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Candidatos ao

governo não

inovam nas

propostas

,'-
,

COMÊ:Ri
IRASlll

-

71 DECISAO

Taça do Brasil
garante vaga
à Ubertadores

- ,

noMaracanã •

Cassuli Advogados Associados
OAB r se 397/99

(47)33717511
I �dvocacia Empt:esariaI

"1',wm?W>::i)';W;���ffli', «: :�wM:�Mdw:w.&:w.�*".

\

....

.'

o CLIMA HOJE:

w&J i:r�'n

� [tU
MíNIMA

28°'
MÁXIMA

,

Os lanche,smljis gostosos da cidade.
- -, ..

Sanduí§llesmos e quentes, salgados',
pães de queijo erocantes, sucos e muito mais.

Tudo fresquinho e delicioso, a qualquer hora. Dia de sol e
nebulosidade variada,
sem previsão de chuva

www.studiofm.com.br

I
- .' - __ o - - "",' .. � ..,......,;. .. ..; ... "

,

i,

, ,
.

I

'. �- --
-

-

,

, ,
, "

--

l�lG:l:ll��12�'!
..

�
,

,

I ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

, �
<

,
,
,
,

I
,
,
,

I
,
I
I
,
I
I

I
•

,
,
,

I
,
,
,
I

I

I
I
,
,
,

I
I
I
,
I
I

I
I
I
,

I
,
,
,

I
,

I
1
,

I
,

I

I
i
I
I
I
I

,
I
,
,
•

,
,
,

i
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
I
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

� \ ...

•

I
I ,

'I I

I ;
I '

"I.
•

I
I

•

ASSine ou renove sua assinatura de

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

reg taO e concorra a =estadlas completas em

apartamento luxo, com direito a

acompanhante no meínor hotel da regl!ío!
As estadia incluem um delicioso café da
manhã e mais três refeições além de todas
as atividades reereanvas da estância!

o Hotel Estãncm Ribeirão Grande
é o lugar ideal para quem deseja curtir a
natureza com atividades radicals; viver
momentos a dois nas confortáveis SUftes;
provar o melhor da gastronomia; buscar
harmonia no quiosque de meditação ou

simplesmente relaxar.
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• EDITORIAL
,
i
,
,

,
i

I
Com a eleição de outubro,

o Congresso Nacional fará
recesso branco durante toda
a campanha eleitoral. Terá

I apenas três semanas de
I esforço concentradó até lá: o

primeiro nesta semana; o

segundo, na primeira semana

, de agosto, nos dias 1 a 3 e o

terceiro, entre 4 e 6 de

i setembro. Isto significa que

i' ptojetos de interesse do

I governo, como a Lei Geral
!. das Micro e Pequenas
i Empresas, de Saneamento e
,

I

I
I

i :

,

i i
,

I de Agências Reguladoras,
i dentre outros; terão poucas
chances de ser aprovados
conclusivamente no segundo
semestre. Este é o lado ruim

das férias dos congressistas.
Por outro lado, o risco de o

•

Congresso impor novos
•

•

• FRASE

,

•

,

l
I

I
I
I

I
I

I
I

Não é novidade alguma'
que os meios pelos quais. as

. �

empresas se comunicam estao

cada vez mais automatizados.

E, por conta disso, surgem
'novas discussões advindas
dessas avançadas formas de

comunicação. Um exemplo
.

bastante atual é a· utilização
, do correio eletrônico, o e-mail,
e a possibilidade _ ou não":' de
as empresas' fiscalizarem o

conteúdo das mensagens
enviadas e recebidas por seus

colaboradores.
O Tribunal Regional do'.

,

Trabalho de São Paulo (TRT-
SP) confirmou decisão
anterior em que interpreta
como justo o direito das

empresas de vigiar e -mails
.

corporativos de seus

empregados e demiti-los, caso
os trabalhadores façam um

.

inadequado uso de sua conta,

eletrônica.
A decisão foi tomada por

ocasião de um ptocesso
trabalhista movido por uma

ex-empregada, que acusou a

empresa de violar sua

correspondência eletrônica e,
com base em informações

I
I

-_

J

•

I

•

constrangimentos para o

presidente Lula, como tem

feito nestas últimas semanas,

cai consideravelmente.
Motivados pela proximidade
do pleito, os parlamentares
aprovaram a extensão do

reajuste do salário mínimo de
16,67% para aposentados e

pensionistas. O presidente foi
obrigado a vetar. O impacto
fiscal da medida, por ano, era
estimado em

-

aproxima
damente R$ 8 bilhões. O

Congresso também aprovou a

inclusão de empregados
domésticos no regime do
FGTS, deixando para o

governo uma decisão com

plicada. O presid�nte vetou

e pode fica mal com a

categoria. Se não vetasse,

poderia ficar mal com a classe

•

•

trocadas por e-mail, demiti-la.
Os juízes do Tribunal

Regional do Trabalho da za

Região (TRT-SP) negaram ,o

pedido de indenização da
trabalhadora. Para a Justiça, o
e-mail corporativo é uma

ferramenta de trabalho, que
, �

pertence a empresa e nao ao

empregado, o que justificaria
O· direito da empresa
monitorar estas

I
contas.

No referido caso, a defesa
da empresa argumentou que a

empregada tinha conhe
cimento da política interna de
uso dos e-mails corporativos,
que a proibia de repassar

informações restritas a colegas
. .

não autorizados.
Recentemente, o TRT-SC

também se manifestou acerca

do assunto (através do
Acórdão 14080/Z005)
afirmando que o

moriitoramento, por parte do

empregador, do .correio
eletrônico de trabalho do

empregado, é totalmente
lícito, uma vez que este

procedimento está inserido no

poder de direção e fiscalização
da empresa, tendo em vista que

média. As pesquisas de

intenção de voto já mostram

o desgaste que o presidente
com a classe média. Os jor
nais da semana passada abor
daram o assunto de uma

forma muito negativa para o

governo. Disseram que o

governo estava unido contra

trabalhadores e aposentados.
Mesmo assim, o presidente
deve sair ganhando. A culpa
por não votar projetos impor
tantes recai sobre os parla
mentares, cuja imagem não

é das melhores. Ao mesmo
•

tempo, não corre o risco de
ser surpreendido pela voca

ção eleitoral dos congressistas
em ano eleitoral. O governo
deve ficar atento, pois as

;

semanas de esforço concen-

trado poderão ser compli
cadas. Os parlamentares
estarão em plena campanha.
E depois de ouvir de perto as

reclamações do eleitor,
poderão querer "dar esmola
com o dinheiro dos outros".

Rodrigo Olher
Fernandes
Garcia, advo

gados da
Cassuli
Advogados
Associados

o empregador disponibiliza o

,referido instrumento para que
o colaborador o utilize em prol
da organização, não

constituindo direito do
obreiro a utilização de forma
arbitrária dos instrumentos de
trabalho que lhe foram
confiados.

Por outro laudo, o Tribunal
Regional do Trabalho do
Paraná já defendeu, por meio
do Acórdão 06845/Z003, a tese
de que o que importa é o

rendimento profissional do
empregado e se suas atitudes

constrangem, ou não, outras

pessoas, não importando o

conteúdo do e-mail.
Por fim, :'11em tanto ao mar,

nem tanto à terra", o TRT do
Estado de Santa Catarina aduz

que o uso moderado do correio

eletrônico, não

comprometendo a prestação
de serviços e nem a imagem da

empresa, não caracteriza

violação dos deveres
contratuais (Acórdão 6484/
ZOOS).

Del se ver que o equilíbrio
ainda é o caminho mais
razoável.

•

• CORREIO DO LEITOR
•

•

O CORREIO DO POV�

•

Abaixo a hipocrisia!
Quando eu era adolescente, e os

filmes de far west ainda alcançavam
muito sucesso entre os jovens, muitas
vezes embora sem coragem para
dernonstrar abertamente ,eu torcia

pelo bandido contra o mocinho. E,
hoje, ao relembrar, pergunto-me a

razão de tal canhestra preferência.
Até, porque, não enveredei, pela
carreira do crime... Sou um

trabalhador comprometido com a

ética, embora viva em um País onde,
lamentavelmente, os criminosos ainda
levam alguma vantagem sobre os que

.
'

são honestos.
.

E não tenho dúvida em afirmar que,
como na telenovela da TV Globo que

b "B 1"" " .

h "

aca ou, e ISSIma ,os mOCIn os ,

supostos heróis, eram todos quase

sempre muito débeis, inexpressivos e

chatos. Enqua n to os "bandidos",
como, por exemplo, a "Bia Falcão",
eram personagens interessantes,
charmosos, de muita inteligência e

determinação. E, assim, também à luz
da triste e cruel realidade brasileira,
deram certo no final da trama. E o

público de -rodo o País, segundo
comprovam as pesquisas de opinião..
também vibrou pela sorte dos maus em

mais esse folhetim televisivo, Como

quando éramos meninos e torcíamos·

pelos "bandidos" das películas de cow

boy norte-americanas e italianas.
,

E nessa hora, como está

acontecendo em relação à telenovela
que acaba de estrear na TV Globo,
"Páginas da Vida", que eu me pergunto
se não somos hipócritas ao tampar os

olhos com a peneira, negando verdades
incontestáveis apenas em nome de um

moral e bons costumes que, lá no

fundo, não praticamos no cotidiano?
Cujo bom exemplo não tem vindo de
cima, dos governantes, e, na prática,
nem mesmo a sociedade tem dado às
famílias brasileiras. A novela tem sido
criticada por mostrar cenas de sexo,

preconceito, falsidade, mentira,
infidelidade, violência.

Não seria tão imoral, abusivo,
vergonhoso e péssimo exemplo aos

jovens o que a mídia, impressa e

eletrônica, no cumprimento corajoso
de seu papel, mostra todos os dias no

Brasil? Fatos c onc r e to s como os

políticos do "mensalão", da cueca

cheia de dólares, das ma las de
dinheiro, dos "sanguessugas", de filhos
que matam pais, de maridos que batem
em esposas, dos irresponsáveis no

.1'\ • ••

transito e outras cenas piores, mais

violentas do que a realidade das

revelações íntimas que permeiam a

alma humana?
Esses são temas que, acima de tudo,

•

precisam ser conhecidos, tratados
adequadamente por nós, pais, diante
de nossos filhos. Ou vamos preferir que
110SS0S jovens, por estarem de spre
parados, descubram tais realidades nas

ruas, com os trafican te s, os este-

lionatários, os agentes do sexo, os

aproveitadores, os desonestos da
realidade nua e crua da vida? I

Não. Melhor que a telenovela do
Manoel Carlos, um autor que além de

càpaz é um homem corajoso, nos leve a

tratar no âmbito da família, com

sinceridade e conteúdo, o que a vida
sem hipocrisia pod-e trazer nas

diferentes almas humanas e, ao que;
caso a caso, estamos sujeitos a enfrentar
em nossas próprias páginas ao longo dã
existência. Eu quero ter a oportunidade
de sentir, entender e comentar com

meus filhos cada possibilidade, boa ou

ruim, que ele poderá enfrentar na sua

trajetória. Quero que eles não sejam
inocentes despreparados, quando

IJIo As últimas pesquisas de intenção de voto

publicadas já mostram o desgaste do presidente
com a classe média.

"O preso tem que trabalhar para se manter, em penitenciárias profissionalizantes e

privatizadas. Ou escolher a morte."

.César Alvarenga, candidato ao governo do Estado, pela PSDC, durante debate na manhã de ontem, em
Jaraguá do Sul.

f'

êmpresas podem vigiar os e-mails
corp.orativos de seus colaboradores

encontrarem

inevitável
frente.

,

porque e quase
um mau caráter pela

,

"Páginas da Vida" é, depois de várias
décadas de telenovelas no Brasil, uma

feliz demonstração de que se pode tratar

com inteligência, firmeza. e

maturidade os mais variados temas
. que, no passado, por serem tabus,
deixaram com que pais e filhos não
tivessem urn diálogo adequado,
oportuno e de re sul tados positivos.
Muitas gerações foram descobrir, já
muito tarde, valores que deveriam ter

conhecido em tempo de fazer suas vidas
melhores .

A idéia de, ao final de cada capítulo,
colocar uma pessoa comum,. real, para
dar um depoimento sobre algum
momento particular, é genial. Traz à

ficção, o elo. com á realidade. Porque,
claro, a arte imita a vida. E, assim,
podemos ver como, na prática, nossos

semelhantes enfrentaram e venceram, ,r-'-l.
ou não, seus desafios diante de questões
tratadas pela novela. Há lições de

grande importância como o perigo do
•

exagero nos cuidados com, a �
alimentação, o desrespeito aos

deficientes, os complexos limites dos
níveis sociais, os direitos das pessoas à

felicidade.
Os pais que, ao . esconder e

dissimular a verdade, achando que, não

é hora ainda ou que a escola é que tem

a obrigação de' ensinar tudo, estão

perdendo a grande chance' de estreitar

laços de amor, amizade e confiança com

seus filhos.

,

A telenovela brasileira - embora de

importância cultural ainda discutível -

, pode ser, pelo menos, um bom motivo

para que se abram assuntos polêmicos
no saudável debate em família. Quem
foge dessa oportunidade, apenas
criticando por criticar, está sendo
omisso, hipócrita e pode estar perdendo (-<i.
uma boa chance de construir conceitos

- importantes para o futuro de seus entes

mais queridos.

Dlreror editor-ial/administrativo: Francisco Alves

Editora: Patricia Moraes

I

I

Ricardo Viveiros é jornalista, escritor e

empresário na área da Comunicação
Social.

'

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
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ELEiÇÕES: PRETENDENTES AO GOVERNO FALAM DE PROPOSTAS

•

•

CELSO MACHADO

)

� Educação norteia
discursos entre as

Ruestões citadas
tomo inadiáveis
I

•

.

}ARAGUÁ DO SUL- O esforço
desenvolvido pela Rádio Brasil

Novo para reunir ontem, em

(Jaraguá do Sul, quando a cidade

.completou 130 anos, os oito

Ipretendentes ao governo do
Estado, não foi compensado pela
maioria dos candidatos como

lesperava o eleitor mais

.esclarecido. Candidato à

.reeleição, Luiz Henrique da

.Silveira (PMDB), tentou ler
relatório sobre obras realizadas

(em seu governo sempre que

indagado por oponentes sobre

questões de responsabilidade do
Estado. Mesmo quando o tempo

.

era destinado a respostas .a

questionamentos de outros

candidatos com perguntas que
• • •

nao se encaixavam nos

argumentos de LHS. João Fachini
I (P-SOL), durante quase todo o

programa, esquivou-se dos temas
.

em pauta, preferindo ressaltar as

qualidades da candidata do

partido à presidência. da

República, senadora Heloísa
Helena. Igual comportamento

<. teve o candidato do PT, José
Fritsch em relação ao presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos

•

?�--------------------�--------------------------------------------------------------------,

(

\

I

• • •

CESAR JUNKES

I
I., i,,,,,�,·,,,..
< .,", j".-

-

\�,
..

•

Público lotou plenário da Câmara para ouvir propostas dos candidatos

condicionaram o cumprimento
de promessas a eleição de seus

candidatos. Todos, sem exceção,
colocaram os setores de

educação, saúde e segurança

pública como prioridades.
Salários dignos, escolas estaduais
interditadas pela vigilância
sanitária- do total de 18, uma em
J araguá do Sul e outra em

Guararnirim- capacitação de

professores, ensino em tempo
integral, escola aberta à

comunidade foi a cantilena

predominante. Com um bloco
inteiro do debate dedicado apenas
a compromissos com Jaraguá do
Sul, a repetição de promessas.

,

feitas no início do programa foi
uma constante. O discurso de

José Fritsch incluiu a duplicação
da BR-280, a implantação do
projeto Transjaraguá, da

transposição dos trilhos da linha
férrea, pólo· tecnológico e

ampliação do fluxo de crédito do
BNDES para micro e pequenos

, .

ernpresartos entre outras

promessas. Embora o tema

específico fosse prioridades para
a cidade', João Fachini

generalizou prometendo piso
salarial de R$ 1.500,00 para
motoristas e professores e

implantação do consórcio das
"'. . ,,-

aguas, projeto quase que ja
descartado por prefeitos da região.
Amin disse que investirá no

desenvolvimento sustentável,
lembrando que há 21 anos,

quando governador pela primeira
vez, assinou decreto criando a

reserva ecológica doBracinho, em
Schroeder. Não aumentar

impostos estaduais é outro de
seus compromissos. Manoel Dias

O QUE PENSAM OS CANDIDATOS -

,

João Fachini (P-SOL): "O Brasil não

pode ser explorado por países ricos, é

preciso fazer uma auditoria na dívida
externa. Haverá, então, recursos para
moradias destinadas a 15 milhões de
famílias sem teto e assentar quatro
milhões de trabalhadores no campo".

"

I

Elpídeo Neves (PTC): "O maior

problema de algumas cidades
•

catarinenses é a segurança pública. E

preciso reaparelhar o sistema e

qualificar servidores, com salários
compatíveis, Construir presídios de

segurança máxima administrados pela
iniciativa privada".

,

José Fritsch (PT): "Santa Catarina foi
e continua sendo mal administrada.
Do total arrecadado, 13% se gasta em

dívidas. Isso reflete nos repasses aos

municípios, que não chegam a 10%
dos investimentos necessários. Sós
as SDRs consomem R$ 1 milhão em

salários" ,

\

,

Antônio Sontag (PSB): "Fazer dívidas,
é simples, Os empreendedores
precisam de recursos, mas não com

os juros absurdos cobrados pelas
instituições financeiras. É preciso 'criar
condições de se poder resgatar o

crédito. A união leva de SC mais de R$
• •

500 milhões de juros".

Esperidião Amin (PP): "Educação é
prioridade das prioridades. No meu

governo, as escolas de ensino médio
terão orçamento próprio, com gestão
qualificada, com um novo indicativo:
o ex-aluno não será esquecido, será
acompanhada, sempre, para se saber
seu futuro".

,

"

r,
•

,

-

,
,

Luiz Henrique (PMDB): "As Secretarias
de Desenvolvimento Regionais foram
o diferencial de meu governo, dando
autonomia para que os municípios
decidissem pelas suas prioridades.
Reeleito, esta estrutura será ampliada,
contemplando outras regiões",

f
,

•

César Alvarenga (PSDC): "Os presos
têm que trabalhar para se manter, eles
custam mais caro que um aluno do

•

ensino fundamental. E preciso
construir penitenciárias
profissionalizantes, Qu escolher a

,

morte (referência aos que se negarem
. ,

ao trabalho)",

(\W
j.'!ftV�

'. ,.

•

• MOSAIC,O po liti c a@iornalcorreiodopovo.com.br
I

Anistia na habitação
Projeto da deputada Teima de Souza (PT-SP), muda a Lei

•

10150/00 e permite a anistia total das dívidas provenientes de
saldos de contratos assinados com o Sistema Financeiro da

.

Habitação de 10 de janeiro de 1988 a 28 de julho de 1993. A )

legislação atual permite o desconto apenas para os 1

compromissos firmados até 31 de dezembro de ,1987: A _;

proposta beneficia os imóveis adquiridos na vigência da ;

cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais, 1

que previa recursos para o pagamento do saldo devedor.' í

· .'

�------------------------------------------I

/

•

.

Muito fracos
Excetuando Amin, Luiz
Henrique e José Fritsch, a

agenda diária dos outros
cinco candidatos a

governador é de uma

pobreza franciscana e

reflete bem a pouca ou

nenhuma penetração no

eleitorado. Invariavelmente,
passam a semana' com

caminhadas de resultados

pífios ou reunidos com

assessores e candidatos
dos partidos às eleições

. ,

proporcionais.

Chances 3
Em Guaramirim, o vereador I
Evaldo João Junckes (PT),
em seu segundo mandato,
acredita que terá oito mil
votos só de eleitores da

•

cidade. E a pedra maior no
sapato de Dionei da Silva,
fruto de encrencas

incontornáveis entre alas

que racharam oPT:

Articulação de Esquerda,
onde se abriga Junckes, e

Campo Majoritário, que
apóia o deputado candidato.

,

I
I
1.._.
L- �------------------------------�------------------------��--------------�

Manoel Dias (PDT) :" Muitos já
,

tiveram oportunidade de priorizar a

educação e não o fizeram por falta de
vontade política. Educação é
fundamental para outros setores
como a saúde,segurança pública. Só

quatro anos de ensino fundamental é
um blefe".

(PDT) também citou a

duplicação da BR-280, a

transposição dos trilhos, uma

agência de fomento para as

pequenas propriedades agrícolas
do município e a construção de

hospital público. Antônio Sontag
.(PSB) prometeu falar a verdade,
segundo ele sem repetir as I
mentiras de outros, prometendo
construir oito mil habitações
populares e um hospital regional.
César Alvarenga (PSDC)
centrou promessa de construir
um hospital regional, aparelhado
e com mão de obra qualificada.
LuizHenrique (PMDB) , de novo
investiu na leitura de realizações
na região, enaltecendo as

Secretarias de Desenvolvimento
Regional, qualificadas por
Fritsch como "um cabidaço de

empregos", que LHS tem como

fundament ais na descen

tralização do governo. Por

exemplo, R$ 44 milhões nas

rodovias que ligam São João do
Itaperiu a Massaranduba e de

Joinville a Guaramirim, R$ 9
milhões na arena Jaraguá e

outros R$ 15 milhões em

reformas e ampliações de'
escolas. Elpídeo Neves (PTC)
pregou a vinda da Universidade
Federal de Santa Catarina para

. .

acidade (o que já está definido
para agosto), duplicação da BR-
280, hospital regional, escolas
em período integral, entre

outras coisas.

Chances 4
Comilança
Ontem, a alegre rapaziada
da imprensa do Vale do
Itapocu não teve do que se

queixar. Nada menos que
três convites. para almoços
político-partidários. No

. restaurante da ArMalwee,
patrocinados pelos
candidatos a governador
José Fritsch (PT) e Antônio

•

Sontag (PSB). No Agua
Verde, churrasco com a

entourage do PMDB,
incluindo Luiz Henrique.

Para o petista Dionei, que
pretende a reeleição,
trabalho redobrado da
militância. Afinal, agora
enfrenta pelo menos dois
candidatos de Jaraguá do
Sul com bom cabedal de
votos, Pavanello está em

seu terceiro mandato de
vereador, sempre corn

,votação crescente. Janssen,
na prlrnelra tentanva em' , ,,',

2004, foi a surpresa,
superando os três mil votos. !

Inédito •

·Urucubaca
Até o Flamengo carioca

Ontem, pela primeira vez os

oito candidatos ao governo
do Estado juntos. Foi na
Câmara de Vereadores,
durante debate promovido
pela Rádio Brasil Novo e

RBN TV. Terreno bem
conhecido para Amin, Luiz
Henrique e José Fritsch.
Que costumam disputar
votos daqui como quem

•

garimpa ouro.

•

aparece em meio a

escândalos. Teria sido
beneficiado na camuflagem
de uma dívida de R$ 50

".

milhões para com a'

Previdência Social. Dentro
do esquemão envolvendo

.

. policiais, desmanchado pela
Polícia Federal na

"Operação Cerol"
desencadeada na semana

passada no Rio de Janeiro.

Chances 1
Se bem trabalhado, PMDB,
PFL e PT mandam três
deputadas para a

Assembléia Leulslatlva.
Carlos Chiodini, Carione

.

Pavanello e Dionei Walter
da Silva, respectivamente,
são os únicos candidatos
destes partidos lançados
por Jaraguá do Sul. A
cidade tem quase 85 mil
eleitores. Vai depender dos
votos que cada um for
capaz de buscar fora dela.

Querendo
Em todo o país, 225
candidatos concorrem a

uma vaga no Senado, que
este ano terá um terço (27)
de suas 81 cadeiras

. renovadas, uma para cada
estado. São Paulo tem o

maior número de
candidatos, 19, seguido pelo
Rio de Janeiro, com 17
candidatos. Santa Catarina
tem oito pretendentes à vaga
deixada pelo senador Jorge'
Konder Bornhausen (PFL),

Chances 2
Entretanto, se a

receptividade à candidatura
do ex-governador Esperidião
Amin (PP) for a esperada
pelo partido, o vereador
Dieter Janssen também tem

grandes possibilidades de
•

emplacar cadeira na AL. E,
da mesma forma, candidato
único da sigla· e não terá

ninguém da terrinha
atravessado em seu

caminho.

Melhorando'
Santa Catarina será um dos
três estados brasileiros a

utilizar, em outubro, urnas
eletrônicas com memória
eletrônica maior. Para as

eleições deste ano, o

Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) comprou um lote novo

de 25 mil urnas, que
também serão
encaminhadas aos estados
de Mato Grosso do Sul e

Rondônia.
•

•

· ,

•

s

,

•
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_, POUCAS & BOAS

I Coletiva
,

I
I
I o prefeito Moacir Bertoldi concede hoje entrevista coletiva, a

partir das 10h, na sala de reuniões da prefeitura, Na pauta, a

I assinatura do Termo de Ajuste de Conduta entre Fujama e ALL
I

no dia 31 de julho; balanço da Olesc e inauguração da Arena;
Feira Brasil de Artesanato, que tem abertura marcada para 10 de

agosto; Stammtisch, que acontece no dia 29; balanço sobre as

: festividades dos 130 anos de Jaraguá do Sul; Moacir Bertoldi
I falará sobre sua recente viagem a Brasília, onde se encontrou

com o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

II�------------------------------------------�
I

I
I
I

I

Reação,
o segundo suplente da

coligação PMDB/PT nas

eleições de 2004, o médico
Paulo Veloso pediu a

desfiliação do PMDB este
mês. Na alegação, o fato de

I não concordar com a
, aliança de peemedebistas

com tucanos e,

principalmente, com

pefelistas, na eleição para
governador. Ingressou no

PMN.

-Denúncias
o TRE (Tribunal Regional Eleitoral)
de São Paulo já recebeu 471
denúncias pela internet de

irregularidade na campanha
eleitoral. Desse total, 122 referem
se às denúncias feitas na capital
paulista e 113 foram arquivadas
por se tratar de propaganda
inexistente no local da denúncia.
As demais - veiculadas em rádio,
televisão, jornais, revistas,
internet, panfletos e distribuição de
brindes - devem virar alvo de

representação no TRE ou no TSE,
no caso da eleição presidencial,
através do Ministério Público,
candidato, partido político ou

coligação. ,

A irregularidade mais denunciada
foi a pichação e inscriçã8 a tinta,
com175 ocorrências.

i
, ,
, .

•

Mesários 1
o Tribunal Regional Eleitoral
contabilizou, até a última
sexta-feira, 2.337 inscrições
ao programa Mesário
Voluntário, que recruta

pessoas dispostas a

trabalhar nas eleições de
outubro. A estimativa do
TRE é que entre 10 a 20% de

. todos os mesários
necessários para o pleito
sejam voluntários, ou pelo
menos 5 mil pessoas, Em

Jaraguá do Sul, a Justiça
Eleitoral já está em período

, de convocação, mas dá

preferência para aqueles
que se apresentam como

voluntários, o que ainda
• •

pode ser feito.

Prazo 1 .

o prazo para as instituições de
ensino superior confirmarem ao

MEG os dados socioeconômicos
dos alunos selecionados no

ProUni (Programa Universidade
para Todos) foi prorrogado até a

próxima sexta-feira. A confirmação
dos dados é fundamental para que
os alunos possam ocupar as
43,614 vagas oferecidas pelo
programa neste segundo
semestre.

Mesários 2 •

Prazo 1
o prazo para as msfitulções.oe
ensino superior confirmarem ao

MEG os dados socioeconômicos
dos alunos sele,cionados no

ProUni (Programa Universidade
para Todos) foi prorrogado até a

próxima sexta-feira. A confirmação
dos dados é fundamental para que
os alunos possam ocupar as
43,614 vagas oferecidas pelo
programa neste segundo
semestre. .

I
,

I
, o objetivo do TRE é atrair'

pessoas para a função que
trabalhem com satisfação,
Os voluntários receberão

I contrapartidas para

i participar do programa.
I Uma delas é levar vantagem
no critério de desempate em

concursos públicos para
preenchimento de vagas no

quadro do TRE. Além disso,
serão dispensados do

serviço pelo dobro de dias
da convocação sem prejuízo
no salário.

I
,

,

Próxima seleção
As inscrições para o processo
seletivo do ProUni em 2007 serão
abertas em novembro. Os
interessados devem ter feito o

Enem (Exame Nacional do Ensino

Médio) de 2006, cursado o ensino
médio em escola pública ou

escola particular com bolsa

integral, ter renda familiar per
capita de até um salário mínimo e

meio (R$ 525), para concorrer à
bolsa integral, e de até três
salários mínimos por pessoa da
família (R$ 1.050), para concorrer

à bolsa de 50% da mensalidade.

Critério
Primeiro candidato a depu
tado estadual por Guara
mirim, o vereador Evaldo
João Junckes (PT) diz que
está trabalhando sua candi
datura focando na idéia de
que o município precisa ter

representação na Assem
bléia. Tanto é que vem

pedindo apoio de tudo o que
é partido, inclusive os que

" têm candidato na região. Na
lista, Pp, PDT, PSDB ...

I

O CORREIO DO POVQ
•

CAMPANHA: AOS 24 ANOS, PEEMEDEBISTA BUSCA ELEITORADO JOVEM
,

•

CAROLINA TOMAS ELI

... Partido promoveu
almoço para filiados,
com presença de
Luiz Henrique e Pavan

]ARAGUÁ DO SUL - O PMDB
de Jaraguá do Sul lançou
.oficialmente ontem a

candidatura a deputado estadual
do presidente licenciado do

diretório, Carlos Chiodíni. O ex

governador e candidato à

reeleição, Luiz Henrique da

Silveira, participou do almoço
de confraternização, realizado no
salão da Igreja São Judas Tadeu,

,

no Bairro Agua Verde. Com

apoio fechado dos cinco

diretórios da microrregião, os

peernedebistas do Vale do

Itapocu pretendem retomar a

vaga-na Assembléia que a sigla
ocupou em legislaturas passadas,
já que nas eleições de 2002 'o
PMDB não lançou candidato

pela região. Em 1998, o partido
elegeu Ivo Konell.

Como um dos candidatos
mais jovens não só do partido,
mas de todo o Estado, Chiodini,
aos 24 anos, tem no eleitor

jovem seu foco para estas

eleições. Conta que desenvolveu
uma plataforma de campanha
que defende questões voltadas
ao estudo e trabalho para as

novas gerações. "Trabalhamos
em cima de 15 ternas,
subdivididcs em propostas

. legislativas que possam ser

cumpridas no meu mandato",
comentou.

•

•

,
•

•. t.
Peemedebistas de toda a região prestigiaram' lançamento da candidatura de Chiodini ontem em Jaraguá

O candidato também cita o

fortalecimento regional, a

representatividade do Vale do .

Itapocu e o respaldo ao governo

peemedebista num hipotético
segundo mandare. "Vamos dar

apoio a Luiz Henrique para que
tenha mais tranqüilidade e

administre melhor as ações a

serem realizadas na região",
resumiu o peemedebísta, infor
mando ter como meta conseguir

,

40'mil votos.
Além do apoio fechado do

PMDB de Corupá, Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder e

,

Jaraguá do Sul, Chiodini também
tem confirmado apoio dos

diretórios de Garuva, São [oão
do Itaperiú, Barra do Sul, Luiz
Alves, todos sem candidato à

Assembléia Legislativa. Tem,
ainda, contatos com peernede
bistas de Blumenau, São
Francisco do Sul, e outros

diretórios, totalizando 57

municípios. "A Juveritude
estadual do PMDB também

apóia minha candidatura",
acrescentou. O presidente da

Juventude estadual do PMDB,
Alexandre Benedet, presente no
encontro, abriu mão de
concorrer à Assembléia para

apoiar Chiodini.
Além de Luiz Henrique,

também estiveram no lança.
mente o candidato a vice-gover
nadar, Leonel Pavan e a segunda
suplência do Senado, a ex

secretária regional Niura
Demarchi dos Santos, ambos do

PSDB, que integra a coligação
junto com PFL e PPS. O depu
tado estadual e candidato à Câ
mara Federal, Mauro Mariani,
também esteve presente. Vai
fazer dobradinha com Chiodini

,

na região, assim como o candi-
dato à reeleição, deputado federal
Adelor Vieira. Vereadores e pre: �
sidentes de diretórios da regiâoe
do PMDB Mulher também

prestigiaram o lançamento.

Caminhadas marcam campanhas de candidatos ao governo estadual
DIVULGAÇÁD interior, foguetório e bandeiraço

dos filiados e simpatizantes.
'A chegada está prevista para

as 19h no Clube 12 de Agosto,
centro de Florianópolis, onde será

realizada a solenidade de

lançamento oficial da candidatura
da coligação "Por uma nova Santa
Catarina" - Antonio Sontag e O

vice Jair Miotto. Participam da
carreata os candidatos a deputado,M.-,
federale estadual da coligação,

,

dirigentes do PSB e PTB, líderes
religiosos, vereadores e deputados
da coligação, dirigentes co

munitários, filiados e sim

patizantes, A expectativa da

•

,

FWRIANÓPOLIS- A comitiva

da Frente A Força do Povo,
liderada pelo candidato ao

,

governo do Estado, José Fritsch

(PT) e a candidata ao senado, a

deputada federal Luci Choinacki

(PT), fez ontem uma caminhada,
uma caminha no centro de .

Florianópolis antes da

participação de Fritsch no debate
entre os oito candidatos ao

governo do Estado em Jaraguá do
Sul (veja matéria na página 3).·
Dezenas de lideranças e

apoiadores da coligação
participaram do evento. A
comitiva ,fez a concentração 11a

Avenida Felipe Schmidt, ern

frente ao Senadinho e caminhou
.até o terminal urbano da Capital.

Fritsch (O) e Choinacki (E), com a militância petista ontem na Capital

l

•

Já no sábado, a partir das 16h, PSB
e PTB fazem a carreata de

lançamento oficial da candidatura
de Antonio Carlos Sontag ao

governo do Estado. A con-

centração vai acontecer na Beira
luar de São José. A partir das 16h
inicia a carreata, caiu animação
de dois trios elétricos, mais de 300
carros, 30 ônibus do

. -, .

orgamzaçao e reunir, apro-
ximadamente, três mil pessoas no
evento .

•

I
i? ..

,
•

, ,

É você quem faz a DIFERENÇA .

APOIO lNJCIATIVA:v •

,
'

C Centro Empresarial ACIJS - COL - APEVI
OCORREJODO POVO de laragufdoSul . SINDICATOS PATRONAISNÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.

I

,

,.,
,

,
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SESSAO CIVICA: Homenagem aos empreendedores da cidade

• •

s

DAIANE ZANGHELINI

� Firma Weege, hoje
.' Malwee Malhas, foi
fundada em 1906.
,Curtume Schmitt
'começou em 1917

JARAGUÁ DO SUL - A

Fundação Cultural promoveu,
namanhã de ontem, uma sessão

cívica comemorativa aos 130
anos do município, home

nageando agricultores, indus
triais e comerciantes mais

antigos de Jaraguá do Sul. O
evento fez parte das

comemorações do aniversário de
130 anos e aconteceu 11a praça
,

Angelo Piazera, em frente ao

Museu Emílio da Silva. A
_: diretora-presidente da

Fundação Cultural, Natália
.

Lúcia Petry, disse entrega das

menções honrosas ajuda a

resgatar a história do município,
destacando segmentos que
contribuíram para o seu

,

desenvolvimento. "Não

pudemos homenagear hoje a

todos que mereciam, mas os

profissionais de outros

segmentos serão contemplados
em outras oportunidades",
ressaltou. A homenagem
começou com uma apresentação
'14Q Batalhão da Polícia'Militar
de Jaraguá do Sul e a execução
doHinoNacional pela banda do
62Q Batalhão de Infantaria de

[cinville e o Coral da Scar

'(Sociedade Cultura Artística).
Em seguida, foi feita a entrega
das menções honrosas para

. ,.

propnetanos ou representantes
das 10 indústrias e 10 empresas

.'
,

,

f

� ,

•

FOTOS: CESAR JUNKES

-

.........

Homenagem fezparte dos 130 anos de fundação da cidade, com entrega de menções honrosas ontem

comerciais mais antigas do Rau & Cia Ltda (1936); AlbiI10 na empresa e abrir um espaço de

município, além dos três Werhmeister ME (1944); alimentação' para melhor

agricultores jaraguaenses que Emmendoerfer Comércio de atender os clientes", comentou.
atuam há mais tempo na região. Veículos (1950); WPS Albino trabalha no comércio da
As indústrias com maior tempo Comércio de Presentes (antes família desde os 12 anos de idade,
de atividade, cujos fundadores e Casa Schmitz- 1950)); Bar e e alguns são clientes da empresa
empresários foram Lanchonete Boaventura (1954); há mais de 40 anos.

homenageados são: Malwee Ewaldo Benthien ME (1955); e O homenageado Victor.
Malhas (antiga Firma Weege� Panificadora e Lanchonete Viergutz, 82, é um exemplo de

, ,I "I '-Ji � " - I'

1906); Curtume Arnaldo Viergutz (1955).
'

quemdedicoupraticamentetoda
Schmitt (1917); Chapéus Para o empresário Albino vida pela profissão que gosta de
Marcatto (1923); Gumz Werhmeister, 64 anos, a exercer. Depois de trabalhar 17

•

Alimentos e Tecelagem (1923); homenagem demonstra a anos como padeiro na antiga
Duas Rodas Industrial (19250; valorização do trabalho do pai, o Padaria Klug, ele abriu a Padaria
Madeirei'ra Hansen (1923); empresário Emilio Werhmeister. e Lanchonete Viergutz, próxima
Janssen & Cia Ltda (1937); Emilio Werhmeister fundou o ao terminal urbano de ônibus..

Menegotti Indústria Comércio Werhmeister (hoje Há 30 anos aposentado, Viergutz
Metalúrgica (1940); Jair Alquini Albino Werhmeister ME), no explica que a panificadora
ME (1994);eWiestS/A(1947). Bairro Santa Luzia e ali trabalhou também já teve o nome de

J á os comércios mais antigos do
,

município são: Otica Hertel

(19240; Comércio e Indústria

Breithaupt (1926); Meier
Alimentos (1932); Waldeluar

por 39 anos, até se aposentar.
"Foi a segunda casa de comércio
a ser aberta na localidade. Com

.

o passar do tempo, decidimos
fechar o açougue que funcionava

Arnoldo Otto GrützMacher, em atividade aos 82 anos Albino Werhmeister: piomeirismo do paiEmílio

•

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

Ligue: 3370-4888 I 9184-9988 com Luciane

\

•

,

"N P- "

osso ,ao, e que a

especialidade da casa é o pão de
hambúrguer e de cachorro
quente.

,

O agricultor Arnaldo
Alberto Otto Grutzmacher, 82,
foi um dos trabalhadores rurais

que recebeu a menção honrosa
por atuar hámais tempo na área.
Grutzmacher

. começou a

trabalhar muito cedo no cultivo
do arroz e do milho e a criar gado
leiteiro e suínos para auxiliar o

pai Ricardo Grutzmacher,
também agricultor-.A inovação
e o investimento em tecnologia

. sempre acompanharam o.

trabalho de Amoldo
Grutzrnacher, e hoje ele ostenta
diversos prêmios na área rural,
além de ser o pioneiro no

reflorestamento e na análise de
terra na região. "Encaminhamos
amostras ao laboratório e

investimos para produzir mais e

melhor", resumiu.
Ao fim da homenagem,

aconteceu a entrega oficial da
,

obra de arte "UIU 0111ar
iluaginário... a chegada de
Emilio Carlos Jourdan", da
artista Arlete Schwedler, que
abriu a exposição "De Emílio
Carlos Jourdan aos primeiros
empreendedores", no Museu
Emílio da Silva.

•

.
.
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Sofrimento coletivo
o passageiro que aposta na recuperação da Varig sofre cada dia
mais com a falta de informações sobre as operações da
companhia aérea. A empresa não informa os vôos cancelados,
nem o planejamento para o dia seguinte. O que se sabe é que,
publicamente repreendida pela Agência Nacional de Aviação Civil

(Anac), a empresa parece ter abandonado a política de voar apenas
, ,

na ponte aérea Rio-São Paulo. Na segunda-feira, informações .;

extra-oficiais davam conta de que, de 362 vôos programados,
235, ou 64,92%, foram cancelados. Nas rotas internacionais,
das 57 decolagens previstas, 40 foram canceladas. No mercado
doméstico, de 305 vôos, 195 não ocorreram. Os seguidos
cancelamentos só aumentam os problemas da companhia. Na I

última sexta-feira, a Associação Nacional dos Consumidores de i
Crédito (Andec) entrou com ação contra danos morais e materiais :

I
contra os cancelamentos e a falta de assistência aos passageiros. I

•

A associação ainda não sabe quanto vai pedir de indenização. i,

I
I

I
I
I

As previsões de que os preços
I

dos chamados televisores flat

(tela plana, fina, com alta

definição, nas tecnologias de

plasma ou cristal líquido)
cairiam depois da Copa do
Mundo já se confirmam.
Aparelhos de 42 polegadas
estão sendo vendidos por
valores entre R$ 4.990 e R$
5.990, com parcelamento em

12 vezes sem juros. Trata-se de
uma queda média nesse tipo de

aparelho - o mais desejada
entre os objetos tecnológicos
pela classe média no período
pré-Copa - de mais de 80%
sobre os preços praticados em

2003, quando o produto
praticamente chegou às lojas
nacionais. Em. média, três anos

atrás urna TV desse tipo
custava R$ 29 mil.

Em queda
o índice de Preços ao

Consumidor Amplo 15 .(IPCA �

15) teve queda de 0,02% em

julho, bem menos intensa do

que a registrada em junho, de
0,15%. Com isso, o indicador
acumula alta de 1,68% nos sete

primeiros meses do ano. Nos
. últimos doze meses, a alta ficou
em 3,89%. Em julho, o IPCA-15

Plana e mais barata

,

I
I
I

�

. ,

caiu monos que. no mes

anterior, mesmo com a

continuidade das quedas ou

com menores crescimentos de

preços em grande parte dos
itens pesquisados. Isto ocorreu

porque os combustíveis
deixaram de exercer forte
influência para baixo. Foi o
álcool, combustível que deixou
de cair tanto; embora tenha
ficado 3,76% mâis'barato em'

julho, este item havia caído
12,87% em junho. Além disso, o
álcool é responsável por 20%
da composição da gasolina, e

também fez os preços desta
última caírem menos: da queda
de -1,45% em junho, a gasolina
passou para -0,40% em julho,

Espumante cor Weg
Com uma longa tradição de
empresa inovadora, a

Georges Aubert coloca no :
mercado a mais extensa linha ;

,

de espumantes produzida no

país, contando com a

exclusiva e patenteada
embalagem de 187 ml que já

,

vem com um canudinho. Ao i
tirar a tampa, as bolhas da I

bebida empurram o canudinho!
para fora da garrafa. Para i
completar, as garrafinhas são i

pintadas com tintas em pó
WEG. "As tintas são aplicadas
através de processo exclusivo
para substratos não

metálicos; a tinta é um

desenvolvimento específico
. da linha Politherm Atóxico
para segmento alimentício", !
explica Sergio Heyder, gerente I
do departamento de tintas em !
pó da WEG. Segundo ele, a :

,

tinta é pulverizada sobre o :
vidro previamente aquecido e, i
em seguida, na estufa a :

i200°C, se transforma numa I
película altamente resistente. �

,

i
I

•

. ,

/

Carro novo'
,

A Fiat Automóveis prepara a

renovação de sua frota e estuda.
a possibilidade tirar de linha o

modelo Uno Mille. O desafio da

empresa é saber se o espaço
deixado pelo Uno será ocupado
pela Palio ou concorrentes de
outras marcas. Fornecedores
da montadora italiana já
trabalham na produção do
Punto, carro pequeno que vem

sustentando a recuperação
financeira da companhia no

mercado europeu. O modelo
deve chegar ao Brasil no ano

que vem, numa faixa de preços
entre o Palio e o Stilo. Com
isso, o Palio deve passar a ser

comercializado apenas nas

versões mais simples e as

mais sofisticadas abririam
espaço para o Punta.

"

INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

•

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,202 2,203 " COMPRA VENDA

PARALELO . 2,313 2,407 " 2,765 2,767
PESO (Argentina)

TURISMO . 2,137 2,293 "
I 0,713 0,71.3

trensporte e turismo
,

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 36,680 1,26%
" DOW JONES N, York 11.103 '0480/0

" MERVAL (B. Aires) 1.682 0990/0

Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,725

• CUB maio

R$894,85

,

\
,

,
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CONSTRUÇÃO CIVIL: MATERIAIS TERÃO REDUÇÃO
•

.
,

c",," Ações prevêem
-recução da alíquota de
"ICMS de 17% para 12%
�a uma lista de produtos
.( FLORIANÓPOLIS Em

•

(reun,ião conjunta das
"Comissões de Constituição e

"[ustíça e de Finanças, foram
1 (aprovados a Medida Provisória
()Í1Q 127/06,' de origem

,

"governamental, que institui o
.,
.

Programa de Revigoramento
�"Econôtnico do Estado, o

"Revígorar II, e o Projeto de Lei.
•

"no 245/06, do Executivo, que,

"cria a cesta básica da construção
"cívil, prevendo redução da

"alíquota de ICMS de 17% para
; 12% a uma lista de produtos. O
í'projeto de conversão em lei da
°MP e o projeto de lei da cesta

'l'básica seguem para apreciação
B�m Plenário. Os membros da
c.

··tC] também aprovaram o

lJprojeto de Lei nO 263/06, do
'(Executivo, que autoriza
o
abertura de crédito suplementar

ITem favor da Procuradoria Geral
-L
do Estado, Fundo do Plano de

IFSaúde dos Servidores Públicos
2!Estaduais e Encargos Gerais do
5i
.Estado.

.

REVIGORAR ' A MP
institui o

. Programa
Catarinense de Revigorarnento
Econômico, REVIGORAR II,

c' destinado a promover a

r-regularização de débitos
tributários. inadimplidos

! relativos ao ICM (Imposto, , .

,

,

,

I .

Sessão da Assembléia que discutiu o projeto quepode reduzir a alíquota sobre materiais de construção
sobre Operações de Circulação
de Mercadorias) I�e ao ICMS

(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal
e de' Comunicação).
A Mp, que já havia sido

apreciada pela CC], recebeu

novas emendas na Comissão de

Finanças. COIn isso, depois de
,

"ace itas''ás mudanças; a MP U

retornou à CC], onde a matéria

foi submetida à nova votação,
sendo aprovada. O relator da
matéria incorporou emendas

propostas pela liderança do

governo, apresentadas segunda-

feira, entre elas, a que estende o

benefício aos devedores do
IPVA.

O projeto' que cria a cesta

.

básica da construção civil altera
a Lei nO 10.297, de 1996, que
dispõe sobre o ICMS (Imposto
sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e

sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de
Comunicação). O relator da
matéria acolheu emenda

,

parlamentar prevendo qu e

nenhum produto. sofrerá
majoração na alíquota por conta
do projeto. Isto porque alguns

) .. f\
,

i Acíarn comemora 20 anos com homenagens
. I .

I :

i
I

.

preparativos para o aniversário de
:20 anos da Aciam - Associação
.Comercial, Industrial e Agrícola
Ede Massaranduba, que acontece

eem setembro, já estão em fase de
conclusão. Segundo o presidente
- daAssociação, empresárioMauro
Bramorski, entre as atividades

previstas para marcar a data, o
ponto alto é um jantar de

confraternização e homenagem
aos sócios-fundadores da
entidade. "Queremos lembrar a

MASSARANDUBA Os

, .

coragem e o espínto empreen-
dedor deste grupo de pessoas, que
decidiu iniciar esta entidade, num
período em que o empreende
dorismo e o associativismo ainda
eram palavrs novas. nos

vocabulário empresarial de Santa
Catarina", destaca Mauro, que
cumpre o período final de seu

mandato de dois anos à frente

daquela entidade.
Neste período, segundo o

presidente da Aciam, ampliação
do número de associados e o

desenvolvimento de urn

planejamento estratégico foram
as prioridades da gestão. "Ao
assumirmos a presidência da

Associação, tínhamos como

meta aumentar o número de

'<;ociados, além de implementar

í
,

•

CESAR JUNKES

- •

Empresário Mauro Bramorski, presidente daAciam

e desenvolver um minucioso

planejamento estratégico.
Estamos conseguindo atingir os

'

dois objetivos", diz Bramorski.

Segundo ele, o número de
associados passou de 80 para 140,
e o planejamento estratégico, qlle
definiu as prioridades, foi
desenvolvido e está sendo

implementado. "Só para citar' o

exemplo de educação

profissional, o planejamento
definiu quais eram as

necessidades do mercado, e a

Associação já está colocando
estes cursos à disposição do
mercado", afirma Mauro

Brarnorski, que além de

presidente da Aciam, integra o

Conselho de Desenvolvimento

Regional e representante da
Facisc na região.

.

,

itens, como é o caso da areia,
poderiam, ao invés de ficarem
mais baratos, subir 110 mercado,
já que as alíquotas praticadas
hoje em Santa Catarina são mais

baixas por conta de acordo
celebrado com estados vizinhos.
A CC] acolheu voto pela
compatibilidade de três vetos,
de autoria parlamentar, ou seja,
encaminhou as tnensagens para

apreciação em Plenário. São as

mensagens n? 1536/06, de veto
total ao Projeto de Lei n ° 78/
06, que estabelece normas gerais
para concurso de provas ou de

provas de títulos para o

provimento de cargos ou

,

O CORREIO DO POV

empregos públicos estaduais; a.

de nO 1532/06, de veto total ao

Projeto de Lei nO 57/06, que

dispõe sobre a comercialização,
a estocagem e o trânsito de arroz,
cebola, alho, maçã e milho

importados de outros países para
consumo e comercialização em

Santa Catarina; e a de nO 1535/
06, de veto total ao Projeto de
Lei nO 28/06, que dispõe sobre,
garantia do direito da criança
do adolescente ao atendimento
pedagógico e escolar i)la
internação hospitalar em Sann
Catarina.

J

i
I"

.. ".- " .. " ,. _. " •••••••••• ,. � •• , , •••••••••• _ •••• , •• ".. ." •••••• , ••• , •• , •• "."., - 0,- , , ••• "." •• , , ••••••••••• , , .

CESTA BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:
.

- Areia
- Pias e lavatórios

-

- Calhas, beiral e respectivos acessórios para chuva
- Tubos soldáveis para água fria
- Tubos soldáveis para esgoto
- Conexões soldáveis para água fria
- Conexões soldáveis para esgoto
- Torneiras
- Assentos e tampas para sanitário
- Caixas de descarga para sanitário
- Caixas d 'água de até 4.000 litros
- Registros de esfera, de pressão ou gaveta
- Tábuas
- Caibros e sarrafos
- Assoalhos e forros
- Janelas, portas, caixilhos e alizares
- Caixas d

.

água de até 4.000 litros
- Telhas de até 5 mm de espessura
- Vidros planos de até 3 mm de espessura
- Cubas e pias de aço inoxidável de até 1,30 m de comprimento, para
cozinha
- Portas, janelas, caixilhos, alizares e soleiras de ferro
- Ferragens para portas e janelas, com acabamento de ferro zincado
- Quadros para medidor de luz monofásico

.

•
,

,

I
"

I

I

J

)

,

J

•

-Torneiras de pressão para pia ou lavatório, de cartucho rotativo e sem

misturador, com acabamento em metal cromado
- Registros de pressão ou gaveta
- Fios elétricos de cobre de até 6 mm de diãmetro, isolados para até 705

Volts

de exportação de produtos de
vários estados",diz.O presidente

. .

da FIESC foi a Brasília votar na
sede da CNI. "Nesta segunda
gestão doArmando Monteiro
Neta temos 110VOS nomes e

haverá um rejuvenescimento e

remodelação daentidade.
Faremos um trabalho que o

Brasil e os industriais precisam
com urgência,coincidindo com

, .

"

Presidente da Fiesc eleito para vice-presidência da eNI
o momento político do ano",
afirma Corrêa.Além do

empresário Armando Monteiro
Neto como candidato à

reeleição na presidência da
CNI,a chapa única contou com

Paulo Skaf, presidente da

Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp),
como primeiro vice-presidente
da nova diretoria.

I

, J

, I

,

<,

t:
,

I J

,

, ,

FLORIANÓPOLIS O

presidente da Federação das
Indústrias do Estado de
Catarina (FlESC), Alcantaro

. 'Corrêa, foi eleito ontem para
ao cargo de vice-presidente da

Confederação Nacionai da
Indústria (CNI). Ele
concorreu em chapa de
consenso encabeçada por
Armando Monteiro Neto,
reeleito presidente com 26 dos
27 votos do colégio
eleitoralformado pelos
presidentes das federações das
indústrias dos estados e do
Distrito Federal.Apenas um

voto foi em branco. A posse
está marcada para o próximo
dia 14 de outubro. Omandato
é de quatro anos.Corrêa diz

- .."..

que a questao pnontana para
indústria catar ine nse é a

,

infra-estrutura. "E oprimeiro
item I do nosso ranking de

prioridades porque nos faltam
tnelhores condições
derodovias, ferrovias e,

principalmen te, portos",
afirma. "E também porque,
além dos trêsportos atuais,

. , .

teremos mais um no proximo
ano. Com isso, o estado será
um importantecorredor de
entrada de matérias-primas e

I

DIVUlGAÇAO

•

•

Presidente da Fiesc, A/cantara Corrêa, agora é vice-presidente da CN/

, .
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to OI" Treinadores fazem

G(segredo sobre os times' ,

Glque mandam a campo
hoje no Maracanã

la

ta

RIO- O técnico do Vasco,
Renato Gaúcho, resolver fazer o
mesmo mistério que o rival Ney
Franco, do Flamengo, e só

divulgará os titulares para a

partida final da Copa do Brasil
. hoje, momentos antes do duelo.
"A equipe que começa a partida
já está definida naminha cabeça
desde o fim de semana. Nem os

jogadores sabem. Só contarei

para eles na preleção e para a

imprensa apenas antes do jogo",
confirmou o treinador, em

entrevista à Rádio Brasil. Na

partida de ida, disputada na

quarta-feira passada, o Vasco
acabou sendo derrotado pelo
Flamengo por 2 a O, gols de
Obina e Luizão. O Vasco terá o

apoio de mais de 14 111il apitos
lla decisão contra o Flamengo,
na quarta-feira às 21h45, no
estádio do Maracanã pela Copa
do Brasil. O MUV (Movimento
Unido Vascaíno), em parceria
com uma torcida com de urn site

,

QUARTA-FEIRA, 26 de junho de 2006 I 7
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DIVULGAÇAo
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,

'

•

No primeiro jogo, na quarta-feira passada, o Flamengo venceu pelo placar de dois gols a zero
,

de relacionamento, distribuirão
os barulhentos objetos para a

ajudar a equipe comandada pelo
técnico Renato Gaúcho a

superar o Flamengo e conquistar
o título inédito. O time precisa
vencer por três gols para ser

campeão ou por dois para levar a
decisão para os pênaltis. "Não
podemos misturar política com

Malwee manda embora jogadores
pelo baixo rendimento em quadra'

CESAR JUNKES

\1

Donny é um dos dispensados

.
'

;
(.

resultados pouco expressivos e de
derrotas seguidas, deixou a equipe
de futsal da .Malwee na lanterna
da tabela de classificação da Liga.
'Acredito que isto seja resultado
do grande volume de jogos que
temos disputados. Foram mais de '

280 partidas nos últimos dois anos
emeio, o que dá umamédia de 2,3
partidas por semana. E não

podemos esquecer que entre um

jogo e outro existem os treinos, a

preparação física as viagens, enfim,
uma série de atividades extra

quadra que contribuem para o

cansaço físico e psicológico dos

atletas", informa Cacá. A equipe
da Malwee enfrenta Umuarama,
napróxima quinta-feira, precisan-

"

do vencer para se man-ter na

competição. "Se o Falcão não

voltar até o jogo com o Petrópolis, ,

que acontece dia 29, nossa

prioridade será a preparação para
o sulamericano", diz Pavanello.

, Segundo Cacá Pavanello, o

destino dos atletas que foram
_

desligados da Malwee já está
definido. "Dão vai para a Espanha, .

Antônio deve ir para a Ulbra,
Donny voltará para o Paraná e

Márcio Sergipano vai para a

equipe da Cortiana", conta o

'. dirigente. A Malwee enfrenta
amanhã o Umuarama, dia 29 joga

,

contra o Petrópolis, dia 31 o

adversário é o Carlos Barbosa, dia
I 5 de agosto o [ohn Deere, dia 7 a

Malwee o São Bernardo e dia 14,
novamente, o Umuarama.

o Vasco. O clube está acima de
tudo e nes te momento os

,

vascaínos de verdade tem que
estar unidos corn a equipe.
Vamos ao Maracanã dar todo o

apoio necessário a equipe. Essa,
iniciativa é de todo vascaíno que

,

quer o bem do Vasco. Os 14 mil

apitos serão distribuídos 11a

arquibancada. Faremos urn

apítaço", disse José Henrique,
presidente da MUV

FLAMENGO
O técnico do Flamengo, Ney

Franco, definiu nesta terça-feira
pelamanhã, em um treinamento
secreto ern Vargem Grande, a

equipe que jogará contra o Vasco
na quarta-feira, na segunda

Depois de problemas no vôo, São
Paulo desembarca no México

OIVULGAÇAo

.a ... '

.-' .A
Pela primeira fase, Chivas bateu o São Paulo por 2 a 1 no Morumbi

,

GUADALAJARA, MÉXICO -

As dificuldades para enfrentar
o Chivas Guadalajara, hoje, no
México, pela semifinal da

Copa Libertadores da

América, estão cada vei
•

maiores para o São Paulo.

Depois de não ter conseguido
viajar 11a noite do domingo,
fato que só aconteceu na noite

seguinte, a delegação sâo-
•

.paulilla teve que passar pelo
desconforto de ficar retida
durante uma escala em

Manaus. Tudo por causa de um'

problema no trem de pouso do
avião fretado. Assim, após 15
horas de viagem, o time
desembarcou ern Guadalajara
no final da manhã de ontem.

"Realmente foi uma viagem
cansativa e ainda tivemos esse

problema na parada em

Manaus", disse o presidente
do clube, [uvenal [uvêncio,
em entrevista ainda no

Aeroporto Internacional de

Guadalajara. Para dar um

tempo maior de descanso aos

jogadores, todos foram

rapidamente ao hotel e

deixaram suas bagagens para
serem levadas mais tarde pelos
funcionários do clube.Por ter

chegado apenas na véspera da
partida, o time fez apenas um
treino de reconhecimento do

gramado do Estádio]alisco, no
início da noite de ontem. O
treinador Muricy Ramalho
não tem problemas de

suspensão ou lesão e vai

escalar força máxima para
encarar o Chivas. O jogo de
volta, no Morumbi, será no

dia 2 de agosto.

•

(

•

partida da decisão da Copa do
Brasil. Entretanto, repetindo a

tática da semana passada, o

treinador só divulgará os

titulares momentos antes da

partida. "Todos os jogadores já
sabem como entraremos em

campo, quem vai jogar. O

objetivo é chegar com uma

equipe melhor posicionada,
além de exigência de que os

jogadores entrem com a mesma

disposição da partida em 'que
vencemos por 2 a O", contou o

'

treinador. "Na minha avaliação
melhoramos muito na parte
tática, treinamos bem e estamos

preparados", emendou Ney
Franco.O treinador aproveitou
o treino desta terça para

melhorar, principalmente, o

posicionamento da defesa.
"Dividimos os treinamentos em

três partes. Primeiro fizemos um

mini-coletivo, como forma de

posicionar melhor a defesa",
observou? "Treinamos faltas,
tanto 110 ataque como na defesa,
e cobranças de pênaltis, que é

possível acontecer na noite de

quarta-feira. Não podemos abrir
mão de treinamento algum",
concluiu.

Passada a Copa do Brasil, o
pensamento de todo o elenco do'

,

Flamengo estará concentrado

,

no Campeonato Brasileiro.
Para o lateral-direito Leonardo
Moura, ainda falta muito para
o fim da competição. Por isso,
segundo ele, todos têm que

pensar apenas na decisão da

Copa do Brasil, contra o Vasco,
na quarta-feira. "O momento

agora é do jogo de quarta-feira.
O jogo de domingo pelo
Brasileiro já passou. Só falta um

, ,

jogo de 90minutos. O Brasileiro
,

dá para correr atrás depois.
Então, vamos tentar ser

campeão na quarta-feira", disse
o jogador. Leonardo Moura
disse após o treino de segunda
feira na Gávea que não faltará'
luta e muita vontade do

Flamengo em conquistar o

título. "A receita é ter muita
,

determinação e vontade de um
time que quer conquistar o

,

título. E isso que eu vou pedir
para os meus companheiros na
concentração", destacou ele.
"Costumo até ser chato, cobrar
e falarmuito dentro de campo.
Mas é um título muito

importante para mim e, com

certeza, para a nação flamen

guista. Até 110 dia vou tentar

conversar com todos os meus '

•

companheiros para gente
conseguir esse título",
emendou.

• LINHA DE FUNDO
,

JULIMAR PIVATTO

Branco 'chamado por Dunga
Na renovação idealizada por Ricardo Teixeira para a seleção
brasileira,' os gaúchos ganham força. O técnico Dunga terá como

braço-direito Branco, também do Rio Grande-do Sul. Em seu site
,

oficial, a CBF informou que a partir de agora haverá mais sintonia
entre as categorias de base e o time principal da seleção. Branco é
o responsável pelas seleções amadoras do Brasil. O ex-lateral é
um antigo amigo de Ounga. Também foi um dos poucos a quem
Ricardo Teixeira deu ouvidos na hora de escolher o substituto de
Carlos Alberto Parreira, apesar de vários de seus aliados fazerem
coro pelo inexperiente Dunga. Não está descartada a possibilidade
de' Branco assumir um cargo mais graduado, como o de
coordenador-técnico.

•

Real Madrid
Capitão da seleção italiana
tetracampeã mundial e eleito o

, segundo melhor jogador da Copa-
2006, o zagueiro Fabio Cannavaro
foi apresentado nesta terça-feira
pelo Rea! Madrid com status de
estrela. A importância da

contratação do atleta de 32 anos,
que assinou contrato de três anos,
ficou comprovada no número de
camisa que irá vestir - a cinco,
que até a ú�ima temporada
pertencia ao astro Zinedine
Zidane, que encerrou carreira

após a França perder, nos
pênaltis, a final do Mundial para a

Itália, de Carmavaro.

Flagrante
O jóquei Paul O'Neill, 26, corre o

'

risco de ser suspenso na Grã
Bretanha por causa de um

incidente insólito: irritado com o

comportamento de seu cavalo,
ele simplesmente reproduziu a

atitude do francês Zidane na final
da Copa do Mundo e deu uma

,

}ARAGUÁ DO SUL - Baixo
rendimento em quadra. Este é,

,! �egundo a diretoria de futsal da

l i/Malwee, omotivo da dispensa dos
jogadores Dão (pivô), Antônio

,""(fixo), Márcio Sergipa-no (ala) e

'JbDonny (goleiro). A saída dos

"'!itjuatro atletas foi confir-mada
'- ontem pelo diretor de futsal,Cacá
',L'Pavanello, infor-mando que as

'C'vagas abertas serão preenchidas
1·,I'pelos jogadores da categoria de

•

,,; base. "Estes jogado-res que estão

,:'�saindo estavam com um

C,JI rendimento muito abaixo do

esperado. Temos garotos na

"';,categoria de base que podem
substituir a altura e fazer um bom
trabalho na equipe principal",
declara Pavanello. Um grupo de
oito atletas de equipe juvenil da
Malwee viajou ontem com a

equipe principal para o jogo de

quinta-feira, em Umuararna,
Paraná. Uma temporada de

,

cabeçada no animal. A agressão
ocorreu pouco antes de uma

prova na Inglaterra. Assim como

ocorreu com o asro da seleção
francesa em seu confronto com

o italiano Materazzi em Berlim, a
cabeçada de O'Neill não foi
notada de imediato pelas
autoridades. Um vídeo, porém,
"entregou" o jóquei.

;

Lesão
o atacante Genson pode deixar o

,

Santos e defender o Lorient, da
França, na próxima temporada
do futebol europeu, que começa
em agosto. O jogador, que foi
liberado das' atividades em seu

clube nesta semana, viajou
nesta segunda-feira para realizar
exames médicos em sua

provável nova equipe. O atleta
ainda se recupera de uma lesão
no joelho direito, sofrida no

amistoso contra o Atlético
Mineiro, no dia 8 de julho. No
entanto, o Lorient já foi Informado
desta situação.

,

,
•

,
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... Momentos
da nlstórla
da cidade foram
revividos

,

]ARAGUÁ DO SUL - Um

grande público ao desfile festivo
temático realizado na tarde de

"

,

ontem na Rua Reinoldo Rau,
em comemoração aos 130 anos

do município. Aproxima
damente 7 mil pessoas

desfilaram em 36 blocos,
compostos por 65 entidades da

região do Vale do Itapocu. Esta
é a primeira vez que o desfile
festivo de aniversário do

. \
. , .

munICIpIO apresenta temas

relacionados à colonização e a

contribuição cultural das
etnias. ''1\ proposta é resgatar
momentos importantes da
história do município, por isso
cada entidade representou um

tema", explicou a diretora

presidente da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul,
Natália Lúcia Petry. O evento

foi aberto pelo 62º Batalhão de
Infantaria de Joinville, 'que
executou o Hino Nacional,
seguido da Polícia Militar de

Jaraguá do Sul e de de índios

xoklengs. O primeiro tema a ser
,

apresentado foi "Jaraguá do Sul
da Princesa Isabel e do Conde.

,

do CTG Laço
Jaragúaense. A diversidade

das

d' " .

eu ,

cultural
• •

assocraçoes

O CORREIO DO POVO
,

•

' ...

1

•

FOTOS: CESAR JUNKES

Pequenos proprietários rurais, ainda em gande número no município, foram representados no desfile dos �30 anos ontem à tarde

húngara, polonesa, Bellunesi e
Círculo Italiano, o dinamismo
dos clubes de vôo livre,
montanhismo, do fusca e do

opala, da lambreta e dos
cavaleiros, e a alegria dos clubes
de mães e de idosos
embelezaram e coloriram a

Reinaldo Rau ao som das
fanfarras estudantis. Centros de

tradições gaúchas, sociedades
de tiro, .escolas e outras

entidades também atraíram os

olhares curiosos de crianças,
adultos e idosos espalhados por
aproximadamente mil metros
de extensão. "O que nos anima

a participar é a oportunidade de

apresentar a cultura germânica,

ao público e repassá-Ia de

geração em geração", disse o

presidente da -Sociedade
Atiradores Ribeirão Grande da

Luz, Mareio Koch, 2,7 anos,

salientando que os eventos

comemorativos ("'ajudam a

manter viva as tradições dos

imigrantes.
A dona-de-casa Irene

Ramos, 73, afirmou que não

perde nenhum desfile e aprovou
a divisão dos blocos por temas

históricos. "Enquanto tiver

saúde, certamente viver

assistir", comentou. O jovem
Natanael Krueger, 12, assistiu às

apresentações acompanhado
dos primos e disse ter gostado
de ver principalmente o

Batalhão de Infantaria e a

Polícia Militar.
,

•

Policiais, Bombeiros, fanfarras, lambretas e atletas dando colorido à Reinoldo Rau
" .....

. _""'�, ""
'..,� .. , ,

,
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� GLOBO - i 8f'l

Sinhá Moça-
Cândida pede que o Barão deixe sua filha em

paz. Ele garante que jamais vai perdoá-Ia.
Frei José casa Sinhá Moça e Rodolfo no

quilombo. Frei José, Dimas e Bentinho
voltam para. Araruna. Inez e Fontes ficam

angustiados quando Frei José lhes conta

que'Rodolfo e Sinhá Moça decidiram viver
no quilombo. Cândida torce para receber
noticias da filha. Ricardo vai até a fazenda
do Barão contar a Cândida que Sinhá Moça
está casada e se oferece para fugir com ela

para o quilombo. Cândida se faz de ofendida
e manca Ricardo retirar-se. O Barão revela
aos fazendeiros que, segundo o Capitão,
Rodolfo é o Irmão do Quilombo,

> GLOBO - ISH

.

Cobras e Lagartos
Duda convence Leona de sua paixão. O
médico confirma que foi subornado para
dizer que Ellen estava grávida. Foguinho,
com uma expressão sinistra, diz a Ellen que
a festa de casamento será inesquecível,
Duda diz a Letícia que vai arrumar provas do
romance de Leona e Estevão para mostrar

para Bel. Otaviano se recusa a assinar a

separação, que somente prevê uma pensão
provisória para ele. Nicolas está perdido na

Floresta da Tijuca. Sandrinha conta para
.

Foguinho que Téo e Ellen têm um caso.

Foguinho ouve Ellen humilhar Kika. Leona
dá um beijo em Duda e Estevâo passa perto.
Foguinho manda Murilo convidar toda a

imprensa para o seu casamento.
.

> GL.OBO - 2 í I-I

Páginas da Vida
Sílvio corre para socorrerOlívia. Marta avisa

que a filha não poderá contar com ela, mas'
deixa que ela volte para o seu quarto. Helena
e Salvador bebem juntos, felizes. Diana
acha que Nanda deveria ter contado a

verdade para a mãe. Olívia é levada para o

pronto-socorro. Nanda se emociona ao

descobrir que um dos bebês é um menino.
Tide fica boquiaberto quando Carmem
conta que está apaixonada por Greg. Olívia
pede que Silvio fale com Sandra, para que
ela venha mesmo para Petrópolis. Greg
engasga quando Tide fala no jantar que ele é
o mais novo membro da família. Isabel fica
fascinada com as fotos de Renato. Jorge e

Sandra fazem companhia a Sílvio e alivia. .

> SB1- 18h30

.Rebelde
Celina diz a Jack que Sabrina está fazendo
de tudo para conquistarMiguel e é óbvio que'
ele está interessada nela mesmo estando

comprometido com Mia. Miguel diz aos

amigos da banda que o pai de Sabrina quer
marcar uma entrevista com eles. Sabrina

explica que ele quer fazer um teste de som

em um estúdio de gravação. Rocco conta a

Celina que não roubaram a pulseira de Vick,
é que ela está precisando de dinheiro por
algum motivo e a vendeu. Alan pede perdão
a Celína, conta que Sol pediu que a

convidasse para sair e logo a dispensou,
mas confessa que se sentiu muito bem com

ela. .

.

.. RECORr) -19h15

Bicho do Mato
Juba avisa que ninguém vai entrar na

delegacia. Brandão atira, atinge a delegacia
e foge. Maurlnho fica agachado embaixo da
mesa. Juba vê Brandão se afastando e atira.
O tiro acerta a perna de Brandão, mas de
raspão. Juba avisa que vai atrás do homem
que deve ser o assassino de Fernando e

pede para Teleco proteger Piauí. Maria Elisa
e Ramalho chegam na fazenda. Geraldo
pergunta a Ramalho o que ele veio fazer no
Pantanal. Ramalho mente dizendo que
precisa saber se Juba está bem. Juba
persegue Brandão, mas não consegue ver o

rosto dele. Brandão entra a cavalo na mata.
Ele deixa um rastro de sangue por onde
passa. Para confundir Juba, Brandão força
o ferimento e segue por várias direções.

> RECORD - 2011

Cidadão Brasileiro
Luiza fala para Antonio que veio passar uns
dias no Brasil e depois vai voltar para Nova
York, onde vai se casar com Camilo.
Antonio tenta ser forte. Homero, Laís e

Carolina esperam por Antonio na casa de
Carolina. Antonio pede para Luiza ficar com
ele. Ele fala que a ama e que sabe que ela
também o ama. Luiza confirma e diz que ele
é o único amor da vida dela mas eles não

podem ficar juntos. Os dois se beijam e

depois Antonio vai embora, se sentindo
derrotado. Antonio vai .à casa de Carolina.
Ele fia feliz em ver os amigos mas não

consegue parar de pensar em Luiza. Cléo
conta para Luiza que Carolina vendeu a

fazenda para Atílio, pagou as dívidas de

I
Antonio efoi para São Paulo.

, ,
I

a

,

��CRISE
Raica Oliveira não quer
falar sobre a crise que
estaria acontecendo no

seu relacionamento com
•

o craque Ronaldo
Fenômeno. A assessoria
de imprensa da modelo
disse que a top está em

Nova York, no aguardo de
novos trabalhos, e que
não pretende falar nada
sobre sua vida pessoal.A
assessoria garantiu ainda

•

.

que o que foi divulgado
nos jornais partiu de uma

"decisão editorial do
veículo" .

��NAMORO
Sabrina Sato não esconde
mais o namoro com Paulo
Veloso, irmão do cantor
Mário Veloso. Os dois foram
flagrados num camarote

enquanto curtiam o rodeio
de Rio Preto, no interior de
São Paulo, neste final de
semana. Os dois pareciam
estar se divertindo e muito
felizes, e não faziam questão
nenhuma de esconder a
felicidade. Paulo Veloso é

peça carimbada nos
.

acoritecimentos do interior
de São Paulo, já que tem
terras na região.

�

��SEPARAÇAO .

O namoro de Jennifer Aniston e Vince

Vaughn chegou ao fim. Ao menos é o

que informa o jornal NW Magazine.
Segundo o impresso, Jennifer alegou que
o namorado estava agindo como um

idiota e que não se sentia mais a

vontade ao lado dele.Por outro lado,
há' quem diga que a mãe do ator foi o

pivô da separação, por não acreditar

que Jennifer realmente amava

Vince.Há pouco mais de um mês, a

atriz que tentava abandonar o vício
do cigarro, chegou a reclamar de
Vince, que não parou de fumar

para ajudá-Ia, A separação não
foi confirmada pela assessoria dos
atores .
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��AMAZONIA .

Na manhã de ontem a Central Globo de

Produção realizou um workshop da

próxima minissérie da emissora, Amazônia.
Além de falar sobre o trabalho, a autora
Glória Perez discorreu sobre o boatode
que ela teria se desentendido com um dos
diretores da trama, Emílio Di Biase. "Não

,

existe nenhuma divergência, nem com o

Emílio, nem com qualquer outra pessoa da

equipe, Nós só estamos nos divertimos e

vámos nos divertir ainda mais com essa
. .

torcida que é contra, e que nós sabemos
que é grande", afirma.
As declarações da autora foram
acompanhadas de perto pelo diretor Emilio
e pela atriz Julia Lemertz, que ainda
brincou com a situação.

,

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Aniversariantes do dia
•

Rafael Azevedo de Jesus
•

Janaina Daniele Borchardt

Belisário Luiz de O. Laqedo
Adriano Hostin

Romi Schroeder Soares

Aldete Kanszewski

Eliane F. dos Santos

Osni Cardoso de Aguiar
Fabiane Vegini
Maria Marceli Milan

Adair Paulo Prior

Jaqueline Hruschka
Geison Douglas Dalcanale

Donizete de Souza

Douglas Dalcanale .sÓ:
-

•

.

Donizete de Souza •

• Rogério Fossile

Daiana C. Costa

Roberto Voltolini
.

Adilson Kreutzteld

Janaina D. Borchardt
,

CESAR JUNKES

ESCOI.A OEAR11!$ OECOIt/>.TW.$

.Curso deiD«OI'oçáo II
•

Desenhes cie Interiores

Profissionalizante

Empresário Wander Weege em homenagem à empresa fundada há 100 anos por seu avô

A Fundação Cultural promoveu, na manhã de ontem, uma sessão cívica comemorativa aos 130 anos do

município, homenageando agricultores, industriais e comerciantes mais antigos de Jaraguá do Sul. O

MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

'E'
,

. .

• :.:.
A

0':'+..,
.

A

evento fez parte das comemorações do aniversário de 130 anos e aconteceu na praça Angelo Piazera, em

frente, ao Museu Emílio da Silva. Entre os homenageados, o empresário Wander Weege, representa a mais

antiga empresa do município, fundada em 1906.
.

- .

• APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO! \

• HORÓSCOPO

•

.

Libra 23/9 a 22/10
Tudo ótimo ou muita coisa maravilhosa? Uma
opção não exclui a outra e podem acontecer

paralelamente, recheando seu dia com atividades
cnmo aquelas caixas de bombons finos, em que
todos são deliciosos. E não vai requerer muito

esforço da sua parte, nada mais do que abrir um
sorriso de orelha a orelha ... Conspire a favor de
você.

r

Aries 20/3 a 20/4
Envolver-se intensamente nunca o assustou,
não é? O problema é quando entra numas de
achar que pode ter o controle das situações e,
principalmente, das pessoas. Você já desfrutou
da sensação de estar preso a sentimentos que o

deixavam sem rumo e também do sabor da
liberdade ... A essas alturas da vida, você sabe o

que é melhor pra você. Ou não?

. Câncer 21/6 a 21/7
Assim é ainda mais legal, caranguejo: além de

surpreender, você também foi surpreendido. A
grande novidade veio dar à praia numa

qualidade rara de emoção. Você, assim como

aquela outra pessoa, estão habituados aos

seus transbordamentos, mas o amor sempre
reserva revelações. Não represe suas águas,
deixe a magia acontecer.

Sagitário 22/11 a 21/12T
Enquanto outros se debatem para falar a coisa
certa no momento certo, sua espontaneidade e

sua intuição guiam suas palavras. Aproveite
essa inspiração toda e ponha suas ambições
temporariamente na estante, ajude quem tanto o

ajudou e que agora está precisando de você. O
universo recompensa a compaixão. Semeie
afetos e gentilezas.

Touro 21/4 a 20/5
Preparar a terra, plantar e depois colher. Você
domina as técnicas e conhece bem todos os

passos, se não funcionou, a culpa não é sua. Dê
um tempo, taurino, largue aquele projeto um

pouquinho, deixe levedar. Leve seu corpo e sua

alma pra passear e ver a vida, para encontrar
seus amores e amigos. Com a cabeça arejada,
a solução aparece. I

Quando o hemisfério direito do cérebro entra no

maior cabo-de-guerra com o hemisfério esquer
do, é melhor seu "outro você" entrar em cena

para apaziguar os ânimos. Remoer cerebral
mente, não raro, só gera mais desentendimento.

Chega de pepinos, você merece coisas mais
doces. Ligue o piloto automático da intuição, ele
nunca deixa você na mão.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Leão 22/7 a 22/8
Cheio de calor e entusiasmo, leãozinho?
Também pudera, o Sol está junto de você,
acendendo as velinhas do seu aniversário ...
Miau, um mês inteiro de festa! Prepare a leo
caverna e traga quem você gosta para pertinho

.

de você, compartilhe seu ardor. Abra um
arquivo no computador, grave as chamas vivas
das novas idéias. Conflagração, celebração!

Escorpião 23/10 a 21/11
Um passeio no tapete voador... Muita viagem, é?
Ora, o sonho está querendo acontecer, mas você

precisa dar uma mãozinha. Um passeio no tapete
voador, ai mesmo, bem no meio da sua sala, ao
som daquele CD que você estava guardando para
um momento especial. Vamos lá, mago
escorpiano, o tapete pode voar, é só dizer as

palavrinhas mágicas ...

Virgem 23/8 a 22/9
, A. ansiedade anda reprimindo sua criatividade?
Tudo bem que os signos de Terra são os

campeões de horas extras do zodíaco, mas
relax é fundamental, querido Virgo. Se alguns
projetos têm pirado sua organizada cabeça,
aperte o pause, refresque as idéias com longos
banhos de banheira, massagem nas costas,
cafunés do seu amor...

,

,

Capricórnio 22/2, a 21/1
O início de certos papos pode ser um pouco
difícil ... Como muitas vezes são os inícios para
capricornianos. Depois engrena e vai. Você (se)
supera, sempre dá um jeito, senão nada faria. E,
puxa, você é "gente que faz". Não se detenha
em pormenores, você tem propósitos maiores.

Aperte o start, marque seus pontos e passe logo
para a próxima fase.

Aquário 21/1 a 18/2 �

Acha que não estão vendo você? Saia dos
bastidores, ponha a cabeça pra fora do aquário,
faça-se visto e lembrado. Oportunidades a gente
não espera, a gente cria. Você ensaiou tudo,
-todos os passos e todas as falas, está na hora
de entrar em cena e protagonizar as suas artes.
Talvez no começo seja um vôo solo, mas
loguíssimo vai virar um duo.

Peixes 19/2 a 19/3
Se a fantasia está pedindo passagem, então

, deixe rolar. Em sua tenda de imagem e ação,
tudo vira cinema, mil e uma noites se

multiplicam em plena luz do dia. Na dança dos
véus, você se revela e se redescobre, levando o

outro a se descobrir também. Que belo filme,
não é, peixinho? E isso que a história recém
começou ...

I
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Pelo Estado

Deputados
aprovam MP com

O Estado pretende recuperar R$ 120 milhões este ano ano e R$
240 milhões até 2008 com o Projeto Revigorar II aprovado ontem

pela Assembléia. O montante mal arranha o total inscrito em dívida
ativa, já que corresponde a apenas 4% do que é devido por
Contribuintes ao Fisco. Mas, de acordo com o secretário da
Fazenda, Max Bornholdt, em ano eleitoral e com obrigatoriedade
de arredondar o caixa, representa alívio às contas públicas. Além
disto, desta vez, os deputados foram convocados
extraordinariamente sem ônus para o Executivo. Em outra época,
fazer os deputados voltarem da base para aprovação da MP teria
custado R$ 760 mil. Bornholdt, que estava ontem em Brasília,
aproveitou para reclamar da "crueldade" do governo federal. Dtsse

que enquanto SC recebeu ano passado R$ 4 milhões em

transferências voluntarias, por exemplo, Mato Grosso do Sul,
Ceará e Rio Grande do Norte receberam em torno de R$ 150
milhões.

•

economia

de R$ 760 mil

Secretário da Fazenda

registra alívio mas

critica "crueldade"
do governo federal

\

Alfaiate [1 l Luiz Henrique
deve desembarcar hoje no Norte do
Estado pronto para costuras.

,

Pesquisa Ibope para a Associação
Empresarial de São Bento do Sul
coloca Esperidião Amin em

vantagem. Não pode bater muito em

Lula porque, em 2002, empatou
com Fritsch e só superou Amin no

2° turno com apoio do PT. Além

disso, o candidato a deputado
estadual pelo PPS (que faz parte da

coligação çovemtsta) Lourival
Castilho é hostil, para dizer o

•

mínimo, ao governo de SC e ao

prefeito Fernando Mallon (PMDB).

Fogo [1].
O exército petísta saiu a campo ontem para denunciar

"incompetência e má-fé" do governo do Estado pela
demora no repasse de R$ 10 milhões em recursos

federais para a construção de sistemas de abastecimento

d'água em SC. Luci Choinacki disse que o governo pediu

apenas R$ 5 milhões para pagar meia contrapartida, de'

R$ 50 mil. Defesa Civil alegou que a União induziu, ao
.

dividir valor em duas MPs.

Fogo [2].
I

O governador Eduardo Moreira distribui a partir de hoje R$

1 milhão em recursos de emergência para minimizar

efeitos da estiagem. Outro tanto, foi liberado para o o

Projeto Água da Chuva e é suficiente para atender 200

famílias cujos contratos de financiamento para a

construção de cisternas estão prontos e assinados.

Alfaiate [2]. Os pefelistas de

Rio Negrinho sao rivais históricos
do PMDB. Junto com o PP e o PTB,
aliás, cassaram o diploma do atual

prefeito Abel Schroeder (PMDB) .

,

Pioneira. Mais uma vez SC sai

na frente na tecnologia das eleições.
Vai receber do TSE urnas

o

eletrônicas de última geração para
'

tornar mais eficiente a votação e a
,

contagem. E assim há uma década
desde que as cédulas de papel
começaram a ser trocadas pelo voto

informatizado.

EU VOTO PARA

I

"O fortalecimqpto das instituições, pilares que

sustentam a democracia em nosso país. Voto também

pela ética e pela transparência na política. Nas eleições
deste ano, teremos mais uma oportunidade para escolher

os nossos representantes políticos, tanto no Legislativo

quanto no Executivo, e é fundamental que o façamos com

consciência, exercendo assim a nossa cidadania."
Bolsas. o MEC prorrogou até

sexta o prazo para confirmação dos
dados socioeconômicos dos
selecionados no ProUni. São quase

,

47 mil vagas em todo o país no

segunda semestre. Em SC, são
atendidos 4 mil.

,

JUIZ JOSÉ AGENOR DE ARAGÃO, presidente
da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC)

E aí...
o Imagina se não fossem de emergência os recursos para amenizar efeitos da estiagem em SC. Entre
os itens burocráticos não atendidos pelo Estado estão a assinatura do coordenador da Defesa Civil

,
o

no lugar da do governador e saldo em conta que deveria estar zerada. Ano passado, o recurso de

indenização da bolsa-estiagem, diferente deste que é para convênio, mas também do governo
federal, chegou eníre setembro e outubro. Neste, há maior pressa.

ADRIANA BALDISSAREll', COM COLABORAÇÃO DE FERNANDO BOND E PATRíCIA
GOMES/FLORIANÓPOLIS, FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO, lUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO
SUL E NANCY ARAÚJO/BRASíliA.

.
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CAMPANHA: TRANSPORTE NA PAUTA DE DISCUSSOES

AGENCIA ESTADO

I

� Criação de uma linha de trem de alta
velocidade entre os municípios de São Paulo e

Campinas, será uma das prioridades do candidato
ao governo de São Paulo, caso seja eleito.

DIVULGAÇÃO

Aloizio Mercadante diz que Serra não faz propostas concretas

Globo fixa critérios para debate de presidenciáveis �

j

SÃO PAULO - O senador
Aloizio Mercadante (PT)
prometeu dar "prioridade total" à
criação de uma linha de trem de
alta velocidade entre os

municípios de São Paulo e

Campinas, caso venha a ser eleito
na disputa pelo governo paulista.
O candidato petista, que tratou do
tema dos transportes apenas um

dia depois de o ex-prefeito de São
Paulo ter apresentado suas

J

,1" _ "

propnas sugestoes para esta area,
•

aproveitou para atacar seu

principal adversário e criticar a

política do governo anterior neste
segmento. "O que ele (Serra) fez
não .são propostas?', disse o

senador, em referência às

afirmações de Serra sobre a

necessidade de melhorar a

qualidade dos trens da CPTM.

Ontem, ao lado do candidato
tucano

o
à presidência e. ex

governador do Estado Geraldo
, '

Alckmin, o ex-prefeito também
falou sobre a ampliação da linha F,
que segundo ele seria

transformada em um metrô de

superfície. "Eles ficaram oito anos

SÃO PAULO - A Rede Globo
I

de Televisão encaminhou ao
• •

Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), na semana passada, os

critérios para a realização de seu

debate entre os candidatos à

Presidência da República.
Segundo informou ontem o

TSE, o programa com os

candidatos será feito no dia 28
de setembro, uma quinta-feira
último dia para a realização de
debates e três dias antes do'
primeiro turno das eleições de

2006, em 1 o de outubro. O TSE
informou também que, na

semana da realização do debate,
a1VGlobo definiu que divulgará

\

em São Paulo e não fizeram nada

pelo transporte ferroviário",
acrescentou o petista. Merca
dante disse ainda que, diferen
temente de seu adversário, está
propondo. projetos estruturantes

.para o Estado e não apenas.
comentando a necessidade de

recuperação de equipamentos já
,

existentes. "Estou propondo
mudançasmuito mais profundas."

O projeto ferroviário proposto
por Mercadante foi sugerido
durante o governo Alckmin mas

acabou engavetado, segundo o

senador. Ele explicou que a idéia é

criar um trem que trafegaria a uma

velocidade de 160 km/h entre os

municípios de São Paulo e

Campinas.
,

Com o sistema, seria possível
o

transportar inicialmente 38,2 mil
pessoas por dia neste trecho, um
número que pode ser elevado em

o
, ,

8% anualmente com o aumento

da quantidade de trens em

circulação, até atingir 60,2 mil.

Segundo dados fornecidos pelo
senador, 54,1 mil passageiros são

transportados a cada dia neste

•

pesquisa eleitoral a ser realizada
pelo Ibope ou pelo Datafolha.
Participarão do debate, alterna-

• •

tivamente, os cinco candidatos
. que obtiverem ao menos cinco

• •

pontos porcentuais na pesquisa
oct aqueles que. sejam filiados a

partidos políticos que tenham

atualmente, ao menos, cinco

deputados federais. Segundo o

tribunal, emissora comunicou

que realizou diversas reuniões

com os representantes legais dos
partidos com representação na

Câmara dos Deputados e com

aqueles de relevância para o

pleito de outubro, convidando
os para o debate Destacou ainda

,

trajeto. A viagem custaria ao,

passageiros R$ 12,60.Ainda
segundoMercadante, este projeto
poderia ficar pronto em qua�ro
anos, a um custo total de R$ �,t1
bilhões. Destes, R$ 2 bilh�e,
seriam gastos na construção da
estrutura, enquanto R$ 70�
milhões seriam destinados a

material rodante. Para aplicar a

proposta, o governo se utilizaria
do sistema de parceria público.
privada (PPP). O senador petista
também afirmou que. a

arrecadação de impostos a partir
desse sistema chegaria a R$ 761
milhões. "Este projeto será uma

prioridade no meu governo",
garantiu o senador.

Mercadante acrescentou que
tern a intenção de negociar uma

parceria entre governos federal, de
São Paulo e Rio para um outro' '/

,

projeto ferroviário, dessa vel

interligando São Paulo e Rio,
Também nesse caso, o candidato

petista propõe o sistema de pp�
mas insiste que uma promessa
nesse sentido só seria possível con
o comprometimento de todas
essas esferas governamentais
Nesse caso, segundoMercadante,
a implantação da linha de trem ;

custaria IUS$ 8 bilhões, ficaria

pronto em 7 anos, e permitiria que
.

o trajeto entre as duas cidades seja
_

'

feito em uma hora e meia. A tarifa
..

�

seria de US$ 50 (R$ 115),
Mercadante esclareceu que :'

projetos como esses são .

o , ,
�','

fundamentais para solucionar'

problemas relacionados à '.

viabilidade viária em São Paulo.
Ele insistiu na necessidade de '.

concluir o Rodoanelmas apontou L'

que, quando isso ocorrer, o trânsito
emSãoPaulo também terá piorado
em decorrência da venda '

crescente de novos veículos. Essas I

sugestões, segundo ele, também :

aparecem como uma ferramenta

para reduzir a concentração '

urbana no município de' São

Paulo, permitindo que a

população viva em cidades '

vizinhas e trabalhe na capital.

que, tanto do Partido Social
Liberal (PSL), do candidato 'o

,

Luciano Bivar, quanto do "

Partido da Social Democracia .:

Cristã (PSDC), do candidato
José Maria Eymael, "concorda'
ram em não participar" do
evento, uma vez que não se

enquadram nos critéri�s da TV
0_

Globo. De acordo com o TSE, a

emissora solicítou a hornolo'
gação dos acordos firmados com

esses partidos e acrescentou que .'

as reuniões tiveram por ,.

. finalidade "a exposição do
formato do debate, bem cornos

obtenção da concordância de .

todos com as regras propostas", o.

.� -

,

V I
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CONGRESSO: O TRABALHO CONTINUA

eto '

�ro ,,�Integ,rantes deverão se reunir para fazer um

�I - i balanço sobre os trabalhos desenvolvidos desde o

IJ: :, �ia 22 de julho, além de definir os próximos passos
O� ,�

aoo "

Ida AGENCIA SENADO

,

BRASÍLIA- A Comissão
; a '

ParlamentarMista de Inquérito
ra ;, dos Sanguessugas volta a se
na :';' reunir apenas na terça-feira, 1 o
o '"de agosto, às l lh, quando deverá
ita

, fazer um balanço sobre os
a 'trabalhos desenvolvidos desde
!ir '�<: o dia 22 de junho, data da sua
51 'instalação, e decidir, os

próximos passos a serem dados,
'Na última segunda terminou o

prazo oficial para que os 57
le "parlamentares cujos nomes

"

estão sendo investigados pela
"

Justiça como participantes do
'o '-

esquema de fraudes para compra
:1 '. de ambulâncias paramunicípios
l,
'a preços superfaturados, com

o :' recursos de emendas apresen-
B tadas ao Orçamento da União,
a "

apresentassem defesa por
n ,< escrito à Secretaria da CPI

03
"

I
I

IS r., Mista, Alguns dos congressistas
,

I,

conseguiram prorrogar o prazo
,
" ,,'

por meio de requerimento já
n ;, deferido pelo presidente da
a

,

"

comissão, deputado Antonio
e � Carlos Biscaia (PT-RJ) .Segundo
a '

informações da assessoria de
a

imprensa de Biscaia, o depu-
tado poderá pedir oficialmente

e :'
o afastamento do deputado

" '

,

I ,�,

" MP cobra R
, c
"

,c

4 mi de ndenizaçáoda Record
,

I .'i SÃO PAULO - O Ministério
,', Público entrou na última
'I. segunda-feira com uma ação civil
: pública contra a Record.
I, Motivo: a exploração da imagem
1 , de uma criança com câncer no

programa de Sônia Abrão, em
, agosto passado.Segundo o

procurador Sérgio Suiama, a ação
,', pede que a emissora pague uma
, indenização moral coletiva no

valor de R$ 4 milhões, 0,5% do
que a Record fatura em um ano.

O dinheiro seria destinado a um

fundo público de preservação
dos direitos humanos."

:, Soubemos do abuso, pedimos as

fitas com as imagens e tentamos

" várias negociáções com a Record
,

,
,

BRASÍLIA- O governo
brasileiro deverá incluir cidadãos

argentínos,'paraguaios, 'bolivianos
e canadenses nas próximas
operações de resgate de brasileiros

.' que estão no Oriente Médio e

fogem da guerra no Líbano. A

informação foi confirmada ontem
pelo embaixador Everton Vargas,

, chefe de Gabinete da Secretaria-, ,

"
Geral de Relações Exteriores do

,

Marcondes Gadelha (PSB-PB)
e do senador Jonas Pinheiro

(PFL-MT) da CPl. Gadelha é

membro titular da Comissão e

Jonas Pinheiro, que faz parte da
lista de suplentes, é casado com

\

a deputada Celcita Pinheiro

(PFL-MT), denunciada como

uma das parlamentares
envolvidas no esquema de
fraudes. Também já está

descartado - pelo menos em um

primeiro momento - o

depoimento do empresário Luiz
, Antônio Trevisan Vedoin à

CPI Mista. Apontado como um

dos principais organizadores da
"máfia das ambulâncias",
Vedoin, que está preso em

Cuiabá, já prestou um longo
depoimento à Polícia Federal

daquele estado, denunciando o

envolvimento de outros 55

• •

•

,

,

....."..._...,...,.--.....". ..--_......,��-_�--.....--__--�IVULGAÇÃO

,
,

parlamentares no esquema"
além dos 57 já denunciados.

Segundo a assessoria de Biscaia,
não há necessidade de se ouvir

novamente Vedoin, mas apenas
analisar o depoimento já
prestado e cruzar as informações
com os dados que já estão em

mãos da CPl. Senadores e deputados, integrantes dá CPI, deverão se reunir novamente no início de agosto

antes de entrarmos com a ação.
Em nenhuma obtivemos
sucesso", fala Suiama. ''A Record

•

se recusava a assinar um

compromisso de não explorar
mais imagens de crianças, nem
queria exibir vídeos indepen-

,
'

,

dentes de ONGs sobre a

proteção dos direitos das crian

ças, como uma espécie de

penalização pelo ocorrido."
Na época, sob o pretexto de
arrecadar fundos para uma

instituição que cuida de crianças
com câncer, o programa de Sônia
Abrão - hoje no ar pela RedeTV!
- colocou em, cena um garoto
doente, que chorava diante das
câmeras enquanto sua cabeça era

Itamaraty De acordo com o

diplomata, os países vizinhos
solicitaram ao governo brasileiro
a inclusão de seus cidadãos. No
caso da Bolívia; haveria apenas 15

pessoas a serem resgatadas. O
Canadá já incluiu 53 brasileiros na
sua operação de retirada de
canadenses e agora solicita reei-

,

, procidade do governo brasileiro.
"Essa é uma ação humanitária.

raspada. Detalhe: com a mesma

trilha sonora que embalava cena

s�melhante na ficção de Camila,
personagem com leucemia vivida

par Carolina Dieckmann em

"Laços de Família", que ria

ocasião vinha sendo reprisada no
"Vale a Pena Ver de Novo", na
Globo.Além da ação, oMP entrou

com uma liminar pedindo à

União que instale uma fiscali

zação no caso, pois se trata de uma
concessão pública cometendo

abusos.Segundo o procurador, a'
emissora deve levar ainda alguns
dias para ser citada no caso. A

Record, por meio de sua

Assessoria de Imprensa, diz que
ainda não foi notificada da ação.

BrT terá de indenizar clientes

por não distribuir lista

Brasil dará carona a outros cid-adãos latinos

PORTO ALEGRE - A juíza
Gianni Cassol Konzen, da 3 ª

Vara Federal de Santa Maria

(RS), condenou a Brasil
Telecom (BrT) a ressarcir os

usuários residenciais em R$
100 por assinante por danos
causados pela falta de

distribuição da lista tele
fônica obrigatória e gratuita,
edição 2002/03. A sentença
determina que o valor seja
deduzido das COI1tas telefô
nicas. Ajuíza também decidiu

impor restituição em dobro
de valores indevidamente

pagos pelos usuários (resi
denciais ou não) decorrentes
da consulta onerosa do

,

serviço de auxílio à lista,
durante o período em que o

" guia não foi entregue. A

devolução também deve ser

feita nas contas dos
assinantes. A decisão foi

proferida ém resposta à ação
movida pelo Ministério,
Público Federal (MPF), e

divulgada ontem. No

processo, o MPF argumenta
que houve dano coletivo
causado pela BrT e que o

artigo'23 da resolução Anatel
66/198 obrigaria a empresa a

fornecer gratuitamente a lista.
A BrT alega que cabe à Anatel
definir 9- forma em que deve ser

cumprida a obrigação, apon
tando que a resolução 66 teria
facultado às concessionárias a

oferta da lista em meio

eletrônico, disquete ou outras

formas assemelhadas, em

alternativa � opção impressa.
Conforme o MPF, a decisão

judicial beneficia os assinantes

dos municípios gaúchos de
Santa Maria, Agudo, Capão do

Cipó, Dilermando Aguiar,
Dona Francisca, Faxinal do
Soturno, Formigueiro, Itaara,
Ivorá, Jaguari, Jari, Júlio de
'Castilhos, Mata,' Nova

, .

Esperança do Sul, Nova Palma,
Pinhal Grande, Quevedos
Restinga Seca, Santa Margarida
do Sul, Santiago, Silveira
Martins, São Francisco de Assis,
São João do Polêsine, São
Martinho da Serra, São Pedro
do Sul, São Sepé, São Vicente.
do Sul, Toropi, Unístalda e Vila
Nova do Sul. A BrT poderá•

recorrer desta decisão.

•

•

Vamos somar os nossos esforços",
afirmou Vargas. "Dentro· das
possibilidades e havendo lugares
disponíveis, vamos acomodar
cidadãos de outros países, mas a

prioridade continua a ser para
cidadãos brasileiros", acrescentou
o embaixador. Pelas estimativas do

Itamaraty, 850 brasileiros foram
,

retirados do Líbano e levados à

Turquia e à Síria.

•

t
•

• BREVES
Invasão
o ator e desenhista Ricardo
Ackel Dualib, de 29 anos, entrou
ontem na portaria do Projac,
central de produção da Rede
Globo, em Jacarepaguá, zona
oeste do Rio. Ele tirou a roupa,
deu quatro tiros para o a�o, fez •

refém um dos bombeiros da
empresa e invadiu os jardins e

uma das unidades de edição .

Eram 9h45 e Dualib foi contido
minutos depols por quatro
seguranças. Além da pistola
calíbre 9 milímetros, com a qual
fez os disparos, o rapaz trazia um

caderno com histórias em

quadrinhos desenhadas e dizia
querer mostrar aos diretores da
Globo. O rapaz foi levado por
policiais militares para a 32a
Delegacia de Polícia, na Taquara,
onde foi autuado por porte ilegal
de arma e tiros a esmo. Na
delegacia, Dualib disse que
queria convencer a direção da
Globo a usar desenhos feitos a

mão, como os dele, e não
computação gráfica, como
acontece na maioria das
vinhetas exibidas pela emissora..

•

Dualib disse também que a arma

pertencia a seu irmão.

Protesto
A rodovia Cuiabá-Santarém que
liga Mato Grosso ao Pará
continua bloqueada por
aproximadamente 200 índios

, entre os municípios de Santa
Helena e Itaúba(MD. O protesto
contra a pavimentação da BR-
163 teve início no domingo.
Ontem nem mesmo a passagem
de ambulâncias foi permitida. Há
dois dias eles liberam o tráfego
por poucas horas - geralmente à
noite - e retomam o piquete no

final da manhã com a' interdição
das duas pistas.Líderes de nove

nações indígenas aguardam para
hoje a presença de
representantes do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura (Dnit),
Ministério do Meio Ambiente e

Funai para se reunirem em

Colíder ou Cuiabá, informou o

líder caiapó e administrador da
Funai em Colíder, cacique
Megaran Txucarramãe.

Retorno
, '

O líder do Movimento de
Libertação dos Sem-Terra.
(MLST), Bruno Maranhão"
quer retornar à Secretaria de

Mobilização Popular do PT,
cargo do qual foi afastado
depois do quebra-quebra no

Congresso durante
manifestação do movimento,
há 45 dias, na Câmara dos

Deputados. Maranhão vai

pedir ao partido para ser
,

ouvido pelo Conselho· de Etica
e tem pressa para esclarecer
que não comandou nem

incitou os militantes a

protagonizarem atos de
violência. Em entrevista
concedida ontem em seu

apartamento no bairro de
Casa Forte, bairro nobre do
Recife, Maranhão explicou
que o atraso na prestação de
contas de recursos federais
da ordem de R$ 2,24 milhões
pela Associação Nacional de
Apoio à Reforma Agrária
(Anara), mantenedora do
MLST, se deveu à prisão - que
ele considera ileoal - dos

, v

militantes do movimento, ele
inclusive.

•

I .
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CONFLITO: ERRO DE CALCULO

AGENCIA ESTADO
grupo desde o início do
conflito: 25, dos quais 17 em

combates com soldados
israelenses, Horas depois, o

. grupo elevou o saldo para 27.
O comandomilitar de Israel diz

que o Hezbollah informa um

número de baixas muito

menor do que o real e anunciou
a captura, hoje,. de um

comandante importante do .

grupo, durante combates perto
da fronteira libanesa.
Em Damasco, um membro do
comando político do grupo
islâmico palestino Hamas,
Mohammad Nazal, afirmou

que a troca de prisioneiros é a

única maneira de Israel obter a

libertação de seus três soldados.
Dois foram capturados pelo

,

, , .

.... Líderes do movimento não esperavam que a

captura dos militares iniciasse um conflito

BElRUTE - Um dirigente
do Hezbollah disse ontem que
o grupo não esperava que Israel'
reagisse de modo tão violento
à captura de dois soldados
israelenses por sua milícia no

dia 12 - fato que deu início ao

atual conflito. Mahmud
Komati vice-líder do comitê

central, reiterou que o

Hezbollah não vai depor as

armas, conforme exigem Israel,
os EUA e uma resolução da
ONU aprovada em 2004.

"A verdade, vou dizer
clararnen te , é que

-

nao

•

Rei saudita teme guerra re lonal
se diplomacia fracassar

RIAD - O rei Abdullah Israel.A afirmação foi feita
antes de Olmert reunir-se
corri a secretária de Estado
dos EUA, Condoleezza Rice.
Olmert disse estar ciente

das necessidades
humanitárias da população
libanesa, mas insistiu que
Israel "está se defendendo
do terrorislno".· A

da SauditaArábia
manífestou ontem o, temor

de que a "arrogância'
,1'1 "
rs r ae ense provoque o

fracasso das iniciativas

diplomáticas e, eventual
mente, uma guerra regional
no Oriente Médio. "Se a

•

opção da paz fracassar corno
resultado da, arrogância
israelense, a única, alterna-

,

declaração de Olmert foi

reforçada pelo vice

I?rimeiro -rninistro Shimon

Peres, no, Par lstne n to.

Segundo ele, nesta guerra
"não há alternativa a não ser

, , .

a vitoria contra os

terroristas" .Segundo Peres,
"moralmente, o Hezbollah já
foi vencido. Ele será

também vencido militar
mente" .Em episódios de
violência ocorridos ontem,
o Hezbollah lançou mais de
uma dúzia de foguetes
contra a cidade portuária
israelense de Haifa, os quais
atingiram as proximidades
do hospital' Rarnbam,
ferindo diversas pessoas. Os

ataques de Israel contra o
,

Líbano, iniciados em 12 de

julho, depois da captura de
dois soldados' israelenses
pelo Hezbollah, já deixaram
400 libaneses mortos, civis

em sua maioria. Disparos de
foguetes do Hezbollah e

confrontos militares tam

bém provocaram a morte de
40 israelenses. Ontem, Rice
não conseguiu estabelecer
acordo de "cessar-fogo
viável" com as autoridades
do Líbano. Para o primeiro
ministro do Líbano, Fuad

, Saniora, e o presidente do
Parlamento, Nabih Berri, o

cessar-fogo deveria preceder
qualquer negociação.

, ,

trva restante sera a guerra, e

só Deus sabe o que será da
.

região num conflito que não

excluirá ninguém", alertou o

monarca num comunicado
lido na televisão estatal
saudíra.O monarca anun

ciou ainda a assinatura de
um decreto por meio do qual
a Arábia Saudita doará US$
1,5. bilhão em ajuda
emergencial ao Líbano. Do
montante, US$ 500 milhões
serão usados na re cons

trução do país e US$ 1
bilhão será destinado ao

Banco Central de Líbano
para que est seja capaz de
conduzir a economia."A

paciência não durará para

sempre. Se o Exército
israelense continuar com a

destruição e a matança,
ninguém poderá prever o

". " .
.

que se passara .prosseguiu o

rei.Arábía Saudita, Egito,
[ord ân ia e Kuwait já
repreenderam t arnbém o

Hezbollah por suas ações.
Mais cedo, o primeiro
ministro de Israel, Ehud

Olmert, afirmou que dará.

seqüência à sua ofensiva
contra guerrilheiros do
Hezbollah estabelecidos no

Líbano e tomará "as mais

severas medidas" contra os

'foguetes atirados contra
,

•

•

Hezbollah durante invasão ao

território israelense, no dia 12,
e o outro pela ala militar do

Hamas, quando. um grupo de
militantes cruzou a fronteira de
Israel com a Faixa de Gaza, há

A

um meso

Mas N azal
.

descartou

qualquer possibilidade de ação
coordenada entre Hezbollah e

Hamas, insistindo que os dois
" ,

grupos atuam em areas

geográficas diferentes e cada
um tem

.

suas
, '

proprras

•

afirmou. Os dois grupos são

fundamentalistas islâmicos e

combatem Israel, mas na

realidade são muito distintos.
O Hezbollah é muçulmano
xiita e tem forte apoio do Irã,
que ajudou a treinar sua milícia'

Surgiu nos anos 80 como grupo
de resistência à ocupação
israelense do Líbano. I á o

Hamas é muçulmano sunita, de
caráter nacionalista: seu

•

objetivo declarado é criar um

Estado islâmico sunita em toda
,

'

a palestina histórica (o que
inclui o atual Israel). Sunitas e

. xiitas mantêm relações
conflituosas. A Al-Qaeda,
organização sunita liderada por
Osama bin Laden, é inimiga do
Hezbollah.

Israelenses voltam a bombardear Beirute
BEIRUTE - Diversas explosões

foram ouvidas ontem em Beirute,
nos primeiros ataques israelenses
contra a capitallibanesa em quase
48 horas.Pelomenos quatro fortes

explosões puderam ser ouvidas
em Beirute na tarde de hoje. Uma
nuvem de fumaça escura ascendia
de umbairro na zona sul da cidade.
A região é considerada um bastião
do grupo guerrilheiro pró
iraniano Hezbollah. Os ataques
israelenses . diminuíram de

,

intensidade ontem, quando a

secretária de Estado dos EUA,
Condoleezza Rice, realizou uma

circunstâncias". "O único

ponto em comum entre Hamas
e Hezbollah é que ambos
enfrentam um inimigo que

., ocupa terras árabes e ambos são

um alvo (de Israel) por
resistirem

,

a
- "

ocupaçaQ ,

Enquanto isso, o Hezbollah

promoveu uma série de disparos
de foguetes contra o norte de
Israel. Pelo' menos 70 projéteis
foram disparados. Uma menina

morreu e pelo menos 23 pessoas
ficaram feridas.

Desde 12 de ju1ho, quando
Israel desencadeou uma ampla
operaçãomilitar contra o Líbano
em resposta à captura de dois'
soldados israelenses pelo
Hezbollah, mais de 400 pessoas

. morreram no lado libanês e 40

perderam a vida no lado
israelense.

,

EUA querem paz sustentável no Oriente Médio
,

CIS]ORDÂNIA - A secretária de
Estado dos EUA, Condoleezza
,

Rice, declarou, ontem que o

governo americano, busca '.'uma
paz urgente e duradoura" para
resolver os problemas no Oriente
Médio, Depois de encontro em

Ramallah, na Cisjordânia, com o

presidente da Autoridade
Nacional Palestina (ANP),
Mahmoud Abbas, Rice disse ser
•

necessário atingir "urna paz
, 1" "O hsustentave. eve aver um

caminho para que as pessoas

superem suas divergências." Mais
cedo, depois de uma reunião com
o primeiro-ministro de Israel,
Ehud Olmert, Rice disse ter

chegado a hora para um novo

visita-surpresa a Beirute.Ontem,
porém, a rápida sucessão de

explosões acionou alarmes de
,

carros estacionados no centro de
,

Beirute, a quilômetros dos locais

atingidos pelos bombardeios.

Explosões menores acornpa
nharam as detonações mais

fortes. Não há informações sobre
vítimas desses' ataques

.

específicos.
Mais cedo pelo menos sete

libaneses morreram em ataques
israelenses contra o sul do

Líbano, seis deles no bombardeio
de Ulna casa em Nabatiyeh.

•

/

Oriente Médio. "E hora de dizer
aos que hão querem um Oriente
Médio diferente que pre
valeceremos. Eles não", afirmou.
O primeiro-ministro de Israel, por
sua vez, declarou que o país é capaz
de resistir a uma longa guerra e

está determinado a vencer as

guerrilhas islâmicas libanesas
Hezbollah, Olmert afirmou ainda

". " .

que tomara as mais severas

medidas" contra os foguetes
atirados contra Israel. A

declaração deOlmert foi reforçada
pelo vice -primeiro -rninistro,
Shimon Peres, no' Parlamento.
Segundo ele, nesta guerra "não há
alternativa a não ser a vitória

contra os terroristas" .Mais tarde,
i

o ministro da Defesa de Israel,
Amir Peretz, afirmou que o país
manterá o controle sobre a zona

de segurança no sul do Líbano até
a chegada de forças inter-

, ,

nacionais.

Peretz não esclareceu se

soldados permanecerão na região
ou se o controle será feito com

ataques aéreos e de artilharia.Israel
inicialmente rejeitou a presença,

de forças internacionais na zona

de segurança, demandando a

presença db Exército libanês. Mas
,

nos últimos dias tem dito aceitar

a presel1ça das forças inter

nacionais sob o comando da

Organização do Tratado do
Atlântico Norte "(Otan).

- ,

'Mais de 250 mil crianças estão lutando em corrãtos
NOVA IORQUE - Mais de 250

mil crianças estão servindo de
; soldados e111 conflitos armados

ao redor do Inundo, e dezenas de
milhares de meninas estão sendo

exploradas sexualmente pelos
combatentes, denunciou ontem
a ONU. De' acordo com a

subsecretária geral da ONU,
Radhika Coomaraswamy a

situação parece ter melhorado
em zonas de conflito COlno Serra
Leoa, Burundi, Libéria e Congo.

I á 110 Oriente Médio, "as

crianças continuam a sofrer".

Coomaraswamv, representante
da ONU para crianças e

conflitos armados, participou de
uma reunião do Conselho de

Segurança para discutir o

assunto. Foi examinada uma

resolução adotada no 'ano

passado que prevê sanções a

países que violarem as leis
internacionais de proteção às

crianças em conflitos armados.

"Iá é 110r8, de o Conselho tornar

ações efetivas contra essas
•

recorrentes 'violações",
sentenciou a subsecretária.
A diretora executiva da Unicef
A11n Veneman, disse que nos

últimos dez anos dois milhões
de crianças morreram em

conseqüência de guerras, pelo
menos seis milhões ficaram
feridas física ou psicológica
mente e 12 milhões ficaram

desabrigadas.

O CORREIO DO POV[
"

•

,_ BREVES
NO IRAQUE

Segurança de Bagdá
o presidente dos EUA, George

'

W. Bush, diss eontemque um

novo plano para aumentar a

presença das forças
, "

amencanas e raquanas em

Bagdá ajudará a conter a
,

crescente violência que
ameaça a transformação do

,

Iraque para uma democracia
auto-sustentada,

\

"Obviamente a violência em

Bagdá é ainda terrível e há a

necessidade de mais
soldados", disse Bush em uma

entrevista coletiva na Casa
Branca, onde recebeu o

primeiro-ministro iraquiano,
Nuri al-MalikLEm sua primeira
viagem aos EUA desde, que
assumiu a chefia do govemo
iraquiano dois meses atrás,
Maliki disse que ele e Bush
concordaram que o rápido
treinamento forças iraquianas,
particularmente na capital, era

o principal dos esforços para
estabilizar o país.

NA ARGENTINA

ONU pede ajuda
Um helicóptero militar argentino
conseguiu trasladar o primeiro
ministro do, Líbano, Fouad
Siniora e membros de seu

Gabinete, de Beirute ao Chipre,
ontem, segundo informou a

chancelaria argentina em um

comunicado oficial. A operação
de traslado do primeiro-ministro
libanês foi autorizada pelo
presidente Néstor Kirchner,
após pedido do secretário-geral
das Nações Unidas, Kofi Annan,
feito à missão permanente da
Argentina em Nova York, O

helicóptero da Força Aérea

Argentina estava destacado em

Nicósia, como parte do
contingente desse país dos
"Cascos Azules" (capacetes
azuis, em português), no
Chipre, O pedido foi feito para
garantir o traslado de
funcionários e autoridades do
Oriente Médio, não só em

função do recrudescimento da

situação no Líbano mas

, também para levá-los a Roma,
onde assistirão à reunião de
ministros de Relações
Exteriores dos países que
participam ativamente no

conflito, nesta quarta-feira, pará
tentar encontrar uma saída para

,

o atual conflito.
.

-

NO JAPAO

Expectativa de vida
.

A expectativa de vida no Japão
caiu pela primeira vez em seis
anos em 2005, más as

mulheres japonesas ainda
podem esperar viver mais que
as mulheres de outras partes
do mundo, informou ontem o

Mini?tério da Saúde do Japão,A
expectativa de vida feminina
caiu de 85,59 anos em 2004

para 85,49 anos no ano

passado. Ainda assim, as

mulheres japonesas
mantiveram pelo 210 ano

consecutivo a liderança
mundial no ranking de

expectativa de vida, à 'frente de

Hong Kong e da Espanha, dizia
o relatório divulgado
ontem.Para os homens, a

expectativa de vida diminuiu de

78,64 anos para 78,53 anos

entre 2004 e 2005, fazendo-os
cair da segunda para a quarta
posição no ranking mundial.

I jl;

,

prevíamos essa resposta, que

(Israel) fosse explorar essa

operação para lançar esta

grande guerra conta nós", disse
Komati. Ele acrescentou que o

Hezbollah esperava a "resposta
cos tumeira, limitada", de
Israel. Em outras ocasiões, a

reação israelense incluía breves
bombardeios de bases do
Hezbollah no sul do Líbano e

o envio de comandos de elite à

região para capturar militantes
do grupo.

'

Komati também apresentou
um saldo maior de baixas do
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