado
em uma blitz na noite
de quinta-feira passada,
20, em Jaraguá do Sul.
Ele conduzia um Corsa
e não tinha carteira de

habilitação. Por causa
disso, foi autuado .por
infração de trânsito,

Acidente
Na Av. Marechal Castelo Branco, em

Schroeder, U.R.B., 49 anos, precisou
ser atendido pelos bombeiros, depois
de ter sido atropelado por um carro. O
pedestre teve ferimentos na cabeça e

nas mãos.
.

I
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I
I JULIMAR PIVATTO

I

� Jaraguá do Sul
i venceu Tubarão

I por 6x4 e garantiu
i J I o primeiro troféu

: ]ARAGUÂ DO SUL _ Foi um

I jogo digno de uma final. O futsal
I

I'
,

di mascu 1110 precisou a

prorrogação para conquistar o

primeiro troféu da 6a Olesc para
[araguá do Sul. Depois de empatar
no tempo normal em 4x4, num

'I jogo com duas expulsões, o time
I jaraguaense teve garra e fez 2xO
I

! na prorrogação, ficando com a
I

! medalha de ouro. Foi a primeira
I

i vez que a cidade conquistou o

II primeiro lugar na modalidade. O
terceiro lugar ficou com Ioínville,

! que goleou São Miguel do Oeste, ,

I

por óx l.
"Estava correndo atrás deste

i título faz tempo e estava sempre
I batendo na trave, Foi uma vitória
i "

de todo o grupo, que desde o

começo do ano se empenhou
,

li para conseguir este título", disse
- o técnico Augustinho Ferrari. O

capitão Gilson fez coro com o

I, treinador. "Ninguém acreditava
,
,

:"t'. I""

", ,_

:. -

.

,',- _.�-" "

,

,
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;' Basquete masculino luta, mas
I

:: perde o título para Blumenau
, ,

�: ]ARAGUÂ DO SUL _' Ginásio
"

,�. completamente lotado para
,

;;acompanhar a ,decisão do

":basquete masculino entre
,(

•

9' [araguá do Sul e Blumenau. O

,

público saiu satisfeito depois de
· assistir a uma grande partida
p. -

,o em que os blumenauenses

o,levaram a melhor e venceram

01 por 63x59. O terceiro lugar
,; ficou com joinville, que bateu

,

.

er Xaxim por 80x5 7. "O time foi
� ,

• �r guerreiro. Só faltou o título
,

tç ,
• "

,

"

para coroar estes me,n1nos ,
, i '

.i; disse o técnico Milton Mateus

:': depois do jogo.o,

I
ôí Ele também elogiou bas-
� \

, oi tante a torcida que cornpa-• •

,� ,

10
-'

81

()f

,n

: 2.f

'M
; in

I
c

,

•

receu no Ginásio Arthur
,Müller. "O basquete sai

fortale-cido daqui hoje. Ver
este ginásio lotado nU1U jogo de

,

basquete é emocionante", disse
o treinador, O jogo foi decidido
apenas nos últimos segundos,
quando Blumenau converteu

quatro lances livres. As
meninas do basquete jaragua
ense perderam, mais uma vez,

nos detalhes. Ontem quem
levou a melhor foi Blumenau,
que fez 41x38 e faz a final da

competição hoje contra

Joinville. Às 9h30, no Arthur

Müller, Jaraguá do Sul disputa
o terceiro lugar contra São José.

Jogadores de Jaraguá do Sullamentam a derrota para Blumenau
,

•

•

•

J

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

,

• M ,.. , "

- � , ""' ;t�, � � *,

RÁDIO Al.1
10fO

JAQAGUÃ
W\NW}"arar uaarn.corn.br

u T

•

Natação masculina fica em

segundo e feminina em sétimo,
PIERO RAGAZZI DE FREITAS '

-

]ARAGUÂ DO SUL _ Com 87 estivemos apenas com quatro
pontos,JaraguádoSúlficoucom nadadoras", comentou. [araguá
o segundo lugar na natação do Sul conquistou sete

masculino da 6· Olesc. Os .rnedalhas, sendo uma de ouro,
comandados de Ronaldo duas de prata e três de bronze.
"Kika" Fructuozo ficaram atrás' O ouro foi para Otávio
de [oinville, que fez 142. Azevedo, nos 100m borboleta.
Blumenau ficou em terceiro VÔLEI _ As meninas de
com 79,5 pontos. No feminino, Jaraguá do Sul ficaram com a

-

a equipe jaraguaense terminou medalha de bronze, no vôlei
em sétimo lugar com 24 pontos. feminino. Elas bateram-

•

O troféu ficou com Blumenau, Concórdia por 3 sets a 1. O
com 142 pontos, seguido de título ficou para Indaial, que
Florianópolis com 87 e São venceu Blumenau pelo mesmo
Bento do Sul com 75. O treina- placar. No masculino, os

dor jaraguaense ressaltou o alto jaraguaenses perderam por 3
nível técnico da competição sets a O para Blumenau e hoje
que, em 20 provas, teve 18 disputamo bronze, às 8h30, na
recordes. "No,masculino foi o Ser Marisol. Os blumenau-
resultado que esperávamos. enses enfrentam, na decisão, '

Mas no feminino poderíamos, Joinville, que venceu Balneário,
ficar com O quinto lugar, mas ,Camboriú por 3 sets a O.

,

1 I•

FIM DE SEMANA, 22/23 de julho de 2006 I 7
•

•

•

•

•

•
"

,

•
"

Jogos de Hoje

Decisão 3' I!lgar
9h C�apecó X XanX'erê

Final

[ouse: PRIMEIRO TROfÉU
,

I

i
i
,

I
I

,

Gilson (10) chuta para marcar à primeiro gol jaraguaense na prorrogação contra Tubarão

'M'fm' ==L .".

neste grupo e ISSO e que nos uniu

mais ainda. Foi muito trabalho
durante todo o ano para vencer

esta Olesc", comemorou.
O time jaraguaense saiu na

frente do placar, abrindo 2xO, mas
antes do intervalo cedeu o empate

,

para a equipe do Sul. Depois da
virada de Tubarão no seguinte
tempo, o jogo ficou nervoso e

Jaraguá do Sul perdeu o fixoDian,
. expulso. Logo depois de retornar
o quarto jogador à quadra, foi a
vez de Tubarão ficar com um a

,

menos. Aproveitando a

vantagem, os jaraguaenses
empataram e logo depois viraram
para 4x3. Faltando 38 segundos
para o fim, Tubarão empatou e,

levou a decisão para a prorrogação.
Os dois gols da vitória saíram

ainda no primeiro tempo do

tempo extra. ,

FUTSAL FEMININO _ As
meninsê de Jaraguá do Sul

chegaram à final da competição
com mais uma goleada. A vítima

,

de ontem foiChapecó que perdeu
por 8xO. Hoje o time jaraguaense
enfrenta Criciúma na decisão do
título. O time do Sul venceu

Joinville por 10x3 na semifinal.
A partida será às 10h na Arweg.

Decisão 3' lugar
;,..--

8h3 B. C.aQl�(lrhí)(� 'r
�i;

Final,
.

1 Oh Jo1Qvllle X Bluni�I1aU
<"

•

• LINHA DE FUNDO
» ....

"

. ,

JULIMAR PIVA:fTO
•

Malwee X São Bernardo

r

Torcida
Que me desculpem os

apaixonados por futsal, mas a

torcida do basquete deu um

show na final 'de ontem. Os
"basqueteiros" não pararam de

gritar por um minuto e

incentivaram o time jaraguaense
até o último momento. Mesmo
com a derrota, o time saiu

aplaudido de quadra. Prova de
que, cada vez mais, Jaraguá do
Sul se firma no Estado como

uma das principais forças da
modalidade.

•

A ordem é vencer ou vencer hoje, às 15h45, no Ginásio do Sesi.
Com três pontos na ciassmcação, a Malwee conta com o retorno
de Xande para tentar a vitória diante do São Bernardo. Os desfalques

, da equipe são Chico e Falcão, lesionados. Para o técnico Fernando
Ferretti, as lesões têm sido um fator determinante nesta fase da

Liga Nacional. "Eu esperava meu time sobrando nesta segunda
fase e não este equilíbrio. Espero que a partir de agora a equipe
consiga resistir à seqüência de jogos", afirmou. O líder da chave
da Malwee é o Carlos Barbosa com sete pontos, seguido de
Umuarama com seis e do John Deere com quatro. Além da Malwee,
Petrópolis e São Bernardo também têm três pontos. O jogo tem
transmissão da SporTV.

'Handebol •

•

Parreira
Carlos Alberto Parreira

,

confirmou, ontem, ter recebido ••

.'

um segundo convite da

Federação Sul-Africana de
Futebol para assumir a equipe ' �

visando à Copa do Mundo de
2010, que será realizada no país,
mas disse que ainda não

respondeu se aceitará ou não. O
ex-técnico da Seleção Brasileira
vai receber representantes do
time africano no Rio de Janeiro
na' próxima semana.

,

•

Joinville venceu Concórdia por
26x24 e ficou com o titulo do
handebol feminino da 6a Olesc.
Foi a primeira conquista
jbinvilense na modalidade' na
história'da Olesc. O terceiro

lugar ficou com Criciúma, que
fez 19x13 sobre Blumenau.
Criciúma e Itajaf fazem hoje a

final no masculino e Xanxerê e

Chapecó disputam o bronze.

Ginástica
A segunda apresentação no

conjunto mãos livres confirmou
, .

Joinville como campeão da
Ginástica Rítmica pelo sexto ano

consecutivo. Na soma das notas
nas apresentações do conjunto,
e as individuais por aparelho, as
joinvilenses atingiram 55.746
pontos, contra 51,496 rjp
Blumenau e 50,437 r

Pomerode, respectv.. "J, ,t'
segundo e terceiro cl"!i'Jl..élO ,)� .

:
I

i

•

\
•

I I
,
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CARLOS BRANDÃO

... Artista 'plástico
inova em decoração,
de interiores e cria

peças internacionais

}ARAGUÁ 00 SUL - O artista

plástico David Paulo, o "Paulico"
t: o, arquiteto João Paulo Vexani,
apresentaram ria noite da última

quinta-feira, no show roam da
Mannes, a linha de mandalas

.
'

para decoração de interiores. "Eu
já trabalho amais de 12 anos com
arte em mosaico, mas nunca

havia feito nada para o segmento
.

de decoração de interiores.

Primeiro tive a idéia de
desenvolver as mandalas e,

depois, conversando com o João
Paulo e o RobertoMannes, surgiu
a adequação destas obras ao

segmento de decoração", conta
Paulico. Avaliadas. em,

aproximadamente, R$ 400,00 a

unidade, as peças agregall( valores,
da natureza aos ambientes.

A exposição da.noite de

quinta-feira contava com 21

peças, que devem estar

embarcando em breve para Las

Vegas, nos Estados Unidos, onde
ficarão expostas no estande da

o

Mannes, fia maior feira mundial
do segmento de móveis e

-, PIERD RAGAZZI DE FREITAS
•

•

o arquiteto João Paulo Vexani, o artista plástico Paulico e o empresário Roberto Mannes apresentaram as peças

decoração. "Esta é uma

oportunidade única para que

possamos apresentar uma peça de
arte, genuinamente brasileira,
para o segmento de decoração",

.

destaca o arquiteto João Paulo.
Feitas em cerâmica e decoradas
COIn sementes das mais variadas
cores e tipos, as peças são dividas
nas séries Terápica, Flora, Vento,

,
'

Indígena,Terra e Aqua.
"Acreditamos no potencial do
produto, tanto para o mercado

, ' �

Interno, quanto exportaçao, por
isso estamos apresentando-o e�
nosso estande na feiramundial",
destaca RobertoMannes, diretor
da empresa de móveis, que além
de atender o mercado nacional
de móveis e estofados, exporta
para os Estados Unidos, França e

.

. /

maIs sete paises.
'

MANDALA
.

A palavra mandala vem do
sânscrito de origem Hindu e

significa "circulo mágico", um
,

círculo de energia. Desde os
•

tempos mais remotos, as

mandalas são usadas como

focos de meditação para
amenizar as dificuldades,
captar energia, harmonizar
ambientes e transformar'

vibrações negativas em

positivas. Podem também ser
I

direcionadas para o auto-

conhecimento e desen

volvirnento espiritual.
I

Cidade Negra canta os sucessos de 20 anos de- carreira, dia 24

Fundação de Cultura espera público de 12 mil pessoas no show da banda de reggae na segunda-feira
}ARAGUÁ 00 SUL - Os fãs

do reggae nacional têm um

motivo para sair de casa na

próxima segunda-feira, dia 24,
véspera do aniversário de 130

I

anos do município. A banda
Cidade Negra faz show na Praça
A

,

Angelo Piazera, no Centro, e

.promete animar o público com

asmúsicas do cd "Perto de Deus".
Há 20 anos na estrada, o

grupo da Baixada Fluminense do
,

Rio de Janeiro, tem TonyGarrido

como frontman e já lançou nove

trabalhos, entre eles o Acústico

MTY, de 2002, com vendagem
superior a 350 mil cópias. Agora,
é a vez de mostrar as canções do
cd gravado em 2004 e produzido.
pelo galês Paul Ralphes.

Tony Garrido, Da Gama,
Lazão e Bino sobem ao palco
jaraguaense às 20h30 e a

expectativa é de um show de

aproximadamente uma hora e

meia. No repertório não devem

faltar os sucessos da banda, como
"Onde você mora", "Firmamen
to", "Girassol", "O Erê", "Que
remmeu sangue" e a atual "Perto
de Deus", música título do novo
cd. Segundo a diretora-presi
dente da Fundação Cultural de

Jaraguá, Natália Petry, é provável
que pelo mends 12 mil fãs
assistam à apresentação.A Praça
A

Angelo Piazera tem capacidade
para receber um público total de
15 mil pessoas. Vale lembrar que

o show é gratuito e deve começar
pontualmente no horário

divulgado.
Além desse show, ponto alto

da programação de aniversário do
./.

"
-

munICIpIO, outras apresentaçoes
também acontecem neste final
de semana. Hoje, dia 22, ocorre o
2° Gospel Show, às 18h, também
na Praça. Amanhã é a vez de
Toninha Bahia, Enéias Raasch e

BethMüllermostrarem omelhor
-

,

da música popular brasileira no

Festival da MPB, que começa às

17 horas no mesmo local.
No feriado de terça-feira, 25,

a Reinaldo Rau, no Centro, é a

avenida escolhida para um desfile
temático. Mas antes, por volta das
9h, tem sessão cívica come-

morativa aos 130 anos de Jaraguá
do Sul, em frente ao Museu
Histórico Emílio da Silva, no
Calçadão. (Kelly Erdmann)

O CORREIO DO POVO

História da colonização vira
,

teatro para crianças do abrigo
CESAR JUNKES
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Jovens artistas integram programas sociais da prefeitura de Jaraguá

,
,

,
,
.I

I

}ARAGUÁ DO SUL - Pela
, primeira vez, 32 crianças que

participam do Procad

(Programa de Proteção à

i Criança e ao Adolescente) se

apresentaram ao público em

uma peça de teatro, na praça
de alimentação do Shopping,
Center Breithaupt. Em

comemoração aos 130 anos de

Jaraguá do Sul, a peça abordou
a colonização do município e

as diferentes etnias que

compõem a cultura local,
como alemã, italiana, negra,
índia, húngara e polonesa .

De acordo com a

supervisora do Procad, Maria
do Carmo Alves, as crianças

A A

que encenaram tem entre tres

meses e 15 anos de idade, sendo
que 16 delas vivem no abrigo
provisório e ou tras 16

participam do PP (Programa
de Proteção), sob respon
sabilidade da Secretaria de
Desenvolvimento Social e

Família. As roupas foram
confeccionadas pelas próprias
crianças, com a ajuda das

professoras do programa, e o

\

I

ma terial foi doado pela
prefeitura e empresas do
município. "A maioria das

doações são lã, restos de malha,
pano de algodão, penas, fios e

fita de cetim, mas também
utilizamos pneu, bambu e

tampinha de refrigerante",
explicou. Com os materiais
recicláveis e os tecidos doados,
foram confeccionados cocares,

chapéus, roupas, bermudas,
vestidos, berimbaus e outras

peças.
O jovem Evandro Antônio

Alves, 8 anos, disse que é a
t

primeira vez que participa de
uma peça de teatro e se veste de
índio. Evandro disse que todos

ajudaram na confecção e que
não ficou nervoso porque todos
"treinaram bastante para a

apresentação". Segundo Maria
do Carmo Alves, o Procad é

composto pelos programas Pp,
Viva Jovem,. Família Aco

lhedora, Projeto Cidadão e

Abrigo provisório, e engloba
crianças e adolescentes com

idade até 15 anos. (üalane )
Zanghelini)

,

.

Gats é o único grupo sulista
escolhido para fesnval mineiro

}ARAGUÁ DO SUL -

Integrantes do Grupo Artístico
Teatral Scaravelho (Gats)
apresentam, 'neste final de

. semana, a peça "OPatinho Feio"
/

em terras mineiras. E que os

atores foram selecionados para

participar do Festival Nacional
de Teatro de Uberlândia, que
deve reunir representantes de
São Paulo, Brasília e Rio de

Janeiro, no Teatro Rondon
Pacheco, naquela cidade.

Esta é a primeira vez que o

Gatsmostra o trabalho encenado
desde 2004 fora da região sul do
Brasil. Até agora o espetáculo

-

infantil de formas animadas
esteve presente em cincomostras

catarinenses e outra em

Curitiba, no Paraná. Além de
sair de [aragua do Sul, o grupo

'Fashion

também festeja ter sido o único

sulista escolhido pelo júri do. .

/

Festival de Uberlândia. "E o
,

Patinho Feio levantando vôo",
festeja a produtoraMaraKochellar

Os atores Rubens Franco,
Nicoli Pereira, Fernanda Kusz,
Cássio Correia, Luan Korol,
Sandra Baron e Sabrina Mar'
thendal sobem ao palco do Ron
don Pacheco amanhã, domingo,
às 16 horas, acompanhados do

/

músico Eduardo Alves. I E
o

provável ainda que uma segunda
,

apresentação aconteça, logo em

seguida, no início da noite.

Conforme explica a produtora, as
peças feitas especialmente para

crianças "são muito prestigiadas"
pelo público uberlandense,
possibílitando. assim, a rea'

presentação. (Kelly Erdmann)
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o CORREIO DO POVO

I NOVELAS,
� GLOBO - 18H

Sinhá Moça
O Capitão conta para o Barão que o

delegado está lhe procurando e pede para
se esconder em sua casa. Sinhá Moça
começa a ser aceita no quilombo. O Barão

hospeda o Capitão em sua casa. Virginia se

recusa a servir o Capitão. Dimas tenta se

convencer de que Sinhá Moça é mesmo sua

irmã para parar de sentir ciúmes dela com

Rodolfo. O Barão nega para o Delegado que
estsía tentando se vingar de Rodolfo. Frei
José parte para o quilombo com Justina e

Fulgênclo. O Barão descobre que Rodolfo
nao está na cidade e teme que ele tenha Ido
atrás de Slnhá Moça, Felipe, uma das
crianças do quilombo, se encanta com

SlnháMoça,
•

� GLOBO· 191"1

Cobras e Lagartos
Henriqueta finge não reconhecer nenhum
dos dois. Quando Estevão sai, ela mostra
se lúcida e Pede que Martim a tire do

hospicio. Sandrinha chantageia Ellen,
ameaçando contar que Téo é o pai do bebê.
O fantasma de Pereira fala com Foguinho,

.

que sai correndo da casa de Silvana.
Foguinho vê Pereira por todo o Saara. Um
enfermeiro escuta Henriqueta dizer que o

I filho vai tirá-Ia dali e liga para Estevão.Milu e

Otaviano se desencantam com o dia-a-dia
da relação. Letícia segue Júlia e flagra-a
conversando com Martim. Duda observa
Estevão fazer um carinho em Leona e

segue-os. Geléia flagra Orã vestido de
mulher"Ellen finge uma queda e rola escada
abaixo. Duda vê Leona e Estevão se

beijando. .

� GLOBO" 21 H

. Páginas da Vida
Helena fica possessa. Greg tenta explicar
que veio buscar uns livros e alguns
documentos. Helena se irrita mais ainda ao

ouvir Salvador e Greg rindo juntos. Olivia
bota panos quentes na discussão dos pais

,

com Sandra.Carmem vê Greg entrando em

um restaurante. Greg abraça uma mulher e

Carmem arma uma confusão. Greg avisa
que, se ela continuar ciumenta, pede
demissão e desaparece -.Jorge avisa Miroel
que vão inaugurar a escola de artes em um

ano, no máximo. Diana pinta o retrato de
Ulisses. Léo manda uma carta e dinheiro
para Nanda. Nanda avisa o pai, que está

chegando.Nanda se despede de Sabrina e

Vinicius. Alex fica perplexo e cbmovido ao

ver a Nanda grávida.
.

,

• SST· 181130

Rebelde
Vlck, envergonhada, diz a aeeee que mentiu
para ele pols aquele homem não é
namorado de sua mãe, mas deixa claro que
não pretende explicar nada. Leon chama
Mabel de louca e lembra que combinaram
que ela desa'parecerla para sempre da vida
de Diego, Leon dá ordens a seus guarda
costas para que levem Mabel para um hotel
e a vigiem para que não se aproxime de
Diego. Pascoal, furioso, recrimina os alunos
pelo show do RBD e diz que já que estão
com tempo livre vai ordenar aos

professores que dupliquem os trabalhos
escolares. Sol, hipócrita, comenta com

Celina que Alan lhe disse que não sabe
como se livrar dela.

.. RECORI) " 19h 15

Bicho do Mato
Juba abraça Fernando morto. Juba pinta o

rosto com o sangue do pai e sai à cavalo.
Brandão comemora a morte de Fernando \

com Bexiga e Caroço. Piaui está
completamente transtornado correndo pela
mata. Juba cavalga na mata e grita de dor
com a perda do pai. índios fazem ritual em
homenagem a Fernando. Todos se

emocionam. Ramalho comemora com

champanhe a morte de Fernando. Maria
Elisa chega e Ramalho a convence de tomar
uma taça de champanhe. Cecilia chega na

casa de Alzira para visitar Emilio. Emilio
pega Cecilia de surpresa e dá um beijo nela.

� RECORD" 20h

Cidadão Brasileiro
Alilio tenta levar Carolina para o quarto, mas
ilia se nega, Diz que antes de qualquer coisa
precisa ver como ficará a venda da fazenda.
Alilio fala um pouco da negociação da
fazenda, mas logo muda de assunto. Maria
e Mariazinha discutem os nomes de suas

futuras filhas. Nilo leva o vestido de noiva
para Julieta. Ela o veste. Carolina dança
com Atilio. Ele a beija novamente. Carolina
pede para Atllio mais vinho. Ele sai para
buscarmais uma garrafa, quando volta para
a sala não encontra mais Carolina. Carolina
chega na fazenda das águas e encontra
Maura ao lado de Celso. Carolina liga para
Atllio para avisá-Ia que pegou seu carro

emprestado para Ir embora. .

·t

,
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»comernoraçao
No dia 1 � de agosto, Fidel
Castro" uma das figuras

.

históricas mais significativas
'. no mundo da política

'

mundial - comemora aD
anos, Para participar da
testa, uma caravana de .

•

prasileiros, que admiram o

trabalho .deste ditado,r, i,rá:
viajar a Cuba, Segundo a

coluna de Mônica Bergamo,
do jornal Folha de S. Paulo,
a lista Inclui a atriz Leticia
Spiller, o cineasta Silvio
Tendler e a escritora Marflia
Guimarães,

��INOVANDO
Mariah Carey está disposta a

afastar sua imagem de diva e,
na turnê Adventures of Mimi,
que começa em agosto de
20,06, viajará de ônibus

_

junto com toda a sua

equipe: "Vou fazer uma
coisa que nunca fiz. Vou
viajar junto com toda a

minha equipe no ônibus,
entre um show e outro,
Quero me reconectar com
o mundo, com o que está
acontecendo. Acho que vai
aumentar minha
criatividade, e vou ter mais
tempo para escrever novas

músicas" ,

I

.� .

.

• "��PAaA CR,IANÇAS
Guilherme Berenguer está se

• . dedicando às filmagens de O
> ;i ..

Cavaleiro Didi e a Princesa
, ,.,'
, . .

.Lili,. novo longa-metragem de
...... Renato Aragão, No filme, o

ator global interpreta,a fase
.' adulta de um chefe da guarda
'lrealque se'cas'a com a

,c/princesa, interp)"etada por
Camila Rodrigues. "É muito
bom fazer filmes
direcionados às crianças
porque elas realmente
expressam .Q que sentem e

vêem o real do que você
transmite", conta Guilherme,

,

,

��FERIAS
David Beckham, a mulher,
Victoria, e os três filhos
decidiram sair de férias ríepoís
da Copa do Mundo, Nada mais

normal, certo? Mais ou

menos, A família Beckham
está de férias errl Marbella, na
costa espanhola, hospedada
em uma mansão alugada por
US$ 24,5 mil por dia, De
acordo com o tablóide
britânico "Star", a mansão em

que os Beckham descansam
fica em um condomfnlo de alto
luxo, onde a familia tem

privacidade,

. \

,

,
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•

DIVULGAÇÃO

o gerente de vendas da HO{1da Gabivel, Rodrigo Círico, faz hoje o pedido de noivado aos pais da bela Adriana Forte,
Felicidades ao casal

Show Nacional
.

Bm comemoração ao aniversário dos 130 anos de Jaraguá do Sul, na segunda-feira, 24 de julho, acontecerá o

Show Nacíonal da Banda Cidade Negra, às 2011301uin. A apresentação terá a duração de 1h e 30min, na Praça
•

Angelo Píasera. A FundaçãoCultural espera cerca de 12 míl pessoas para prestígtar o show.

.S(/.lj·:.\'ervl.ce ete 1'el:/itm,e,I'.
CO'!'1'I, ,fragrd.ltcias íl1y?Or tadas

.PI partir clc1<.s IO,O(l (101'11)
,

ISCOU OI! "It,.8 oeCORAflV"S

Curso d. Pecoras60 e
Desenhos de Interiores

·Profissionalizante
.

www.criart.com.br
Inform.....;::...• e In...ri..�· ê()�lSº

-�""" "" T-�''''�
.....

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira; 140 - Centro - tel, 3370-6363/ fax. 3376-4040
(:a.(çadiio . (:elltro ComerciatPan: Saia IS

J('11e: (0"47) 32i'3'2.103
1;'-/rla i{: aieiie rdoper]: IJle4'i;ya lii,o. co In.or

APRENDA UMA NOVA PROFfSSAO EM UM ANO I
•

Balada
Hoje, a partir das 23h tem festa na

Moinho Disco, A Extreme Premium

'apresenta Erik Caramelo, um dos

melhores DJ's do techouse do Brasil..

Ingressos antecipados a R$ 10,00
nos seguintes postos de venda: loja
Extreme Premium, Posta Mime
Matriz, 'f'ingüim Lanches, Center
Sam Shopping e Pink and Blue.

MPB
Nesse domingo, dia 23, a partir das
17h acontece o Festival MPB no

A

palco da Praça Angelo Piazera. O

evento é promovido pela Fundação
Cultural e contará com os artistas

Toninha Bahia, Enéias Raasch e

Beth Mueller interpretando grandes
sucessos.

•

•

Orlando Satler na Studio .

,

o presídente da Associação
.

Empresarial de Gusramírím (Acíag),
Orlando Satlen é o convidado desta
semana do programa Studio .

Atualidades Entrevistas. Ele val falar
sobre as atividades da entidade,

.

projetos da atual diretoria, criação
da cooperativa de crédito, potencial
econômico do município, área

. ,

industrialalém de temas políticos, O
programa é apresentado por Albino
Flores e Fabiana Machado e vai ao

ar hoje, dia 22 de julho, das 7h30 às

8 horas, na Studio FM (99.1) .

,

If PARABENS!
Aniversariantes do dia
22/07
Elvira Maestri
Maria Madalena Freiberger
lolanda Michels
Valéria Mahnke
Edmar Porath ,

Luciane Spezia Rinkaweski
•

Elise Ossowsky .

Bruno P. da Silva
Alexsander M. Beltran
Ginai Daniele Pihr Kopp
Décio Konrath
Valmor Vicente Nicholetli
Aliria Mader
Maria F. Grest
Anelise Hofelmann
Luis C. Padilha
Margot Santos .

Regina Cunha
Driele Prestini
Vilma Tavares
Lucilia Buzzarello,
Alisson Silva

23/07
•

Juliana Tomelln
Elvira PlcOIl Gerent
Bruna Marquardt
Franklin Tadeu Hansmann
Fabiana Marquardt _ ......

lemsr Antonio Schwartz
.. ..

Malkon Aluizio Postal

Djumml'_Fran2!el Gnuwlch
Monlque Orllz
Samuel Patricio
Rosanl Pllize
Talane Rosa Machado
José Roberto Pinheiro Cyrlno Jr.
Maria Joani C, Albuguergue
Christa Schuster
Lauro Vollz
Benicia Giovani Barg
Paulo Roberto Barri
Antonio Schneider
Edemar Oecksler
Leopoldína da Cunha
Ana Paula Deretli

r

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
o Sol entra em Leão, um signo de Fogo como

Áries, animando sua fogueirinha. Esta fase, até
23/8, tem tudo pra ser superdivertida. Você se

sentirá cheio de vitalidade e disposição, apre
sentando uma atitude positiva diante das coi
sas. Nos relacionamentos, podem rolar novi
dades, Se você já tem uma relação, aproveite
para renová-Ia, pois a criatividade está em àlta.

•

Virgem 23/8 a 22/9
Não entre na paranóia de inferno astral, isso
não existe. O período que precede seu aniver
sário é um momento de reciclagem, de prepa
ração para um novo nascimento. No trânsito do
Sol por Leão, até 23/8, faça um balanço do seu

último ano. Reflita, por exemplo, sobre como

está se virando com a arte de viver e as coisas
. que você pretende mudar para ser mais feliz",

Câncer 21/6 a 21/7
o trânsito do Sol por Leão, até 23/8, indica
uma fase muito produtiva, que pode inclusive.
resultar em melhora nos negócios. Esse pro
gresso ocorrerá a partir de uma reavaliação do
seu sistema de valores e de uma atitude mais

,

efetiva na utilização de seus recursos, As vezes

o caranguejo é um bocado conservador: fica
tão apegado às coisas que acaba preso a elas.

Libra 23/9 a 22/10
A passagem do Sol por Leão (até 23/8) aquece
seus relacionamentos com grupos e amigos,
intensificando a troca afetiva. Você tende a

produzir muito mais ao atuar em cooperação
com outras pessoas. É também um bom
momento para fazer uma reavaliação de seus

propósitos de vida e ideais e sobre como você
está se saindo para concretízá-los.

Capricórnio 22/2, a 21/1
o trânsito do Sol por Leão (até 23/8) faz você
ficar mais ligado nas sutilezas da sua psique e

de seus sentimentos mais profundos, nas
questões psicológicas em geral. Muitas coisas
lá do fundão começam a vir à tona para serem

iluminadas pela consciência. Dê uma boa olhada
nos seus interiores: é uma fase de necessária

transformação.

Touro 21/4 a 20/5
A passagem do Sol por Leão (até 23/8) üumlna
os aspectos íntimos da sua vida pessoal e
pessoas que dela fazem parte, É provável que
você sinta necessidade de ficar mais na sua e

sossegado, no ambiente familiar e no
'

,

aconchego do seu lar, E um momento de olhar

para dentro, uma fase mais subjetiva e com

muita atividade psicológica.

Leão 22/7 a 22/8
Parabéns! O Sol, seu astro regente, ingressa

.

em Leão e lhe traz de presente de aniversário
um montão de novas energias, É o seu período
de alta solar, em que você se reabastece de

forças e inicia um novo ciclo. Talvez você se

sinta (mais ainda) o centro das atenções, pois
,

é o centro energético dentro de você,
simbolizado pelo Sol, está sendo recarregado.

Escorpião 23/10 a 21/11
O trânsito do Sol por Leão, até 23/8, coloca em

foco as atividades profissionais e metas de vida,
. ..

E um período de desafios no sentido de concluir
projetos que você vem.desenvolvendo há algum
tempo, para então colher os resultados. Ponha
energia no seu trabalho e na sua carreira, pois o

que você faz tende a ser notado e, por
merecimento, ser reconhecido.

Aquário 21/1 a 18/2.
A passagem do Sol por Leão, até 23/8, assinala
um período de desafios e de muito crescimento.
,

E fundamental que você esteja bem centrado,
pois talvez enfrente alguns obstáculos e a

,

. oposição de outras pessoas, Todos os tipos de

interação e relacionamentos serão importantes
nessa fase: você aprenderá muito com eles,
principalmente sobre você mesmo,

Sagitário 22/11 a 21/12
Sagitário é um signo de Fogo e é vivificado

pelo Sol em Leão, também desse elemento.
Nesta fase, até 23/8, suas características de
entusiasmo e vitalidade são despertadas,
refletindo a necessidade de expandir horizon
tes através do conhecimento, viagens, pes-

. .

soas, espirltualldade, de tudo que possa am-

pliar sua consciência e visão de mundo.

Gêmeos 21/5 a 20/6
o Sol transita em Leão até 23/8 e troca as

,

pilhas do seu radinho. Suas inclinações para o

social e para a comunicação são acentuadas e

você tende a viver belas experiências nas

relações e situações do dia-a-dia. A criatividade
solar se reflete nas atividades ligadas a falar e
escrever, estimulando o desenvolvimento de
outras linguagens e formas de expressão.

,

. ,

I

Peixes 19/2 a 19/3
o trânsito do Sol por Leão (até 23/8) põe em

destaque as questões práticas e convida a re

fletir sobre como você administra sua vida e as

responsabilidades e deveres que isso envolve.
Provavelmente você perceberá que uma das
suas maiores gratificações é a eficiência e

qualidade do que você faz. Use essas qualida
des para cuidar de si mesmo, você merece,

I

,

I

I '

•

ji
I�

II '
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Pelo Estado

-

,

, se vai reduzir
déficit prisional

Governo federal se
.

desdobra para
garantir recursos

Comícios
o presidenciável
Geraldo Alckmin,
acompanhado do

quarteto Luiz
Henrique, Pavan,
Colombo e Maldaner
e do senador Jorge
Bornhausen, faz
comícios neste
sábado em Chapecó
e Criciúma.

\

Tevê [1]
Para governador, no
dia 16 de agosto,
Elpídio é quem abre a

telinha. seguido de

Alvarenga. Esperidião
Amin exibe-se por
dois minutos e 25

segundos e então,
Luiz Henrique, com
setermutcs e 11

segundos. Seguem
Sontag, Fachini,.
Manoel Dias e então
José Fritsch, com
quatro minutos e 17

segundos. Depois,
rodlzio.

•

•

•

Tevê [�]
Entre os candidatos
mais competitivos ao .

Senado - Luci
Choinacki, com 2
minutos e oito .

segundos, e
Raimundo Colombo,
com três minutos e

35 segundos vai se
apresentar o
candidato verde
Gérson Basso, em
aliança com o Pp,
com um minuto e 12

segundos.

Santa Catarina tem déficit de quase 2 mil vagas no sistema
.

penitenciário. Um quarto desta demanda será atendido com os R$
13,2 milhões que o governo federal val repassar ao Estado para
construir a Penitenciária do Vale do ItaJal, em Itajal. O projeto está
pronto ea obra será feita com a contrapartida de R$ 1,5 milhão do
Estado. A senadora Ideli Salvatti (PT) usou da "goela" - e
provavelmente dos acanhados números de Lula nas pesquisas
eleitorais em SC - para incluir o-recurso na MP 311. O convênio
será assinado no início de agosto. Antes disso, segunda-feira,
chegam os técnicos russos que podem auditar o status sanitário
de SC na perspectiva de reabrir a exportação de carne suma O
candidato Lula vem dia 30 para propagandear a Interlorização da
UFSC e pode anunciar a transformação do Cefet (antiga Escola
Técnica Federal) em Universidade Tecnológica. O presidente Lula
vem logo depois, para vistoriar a BR-1 01.
----------------------_.------------------

Carlos Pereira

A comunidade árabe de Santa Catarina, com apoio de políticos e

organizações sociais, realizou ato de solidariedade aos libaneses
vítimas da ofensiva israelense, ontem, no Centro da Capital. O
embaixador da Palestina no Brasil e no México Fawzi EI-Mashni
condenou os EUA pela ajuda financeira de US$ 5 bilhões/ano a .

Israel. "Sem o apoio incondicional dos Estados Unidos, Israel não
se atreverlaa fazer os ataques", afirmou.

� Parada Das 14 prefeituras do Alto Uruguai, só. Concórdia
e Ipumirim mantiveram abertas as portas na quinta, quando
começaram os protestos por maiores repasses aos municípios.
Ontem, foi a vez dos da região de Chapecó.

� Transporte Prefeitura de Chapecó e família Lunardi
oficializaram ontem a transferência 50 mil metros quadrados de
terreno para construção do Centro Assistencial e Profissional

Integrado do Transporte, obra de R$ 18 milhões que será feita
pela sindicato das empresas de carga.•

� . Perdas As perdas �ue a agricultura catarinense acumula
com a seca e os problemas cambiais chegam a R$ 800 milhões
neste ano. O inventário é do vice-presidente da Federação da.

Agrioultura e Pecuária evíce-prefeito tucano, Enori Barbieri. A
safra totalizou 4,57 milhões de toneladas, com quebra de 13%.

"O Bornhausen, aquele
que tem ódio do povo,

quer acabar com a nossa raça."

,

•

Luci Choinacki (PT), candidata ao Senado em

discurso no Norte do Estado sobre as
.

declarações do pefelista sobre PT e PCC
I

E aí...
Alckmin chega de volta, 16 dias depois, decidido a atrair todos os votos do PMDB ainda no

.

primeiro turno. Foi o que declarou no Rio. Mas um quarto apenas dos diretórios estaduais do
PMDB formalizaram o apoio ao tucano, como fez o de Santa Catarina.

.

ADRIANA BALDISSARELLI COM COLABORAÇÃO DE MONALISA BONASSI/CONCÓRDIA, SONI� .

GIARETTA/CHAPECÓ, LUCIANO WEBER/ÃO BENTO DO SUL, FERNADO BOND E MARCO AURELIO
GOMES/FLORIANÓPOLIS

A.lool.dol: A Gllzeta • Blguaçu em Foco • Correio do
Povo • Correio Lagal1no • Oorrelo do Sul • Destaque
Catarinan" • Diário da Cidade· Diário dI!Manhl· Diário
do Igus9U • Olérlo O Tempo· Folha da Cidade· Jornal da
ManhA· JornalO Iguassu·Municipio Dla·a-dla·NoUsul·
OAflAnUao • O PeriU 014rlo • O Vale· Sul Brasil·Tribuna
do OI. • Tribuna Catllrlnoni' • Voz Reslonal

,

•

O CORREIO DO POVO,

ENTREVISTA: PRESIDENTE DA CPI DOS SANGUESSUGAS

•

EUGÊNIO LOPES
,

AG!NCIA eSTAOO

.
BRASÍLIA- Depois de um mês

de investigações e leitura
detalhada de documentos da
Polícia Federal e do Ministério
Público, o presidente da CPI dos

Sanguessugas, deputado Anto
nio, Carlos Biscaia (PT-RJ), está
estarrecido com o número de

parlamentares envolvidos com

a máfia das ambulâncias. Dizen
do-se indignado e impactado.

.

,

com as revelações do esquema
dos sanguessugas, o petista
concorda com a afirmação feita,
em 1993, pelo hoje presidente
Luiz Inácio Lula da Silva sobre a

existência de 300 picaretas no

Congresso. Para Biscaia, a situa-
.

ção do Congresso é tão grave que
nem o Papa Bento XVI conse

guiria fazer um governo de
"absoluta lisura e princípio".
"Porque não basta ser uma pessoa
santa com esse Congresso", diz .

Em entrevista à Agência Estado,
o presidente da CPI dos San

guessugas defende a criação de
um movimento suprapartidário

,

para resgatar a imagem do Poder'
Legislativo e para que os

processos contra parlamentares
envolvidos em irregularidades
sejam levados à {rente e não

caiam no esquecimento.

"Se nós colocarmos o Bento
XVI com esse Congresso, ele
não vai conseguir um governo
de absoluta lisura e princípio,

Agência . Estado - O

presidente Lula estava certo

quando se referiu à existência de
300 picaretas no Congresso?

Biscaia -Na época ele deu um
número absoluto. Mas deve estar

próximo disso que o Lula afirmou.

não"

AE O senhor {oi

surpreendido com as descobertas
da Polícia Federal, do Ministério
Público e da CPI?

Biscaia - Fiquei surpreso e se

tudo que o Luiz Antonio Vedoin
(um dos donos da Planam) disse
no interrogatório {ar verdade, o
envolvimento dos parlamentares
é impressionante. Isso desesti
mula a participação na atividade
política e principalmente na

atividade parlamentar.

AE - O mensalão e o

escândalo dos sanguessugas
podem detonar uma limpeza ética
no Congresso?

, '

Biscaia - Acredito que sim. E

por isso continuo lutando. A
úníca coisa que se pode extraír de
positivo é que os fatos estão sendo
revelados,

AE • A divulgaç�o da lista
com o nome doe 57 parlamen-

. "As pessoas gastam. Mal

começou a campanha, você .

percebe que continua
existindo caixa dois"

tares não corre o risco de ser usada
eleitoralmente? '

Biscaia - Estou tendo todo

empenho para não politizar a
.

CPl. Consegui que deixássemos
para depois os requerimentos que
pretendiam ouvir os ex-ministros

da Saúde
Humberto Costa e

Saraiva Felipe,
porque aí já vinha
do outro lado a

tentativa de ouvir ,

o José Serra. Assim
vamos partidarizar
a CPI, o que é

altamente negativo. Nós
-

tínhamos duas altemativas em

relação à lista: não revelar nesse
momento e aí poderiam alegar
que de alguma forma estávamos
acobertando e revelá-la, o que

provoca disputa política. Isso é
inevitável. Até 16 de agosto, que
é o prazo fatal para
apresentar o

relatório, todos os

nomes

revelados.

-

serao

,

AE - Não há

.'

•

.
'

para resgatar o poder Legislativo ',:,
,

corno instituição. A sociedade
não tolera mais esses escâ11dalo�'.J•

,

AE - Na sua avaliação, os

envolvidos em irregularidades
terão dificuldade de se reeleger!
Ou eles só serão punidos na '

Justiça? .•

Biscaia - Alguns terão

dificuldade. Mas nem todos .•
.

Apesar de todas as restrições da

legislação, ainda existe um abuso i

do poder econômico no processo
eleitoral. Isso é flagrante. As.
pessoas gastam. Mal começou a

campanha, você percebe que
continua existindo caixa dois. ,

•

AE - O senhor ficou surpreso
com. o {ato da maioria dos- .

envolvidos na. máfia das'
ambulâncias integrar partidos da
base aliada?

Biscaia - Que base é essa, que
'

{oi construída pelo governo!
Essas alianças políticas feitas é que.
causaram tantos danos ao PT e

.

ao próprio governo. As alianças
deveriam ter sido feitas de outra

maneira. Do jeito que está o

Congresso, as práticas que.
existem aqui, se nós colocarmos,
para nós católicos o Bento XVI
com esse Congresso, ele não vai

conseguir um governo de
absoluta lisura e princípio, não.:
Porque não basta ser uma pessoa
santa com esse Congresso. Como

'

é .que ele vai governar? As

alianças têm de ter outro nível. '

AE -Qual o grau de corrupção
que as descobertas da CPI dos

Sanguessugas indicam? Essas
descobertas põem o Congresso
todo sob suspeita?

,

Biscaía - E lim esquema de

corrupção que {oi apurado a partir ,

da CPI dos Correios e que é real.

risco dos envol-
vidos na máfia dos sanguessugas

'

acabarem sendo inocentados?
Afinal, ninguém deverá ser

julgado este ano e o escândalo
pode acabar no esquecimento.

Biscaía - Temos de cumprir
uma etapa de cada vez. A etapa
da CPI é concluir ce seus.

trabalhes. Se eu for reeondueído
.

para Câmara, 'Iuel'O inicifll' urn
movimento junto com diversos

parlamentares
para que os proce
ssos possam pros
seguir na préxíma
Iegíslature, 'lemos
de iniciar um

m o v
í

m e n t o

supra-pal'tidlârio

"Até 16 de agosto, que é o

prazo fatal para apresentar
o retatõrlo, todos os nomes

serão revelados"
•

\ \

Mais uma vez está se desvendando
um esquema de corrupção que é

• •

muito profundo. E lógico que vo-

cê fica impactado, indignado com
tudo isso. Da mesmamaneira que
sempre me manífesteí veemente
contra a caixa dois, que para mim
é crime eleitoral, Se você começa
fi justifical; em 110!11e do processo
eleitoral, a existência de caixa
dois, você depois acaba rela
tivísando os príncíptcs éticos,
Vão achar que faz parte da
advídade parlamentar apresentar
uma emenda para C0111pra de Ulna
unidade móvel de saúde para um

Il1unic{pio, aindfl que ele cOl)sigll
tifflf um percentual parfl si dessa
emenda,

SC,
A8800la9l0 dOl Diários do Int flor
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NADA FEITO: EMPRESAS CATARINENSES NÃO FECHAM NEGÓCIO'

•

••

.'

) ': AGÊNCIA ESTADO

•

,

.: ,\11>; Objetivo era formar uma empresa que poderia
;"t �

ser a terceira maior do mundo no setor
�(

SÃO PAULO - A indústria de
alimentos Sadia cancelou a

oferta para compra da Perdigão.
Em comunicado divulgado na

Bovespa (Bolsa de Valores de São
Paulo) ontem, a Sadia diz que
decidiu "revogar definiti-

,

i vamente a oferta" em razão das
"reiteradas recusas manifestadas

por acionistas do grupo de
controle da Perdigão".
A Sadia anunciou no último

domingo (16) o interesse na

aquisição da Perdigão, por meio
de uma oferta pública voluntária

.

j de compra de ações.A empresa
ofereceu inicialmente R$ 27,88
por ação da concorrente. A
Previ, em nome de Sis tel, Fapes,
Real Grandeza, Previ-Banerj,
Petros, Valia e Weg
Participações, acionistas que

juntos possuem 55,380/0 do

capital da Perdigão, rejeitou a

oferta.Os motivos da recusa,

segundo os acionistas

controladores da Perdigão,
foram o baixo valor oferecido

por ação e o fato de a proposta
não estar completamente
enquadrada ao estatuto da

companhia.
De acordo COIn a Perdigão, o

,

seu estatuto preve que quem tem
'.

200/0 das ações da empresa ou

mais é obrigado a fazer uma oferta

País tem 13,4 milhões de
usuários residenciais de internet

SÃO PAULO- Pesquisa
Ibope/NetRatings aponta
que o número de usuários
residenciais ativos da
internet no País, em junho,
foi de 13,4 milhões de

pessoas, equivalente a uma

alta de 1,1 % sobre maio. O

tempo de navegação
manteve - se próximo ao' do
mês anterior: 201133, frente
a 20h25. O desempenho
mantém o Brasil na lide

rança mundial em termos

de horas navegadas' no
domicílio. Segundo dados
do Comitê Gestor da
Internet no Brasil, o

número de domínios.br

chegou a 944.051 mil,
20,5% superior ao de junho
do ano passado.

A Copa do Mundo teve

início apenas no dia 9 de

junho, lnas seus impactos na
internet j á foram sentidos
no desempenho do mês, de
acordo com o levan
tamento. Isto porque houve
um aumento de 18,50/0 11a

audiência única dos
conteúdos de esportes, mais

especificamente os de
futebol, que atingiu 5,5
milhões de usuários únicos.

"Enquanto no mês anterior

a categoria que mais cresceu

•

, .

conta da oferta da Sadia, as ações
ordinárias da Perdigão
dispararam 17,86% somente na

segunda-feira (17) e fecharam a

R$ 27,11. Quinta, o papel fechou
a R$ 28,55, acumulando alta de
24% em quatro dias .:
A Sadia, quando anunciou a

oferta, informou que seu

objetivo era "criar uma parceria
,

his tórica entre as duas
tradicionais companhias bra

sileiras, para competir em

igualdade de condições com

concorrentes internacionais em

setor considerado estratégico
- "

para o pais .

,

aos acionistas que representam Além disso, a união, de
os demais 80%. A oferta pública acordo com a empresa, iria

feita pela Sadia baseou-se nesse assegurar capacidade de

artigo, mas a Sadia não tem crescimento acelerado com

nenhuma ação da Perdigão. solidez financeira, possibilitan-
Quinta-feira, a Sadia elevou a do maior geração de emprego e

oferta em 40/0, para R$ 29. por de riqueza para o país.A fusão, se
ação. Mas a Previ '(fundo de ,

. concluída, seria a maior do setor

pensão dos funcionários do corporative brasileiro desde que
Banco do Brasil), que tem a então Brahma comprou a

15,67% do capital da Perdigão, concorrente Antarctica para
recusou a nova proposta.Por criaraAmBev,emjulhodeI999.

de prisão temporária também
foram cumpridos 45 mandados
de busca e apreensão. Os presos
serão ouvidos na Supe
rintendência da Polícia Federal

.

no Rio.
A polícia afirmou que

advogados e empresários que

cooptavam policiais federais
foram investigados durante um

a!l0 e dois meses, a partir de
denúncias feitas aos setores de

inteligência da polícia, do INSS
\

Alencar foi operado na

última terça-feira para extrair o

tumor detectado em um exame

de rotina realizado na semana
\

passada. A assessoria do hospital
disse não ter previsão para a

divulgação dos resultados dos
exames de análise patológica, que
permitirão dizer se o material
coletado é benigno ou maligno.
A estirnativa inicial, fornecida
logo após a cirurgia pelo médico
da família, Manoel Cataldo, era
de que o resultado ficaria pronto
de três a quatro dias após a

operação. Desde que foi

RID OR JANmO • A Agência Zlililliazzi, já comunicou à empresa
Nacional de Aviação Civil que ela terá de retomar hoje os

(Anac) negou o pedido da Varig vôos que estavam sendo feitos até
. para reduzir seus vôos e operar quinta-feira. "Se isso não ocorrer,

apenas a ponte aérea Río-São aVarigcorreoriscodesel'pulilda",
Paulo, informou sua essesaorís diss� a assessora sem sabel' precisar
ontem.Segundo uma assessora, o qual sería a punição.
presídente da agência, Milton \ Pellil d�eisão da Aeae, ª Vari�

.

P'F prende delegados, agente e escrivão da corporação
•

e do Ministério Público Federal.
O suposto esquema funcionava
a partir de promessas de

vantagens a policiais federais.

Segundo a PF, a redístribuição de
inquéritos permitia "acertos"
com investigadores, que

postergavam ou negligenciavam
diligências e apurações de

casos.Segundo informações da
PF, os principais benefícíados
seriam os clientes do escritório

de advocacia Michel Assef.

BRASÍLIA- Responsável
pela eleição de 28

candidatos, entre eles o

presidente Lula, Fernando
Collor e Paulo Maluf, o

publicitário Duda Men

donça e sua. sócia, Zilmar
Fe r n ande s,

.

e s tão impe
didos de vender seu

patrimônio ou de movi

mentar conta bancária.
A. decisão de bloquear

seus bens foi adotada pelo
ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF)
[oaquim Barbosa, relator da
denúncia feita pelo procu

rador-geral da República,
Antonio Fe r n a ndo de

Souza, contra' 40
envolvidos no esquema do
mensalão. No procecso que
corre em segredo de Justiça
.0 ministro aceitou o pedido
em relação ao publicitário
e a outros denunciados.
A justificativa é que

todos eles têm contas a

acertar com a Receita
I

Federal. Em respeito ao

sigilo, o procurador-geral
deve ter feito o pedldo à

parte, já que lillio consta no

texto da denúncia que ele
divulgou dia 11 de abri],
Também em decorrência do
trâmite do inquér ito ,

assessores do STF conflr
mam o nome de Duda, mas
se calam diante dos demais
nomes.

Advogado do� publl-

RIO DE JANEIRO - A PF

(Polícia Federal) do Rio prendeu
17 pessoas ontem, entre elas seis

delegados da corporação, um

agente da Polícia Federal e um

escrivão. As prisões fazem parte
da Operação Cerol, cujo
objetivo é' desarticular um

suposto esquema de corrupção e

crimes contra a administração
pública e a" Justiça. Segundo
informou a PF, por meio de

assessoria, além dos mandados

SÃO PAULO- O vice

presidente José Alencar deixará
neste fim de semana o hospital
Sírio-Libanês, onde se recupera
de uma cirurgia de extração de
um tumor localizado na região
abdominal. A informação foi

divulgada em boletim médico
distribuído pela assessoria de

imprensa do hospital, que,
todavia, não esclareceu se a

liberação ocorrerá no hoje' ou
amanhã. Ainda segundo boletim,
Alencar apresenta recuperação

, satisfatória, alimenta-se
normalmente e passa bem.

,

internado, Alencar evitou

receber visitas, com exceção de
familiares e amigos próximos.

Na manhã de ontem, o vice
presidente se mostrava bem

disposto e animado, de acordo
,

com assessores que o acompa
nham no pós-operatório.
Alencar, que ocupou interi

narnente a presidência durante a

viagem, do presidente Lula à

Argentina, também aproveitou
para se inteirar do noticiário e

conversas COIn a equipe de seu

. gabinete para se preparar para'
retomar suas atividades.

•

terá de voltar a fazer cinco destínos
liacionais e cinco ínternacíonaís

. e arcar com os custos dos
passageu'os que forem embarcados
em outras companhías ou ainda
COIn hotéis � alulielitação, no caso

des passas�iros que não

cons�guirem �mbarcar.

(

II BREVES

•

foi Viagens e Tur isrn o ,

aumento atribuído ao

�Polílica sem saia
,

Alencarterá a�a do hospITal no fim de semana, diz boletim

Agência Nacional deAviação obriga Varig a retomar vOos

STF bloqueia patrimôniO dê'
Duda Mendonça e .de sócia

- . " .

movtmen to tunsnco em

torno da Copa do Mundo,
em junho foram as notícias
e as informações sobre os

jogos, além das transmis

sões em tempo real, que
mais fizeram sucesso",
afirma Rosi Rosendo,
analista do Ibope Inteli
gência, no comunicado a

respeito da pesquisa. Este
fenômeno contríbuíu para

que a categoria Entre
tenimento crescesse 4,30/0,
atingindo 10,3 milhões de

�Doação
.

O candidato do PMDB ao .

governo de São Paulo,
. Orestes Quércia, dono do
maior patrimônio (R$ 111

milhões) entre os _

concorrentes ao cargo, já
. doou R$ 1 milhão para a

própria campanha. Ele .

informou isso ontem à tarde,
em Franca, na região de
Ribeirão Preto, onde reuniu
se com 17 prefeitos de
municfpios vlzlnhos.Apesar
da expectativa de gastar até
R$ 30 milhões, Quércia foi
mais modesto, "Colocamos
um gasto de R$ 30 milhões,
os outros partidos mais, mas
esperamos gastar no máximo
B$ 10 milhões", comentou o

peemedebista. Dessa forma,
se isso ocorrer, ele já
contribuiu com 10% de sua

própria campanha eleitoral.
"Temos que arrumar

recursos, fazer a

campanha ... ", emendou ele,
destacando que entrou no

pleito bem depois que seus

principais rivais, José Serra

(PSDB) e Aloizio Mercadante

(PT) .

". /'.

usuarlOS unlCOS - e man-

tendo-se como a terceira

maior categoria da web

brasileira, atrás apenas dos
,

Buscadores, Portais e

Comunidades (com 12,3
· milhões) e do Telecom e

Serviços de Internet (corn
11,8 milhões) .Levando em

conta o primeiro semestre

·

de 2006, as categorias que
mais cresseram em relação
a dezembro do ano passado
foram Viagens e Turismo

(42,2%), Casa e Moda

(34,50/0), Informações
Corporativas (27,10/0),
Família e Estilos de Vida

(23 3%) e Educação e

Carreiras (23,1%).

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) informou ontem que, do
total de 19.166 candidatos
cadastrados pelo órgão em

todo o País, apenas 13,95%
dos candidatos sãs
mulheres. A faixa etária
média dos candidatos oscila
entre os 45 e 59 anos.Nessa

.

idade, estão 46,33% dos

aspirantes. A maior

concentração de candidatos
homens, proporcionalmente,
está na Paraíba (92,29%) e

. em Goiás (90,96%), conforme
dados do TSE, O maior
porcentual de candidatas, por
outro lado, está no Distrito
Federal (20,29%), seguido de
Tocantins (19,08%) e Acre

(18,99%),0 Tribunal Superior
comunica que a estatística foi
elaborada a partir da base de
dados de candidatos
cadastrados até terça-feira
(18), Algumas candidaturas
ainda são conferidas pelos
Tribunais. Regionais Eleitorais
(TREs), o que pode gerar
alteração na base de dados.

citários, Tales Caste'lo
Branco, informou que em

agosto vai contestar a

decisão do ministro com

um agravo regimental, por
entender que seus clientes
. - .

·

j a pagaram os Impostos
devidos pelo dinheiro que
receberam fora do País.

Ele esclarece que a

decisão do ministro refere
se a "bens da pessoa física"
e não das empresas a que
estão ligados. "N ão houve
outro tipo de bloqueio, as .

empresas continuam fun
cionando normalmente",
afirma.

De acordo com o

advogado, pesa contra

Duda e Zilmar acusações
por manutenção de conta

no exterior e sonegação
fiscal E não as denúncias
relacionadas pela Pro

curadoria, de formação de

quadrilha, lavagem de
dinheiro, evasão ilegal de
divisas e corrupção ativa e

. �Sem colas
Por unanimidade, o Tribunal

Regional Eleitoral (TRE) de
São Paulo reprovou as contas
do PL e determinou a

.

suspensão da transferência
de novas cotas do Fundo
Partidário ao diretório

regional do partido, durante
sessão plenária realizada
ontem. A decisão foi tomada

por causa das irregularidades
constatadas no balanço anual
de 2001, De acordo com o

TRE, a legenda não uma abriu
conta bancária especfflca .

para os recursos do Fundo,
que foram movimentados
Junto com outras verb.as; não,

\ comprovou despesas com

s'ervlços administrativos de
forma adequada, além de não
ter contabilizado dispêndios
com aluguel e energia
elétrica, entre outros. Na
avaliação do juiz-relator,
Paulo Alcides, "não há como
dar credibilidade às contas
apresentadas".

•

passiva.
"O mais tem de estai'

cdmprovadc", alegado.
Castelo Branco foi quem
conduztu, nos últimos 14
anos, a defesa da ex

mínístta da Fazenda Zélia
,

Cardoso de Melo, absol
vida na última terça-feira
da última acusação que
pesava contra ela como

int�irªnte do governo
Collor de Melo.

•

I :
. I

".

I
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ROUBOU A CENA: MAIS ANTIGO GOVERNANTE DA AMÉRICA
,

AGÊNCIA ESTADO
.

.... Presidente de Cuba participa da Cúpula do
.Mercosu na Argentina, como convidado especial

:AGENCIA ESTADO

,

,

Fidel Castro camp/eta 80 anos em agosto

ARGENTINA - O presidente
de Cuba, Fidel Castro, disse que

realmente, e me faz sentir mais
saudável, 'Ressuscitei' muitas

vezes", disse Fidel à emissora

estatal venezuelana VTV na

Argentina, onde participa da

Cúpula do Mercosul como
convidado especial,

O último rumor sobre sua

morte surgiu exatamente na

Venesuela, no início deste Inês,
quando uma das comentaristas

.. ". .. / .'
.

o no ttctarro ja o matou mais

vezes que as reais tentativas de
,

assassinato e que, além de se

divertir com os freqüentes
rumores sobre sua morte, estas

notícias fazem COIn que ele se

sinta "mais saudável".
"E t d d'u morro quase o os os las,
mas isso me diverte muito,

,

,

I

principais de uma emissora

privada disse, erroneamente,
que a agência Efe tinha
transmitido Ulna informação
nesse sentido. Posteríormente,
o canal de TV de Caracas
reconheceu o erro no ar.

,

Fidel completará 80 anos no dia
13 de agosto e parece

recuperado dos efeitos da queda
que sofreu em outubro de 2004
em um ato público na localidade
cubana de Santa Clara, quando
fraturou um joelho e um braço.
Ontem, a expressividade e

espontaneidade do presidente
venezuelano, Hugo Chávez, não'
foi o bastante para roubar a cena
de Fidel na cúpula. Chávez não
foi páreo para a série de boatos,
especulações, anúncios não

oficiais e desmentidos sobre a

presença do governante cubano
na cúpula do bloco.

•

segundos depois de o, gover-
nante cubano sair do aeroporto,
a confusão de cameras e

jornalistas desapareceu. Mesmo
antes da chegada de outro

presidente com prestígio, o

boliviano Eva Morales.

,

CHAVEZ

Chávez, vestindo um

'elegante terno cinza com

gravata vermelha, não hesitou
.

. '_
.

em aproveitar a ocasiao para
destacar a importância da

incorporação de seu país ao

Mercosul, criticar o presidente
americano, George W. Bush, e

lembrar, como sempre, que os

heróis la tino -americanos
Simón Bolívar e San Martín

•

foram "os primeiros antiímpe-
rialistas". Depois, disse que a

,

força da mudança está no povo
e vestiu um boné vermelho com
o lema "Somos Mercosul",
defendendo a iniciativa de

participação da: sociedade civil
no bloco.

Outros membros da
,

delegação, inclusive os guarda
costas, usavam bonés também.
Além de Chávez, o único a falar
foi o quase sempre reticente

presidente do Uruguai, Tabaré
Vázquez, Ele defendeu mais uma
vez a instalação em seu país de
duas fábricas de celulose que são

.

condenadas pela Argentina.

� .

Onibus corn 52 brasileiros deixa Beirute com destino à Turquia
BEIRUTE/LíBANO -Um ônibus

com 52 brasileiros deixou o

consulado do Brasil em Beirute
,

por volta das 7h30 (hora local,
1h30 em Brasília) de ontem com

direção à cidade de Adana, na

Turquia.
O governo está organizando a

retirada de brasileiros do país, mas
o processo é lento e os telefones
do Consulado em Beirute -

inclusive os celulares divulgados
pelo Itamaraty - raramente são

atendidos. Segundo informações
da: representação, os brasileiros

quepartiram ontempara aTurquia

seguir viagem a partir de lá e não

vão precisar de ajuda da Força
Aérea.Há também um grupo de
cerca de 250 cidadãos brasileiros

que aguarda a retirada no Vale do

Beka, no norte do Líbano.
Eles já deveriam ter saído em um

comboio de ônibus no início

desta semana, mas os motoristas
contratados pelo Consulado
acabaram se recusando a dirigir
até a região porque os israelenses

,

começaram a realizar ataques
contra aquela área. Segurança O
ônibus que saiu na sexta-feira de

Beirute, assim como outros que
,

viajaram antes, levam na parte de
" "" .

tem passagens aereas propnas para
•

CHEGADA
A prova foi dada na noite

de quinta-feira, no aeroporto de
Córdoba, onde mais de cem

jornalistas ficaram aguardando
a chegada dos oito presidentes
latino-americanos esperados
para a cúpula. Um fotógrafo
chegou a dizer que, se o cubano
tivesse chegado primeiro,
ninguém ficaria para ver a

chegada do reste. Pode parecer
exagero, mas menos de 50

cima uma grande bandeira
brasileira como medida de
segurança contra bombardeios.
Israel está atacando caminhões e

ônibus nas estradas do Líbano

para impedir amovimentação de
militantes do Hizbollah e de

suprimentos para o grupo
militante.

Países ricos como os Estados
Unidos e aGrã-Bretanha optaram
por fazer a retirada de seus cidadãos
por mar, com navios que levam
as pessoas do porto de Beirute até
a ilha de Chipre.Como Israel está
promovendo um bloqueio do
Líbano por ar e por mar, estas

viagens têm que ser precedidas de
I

complexas negociações para
permitir a passagem segura.
O governo brasileiro optou por
fazer a retirada por terra até a

Turquia e, de lá, transportar
aqueles que não tenham

passagem para seguir viagem de
maneira independente no

sucatão, o boeing 707 da Força
Aérea Brasileira, que era o avião

presidencial até que foi substituído
no ano passado. Diplomatas
brasileiros no Oriente Médio
criticaram o método escolhido

pelo governo para promover a

evacuação dos brasileiros.'

Israel convoca
milhares de
reservistas

ISRAEL - O general Udi
Adam, da divisão norte do
Exército de Israel, disse ontem
que seu país está em guerra e

que não é hora de contar os

mortos, embora as vidas
humanas sejam importantes,
Ele também disse acreditar que
os confrontos no norte do país
devem continuar por várias

,

semánas. Milhares de
reservistas serão convocados

para reforçar as ações, segundo
o site do jornal israelense
"H " "N ' ,

aaretz . os preCIsamos
mudar nosso pensamento.
Vidas humanas são

.

, ,

rmportantes, mas nos estamos

em guerra, e isso custa vidas.
Não vamos contar os mortos

neste momento, apenas no

final. Nós vamos chorar pelos
mortos e encorajar os

combatentes", afirmou.O
anúncio de Israel, que pretende
convocar milhares de
reservistas para fortalecer seu

corpo militar, comprova a

afirmação do general Adam,
que caracteriza o conflito
contra o Hizbollah como uma

'guerra. Adam se recusou, a

informar quantos homens
estão atuando nas ofensivas
contra o sul do Líbano, disse

� , �

apenas que nao era uma rmssao

de "peso". O estopim da atual
críse entre Israel Líbano foi o

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

ação levada a cabo pelo
Hízbollah, no último dia
12.Desde então, o governo
Israel tem realizado
ininterruptos ataques por ar,
terra e mar, principalmente
contra o sul do Líbano, onde o

Hizbollah se concentra.

A idéia de Israel é destruir a

infra-estrutura da região para

enfraquecer as ações do grupo
e conseguir resgatar os dois
soldados seqüestrados. Ern
resposta, o Hizbollah lança
diariamente dezenas de
foguetes Katyusha contra o

território israelense. O saldo da

agressão é de cerca de 380
mortos [35 israelense] e mais

de mil feridos.

O CORREIO DO POVO

.

• BREVES
•

NA ITALIA

...Mistério
O banqueiro italiano Gianmano
Roveraro, membro do Opus Dei
e desaparecido dia 5 de julho
em Milão, foi encontrado morto
ontem na Província de Parma,
centro-norte da Itália,
informaram fontes policiais.O
corpo de Roveraro foi
encontrado na localidade de
Case Bottini, embaixo de uma

ponte na estrada. A policia
militar, médicos legistas e o

procurador de Parma, Gerardo •

Laguardia, compareceram no

local do crme.Boverero era

acusado de associação
criminosa, que resultou na

falência fraudulenta no

processo contra a empresa
Parmalat, pertencente a Calista
Tanzi. Roveraro trabalhou na

Pannalat entre 1990 e 1998
como membro do Conselho de
Arminlsíraçãu

NA CAMBOJA

...Morte
Ta Mok, um dos principais
arquitetos do brutal regime
instalado pelo Khmer Vermelho
na Camboja na década de 1970, '

morreu ontem em um hospital �

de Phnom Penh; a capital
cambojana,A morte de Ta Mok
causou desânimo entre os

grupos que ainda tinha a

esperança de vê-lo enfrentando
a justiça por sua participação
nas atrocidades perpetradas
pelo Khmer Vermelho.Estima-
se que as politicas extremistas
do grupo tenham provocado a

morte de 1,7 milhão de

pessoas entre 1975 e 1979 por
I causa de fome, excesso de

trabalho e doenças ou em atos
de execução sumária.

NA CHINA

....Tragédia
o número de mortos após a

passagem do tufão Bilis pelo
sudeste da China chegou a 482,
frente às 228 mortes
confirmadas ánteriormente,
segundo a agência estatal

,Xinhua,O grande aumento do
número de mortos ocorreu

devido aos dados fornecidos

pelas autoridades da Província
de Hunan. As mortes confirma
das até agora chegam a 346,
quando antes não passavam de
92. O governo de Hunan
confirmou também que há 89
pessoas desaparecdas.No

,

resto de Províncias afetadas, o
número de mortos se mantém:
63 em Cantão, 43 em Fujian e

30 em Guangxi.
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•

AAdministração Municipal de Guaramirim vem desenvolvendo na

atual gestão vários projetos que visam assegurar

a permanência de todas as crianças na escola, através da

melhoria da qualidade de ensino e da expansão da rede física.
•
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