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PF desmantela

quadrilha
que fraudava

licitações

\

A Polícia Federal

desmantelou ontem, uma

quadrilha especializada em

fraudar licitações em órgãos
públicos.Foram presos seis'

acusados de envolvimento

:_,., 110 esquema. Outros 14

suspeitos de ligação com a

máfia dos editais, um deles

do Senado, podem ter

prisão decretada nos

próximos dias. O esquema é

antigo e a investigação
abrange contratos de três

empreS3S - Conservo,
Ipanema e Brasília
Informática - com o

governo federal nos últimos

quatro anos. O prejuízo é
,

superior a R$ 100 milhões.

31 ELEiÇÃO 2006

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.445. R$ 1,00 J. . _._-

A obra do dramaturgo Nelson Rodrigues foi o tema da quarta sessão do Círculo de Leitura de Jaraguá do Sul, que
aconteceu na Grafipel Megastore, na tarde de ontem.
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Aprovado fim
da taxa
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Exportador poderá deixar,
30% dos dólares no exterior
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básica para
telefonia

Candidatos da 61 PLANO
',

região devem Projeto deve

gastar R$ 10�5 alavancar

milhões turismo em

Corupá "

48 I FORA DA BRIGA \,

Vitório Lazzaris

desiste de

candidatura a

deputado federal

6 I CASO DE POLíCIA; FUNCIONÁRIOS FORAM FEITOS REFÉNS
,
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61 FESTA

Stammtisch
•

deve reunir 18
,

mil pessoas no
fim de semana
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IUnimed 1\.
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, Unimed. Sell Plano, Sua Vida

: 2106-2200
: ". '

www.unimed.c:om.br
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O CLIMA HOJE:

'·1 AO 270ill �I
MíNIMA MÁXIMA

Dia de sol e nebulosidade
variada" com pancadas
isoladas de chuva
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Os funcionários do Supermercado Angeloni, da Rua Barão do Rio Branco, passaram pormomentos de tensão namanhã de ontem.
Dois homens armados entraram na loja, no começo da manhã, fizeram os funcionários reféns e levaram embora vários

•

equipamentos elctroeletrônicos. A polícia não tem pistas dos bandidos.

7 I LITERATURA: ESPECIALISTA E LEITORES DEBATEM OBRA DE NELSON RODRIGUElS
CESAR JUNKES
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• 'EDITORIAl
�

Enfim, o presidente Luiz
,

Inácio Lula da Silva e seu

antecessor Fernando Henri-
,

que Cardoso chegaram a um
�

, tema comum: .a preocupaçao
! com o desgaste avassalador
i do Congresso.

Foi essa preocupação que
I

I levou o deputado Sigmaringa, .

: Seixas, ex-tucano, hoje pe-
, .

! tista, a conversar com os dois
. i presidentes e tentar alguma

.

i abertura para negociações

I que possam garantir a gover-
I nabilidade em 2007, ganhe
i quem ganhar a eleição de

I outubro. Se há algo que FHC
I

! e Lula aprenderam a duras
I

horripilante: a volta dessa gente toda ao

Congresso em 2007

"Homem tem que ser carinhoso. Se faltar carinho, o bolo não anda"
,

.

•Luana Piovani, sobre o parceiro ideal, no Programa da Hebe, do SST,

i

I

penas é que governar com

essa estrutura po lítico-.

partidária é de amargar.

Signífíca comprar votos de

partidos e de parlamentares,
engolir ministros do arco-da
velha, retalhar politicamente
os cargos públicos e fatiar o

,

Orçamento sabe-se lá para

I
; I

..

,

• FRASES

Tradições e '

,

modernidade
Por ocasião das comemorações

I festivas dos 130 anos de [araguá do
Sul, teremos a grata satisfação de
assistir à realização de mais uma

Stammtisch, atividadeque congrega
grupos de amigos que tenham, além

. da alegria de viver,
.

a preocupação
demanter uma tradição.

Temos na Stammtisch um
,

marcante atrativo de hossa cultura.
A festa de rua, tipicamente alemã,
tem espaço em nossa comunidade,
sendo aceita e praticada não

somente pelas pessoas de
,

I comunidades de descendência
I' germânica , mas também por

pessoas que se contagiam e aderem
ao espírito festivo deste povo. Isso
faz a beleza daparticipação de nossa
sociedade, que aprendeu a conviver
com a diversidade de povos e

culturas que aquihabitam.:

AStammtisch não só é umadas
raras oportunidades de encontro

,

saudável, mas também de
transformar a rua, palco cotidiano
de trabalho , em palco de festa e

convívio familiar .

Uma festividade como essa não

pode acabar nem perder sua

qualidade comopassardo tempo; o

sucesso e a continuidade desta

L prática depende de nossa boa

,

,

quem e para onde. Mas se há

algo pior do que governar
com esse Congresso é

governar sem Congresso'
nenhum. Ou um Congresso
totalmente desmoralizado. E

deputados, prefeitos e

vereadores que são amigos
pessoais dele. Alguma coisa

há dê ser feita, diz Lula,
concorda FHC, leva e traz

Sigmaringa. A qúestão é: o

quê? e quem? Enquanto
tucanos e petistas trocam

desaforos nos palanques e via

telejornais, rádios e jornais,
,

essa é a grande discussão.
Mais uma vez, quem deve

organizá-la . não são os

"representantes do povo", mas
o próprio "povo" -Ieia- se:
setores vinculados, por

exemplo, à Igreja. Até porque

aqueles,' os tais repre-

- . ,

esse e Justamente o risco,

depois da descoberta de
mensalão e mensaleiros, da

impunidade generalizada, de
mais de 100 parlamentares
envolvidos com o escândalo
dos sanguessugas. E o mais

dramático, o mais drástico, o
mais horripilante: a volta
dessa gente toda ao

Congresso em 2007. E não há

porque duvidar. Severino
. ". .- .

sentantes, ja nao representam
nada. Aliás, é para eles que

,

se discutem alternativas
saneadoras, como reforma

política, regras mais duras,
Orçamento menos passível de
desvios e veto a candidaturas

"sujas". Se os parlamentares
não foram capazes de punir os
mensaleiros, que a cidadania

Cavalcanti, aquele do
mensalinho e ex-presidente
da Câmara dos éleputados,
.' �

que renunciou para nao ser

cassado, já avisou: volta para
. ,

Brasília com 100 mil votos
sem sair de casa. Continua
influenciando na liberação de
verbas federais carreadas para

, , �

rejeite os sanguessugas, nao

apenas não votando neles,
.

mas criando mecanismos para

que nem possam ser votados.
Vade retro!

'.

J

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

,

vontade em não perder ou deixar .

desvirtuar esta cultura. A alegria
contagiante e o espírito de

,

confraternização que se vê neste .

encontro é para todos nós um

exemplo de tradicionalismo e

preservação culturalnummomento
de crise de valores, inclusive os

culturais.
Mas omaisgratiiicante é verque

a Stammtisch resgata o valor da
amizade, hoje tão modificado pelos
meios de comunicação mais

modernosemuitas vezes trocadopor
outros afazeres individuais e

individualistas como a amizade
. virtual ou a televisão. E vemos , de,

.

forma curiosa, como a prática
comumde sentarentre amigosvirou
tradição cultural, data folclórica a ser
preservada, tamanha a.inversão de
valores que vivemos nos tempos
atuais.

.
Hoje temos que percorrer o

caminho inverso - ensinar a nossos
filhos como tradição cultural a ser

resgatada o que antes era rotina,
prática comume saudável de nossos

antepassados - a confratemízaçâo ,
•

o diálogo, o convívio harmonioso e

. problemas da comunidade e juntos
procurava-se encontrar soluções
'viáveis e não apenas palpites' e
críticas destrutivas. Era a cidadania

- .

na pratica,
-

E interessante também verneste

momento de festa a integração entre
passado e presente e a partir desta
reflexão perceber que o futuro de
nossas tradições está emnossasmãos

, como políticos, educadores, pais e

cidadãos comuns, em não
•

•

deixarmos morrer o que é bom, por
mais que os conceitos se alterem, as
visões demundo se modifiquem, os
valores se diluam ou se invertam.

Só entenderemos perfeitamente
nosso presente, enquanto seres

.

sociais e políticos, numa aulaprática
de História, se olharmos como

,... .. . ,; .

por que nao o espmto crtnco e

político, urnavez que nessas reuniões
sempre se discutia naturalmente os

viveram nossos antepassados.
Devemos hoje fazer da

discussão saudável uma prática
do cotidiano. de nossa

comunidade através de todos os

meios de comunicação que
- .

possu imos par� aSSIm

chegarmos juntos a questões
pertinentes às necessidades de
nossa população. Equepossamos
fazer desta grande confraternização
a céu aberto um exemplo de estilo
de vida a ser adotado.

•

,

. ,.1

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e·
mail redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep
89251200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e'* telefone (* não serão publicados).
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• CORREIO DO LEITOR
•

Senhores Absolutos! •

Tempo! Perseguido por muitos, motivo de

fuga de tantos. Uma grande incógnita do nosso
. .

dia-dia, quantos buscam antecipar outras a não

chegar, mas sem qualquer filosofia ou

. adivinhações, o tempo é certo, e se o observarmos

aprendemos que ele passa, mas muitos dos
acontecimentos se repetem, quase que como um
ciclo natural regido por grandes mentores

mais profundo, julgou-se ser o próprio Estado,
,

"L -ETAT 'CESTMOl" (OEstado souEU). Muit�
airida são os casos, como a teoria do Direito DiviI\o
dos Reis de Jacques Bossuet, as idolatrias impostas
por Mussolini e Hitler, Napoleão Bonaparte, D.
Pedro I e o poder Moderador, Getúlio Vargas e o

EstadoNovo, a ditaduramilitar e suas crias políticas,
,

Colar de Mello o superman.

Exemplos positivos também existem, mas me
,

. prendi aos negativos para compartilhar com ouups
.

o meu r�p�dio a t�nta��or�ncia e desrespeito c9m
nossa dignidade, inteligência, por parte de pessoas

que democraticamente estão corretas, mas agem
totalmente fora da democracia, pois' colocam suas

necessidades, interesses pessoais e de pequenos

grupos a frente do bem comum.

Não podemos deixar novamente nossa região a

mercê desses corsários viciados em cargbs
parasitários, e com nossamaior arma, o voto, tenias
quemostrar o verdadeiro valor desse ato, pois através
dele nossa vida pode valer Educação, Saúde,
Segurança e muito mais, ou simplesmente festas,
favores, cargos e outros atentados a nossa sociedade.

Votar consciente é votar no projeto que você

acredita, é delegar a confiança por quatro anos bu
mais para alguém lhe representar, e por isso que

.

devemos fazer dessa eleição amaior de nossa história,
mostrar para muitos que devem ficar pensando '..f

sozinhos em seus umbigos, eliminar nas urnas toda

arrogância, chega de tanta imbecilidade egocêntrica.
Em outubro não fuja de sua responsabilidade

vote! .

,

A • .

egocentricos, sempre aptos a estarem

representando os "não capazes de construírem

o seu tempo",sujeitos sempre lembrados mas

nunca apresentados, uma multidão de

apoiadores sem identidades, sempre discursados
no pluralmas dificilmente identificados em suas

singularidades.
Pasmo! Assisto a uma arrogância desmedida

nesse período pré-eleitoral, uma total falta de

respeito com nós cidadãos eleitores ..Como
hienas prestes a se servirem.de carniça, pseudos
candidatos que vorazmente se intitulam os

melhores pata nos representarem, como se o

parlamento fosse um brinquedinho, um mimo

para marmanjos que não sabem ainda respeitar
a dignidade da verdadeira democracia. O poder
de um parlamento genuíno, verdadeiro' e
inteligente reflete na sociedade todos os anseios
depositados no sufrágio.

Exemplos egoístas na disputa por um

pedestal não faltam na história política das

sociedades, esquizofrênicos que criam suas,
próprias verdades, e não é de hoje, já em Roma

para ser o primeiro imperador, Otávio eliminou
seus outros dois parceiros da administração e

intitulou-se Augusto. Luis XIV rei francês foi Cláudio Olívio Piotto, Professor Historiador
•

Educação: que prioridade?
I

No seu primeiro discurso como candidato à
\

reeleição, Lula falou que daria prioridade à

educação. O senadorCristóvão Buarque e o ex

governador Alckmin, também candidatos,
disseram o mesmo. Declarações semelhantes
foram feitas por FHC em suas campanhas.

Trata-se de uma enorme evolução. No
passado, os candidatos prometiam mais. obras

públicas e promoção do desenvolvimento via

intervenção estatal. No modelo nacional

desenvolvimentista, a educação não exercia

papel relevante.
Os ingredientes desse modelo eram a

substituição de importações; a concessão de
subsídios e incentivos fiscais aos vencedores
escolhidos .pela burocracia; o crédito
subvencionado dos bancos oficiais e os

investimentos de órgãos públicos e empresas
estatais em infra-estrutura.

Nesse modelo, o Brasil crescia pela
incorporação de fatores de produção - capital
físico e humano. Ganhos de produtividade não

derivavam da concorrência, da inovação, da
tecnologia e da educação, como é típico nas

economias de mercado bem sucedidas.
Decorriam essencialmente damão-de-obra que
imigrava do campo para as cidades e passava a

. trabalhar com máquinas e equipamentos
industriais modernos.

Em países como os EUA, o.Japão e a Coréia
do Sul, a educação constituiu componente
fundamental do desenvolvimento. Em 1800, os

americanos já possuíam a população mais

alfabetizada domundo. Entre 1825 e 1850, surgiram
escolas públicas e gratuitas para todas as críanças.ç
Em 185o, 97% da população era alfabetizada. No

....

Brasil, vinte anos depois, essa proporção era de

apenas 15%. Na Coréia do Sul, sua rápida
transformação derivou de um moderno sístemar

educacional, resultante da ação do governo e, com o

fim da ocupação japonesa, do ressurgimento do zelo
dos coreanos pela educação.No início dos anos 1960,
o país havia universalizado a educação fundamental.

No Brasil, a prioridade foi o ensino superior
.,

gratuito. Somente na virada do milênio é que
universalizamos o ensino fundamental, o qual ainda
carece de qualidade .. Por isso, a escolaridade média
da população de 15 anos ou mais é de apenas 4,9
anos. Na América Latina, essa média é de 6,1 na

Costa Rica, 7,2 noMéxico e 8,8 na Argentina. Nos
EUA, Japão e Coréia do Sul, passa de 10 anos.

O Brasil gasta em educação 4,2% do PIB, tanto
quanto a Coréia do Sul e mais do que oJapão (3,8%
do PIB) , O problema não é, pois, de recursos, mas de
corno eles são gastos. Estudos mostram que a

gratuidade no ensino superior brasileira é fonte de

concentração de renda, inclusive porque os pobres..;,. .

"

pagam impostos para subsidiar a educação dos não'
.

-

,

pobres. Infelizmente, rever essa distorção e priorizar 'J

-

a educação das crianças e jovens é um tabu.

r

(

,

,

-

Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fazenda e sócio da F.
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ELEiÇÕES: VALORES ESTRATOSFÉRICOS PARA CAMPANHAS
•

_-

:lo,
t�
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tas
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,

,
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9� Montante fica

-perto do custo
rrJ�as obras da
2.GI

.arena multiuso

F
Os JARAGUÁ DO SUL- Se a

?

previsão de gastos apresentados
r, ,pelos dez candidatos a deputado

Ds ,&stadual pela região do Vale do

�s i!]tapocu, oito deles por Jaraguá do
�s ,'Sul, um ern Schroeder e outro em
l Corupá, não fosse mera peça de
I' I

'fficção, gastariam juntos, num�, .período de menos de três meses,

� :rJ1ada menos que R$ 6, 7 milhões.
U J/fOutros Cil1CO pretendentes à

� ",Câmara dos Deputados,
I, / desembolsariam a metade, cerca
_._�

,

ú:de R$ 3,8 milhões. Na verdade,
, sâo previsões máximas de gastos
.I.individuais, dinheiro que
nenhum deles terá disponível,
seja pelo valor a ser investido com
dinheiro da iniciativa privada,
seja pelo quase, absoluto
anonimato no meio político
partidário. Porém, obrigam-se à

prestação de contas logo depois
•

das eleições de outubro. No site

.

do TRE (Tribunal Regional
1, Eleitoral) não consta a previsão
fi< de gastos do candidato Carlos
." Pereira Bastos (PV). Os valores,

a

D

1

pretendentes a governador (de
valores), José Fritsch (PT/PL/
PcdoB/PRB), declarou R$ 3,4
milhões; Antônio Sontag (PSB/
PTB) R$ 3 milhões; Amin (PP/
PV /PMN/PRONA) R$ 2,7
milhões; Manoel Dias (PDT) R$
2 milhões; João Fachini (P-SOL/
PSTU/PCB) R$ 200 mil; Elpídeo
Neves (PTC) R$ 200 mil. César

Alvarenga (PSDC), não declarou
a previsão de gastos da campanha.
Se, de fato, os candidatos a

deputado estadual lançados por
Jaraguá do Sul e região
recebessem doações em dinheiro

iguais aos totais declarados ao

TRE como gastos máximos,
Paulo Odebrecht (PTC) seria o

recordista, com nada menos que
R$ 1,2 milhão para quatro anos

de mandato. Atrás dele, Jackson
Grim (PMN), com R$ 1 milhão.
Na seqüência, Carione Pavanello
(PFL) e Carlos Chiodini
(PMDB), R$ 950 mil cada um.

Depois deles, Ruy Lessmann

(PDT) R$ 600mil; DieterJanssen
(PP) e Ivo Petras Konell (PSB),
R$ 500 mil cada um; Dionei
Walter da Silva (PT) e Evaldo

João [unckes (PT) declararam

gastos de até R$ 300 mil cada.
Finalmente, a candidata do PPS
de Corupá Bernadete Hilbrecht
(PPS), com R$ 200 mil.

,
,

::rrMPE confirma pedido para impugnàr três candidaturas
ol;
(, JARAGUÁ DO SUL- O
, Ir

.J£Ministério Público Eleitoral

1,};confirmou ontem pedido de

31 .impugnaçâo de três candidaturas,
c
duas para aAssembléia Legislativa

f'
e uma para a Câmara de Depu

Q tados. Os nomes impugnados são

r
os de Vitório Altair Laz�aris (PP),

,I (LEIA MAIS NA PAG 4) da
�

Coligação "Salve Santa Catarina"
f', para deputado federal; Ademar
�:' Ribas do Valle (PP) da mesma

'1 coligação eOzairCoel110 de Souza
. ,

'i ,(PPS), ambos para deputado
'il estadual.A impugnação foi
. ,

"'J motivada pelo fato de os nomes
....�
_

.,
dos três pleiteantes ao registro de

'j : candidatura constarem 11a relação

Já Adernar Ribas do Valle, no
exercício do mandato de prefeito
de Itapoá, teve suas contas

desaprovadas e consideradas
insanáveis pelo Tribunal de
Contas do Estado, por irregula
ridades orçamentárias provocadas
pelo desequilibrio entre a receita

e as despesas. O prazo previsto em
lei para a homologação das can

didaturas, inclusive as impug
nadas, é o dia 23 de agosto. A

impugnação pode ser feita por

qualquer candidato, partido
político, coligação ou Mp, após
cinco dias contados da data da

publicação pelajustiçaEleitoral do
edital com o nome do pleiteante.

�� Assembléia aprova fim da taxa básica para telefonia
FLORIANÓPOLIS- Vetado

pelo ex-governador Luiz
'3 Henrique da Silveira (PMD,B),
Q"� que considerou a proposta
,',2' 'como inconstitucional alegan-

do não ser de competência do

r- Estado, projeto do deputado
Paulo Eccel (PT) foi reapre
sentado e novamente aprova-
do na última terça-feira pela
Assembléia Legislativa, pondo
fim à cobrança da tarifa básica
feitas pelas operadoras de

-

telefonia fixa e móvel em

CESAR JUNKES

-

Candidatos declaram gastos' que somam R$ 10 milhões

declarados ao TRE, somam,

juntos, cerca de R$ 10,5 milhões,
que se aproximam do custo

orçado de R$ 14 milhões para a

arenamultiuso em construção no
bairro Vila Lenzi. O total chega
perto da previsão de gastos de

campanha feita pelo ex

governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB/PSDB/PFL/
PPS), candidato à reeleição: R$

de inelegíveis encaminhada pelo
Tribunal de Contas do Estado ao

TRE catarinense. A Lei 9:504/97
determina que até o dia 5 de julho
do ano em que se realizam eleições,
os tribunais e conselhos de contas
devem disponibilizar à Justiça
Eleitoral a relação dos nomes

daqueles que tiveram suas contas

rejeitadas. De acordo com a Lei

Complementar 64/1990, chama
da de Lei das Inelegibilidades, são
inelegíveis para qualquer cargo
aqueles que tiverem suas contas

•

relativas ao exercício de cargos ou

funções públicas rejeitadas por

irregularidade insanável e por
decisão irrecorrível, nas eleições

Santa Catarina. Aprovado em

2004, veto do ex-governador foi •

mantido por apenas dois votos

pelos deputados que integram
a base aliada e pela bancada do
PFL. Conforme texto da pro

posição do parlamentar, as

concessionárias de que trata o

projeto somente poderão co

brar pelo serviço disponibili
zado efetivamente medido,

. mensurado ou identíficado,
,

ficando impedidas da cobrança
de tarifa, taxa mínima ou

•

15 milhões, disparado o maior

valor declarado pelos outros sete

candidatos ao governo do Estado.
Nesse casos, mais de R$ 3,00 por
eleitor catarinense (o Estado tem
4. 168.465 eleitores). Isso

representa 400 vezes mais (por
eleitor) que os gastos declarados
pelo presidente candidato Lula da
Silva (PT), de R$ 89 milhões: R$
0,70 por eleitor. Pela ordem dos

que se realizarem nos Cil1CO anos

seguintes contados da data da
decisão.Lazzaris e Coelho de Souza
tiveram suas contas relativas aos

mandatos de presidentes da
Câmaras deVereadores de Jaraguá
do Sul e Otacílio Costa desapro
vadas por dano ao 'erário decor
rente de ato de gestão ilegítimo
ou antieconômico injustificado.
Neste caso, consta, recebimento
indevido de remuneração no

exercício da função. Na decla

ração de bens feita aoTRE quando
do registro de sua candidatura,
Lazzaris também alegou não

possuir nada em seu nome, nem

mesmo conta corrente bancária.

assinatura básica de qualquer
natureza e a qualquer título. Ou
seja, o usuário só pagará pelas
ligações feitas e não pelo limite
imposto pelas operadoras, de
100 pulsos locais,
correspondente a cerca de R$
38,00. O deputado autor do

projeto lembrou que a taxa

mínima que o consumidor paga
nas contas de telefonia foi
criada há mais de 3'0 anos, para
que se instalassem as plantas
de infra-estrutura desses

serviços no país. Por isso,
entende que não se justificá
mais que o consumidor con
tinue pagando, por exemplo, a

assinatura básica do telefone
fixo ou celular, mesmo que não

use o serviço, se a infra
estrutura já está toda COI1-

cluída. Agora, o projeto
aprovado pela Assembléia
Legislativa vai para o go
vernador Eduardo Pinho
Moreira, a quem caberá san-

, -

Clonar ou nao .
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Podes crer
Prefeito Moacir Bertoldi (PL) disse ontem que não havia feito�
convite formal ao governador Eduardo Pinho Moreira (PMOB)
para a inauguração parcial da arena multiuso, previsto para última

,

terça-feira e novamente cancelado. Moreira mandou dizer que!
não tem o hábito de entregar as coisas pela metade. Convite formar;
ou informal, queriam o que? Que o governador viesse aplaudirp
em ano eleitoral, quem levou R$ 9 milhões do Estado (mais dai
metade do custo total de R$ 14 milhões) para a obra e se aliou ao,
PT de Fritsch? ")

Valendo'
Projeto proibindo o

nepotismo foi aprovado
pela Câmara de Vereadores
de Blumenau. Com três
votos contra do PTB e PFL
e serve para o Legislativo
e Executivo. Vale como

emenda à Lei Orgânica do
Município e independe da

sanção do prefeito João
Paulo Kleinübing (PFL). Em

Jaraguá, projeto do
vereador Dieter Janssen
(PP) foi rejeitado.

Pois é
•

Santa Catarina tem o

candidato a cargo
majoritário mais rico dos
três estados do Sul do
país: o empresário
Antônio Carlos Sontag,
candidato a governador
pelo Partido Socialista
Brasileiro, que declarou
bens no valor de R$ 11,4
milhões. Alguém aí tem a

menor ilusão quanto a

Sontag ser de esquerda?
Ou o PSB ser de fato um

partido socialista?

-

Professores
José Fritsch (PT):
"Educação com qualidade é

gararJir salário digno para
os professores. Hoje o

Governo do Estado
sustenta um cabide de

empregos nas secretarias
regionais e não valoriza os

professores, que são os

verdadeiros agentes da

educação dos nossos

filhos". Amin (PP): "LHS
prometeu equiparar
salários aos professores
de Joinville. E não fez".

Já viu? 1
O governo do presidente
Lula da Silva (PT) tem 36
ministérios, muito mais
que o antecessor Fernan
do Henrique Cardoso
(PSDB). O governo de
Santa Catarina tem 46
secretarias, 30 delas
regionais, as SDRs. E
Luiz Henrique promete
criar pelo menos mais
cinco, se reeleito em

outubro.
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Cruz credo
Professores, atenção:
César Alvarenga (PSDC)
prometeu, no debate
promovido pela RBN na

terça-feira em Jaraguá do
Sul, pagar piso mínimo de
R$ 600,00 se for eleito
governador. Considerando
se que o pago hoje é de R$
769,24, é de se acreditar
que a merreca oferecida
vai ter redução de R$
169,24.

Já viu? 2
O presidente nacional da
OAB, Roberto Busato,
lançou o alerta sobre
denúncias de que o

crime organizado tem

planos para se infiltrar no

Judiciário e no Ministério
Público, incentivando
entre seus soldados a

participação em concur

sos para magistrados .e
promotores. Era só o que
faltava para degringolar
de vez.

.

Juramos
Nunca o projeto de

duplicação da BR-280
esteve em tamanha
evidência quanto no

mesmo debate da RBN.
Evidente que, por tratar-se
de rodovia federal, é

obrigação da União.
Entretanto, nenhum dos oito
candidatos ao governo do
Estado deixou de prometer
absoluto empenho para que
a obra saia. Até agora, não
se viu deles o mínimo
esforço nesta direção.

Crescendo
Vice-presidente da Repú- '

blica José Alencar, dono \

da poderosa Coteminas, )

investe na unidade de
Blumenau, localizada no

bairro Garcia. São R$ 35
milhões na estrutura
física e maquinário,
abrindo 180 novos

empregos. Quando a

ampliação for concluída,
a produção anual subirá
de 10 milhões para 20
milhões de metros
lineares de tecido plano.

Abraçados
Mais do que nunca, Fritsch
e Amin se unem visando
alvo único: Luiz Henrique

,

da Silveira (PMDB). E o

que ocorre em âmbito
nacional. Todos, ou quase
todos, contra Lula da
Silva.Lá e cá a ordem do
dia é derrubar quem está
no poder, custe o que
custar. A partir de agora,
meio ponto nas pesquisas
já é motivo para uma

churrascada.

Em pauta
A Câmara dos Deputados

'

analisa projeto que
regulamenta a profissão
de mototaxista. Que seria .

o profissional condutor de

passageiros e entregador
de mercadorias por meio

J

de motócicletas. O
exercício da profissão
está condicionado, de
acordo com a proposta, à '

autorização, permissão ou '

concessão emitidas pelo
órgão público competente !

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sob suspeição
Segundo o colunista Arthur Monteiro, da Agência Brasília de

Comunicação, o ex-deputado Vicente Caropreso (PSDB) teve
.

seu nome incluído entre os autores de emendas sob suspeição,
que estão sendo investigadas pela Controladoria Geral da União
e que serão encaminhadas à CPI dos Sanguessugas. A

investigação atinge o período compreendido entre os anos de
2001 e 2003.

•

Homenagens
Amanhã, o governador
Eduardo Pinho Moreira

(PMOS) instala
-_

provisoriamente o poder
.» Executivo em Laguna como

parte das comemorações dos
330 anos da cidade, a

segunda mais antiga no

Estado. O governo também vai

homenagear a Associação
Catarinense de Imprensa com

a medalha Anita Garibaldi,
pelos 175 anos da Imprensa
Catarinense, e pelo
bicentenário do patrono da

Imprensa Catarinense
Jerônimo Coelho.

I

I
I

I
I
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Respaldo
Com a desistência de
Rui Alvacir Netto de
concorrer a deputado
federal, o PT de

Lages abraçou a

candidatura de
Cláudio Vignatti (PT),
que tenta a reeleição.
O presidente do PT
local, João Fert,
atribuiu o apoio a

atuação do

parlamentar, ex

presidente do
diretório de Chapecó,
em defesa da

. educação, agricultura
é juventude.

Prestígio
Ex-prefeito de Jaraguá do Sul
por dois mandatos (1983/1989
- 1993/1996), Durval Vasel foi
um dos iucanos a participar
do lançamento oficial da
candidatura de Carlos Chiodini

(PMOS) à Assembléia

Legislativa. Durante seu

discurso de apoio ao

candidato, o tucano, que hoje
mora em Piçarras, foi
aplaudido exaustivamente

pelo público, pra lá de 500

pessoas, formado por
peemedebistas e outros
famintos que lá estiveram
para uma "boquinha livre".

Projeção 1
Pesquisas eleito�?iS
preliminares indicam
que, até o momento,
o PMOS seria o

partido com chances
de eleger o maior
número de
governadores. O

partido lidera
levantamentos em

sete Estados e figura
em segundo lugar em
outros três, além de
estar empatado com

o PT no Rio Grande
,

do Sul, com 26% das

intenções de voto.

Aqui, a disputa está

apertada. Luiz

Henrique (PMOS) tem
oito pontos
percentuais de

vantagem em relação
a Esperidião Amin

(PP). Atualmente,
cinco Estados têm

governos
peemedebistas.

'.

"

Projeção 2
o PSDS, que hoje
governa sete Estados,
aparece como líder
em apenas quatro:
Tocantins, Roraima,
São Paulo e Minas
Gerais. O PFL
venceria com folga
com Roseana Sarney,
no Maranhão, e José
Roberto Arruda, no

Distrito Federal. Já o

PT, que elegeu no
.

Acre, no Piauí e Mato
Grosso do Sul em
2002, agora está na

frente apenas na

tentativa de reeleger
o governador
Wellington Dias, no

Piauí - e empata com

o PMOS no Rio
Grande do Sul. O PT

aparece em segundo
lugar em cinco
Estados. Em todos,
porém, acumula
diferenças de, no

mínimo, 13 pontos
percentuais em

relação ao primeiro
colocado.

Pesquisa
O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva venceria no primeiro
turno se a eleição fosse hoje,

-

segundo pesquisa Ibope .

divulgada pelo 'Jornal
Nacional", da TV Globo. Lula

aparece com 44% das

• intenções de voto. A taxa de

;;' intenção de voto no candidato
_'

do PSDB à Presidência,
Geraldo Alckmin, foi de 27%.
A taxa de intenção de voto na

- candidata do PSOL, Heloísa
: Helena, foi de 8%, Na

. pesquisa Datafolha, divulgada
na semana passada, Lula
tinha 44% das intenções de
voto, seguido pelo tucano

Alckmin, com 28%, Heloísa
Helena apareceu com 10%.

-

,

FIM DO RECESSO: VEREADORES VOLTAM DAS FERIAS NA TERÇA-FEIRA

• •
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•

CAROLINA TOMAS ELI

.... Com teor polêmico,
dois deles, de autoria
do prefeito, já haviam
sido rejeitados em 2005

GUARAMIRIM - Vereadores
de Guaramirim voltam do

período de recesso parlamen
tar na terça-feira com pelo
menos seis projetos de lei a

serem apreciados, quatro de

origem do Executivo. Dois
deles tramitam na Casa desde
abril, quando foram encami

nhados pelo prefeito em

exercício José Joaquim Fer
nandes (PP), para reconhe
cimento de despesas da prefei
tura e do Hospital Municipal
Santo Antônio referentes ao

ano de 2004, Um deles reco

nhece despesas com coleta,
transporte, tratamento e des

tinação final de lixo, no valor
total de R$ 187,004,25, O
outro projeto reconhece

despesas do hospital relacio
nadas à folha de pagamento e

fornecedores, somando R$
559.193,35.

Os dois projetos já haviam
sido encaminhados pelo pre-

,

apreciado pela Câmara de
Vereadores. Outro projeto d1

,

lei do Executivo também'eili
tramitação na Casa desde abrni

-

abre crédito suplementar qg
valor de R$ 380 mil. E, ult]
quarto, autoriza repasse de
auxílio financeiro de R$ 2 mil

para a Associação de Canoa!
gem Bío Radical. J á o presí'
dente do Legislativo, Marcd's
Mannes (PSDB), é autor dIJ
projeto que institui a Semar\Ja
Municipal de Promoção'�
Defesa dos Direitos da Crianç� ,

,

e do Adolescente, que sei'â
realiza todos os anos, d�
primeira semana de julho, caí{{
o intuito de promover j
divulgação do Estatuto dJ
Criança e do Adolescenréi
Também está para ser votad�

-

proposta que dispõe sobre Os
critérios básicos para 'a
promoção da acessibilidadé
das pessoas portadoras de
deficiência. I.

O projeto estabeleceá
o

retirada de barreiras t:

obstáculos nas vias e espaç6�
, -

públicos, comércio e nos meios

.
de transporte e comunicação.
A primeira sessão ordinária
acontece na terça-feira,}
partir das 18 horas.

. -

,
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Vitória Lazzaris desiste de sua candldamra a deputado federal

q

Vereadores terão mês de agosto para apresentar emendas à LO e Rf
.

1
�

A partir da próxima 30 de agosto. Depois disso, as parlamentar, atualmente de 90 elas seriam incorporadas a um

semana, os vereadores também - alterações serão colocadas em dias por ano. Há promessas de novo texto da Lei Orgânic�
deverão analisar o Regimento votação no plenário. Integram que as férias dos vereadores redigido por empresa dê
Interno e a Lei Orgânica do a comissão João Deniz Vick serão reduzidas para 30 dias, assessoria jurídica contratada

município, já que na última (presidente), Alcibaldo Pereira copiando a inicia tiva dos pela Câmara, a um custo de 1\$
sessão antes do início do reces- Germann (relator) e Evaldo deputados estaduais, que no 14 mil. No entendiment:b
so o presidente da Câmara, João junckes (PT), mas os ano passado aprovaram a deles, as emendas deveriamsdr

,
'

Marcos Mannes (PSDB), outros vereadores também proposta na Assembléia. Aliás, apresentadas à LO vigente "e
.decidiu prorrogar por 30 dias o poderão sugerir emendas uma emenda reduzindo o não para a nova redação, qJ�
prazo para deliberação e individualmente ou em con- recesso de 90 para 45 dias foi estaria suprimindo dezenas d�
votação das propostas de junto pelas bancadas. As apresentada pelas bancadas do artigos da lei atual. Também

, .,

alterações na lei e regimento discussões. mais acaloradas PSDB e PT, mas foi rejeitada em argumentaram que assinaram
vigentes. Uma comissão, devem ser em torno dos artigos plenário junto com outras um ofício autorizando à MeJk

.

criada em 25 de maio, deverá que tratam do pagamento das cinco emendas. Os vereadores Diretora a apresentar emendas
analisar e apresentar das sessões extras, hoje R$ 250,00 do PMDB e PP alegaram e não elaborar um novo Regi1,
emendas ao RI e LO entre 1 o e por vereador, e do recesso inconstitucionalidade, já que menta Interno e Lei Orgânicã.

')

Jaraguá do Sul- Confirmando

informação divulgada na

coluna desta página no último
dia 20, o ex-vereador Vitória
Altair Lazzaris (PP) abriu mão

de sua candidatura a deputado
federal. O Ministério Público
Eleitoral já tinha recebido o

pedido de impugnação do

registro de sua candidatura, mas
ainda era passível de recurso.

No final da tarde de ontem, ele
enviou uma carta ao diretório
do PP de Jaraguá do Sul anun
ciando sua decisão e explicando
os motivos que o levaram a

desistir da disputa. O ex-can

didato não foi encontrado
ontem para falar sobre o

pagou R$ 54 mil ern sessões'
extraordinárias, o que gerou a

,

desaprovação das contas
relativas ao mandato e abertura
de processo pelo Ministério
Público Estadual, que moti
varam a impugnação do registro
da candidatura. Com a

desistência de Lazzaris, o Vale
do Itapocu passa a ficar com seis

candidatos à Câmara dos

Deputados: Everaldo Corrêa
(PTC), Luiz Hirschen (PSB)"
Ronaldo Raulino (PL)I,
Sebastião Camargo (PT), Luiz
Sérgio de Assis Pereira e Carlot
da Silveira Bastos, os dois
últimos do Py. Ainda poderão
ocorrer novas desistências. �I'i

_,

,
,
,

,

Palestras
o deputado Ivan Ranzolin

(PFL) faz, no próximo dia 18
de agosto, a partir 9h30min, a

palestra de abertura do
seminário promovido pela
Federação das Associações
de Aposentados e

Pensionistas de Santa
Catarina. Abordará o tema "O
Legislativo e o Direito
Previdenciário". O senador
Paulo Paim (PT), do Rio
Grande do Sul, também

: participa do evento, e fala
sobre "A Política Sócio
econômica e o Aposentada".
O presidente da Fundação
Anfip, Floriano Martins,
discorre sobre "Orçamento de
Seguridade". O seminário
acontece no auditório da
Fecomércio, em Florianópolis.

Vereadores voltam a se encontrar na próxima terça-feira
feito Mário Sérgio Peixer

(PFL) há cerca de um ano, para
serem apreciados em regime
de urgência num pacote que
incluía outros três projetos,
mas foram rejeitados ainda nas

comissões. Considerados po

lêmicos, os projetos motiva

ram, inclusive, pedido ao TCE

(Tribunal de Contas do Esta,

do) para realização de uma

auditoria nas contas da prefei-

tura e hospital, por parte das
bancadas do PMDB, PT e

PSDB. Esta semana, completa
um ano que o ofício foi enca
minhado ao TCE, mas a audi
toria ainda não foi realizada.
Além disso, o Tribunal emitiu
parecer pela aprovação das
contas do município referen
tes a 2004, úl tirno ano do

primeiro mandato de Peixer.
O parecer ainda precisa ser

Vitória
Lazaris
deixa
disputa por

,

uma vaga a

Câmara
Federal

•

assunto. Antes disso, o

candidato à Assembléia Legis
lativa e presidente licenciado
do diretório do PP de Jaraguá
do Sul, Dieter Janssen, já havia

confirmado dobradinha com o

ex- depu tad a Eni Vol tolini,
candidato à Câmara Federal.
Presidente da Câmara de
Vereadores em 2002, Lazzaris

•

\ •

fI

'Q" '
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SUGESTÃO: "SENHOR PREFEITO, FAÇA AS PONTES, NÃO É O SENHOR QUE VAI PAGÁ-LAS, É O POVO"

DAIANE ZANGHELINI

le '

� � Wandér Weege diz que
ili. éI preciso melhorar
Mi

-

infra-estrutura para
� �mentar crescimento

i
I

1

[
[

�1
jJ ]ARAGUÁ DO SUL - Repre-
sentando os comerciantes e

industriais mais antigos do
,I
,

município, homenageados na
/,(

m-anhã de terça-feira, 25, o

diretor-presidente da Malwee
;-)1

Malhas, Wandér Weege, disse,
j

durante o discurso, que [araguá
".

gD Sul é a terra do desenvol-
,

yimento, mas que precisa de
,

,�.

mais vias de trânsito, mais

pontes e calçadas mais seguras.
"

Ele foi um dos homenageados,
pelos 100 anos da Firma Weege
'(roje Malwee Malhas), a em-
"
.. . ,; .

presa mais antiga no mumcipio,
I .. '_

Eendo fundada em 1906 pelo
casalWilhelm e BerthaWeege.
J'

, Após a entrega de menções
honrosas aos proprietários e

representantes das 10 indústrias
I.'

e das 10 empresas comerciais
j

mais antigas domunicípio e para
c,,

.qs agricultores jaraguaenses que(,f'l\ _'," 1 I j

Planejamento, Desenvol
vimento Econômico e Turismo,
respondendo também interina

mente pela secretaria de saúde.
A idéia de firmar este

convênio partiu de Alice, que
juntamente com o prefeito
Conrado Urbano Müller (PP),
tinha dificuldade em desenvolver
projetos para o segmento,
justamente pela falta de

informações. Com duração de 12

meses, o trabalho será minucioso.

"No curso de turismo e hotelaria
os acadêmicos precisam, para
cumprir a grade curricular, fazer
um projeto desde sua implan
tação, passando pela viabilidade
financeira, até a estimativa de

tempo em que o investimento

retomará. Este tipo de trabalho
se encaixa perfeitamente em

nossa necessidade de profis-

sionalizar o segmento turístico de

Corupá, tão falado, mas pouco e

mal explorado", conta Alice.
,

SAUDE

Enquanto o PSDB de Corupá
não indica um nome para ocupar
o cargo de secretário da saúde, a
pasta está sob a responsabilidade
da secretária de planejamento,
desenvolvimento econômico e

turismo, Alice Maçaneiro.
"Alguns nomes já foram cogitados
pelo partido, mas até o momento'

nada foi definido", declarouAlice, .

que também é filiada ao PSDB.
Formada em Letras e Direito, a
secretária destaca que o setor de
saúde está de reestruturando para
atender com mais qualidade a

população. "Hoje, entre os

municípios de até 12 mil
habitantes em Santa Catarina,

CESAR JUNKES

.

'I,,'

-.-'. - -.
-

: ,

Industrial também lembrou a coragem do fundadorEmílio Carlos Jourdan

atuam há mais tempo, Wandér

Weege ressaltou que Jaraguá do
Sul é a terra do trabalho, e não
do emprego", e citou o cen

tenário da firma Weege e do
.

Clube Atlético Baependi
(1906), e o cinqüentenário da
Scar (Sociedade Cultura

Artística) de Jaraguá do Sul:

Referindo-se ao destaque do
município como um dos

principais centros fabris de Santa
Catarina, o diretor-presidente
'da Malwee enalteceu o desen
volvimento empresarial e

cultural e descreveu [araguá do
Sul como a "capital dos aromas,
das essências, dos motores, das

malhas, dos chapéus e do futsal",
mas que precisa de "mais

ecologia, mais verde, mais flores
e melhorar infra-estrutura.
"Senhor prefeito, faça as pontes,
não é o senhor que vai pagá-las,

,

é o povo". E completou: "E uma

terra que precisa de calçadas
mais seguras, de melhor

transporte e mais vias de
trânsito". .

O industrial também
ressaltou o excelente serviço
prestado pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, pelos Hospitais
Jaraguá e São José. "Aqui é a terra
do Corpo de Bombeiros
Voluntários, dos bons hospitais, .

da Schützenfest, do Noviciado
da Unerj, da Orquestra
Sinfônica e do coral da Scar e da
Arena, em breve".

Em relação à colonização do

município, Wandér Weege
lembrou a importância do trem,

que possibilitou a evolução
gradativa, e destacou que o

fundador Emília Carlos Jourdan
merece ser aplaudido pela sua

visão e fibra nos tempos difíceis
do desbravamento.

.

;'. orupá terá um Plano Municipal turístico a partir do próximo ano
CORUPÁ - A partir do
• • •

proximo ano, o turismo no

município será tratado com

�uito mais profissionalismo.
Este deverá ser o resultado de uma
I Il

�rofunda análise que os

'�cadêmicos
')J

f do curso superior de Turismo1)1

;li Hotelaria da Univali, estão

·fazendo. O desenvolvimento de
r

.um diagnóstico e prognóstico do
,

,segmento emCorupá é resultado
,

de um convênio firmado entre a

'Gniversidade do Vale do Itajaí e a
�, J

,prefeitura. "Nós temos alguns
,

,qúmeros, alguns dados, algumas
informações, mas nada muito
"

)i'rofissional. Agora, com apoio do
curso de turismo e hotelaria,
, ,
I, \

teremos a base necessária para a
,R·

criação do Plano Municipal de
Turismo", destaca Alice Maça
neiro, secretária municipal de

como é Corupá, o nível de
atendimento está dentro dos

padrões previstos. Somos umas
.

das poucas, do mesmo tamanho,
que contam, com cinco médicos
atendendo oito horas por dia,
além de dois dentistas no pronto
atendimento", diz a secretária
interina. O objetivo agora, além
de definir um nome para assumir

a pastai é adquirir novos

equipamentos para o setor. "Uma
das reclamações dos médicos era
a falta de equipamentos para o

trabalho. Esta situação está

sendo resolvida, com a aquisição
de aparelhos de eletrocardio

grama, ultrassonografia e outros.

Além disso, através da Fundação
Municipal Beneficente de Saúde,
estamos trabalhando para que a

hora trabalhada tenha seu valor

ampliado", finaliza Alice.

,

Breímaupt inaugura mais um supermercado no mês de agosto
r ]ARAGUÁ DO SUL - O

'Grupo Breithaupt inaugura seu

sexto supermercado no início

(do mês de agosto. Já presente
IemJaraguá do Sul e Guaramirim,
com dois hipers e três

supermercados, a nova loja fica
localizada, na Rodovia Pref.

Engelbert Oechsler, 100, no
,

Bairro Agua Verde, em Jaraguá
do Sul, ao lado do Posto

Marcella, e terá 1.500 metros

quadrados, gerando 150

empregos diretos e indiretos.
O seu mix compreenderá

- mais de 40 mil itens, entre

gêneros alimentícios, perecí
veis, frutas, legumes e verduras,

•

•

•

I
,

·

(

r

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

"

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

,I
- ,

• •

padaria, confeitaria, açougue,
frios, lac tícínios, higiene
pessoal, produtos de limpeza,
utilidades domésticas e

eletrodomésticos. O objetivo é

facilitar o dia-a-dia da

população que normalmente

precisa se deslocar até a região
central da cidade para adquirir
produtos com maior qualidade
ou com maior diversificação.
Todas as vantagens, como a

entrega a domicílio, Bradesco
Expresso ( compras no Cartão

Breithaupt, dentro de outras

facilidades, estarão disponíveis.
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• CORREIO ECONOMICO

,

Parcelamento em Guaramirim
A Prefeitura de Guaramirim implantou o programa REFIS " uma
oportunidade de parcelamento de débitos municipais com até
90% de descontos de juros e multa. O Secretário de

Administração e Finanças, Marcelo Deretti, informa que
proprietários de imóveis cadastrados no Incra, que recebem ou

já receberam carnê de IPTU no período de 2001 a 2005 devem
•

procurar a Prefeitura para requerer o perdão de seus débitos,
levando os seguintes documentos: declaração ITR e certidão
de matrícula do imóvel. De acordo com ele,' quem possui débito
de IPTU, contribuição de melhoria, taxas ou outra pendência,
tem a chance de regularizar a situação a partir do dia 10 de
agosto até 30 de outubro de 2006 .

Gestão de Custos
A Unerj está com inscrições abertas
para curso pós-graduação vo�ada à

capactação de profissionais que já
atuam no mercado na área de
gestão de custos.Carll início em 4 de

agosto, aulas quinzenais e duração
de 17 meses, a especialização tem
matrículas abertas até 28 de julho.O
curso "Gestão Estratégica de
Custos" é direcionado a graduados
nas áreas administrativas, financeira
e contábil, bem como a profissionais
que atuam nas áreas comercial, de
custos e engenharia. Outras

informações podem ser obtidas pelo
telefoneg (47) 3275-8226, 3275-8233
e 3275-8219, pelo e-mail

pos@unerj.br e no site

www.unerj.br.

Sabores
Os espumantes coloridos
com tintas Weg estão

Elisponíveis em dois sabores:
Moscatel Inamorare e

Prosecco. O primeiro, com
aroma frutado, cai bem
quando as temperaturas estão
mais altas, já que deve ser

servido bem gelado; o
segundo é um períeito
aperitivo e ainda acompanha
queijos, frutos do mar, carnes
brancas e massas leves.

,

I
I
I

Inovação
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 tirar a tampa, as
bolhas da bebida empurram o

canudinho para fora da garrafa. Para
completar, as garrafinhas são
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
Polrtherm Atóxico para segmento
alimentício", explica Sergio Heyder,
gerente do departamento de tintas
em pó da empresa jaraguaense.

Fórum Permanente
A importância da participação
das entidades empresariais
no Fórum Permanente das

•

Microempresas e Empresas'
de Pequeno Porte, do
Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, foi
ressaltada por Luiz Carlos
Floriani, presidente do
Conselho Deliberativo da
FAMPESC, e Conselheiro do
Fórum Permanente das Micro
Empresas e Empresas de

Pequeno Porte, durante
encontro empresários da

ACIJS e da APEVI. O Fórum

foi instituído em 1999, junto
com o Estatuto da
Microempresa e Empresa de .

.

Pequeno Porte e
I

regulamentado no ano
•

seguinte. E formado por 76
entidades qovernarrentals e

73 entidades privadas.

I
,

I

transporte e turismo, '

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

,..

• INDICADORES ECONOMICOS

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,188 2,190 Ie COMPRA VENDA

PARALELO 2,307 2,407 11 2,789 2,791
PESO (Argentina)

TURISMO 2,113 2,277 Ie
I 0,715 0,715

I
lei

�--���-----I
Ie'

I
I
,

,

,

,

• POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

Ie BOVESPA 36.594 -0,240/0
Ie DOW JONES (N. York) 11.102 ..Q 010/0

11 MERVAL (B. Aires) 1.686 023%

Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 . ·1,390/0

0,716

..

• CUB junho
R$894,85

• LOTERIAS \

concurso: 639
12 - 18 - 19 - 23 - .28 - 30 - 33

37 - 46 - 50 - 58 - 62 - 65 - 66

73 - 76 - 91 - 98 - 99 - 00

concurso: 04056
1 ° Prêmio: 47.538
2° Prêmio: 51.102
3° Prêmio: 18.808
4° Prêmio: 60.559
5° Prêmio: 33.843

•

'I
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i I OCORRENCIAS ()l'(;IAIS SEM PISTAS: POLICIA AINDA NÃO TEM SUSPEITO

O CORREIO DO POV -

: Furto de veículo
,

, ,

Uma moto Honda CG 125 Titan, placa MDF-1236, ano 2005 de
cor vermelha, foi furtada na tarde de terça-feira. O veículo estava
estacionado na garagem, na Rua Estrada Bananal do Sul em
Guaramirim.

cação tende a ficar complicad,
já que os assaltantes vestiam

jaquetas com capuz e também
usavam boné. A fuga foi feIta
em um carro Corsa, cor prata

I �"

último modelo, porém o núme'
ro da placa não foi identificado,

O supermercado abriu tas
portas normalmente durante
todo o dia de ontem. Na hora
do assalto, apenas funcionários
do primeiro turno de trabalho
estavam no local. A diretoria po
Angeloni não quis falar sobre o

fato e ainda contabiliza .os

prejuízos, que tendem, a

aumentar,

Logo depois do assalto, ,os
funcionários db supermercado
ainda estavam visivelmente
amedrontados. De acordo com"
UIDa delas, que não quis se'

identificar, o atraso imprevisto
de dois minutos a livrou ser

vítima do crime. "Graças a Deus
meu ônibus quebrou no meio do
caminho e eu só cheguei
quando eles já tinham ido
embora", desabafa. Outros

empregados não quiseram falar
a respeito, assim como a

assessoria de imprensa e a

gerência do Angeloni.

MEDO

, . ,

este ano, a estrrnativa e que o

número de par ticipantes
ultrapasse este total. Um dos
motivos é o aumento de
barracas vendidas. No ano

passado foram 65, ou seja, 17 a

menos do que as confirmadas

para o próximo dia 29.

,
,

•

,

••

;
-

-
'

•

Levaram Colisão
KELLY ERDMANN

,

I Foi furtado de um Pet Na tarde dessa segunda uma ... Crime aconteceu noI Shop, localizado na Rua colisão deixou danos em dois
•

início da manhã de, João Planincheck, veículos, na Rua João Planincheck.
,

Bairro Vila Lenzi, doisI O carro GM/S10, placas MFN- ontem. Assaltantes
cheques e a quantia de 1 020, estava parado no semáforo

queriam dlnheiro, R$ 380,00 em dinheiro. que dá acesso a loja Madri, e foi,

O furto aconteceu no efetuar uma manobra em marcha
final da tarde de ré vindo a colidir com o veículo ]ARAGuA DO SUL - Os
segunda-feira. Um dos GM/Corsa, placas MBH-4166, que funcionários do Supermercadocheques era da Caixa estava atrás. Angeloni, da Rua Barão do RioEconômica Federal,

Branco, 110 Centro, passaram• com o na 900808 e Invasão,

por momentos de tensão e, estava preenchido no,

I

valor de R$3.3'74,00, o Uma empresa, ·Iocalizada na Rua medo na manhã de ontem, 26.,

outro cheque do Banco Adolpha A. A. Ziemann, Bairro '

Dois homens armados entraram
,

Czerniewicz, foi invadida nesse fim,. HSBC, na 311147, na loja, anunciaram assalto e,
I de semana. O proprietário, estava no valor de R$ levaram embora ' .

, percebeu o crime quando chegou
varres

102,00.,

equipamentos eletroeletrô-,

nessa segunda e encontrou a portaI
I •

I do escritório aberta. Dois nlCOS.
I Furto emI

,

Segundo testemunhas, oI aparelhos celulares, um marca,
,

I residência Nokia, e outro Siemens, foram crime aconteceu leigo depois da
Uma casa foi furtados. entrada dos empregados, por
arrombada na manha de

Furto de uncumentos
volta das 7 horas. Há indícios

terça-feira na Rua João de que os assaltantes

I Januário Ayroso, Bairro Furtaram uma carteira que estava aproveitaram este momento

I Jaraguá Esquerdo. OS dentro de. um armário, destinado para chegar até o interior do
bandidos levaram um aos funcionários do Posto Mime da supermercado sem serem

aparelho receptor de Rua Bernardo Dornbusch. O percebidos por ninguém. Emantena parabólica armário foi arrombado por volta seguida, enquanto uma terceira
marca Icon e um das 10h dessa segunda-feira. I

celular Siemens. Para pessoa dava cobertura' do lado
Dentro da carteira havia vários

de fora, os homens tentaramentrar na residência, documentos, cartão do Banco
, eles retiraram o vidro arrombar VID caixa eletrônicoBradesco e R$ 90,00.

de uma janela lateral. do Banco do Brasil. Como não

�,
,

I

ICANARINHO
w�vw. canarinho, com, br

,

r í

r-:t:
i
I

•

..

\
PIERO RAGAZZI DE FREITAS

•

Bandidos arrombaram caixa eletrônico, mas não conseguiram levar dinheiro

i
L

Assalto
o Sr. A.P.Z., 29 anos, foi assaltado
na madrugada do último domingo,
23. Ele caminhava na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, quando próximo
ao Líder Clube foi abordado por
dois homens. A.P.Z. tentou fugir,
mas teve sua carteira roubada,
onde havia todos os seus <'

documentos e cerca de R$ 150,00.

tiveram sucesso, mesmo

deixando o aparelho retorcido,

eles investiram 110 roubo de
celulares e de lima televisão de

plasma.
Segundo o delegado daAcidente

o jovem A.A., 20 anos,
foi jevaco a Delegacia
após colidir contra o

carro da Polícia Militar.
Policiais estavam .

abordando' um veículo
na Rua Walter

Marquardt, Bairro Barra
do Rio Molha, quando o

veículo GM/Corsa,
placas MAO-0031,
bateu na traseira da
viatura causando danos
nos dois veículos. Os

policias constataram

que o condutor estava
sob efeito de álcool e

com a Carteira de

Habilitação vencida.

Sesc oferece exames gratuitos
para garantir vida saudável

PEIRO RAGAZZI DE FREITAS

e diaDttt�Arrombamento
A janela do banheiro de uma

residência foi arrombada na Rua
1211, loteamento Firensi, Bairro
Tifa Martins. Foram furtados uma

TV marca LG 20", um aparelho de
som Gradiente, um.' aparelho de
celular Nokia e o carregador do
celular. O furto' aconteceu na tarde

de segunda-feira.

':

_ ' " � ", "" .,M;

Iniciativa acontece sempre na última quarta-feira de cada mês

]ARAGUÁ DO SUL - Cerca de
150 pessoas participaram de
mais UID Sesc Saúde ao Seu

,

Alcance, realizado ontem, 26, I

no primeiro piso do Shopping
Center Breithaupt. A iniciativa

ocorre sempre na última quar
ta-feira de cada mês e oferece
exames gratuitos de acuidade
visual, diabetes, pressão arterial
e colesterol, além de cálculo do
IMC (Índice de Massa Cor

poral) e informações de CalDO

manter a qualidade de vida.'
Na edição de ontem, a Rede

Femin ina de Combate ao

Câncer de J araguá do Sul
também esteve no local e

esclareceu dúvidas a respeito da
saúde da mulher. Outra equipe
que mareou presença foi a do
Senac. A entidade é parceira no
projeto e, dessa vez, quem

passou pelo shopping pôde
saber mais sobre as várias

verten tes da medicina
alternativa. O próximo Sesc
Saúde está marcado para o dia
30 de agosto, das 8h às 131130.

• fALECIMENTOS
Faleceu às 22:00h do dia 25/07, o senhor José Verei Gomes, com
idade de 42 anos.O velório foi realizado na Igreja de São Roque e o

sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.
Faleceu às 16:00h do dia 25/07, o senhor Etvino Becker, com idade
de 61 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana Apostolo
Paulo e o sepultamento no cemitério de Rio da Luz II.
Faleceu às 19:30h do dia 24/07, o senhor Augusto Zielow, com idade
de 95 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Rancho Bom
em Schroeder e o sepultamento no cemitério Bom Jesus.
Faleceu às 07:30h do dia 24/07, o senhor Lindo Possamai, com

idade de 76 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro. '

Organizadores da Stammtisch
esperam mais de 18 mil pessoas,

Comarca de Jaraguá do Sul, Uriel
Ribeiro, a polícia não tem

suspeitos para o crime, pelo me-
1105 por enquanto. A identifi-

]ARAGUÁ DO SUL - Sábado,
29, é dia de Stammtisch em

Jaraguá do Sul. Pelo menos 82
barracas e cerca de 18 mil

pessoas devem lotar o Calçadão
da Av. Marechal Deodoro da
Fonseca e da Rua Quintina
Bocaiúva, no Centro. A
confra ternização inicia às 10
horas COlD a abertura oficial e

segue até às 18110ras.

Quem passar pelo local
durante este período, vai ouvir
músicas tipicamente alemães
tocadas por cinco bandas que

� .

. vao tr ansrtar por entre os

visitantes, e ver a decoração
feita em homenagem aos 130
anos do município, come

morados na terça-feira passada,
dia 25. Segundo Moacir

_ Goriçalves, in tegran te da
comissão organizadora, o grupo
que apresentar a barraca mais

enfeitada ganha 100 litros de
.

chopp. Já a loja que entrar no

clima da festa e lembrar o

•

Você terá as informações mais rapidamente .

.

i, ii RECEPÇÃO FRETAMENTO E TURISMO FILIAL GUARAMIRIM INFORMAÇÕES UÁ8ANAS

(47) 3275-1661
(47) 3371-9616

CENTRAL DE ATENDIMENTO CANARINHO - 0800 645-8585

CARTEIRINHAS E PASSES

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501 (47) 3275-8505 (47) 3373-0472(47) 3372-0545
Fax (47) 3371-1893

, .

d-§ILi!Ii!,�1!1 PARA CADEIRANTES • 0800 645-8585

"
,

• ,.. I

aruversano jaraguaense sera
,

premiada com mil reais.
1

Para garantir a tranqüi-
/

lidade dos participantes, 30
Ballheiros químicos serão

instalados nas proximidades Ido
Calçadão. Além disso, a Polícia
Militar deve fazer rondas extras

pela região. Vale lembrar que se

o sábado amanhecer chuvoso,
ninguém precisa sair de casa enl

direção a Stammtisch, porque
a reunião será cancelada. Caso
isso aconteça, o aviso oficial
será dado através das emissoras

de rádio locais a partir das 6
,

horas.
.

.,....

Em 2005, a festa reuniu

cerca de 15 mil pessoas. Para

r

r

,

I
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LIGA FUTSAL: VENCER OU VENCER

•

ada ';'JULIMAR PIVATTO
al1l :[,-'

•

_

,

lem !)-,�
�!ta h!" Na primeira fase
lIa ,-,) Gb time jaraguaense
ne. ':J/

10, ,!perdeu por 5x3
,

tas ,;,também fora de casa
Ite ;lJ

lra . '(h. UMUARAMA (PR)!JARAGuÁ
,

lOS 'J 00 SUL - Restam seis jogos para
po "ia Malwee buscar a classifícação
po ',lpara a semifinal. Diferente do
i o ''àno passado, quando a equipe
os , "sobrou na segunda fase, este ano

,

a G os jogos são acompanhados com
a calculadora na mão e o olho
nos outros resultados da chave.
Lanterna do Grupo A, com

)S ", 'apenas três pontos em quatro
lo cijogos, o time do técnico
:e '; Femando Ferretti quer hoje, às
TI � J I, 20h15 em Umuararna (PR),
e »-retomar os caminhos da vitória
o I)'contra o time da casa. Mas, a

Ir ,'situação está difícil.
IS .'! Além dos quatro jogadores
o i I' dispensados nesta semana

i ; �I (Donny, Dão, Antônio e Márcio
,

) ,;!Sergipano), aMalwee ainda terá
S <' .Márcio e Falcão, lesionados, que
r " desfalcam a equipe, Para reforçar
1 ,; o elenco,

.

oito atletas da
1 I, categoria juvenilse juntaram ao

grupo principal, para tentar

, }ARAGUÁ DO SUL

""Acontece, de 2 a 6 de agosto
em Jaraguá do Sul; a fase

;':regional dos Joguinhos Aber
I),
tos de Santa Catarina, com-

"

,

','

petição que envolve atletas até
, ' ,
, 18 anos. Serão 26 municípios
,;'
participantes buscando a vaga

-:
para a fase estadual, que
acontecerá em setembro, em

. .

1 "Crieiúma. 'As modalidades
, ,

J envolvidas são basquete,
"futsal, handebol e vôlei (em
:" ambos os naipes) e futebol de
,; 'campo (só masculino).

\

'�!I No basquete feminino,
-;

'quatro equipes buscam uma

,
vaga: Guaramirim, Mafra, São'

.: Bento do, Sul e Blumenau.
,_ ' ..

l , Jaraguá do Sul, como atual'
,. ,.., ,,.. ...

. vice-campe a , Ja esta

<�'{:lassificada. No masculine,
"�isete equipes buscam a

): classificação: Jaraguá do Sul,
""São Bento do Sul e

': Guaramirim (110 Grupo A) e
• J Rio Negrinho, Rio do Sul,
Blumenau e Mafra (no B). No
futebol de campo são oito

equipes atrás de duas vagas -

[araguá do Sul, Guaramirim,
Rio do Sul e Imbuia (Grupo A).
e Joinville, Indaial, Gaspar e

,

São Francisco do Sul (Grupo
B) .

No futsal masculino são 11
" equipes para três vagas. Jaraguá

I f'
"

'. •

\

•

revefter a situação. O fixo Chico
deve, pelo menos, ficar no banco
de reservas. Depois do jogo de

hoje contra o Umuarama, os

· jaraguaenses já viajam para o Rio
de Janeiro, onde, no sábado,
enfrentam o Petrópolis,

O camisa 8 Leco acredita

que, se a equipe ainda tem

chances de se classificar, é aí que
vão buscar forças para se'
motivarem. "Em momento

algum vamos l10S abater. As

do Sul, atual, campeão, já se
,

garantiu. Chave A - Timbó,
Ituporanga e Blumenau; B -

Imbuia, Ascurra, Itaiópolis e

São Bento do Sul; C - Rio do
Sul, Araquari, Pomerode e

Mafra. O futsal feminino tem

tarefa mais fácil- oito equipes
para três vagas: Jaraguá do Sul,

· Mafra, Blumenau e [oinville
(Grupo A) e Rio do Sul, ,

,

Guaramirim, Salete e Ibirama

(Grupo B),
. Sete equipes brigam por

uma vaga no handebol
masculino - Blumenau, São

·

Bento do Sul e Agrolândia
(Chave A) e [oínville, Mafra,
Salete e Jaraguá do Sul (Chave

,

B). No feminino, cinco
•

equIpes para uma vaga -

Timbó, Blumenau, Jaraguá do

Sul, São Francisco do Sul e

Mafra.
No vôlei masculino, oito

equipes atrás de duas vagas -

•

Chave A: Blumenau, Tilnbó,
Guaramirim e Pouso Redondo;
Chave B: Rio do Sul, São
Bento do Sul, Rio Negrinho e

Balneário Barra do Sul, Por

fim, o vôlei feminino tem oito

cidades atrás de três vagas -

Grupo A - Pomerode, Taió,
,

Corupá e Aurora; Grupo B -

Jaraguá do Sul, Indaial, São'
·

Bento do Sul e Araquari.

dificuldades nos fazem crescer e
, Rangel disse que a fórmula para
- .

.nao tem momento mars
. . .,

ammar a eqinpe e mostrar que
os atletas têm um grande
potencial. "Ganhamos quase
tudo que disputamos e temos um

nome a zelac.Isso já é uma injeção
de ânimo", comentou, Outro
problema que a Malwee deve
enfrentar é a pressão da torcida
do Umuarama. "Precisamos ter

humildade e esquecer disso,
Pressão a gente sofre em todo

lugar", concluiu Rangel.

. ' '

propicio para que a equipe cresça
e consiga. a classificação",
comentou o jogador. Sobre as

ausências de Falcão e Chico, ele
acredita que a equipe já está

acostumada com estas situações.
"Desde o começo do ano não

podemos contar com a equipe
completa. Quem entrar, vai dar
conta do recado", afirmou Leco.

O supervisor técnico Kléber

l

Basquete feminino em busca
do bicampeonato Estadual

l

•

}ARAGUÁ DO SUL - A

equipe juvenil da Proma/
Faculdade Jangada/FME de

basquete feminino é a atuallíder
do Campeonato Estadual de

Basquete Feminino na
.

categoria. Hoje, às 20h no

Arthur Müller, a equipe do
técnico Júlio Patrício enfrenta

Joinville para confirmar a

posição e definir o mando de

quadra no play-off final. Se

vencer, as jaraguaenses terão o

direito de disputar as duas
últimas partidas, da série'
melhor de três, em casa,

No primeiro encontro

entre as duas equipes, na casa

do adversário, o time

jaraguaense levou a melhor e

venceu por um ponto de

diferença, A situação hoje

mudou, pois Patrício já conta

com o reforço da ala Cinthia.
Vale lembrar também que, no

ano passado, as duas equipes
decidiram o Estadual e os

[oguinhos Abertos, com cada
Ulna delas levando um título.

A partir de sexta-feira,
Jaraguá do Sul recebe aTaça FCB
de Basquete Feminino Adulto .

A equipe jaraguaense joga às

20h, no Arthur Müller, contra
Chapecó. O perdedor do
confronto enfrenta Blumenau
no sábado, 15h30, e o vencedor
joga contra Blumenau no

domingo, às 10hlO da manhã.
Esta é a primeira competição da
equipe adulta neste ano e serve

-

como preparaçao para o

Estadual e para os Jogos Abertos
de Santa Catarina, \

ARQUIVO/CESAR JUNKES

fjtt�l'íll�.,m I '

_., ... ,,_,',' ,', ,', .,'.'
..

Equipe juvenil (branco) busca a confirmação dà primeiro lugar

•

,
. ,

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO

JUBs
A jaraguaense Karina Kanzler

· conquistou o ouro no xadrez
nos JUBs (Jogos
Universitários Brasileiros),
que está acontecendo em

Brasília (DF). No atletismo
masculino os catarinenses

f'ID'efinidas as chaves para a

� ,:�;fase regional dos Joguinhos

"

w, � 1$1J!r�i_$!'I!¥, '¥'" ffi ' """",! '"""" ,""",

Leco (com a bola) disse que a equipe não vai se abater com as dificuldades que vêm enfrentando

Futsal feminino
, ,

Recebemos um e-mail de Elenir Mohr, mãe das atletas Natasha e

Samantha que jogarn na equipe de futsal feminino, desclassificada,
da Olesc. Segue, na íntegra. "Eu como mãe, torcedora e tia de
todas as meninas do futsal feminino de Jaraguá do Sul, venho em

público mostrar minha indignação pela desclassificação do time,
por um erro que elas não tiveram culpa. Como tudo neste país, a'
justiça só beneficia os grandes, aqui também o TJD não iria fazer'
diferente, julgou nossas meninas e condenou-as por um erro.

cometido por eles mesmos, e dando o título para Criciúma. Quero'
deixar bem claro que não vai ser esse erro que vai conseguir apagar
o brilho-que elas deixaram dentro da quadra, pois nenhum outro;

,

time conseguiu encantar tanto o público quantos elas. Meninas, .

·

vamos levantar a cabeça, porque nada nesta vida acontece por
acaso e se Deus fechou esta porta para vocês é que logo Ele abrirá
uma nova janela. Continuem com essa determinação e união, pois,

,

as verdadeiras campeãs são vocês".

Motovelocidade .

terminaram na 13a posição
com 24 pontos, E no feminino
Santa Catarina obteve a

sétima colocação com 43
pontos.

. .

O piloto de Guaramirim, Beta
Schumi Alchini (Netuno.

,

Transportes/Aguia Motos/
Azevedo Automóveis/Posto 28/
Academia Corpo e Mente/Nenê
Motos) ficou em segundo luqar .

na Nacional 250 e em primeiro
na Força Livre Nacional, na

etapa do Paranaense disputada
no fim de semana em

Guaratuba. Com os resultados,
ele mantém a liderança nas

duas caQgorias, A próxima
etapa será nos dias 12 e 13 de
agosto em Pien ,

Vôlei.
Começa, no próximo fim-de

semana, o 3D Torneio Aberto
de Vôlei Adulto de Schroeder.
São seis equipes no rnas-:

cui ina e quatro no feminino,
Os jogos acontecem a partir
das 10h no Ginásio Alfredo
Pasold. Entre os homens, as

equipes estão divididas em

duas chaves: Chave A -

Condor A (São Bento do Sul),
.Capivara (Blumenau) e Guará
Vôlei. Chave B - Schroeder,
Condor B e Sênior Sistemas

(Blumenau), No feminino, é
chave única - Condor, Guará
Vôlei, Amivôlei (Jaraguá do

Sul) e Aval (Guaramirim).

Flamengo vence o Vasco e

conquista o bicampeonato

Juan (frente) comemora o gol que deu o título ao Flamengo
DA REDAÇÃO - O área e foi travado. A sobra

Flamengo voltou a vencer o

Vasco, ontem no Maracanã, e
conquistou o segundo título
da Copa do Brasil de sua

história. Aproveitando a

expulsão de Valdir Papel, logo
aos 15 minutos do primeiro
tempo, o time rubro-negro
atuou de maneira inteligente,
administrou a vantagem
conquistada no jogo de ida e

venceu por l x a O, .

O lance capital da partida
ocorreu ainda no início da

,

part ida, quando Leonardo
Moura foi atingido por trás

.por Valdir Papel, O atacante
, vascaíno, que havia levado
amarelo por carrinho em

Rodrigo Arroz, .recebeu o

cartão vermelho, Aos 27
minutos, Leonardo Moura
tentou o arremate de fora da

ficou com Juan, que acertou

um chute forte da meia-lua e

acertou o canto esquerdo do

goleiro Cássio,
'

Resultados
,�- -

Liga Futsal

I Petrópolis 5x3 Cartos BarbO$3
..

"""".__ ..

:_�.. " _,_'w

São Bernardo 2)(2 John Deere
Atlântico 1 1 Joi ville

w _.. .. _

Coliiana 1 xO Chapeçó
Copa do Brasil
_Oi

Vasco Ox1 Flamengo
Libertadores

Chivas 0)(1 São Paulo
Jo os de Hoje

Liga Futsal
..."..

20h15 Umuarama x Malwee
Libertadores

-

21 h45 libertad x Internacional

,

I

I

II
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com I e.mail: contato@poracaso.com

*Dia 27_Quinta-feirall
-Choperia Bierbude '

Música ao vivo com Josie! e Roniel (Bíurnenau).

� ladies Free e Public Big Bowllil'1g • EspecialFérias Universít�rias I Combat .

Finalizando seu especial de férips unfversttárias a Combat promove nssta quinta show

',' com band?- Lizzbi e depois muito Hip Hop com MC Jack. Os ingressos anteeipados
à

10
.!

reais podpm ser comprados nos Postos Mime. (lVlatriz e Reinaldo Rau), Center Som
(Shoppigg e Marechal), Smurfs lanches e Posto Maiochi (Guararnirim), Lembrando
que até meIa-noite a entradadas mulheres é free.

•

�•••••••"••••"'••••++"••�)}>.�$>.">.

,

-Choperia 115

ry1úsica aQ vivo com Renato, da Pop Band.
,':.' +

*Dia 28 Sexta-feirall
-

� Choperia Bierbude
Música ao vivo com !3ruce.

,

•

•

•

•

•

-

.:Choperia 115
Música ao vivo Quarteto em 3.

- life is A loop IWarung
O projeto "Life Is A Loop", formado pelo percussíonlsta Rodrigo Paciornik e pelos DJs'
Leozinho e Fabrício Peçanha, estréia seu novo show com uma festa no \iVarung, na

Praia Brava de ltajal, A· nolte ainda será plataforma para o lançamento do novo OVO
promocional do trio, além de servir como aquecimepto para tour européia açendada

· para o final de açosto. Mais informações no site�w.wa,rungclub·�9m.br ..
>

,<�,

,
,

',I'
'

*Dia 29 Sábadoll
-

,

,

- Choperia'Bierbude
Música ao vivo com Enéias Raasch.

• Festa a Fantasia I Notre
Neste sábado a Notre promove sua tradicional Festa à Fantasia. Quem vier fantasiado

'

até a meia noite tem entrada free. Inqressos antecipados na Choperia 115 e O Boticário
do Shopping.

Priscilla Schwarz ta Ana Paula Rossa

• Bem noMeio do Mato I Casarão Prudy's
-

,
!

Comemorando 5 anos de festas o promoterAdriano Junkes realiza mais uma edição da
balada Bem no Meio do Mfilto no Casarão Prudy's. Desta vez a animação ficará por
conta dos Djs l\iIarcelo Luiz, Rico'Augusto, Maxxin e Schüster b2b Fefeu. Na área

.
externa Banda The souncz, com apresentação seguida pelo OJ Thomaz (Balneário
Camboriú) acompanhado do percussiorusta R. Costa. Ingressos antecipados à 10 reais

podem ser comprados na loja Beagle (Shopping), Lieorería, Posto Mime Matriz e Flash
Vídeo (Barra), Até mera-noite a entrada das mulheres..é free.

Chegou a hora
Neste sábado, das 10 até as 18h no calçadão da Marechal, centenas de amigos estarão

marcando presença na 4a edição do Stammtisch de Jaraguá do Sul. .

A Por Acaso estará novamente presente com a barraca "Aile Betrunken" junto com os

amigos da Choperia Bierbude, Gatos eAtos e Combat.
�

\

>. Marcell Ribeiro ta Monica Grlitzmacher " Adriano Junkes

New Order no Brasil
Depois de datas canceladas e alguma

decepção no começo do ano, foram
anunciadas as apresentações do New Order
no Brasil. Quem divulgou a notícia foi o

jornalista Lucia Ribeiro, através. de seu blog.
Serão duas apresentações em SP (13 e

14 de novembro, no Via Funchal) e uma no Rio (16 de novembro,
Fundição Progresso).

Santoro em "Lost"
Segundo nota publicada terça-feira na Folha de São

Paulo, o ator brasileiro Rodrigo Santoro estará na terceira

temporada do seriado "Lost".
Em entrevista a publicação "TV Guide", os produtores

. Damon Lindelof e Carlton Cuse garantiram que Santoro
estará na próxima temporada, e para não fugir'a regra do
seriado, seu personagem foi citado como um homem

.[ misterioso.
\

r--'�-�----------------------------'���'------'---_�-

l FéRIAS UNIVERSITÁRIAS

•

O Google lançou mais urna
. novidade no mercado.
,

Apelidada de PhoneBook este

: PhoneBook

,

- .

. : �

• • •

serviço sera uma e uma

espécie de páginas amarelas
i giobal.·
! No futuro será possível
pesquisar com riqueza de

� 1 opções o número de telefone

g i de qualquer empresa em todo
m! inundo,
lO,

-; i Em sua fase inicial apenas
�! parte dos Estados Unidos se
t::i
�! encontra catalogada ..

i

Vi

i De olho neles

,

,

, ....
. "!i

•

Através do endereço
www.tse.gov.br/sadEleic8Q200

.

I 6DivCand é possível ver a

i
.

declaração de bens de todos os
I cadidatos a cargos nesta
I eleição. Isso é uma novidade,
!
i já que em eleições passadas1

... .. i era necessário ir até o TRE
C:""'C:; Quif'l��!:õ (;;(,)� IlllJito mais diversão! Ap';'

CORREIODOPOVO I para pegar as declarações.
". •• •• •••••• ••• •• .,. •••••• •••• • • •••• o.. o •••• o o •• o.... •••••• •• .,...... ••••• 0'0"'" o •• o , •••••••••••••••• " ••• __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

1 )

�.pum� lfZAPPING M. OFFICER @) 'eckõunlld,

----------------------------------------------------------------------

Rainoldo Rau, 170 I 3273 5923

Motomix Art Music
As bandas britânicas de rock Franz Ferdinand eArt Brut

foram confirmadas na escalação do festival Motomix Art
Music, que acontece em São Paulo, no Espaço das �

Américas, dia 16 de setembro.
O evento.ique contará com dois palcos, terá, além dos

roqueiros, representantes de diferentes vertentes da
música eletrônica, como electro, house, tecno, 10M,
tecnopop e breakbeat.

F.réshi Béqui
',,'

Ex-alunos do Colégio Marista São Lii.lís começam a

contagem regressiva pata a edição 2006 do encentre
Fréshi Báqui, que reúne turmas da década dê 80 .. (e
alg'umas de 90) numa noite carregada de nostalgíá e

revival. i\t
.

'

Marcado para 19 de agosto, o reencontro daquels
galera que gostava tanto de lima bala Xaxá nos recreios
leva ao palco da AABS dá Jaraguá do Sul a bandi;l Boa
Noite Cinderela � esta inc!usive,.formada.pore;>c-alunos,.

Ingressos já à venda no Restaurante Allegro, ao
valor de R$10,OO. Informações com Rafael, no telefone
96023271.

,_

fi ,

-
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� GL()BO • iSH .

.Sinhá Moça
Dimas vai visitar o Capitão na cadeia e

promete tirá-lo de lá, mas avisa que ele terá
de provar sua lealdade. Virginia comenta
com Cândida que Ricardo é apaixonado por
ela, deixando-a nervosa. Justina e

Fulgêncio querem ir com Rodolfo abrir a

senzala do Barão, mas ele não permite. Ruth
percebe que Ricardo está pensando em

Cândida e diz que ele não deve se casar com r .

Ana se não a ama. O Barão mostra a Cândida
o tesouro que tem escondido na adega de
casa e pede que ela não revele nada a

ninguém. Mário aconselha Dimas a contar
ao Barão que é seu filho para ver qual é a

reação dele. Coutinho é grosseiro com

Adelaide, que o expulsa de sua casa. O
. Sarão lura que val se vingar de Rodolfo.

� GLOBO· 19H

Cobras e Lagartos
Fogulnho convida a familia para o seu

casamento. Leona pede para Duda se

abaixar no carro para não ser visto por
Estevão. Foguinho promete a Ellen casar em
comunhão de bens e passar de antemão

alguns bens para seu nome. Foguinho pede
que Kika vá ao seu casamento.Foguinho
convida camelôs e mendigos para seu

casamento. Martim acusa o enfermeiro da
clínica de ter forjado a fuga da mãe.

Foguinho passa a casa de amar para o nome

de Ellen e pede que ela assine a escritura.

Foguinho pede que Téo fique ao lado dele no

altar. Ramires leva Ellen até o altar. Os
convidados' pobres invadem a cerimônia.
Foguinho pressiona Téo para assinar como
'. .

ncwo,

� GL()80 - 21 H

Páginas da Vida
Giselle guarda chocolates em uma caixa
cheia de guloseimas, que esconde, quando
Anna chega em casa. Marina diz a Tide que
Carmem está armando o casamento com

'

Greg sem falar com Bira. Renato ironiza ao

ver Isabel olhando atentamente uma de suas
fotos e ela vai embora. Ele a segue e pede
desculpas. Lucas arruma briga na festa.
Helena recebe carta de Diogo, que fala de
sua experiência na África. Helena encontra

Greg que comenta que estão querendo casá
lo. Selma diz que Helena ficou morrendo de
ciúmes, quando ela conta. Carmem atende
ao chamado do pai e se vê cara a cara com

Bira e Greg. Nanda e alivia se reencontram.

� SST - 18h30

Rebelde
Celina diz a Sol que conversou com Alan e

ele estava furioso por ela estar dando em

cima dele. Sol, hipócrita, diz que Alan está
furioso porque ela não quis nada com ele e,
para demonstrar sua amizade val desistir da
campanha publicitária. Diego se desculpa
com Anita, diz que está muito deprimido
porque sente falta de sua mãe, confessa que
odeia a professora Julia e conta que seu pal
decidiu que não val mais sustentá-lo. Tomás
diz que ele tem a banda e poderiam fazer
alguns shows para ganhar dinheiro. Téo
agride Gastão ao flagrá-lo maltratando Josy.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Iru chega e vê Tiniá beijando Juba. Tiniá diz
para Iru que está namorando Juba. Juba
acha que Tiniá foi precipitada. Piauí diz para

, Brandão que fotografou o encontro dele com
Ramalho. Brandão sai com Piauí. Pajé diz
para Vara que é melhor Jaci ir para a cidade.
Cecília conversa com Alzira sobre o desmaio

•

de Emilio. Alzira mente para Cecilia e diz que
a tomografia de Emílio acusou um edema'
Ela pede para Cecília cuidar de Emilio. Cecília
promete que não vai deixar Emílio sozinho:
Eduardo volta para casa com flores,
champanhe e uma camisola para Maria
Elisa. Quando chega em casa, Eduardo ouve
o recado de Maria Elisa dizendo que não vai
voltar naquele dia do Pantanal. Eduardo fica
irado. Seu Túlio pergunta para Betinha sobre
o recibo do curso de Nicolau. Ela diz que'
esqueceu novamente,na loja.

� F{ECORD ... 20h

Cidadão Brasileiro
Jantam juntos Edouard, Renée, Carolina,
Antônio, Marcelo, Cristina, Homero e Lais 'na
casa de Girard.' Edouard comenta com

Homero que a construção de uma' nova
capital é uma necessidade e não um luxo.
Renée confessa não se interessar por esse
tipo de 'assunto. Carolina tenta conter sua

irritação com Renée, mas pede para ela e

AntOnio irem embora. Renée aproveita para
provocar ainda mais Carolina dizendo que
iria visitar Antônio outro dia. AntOnio e
Carolina voltam para casa. Carolina
descarrega sua raiva nele. AntOnio começa a

rir e logo depois carrega Carolina para o

quarto bellando-a sensualmente. Já no

quarto, Carolina deixa de lado seus ciúmes e

repete Inúmeras vezes que o ama.

,

\

,

,
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Com estréia marcada .

O próximo trabalho Vanessa Giácomo, que •

para 2007, o terceiro
internacional de Rodrigo interpreta a Juliana, de longa do "Homem
Santoro será na 3a Sinhá Moça na Globo, vem Aranha" traz a nova

sendo constantementetemporada da série Lost. aliada do personagemassediada pela emissora
Os dois produtores da Peter Parker na luta

Record, Segundo,

contra o mal: sua filhasérie, Damon Lindelof e ,

informações do Jornal'
Carlton Cuse, May parker, a men ina-Extra, apesar do altíssimo

aranha. O astro TObeyconfirmaram a salário oferecido, Vanessa Maguire disse que este
participação do ator em

•

já teria dito não à Record, e
não será o último filme do• •

garante que Sua resposta éentrevista TV Guide. O super herói. "Serão feitas
definitiva. A concorrentepapel do brasileiro ainda algumas conclusões, mas
quer tanto a atriz em seu

não foi divulgado. Até não será o último. Se
casting, que se ofereceu

agora, sabe-se apenas tiverem mais histórias sobre
até para pagar uma o Homem Aranha, que ainda,

que ele interpretará um
,

eventual multa contratual à inão foram contadas, entãohomem de mistério, Globo, 4
contaremos" revelou, •

,
,

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
,

.

,
-

DIVUlGAÇAO ,

[I PARABENS!Exposição '

.

Hoje, aos 100 anos do nascimento de Ervin Curt Teichmann,
a Fundação Cultural de Pomerode promove uma mostra

sobre a vida e obra do artista, reconhecido nacionalmente e

internacionalmente como o mais expressivo escultor de
Pomerode. A abertura acontece às 2011, na Galeria de Artes
"Ervin Curt Teichmann", no 2° piso da Prefeitura Municipal
(Rua 15 de Novembro, 525). A exposição ficará aberta em

horário comercial, de segunda a sexta-feira, gratuitamente.
Ervin Curt Teichmann foi criador do brasão de Pomerode e

seu trabalho inclui desde esculturas em madeira a pinturas a
.

óleo, aquarelas, desenhos, estátuas ao ar livre, modelagem ern

barro e porcelana, Também foi tenor em corais e fundador do

Grupo Teatral de Pomerode. Casado com Hertha Weiss e pai
de quatro filhos, faleceu vítima de um derrame cerebral em
10 de março de 1992.

'

Maria Schneider

Aniversariantes do dia

Carlos L. Bertoldi
Glacilda Schramm
Osni Cardoso Ferreira
Bertoldo Bartel
Celso Perin
Luciana Grimmeyer \

Onivaldo Bennert
Adelina Eleuferio Garcia
Nilton Radunzki
Dealberto Jorge da Silva

.

Rosemary Dalcanally
Klinkoski
Claudia Aparecida Menegali
Felipe Langer
Celso Monteiro

Férias Universitárias
Hoje tem festa para animar as férias dos universitários, a .

'

partir das 23h na Combat, Ladies Free, até a meia-noite e

Public. Show COIU a Banda Lizzbi e hip hop com o DJ MC
Jack, Bi Campeão Brasileiro de DJs e 4° melhor do mundo by
DMC World 96/97. Ingressos antecipados ao valor de R$
10,00 em Jaraguá do Sul no Posto Mime Matriz e Reinoldo

Rau, nas lojas Center Som e no Smurfs Lanches, e em
Guaramirim no Posto Maiochi

Lucas Alan Volz
Luan Gustavo Venera Prüss
Luiz Carlos Bianchi

Acontece no próximo sábado, dia 29, o casamento do empresário, Flavia
Dallagnolo, e da estudante de Engenharia Química, Jaqueline Borba. O casal irá

recepcionar os convidados na Armalwee .

Silvia Oecksler
lido Ramos'
Edeltraud Costa Picolli

First Play '.

Dia 05 de agosto acontece na Recreativa Aurora, a festa First Play, Animada pelos DJ's Kdo, Maxin, Igor
.

Lima, Rodrigo Fabro, Phill e Frame, a festa tem início às 22h. A entrada é free COm convite e mais 1 kg de
alimento não perecível. Os convites estão disponíveis: na Cantina do Luiz na Unerj, no Smurfs Lanches,
no Pingüim Lanches, ou pelos fones 8413-0493 e 9915-6822,-

,

MATRICULAS ABERTAS·
VAGAS LIMITADAS

,

•

!acOI.A Dl!AIITlS Dl!CORIITIVAS

Cllno do D.orQ�60 e
D••enhO$ d. Interlol'&'
Profissionalizante

Programa de férias
.

'

Acontece amanha e sábado a Escola Bíblica de Férias com acampamento dentro da Igreja, para crianças
de 5 a 10 anos de idade. O evento tem como objetivo interagir as crianças com atividades manuais,
histórias, gincanas, tudo isso coni. muito aprendizado. O evento é gratuito, e inclui as refeições nos dois
dias, com início às 18h e termino às 18h de sábado. O acampamento será na Casa de Oração para Todos
os Povos, na Rua Max Wilhelm, n? 289, Bairro Baependi (ao lado da Rádio[araguá AM). Os
participantes deverão levar colchão, roupa de cama, muda de roupa extra, material de higiene pessoal,
muita alegria e disposição! Contato e informações pelo fone 3370-6180.'

.
.

www.criart.com.br

,

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

T

Aries 20/3 a 20/4
De v.ez em quando até os irrequietos arianos

gostam de ficar jogados no .sotá pensando na

vida. Se este é o seu caso, não pire muito
procurando o que fazer, aproveite esse breve
momento de sossego para ... O telefone tocou?
É, acabou o intervalo. Agora é atender o

.

chamado do pessoal e comparecer. Começou a

correria de novo.

Peixes 19/2 a 19/3
Piscianos sao suscetlveis a qualquer minima
mudança no ambiente. Até al tudo bem, só não
dá pra pirar na batatinha e querer se respon- .

sabilizar pela dor alheia e ficar resolvendo os

problemas de todo mundo. As vezes a melhor
coisa a fazer é sair pela porta dos fundos, dar
uma boa e saudável caminhada na praia até a

onda baixar...

•

• Câncer 21/6 a 21/7
Não permita que pequenos ou grandes
entraves o tirem, de sua linda e brilhante rota.
Cancerianos têm um enorme potencial de .

realização e se dedicam com firme propósito a

tudo que fazem. Suas antenas tudo captam,
mas há coisas e pessoas que não merecem
sua atenção. Mentalize campos floridos, arco
íris ... Ande pela luz, afaste as sombras.

Libra 23/9 a 22/10
Enquanto as coisas parecem tão complicadas
para os outros, você chega e, com a lógica ágil
de seu pensamento, põe ordem no caos. Que
bom que sua presença de espírito não lhe
abandona nunca, libriano. Não deixe que
indecisões e incertezas o desviem de seu

caminho. Detalhes são importantes para você,
mas não perca a noção do todo.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Esperando aquele alguém passar para então
fazer. charme, corno se estivesse pouco'
ligando? Tá certo que esse jeito distante faz

parte da sua sedução, mas também poderá ser

motivo para a desistência alheia. Depois, o que
você vai fazer com as emoções que escondeu?
Mude o jogo, caprica: convide pra jantar, ouvir
estrelas ...

Touro 21/4 a 20/5
Ligadíssimo em várias redes e conexões? Mais
acelerado do que o normal e se surpreendendo
com a agilidade das suas atitudes? Sem

estresse, não precisa correr urgentemente para
uma sessão de acupuntura ... São as torças
astrais sacudindo seu universo. Relaxe e curta
essa energia friccionante, é das diferenças que
nasce o original.

Leão 22/7 a 22/8
Fortalecer as estruturas, alimentar a fogueira.
Hãn? Tudo bem, leãozinho, está certo que
você tem calor de sobra sob sua juba,
aquecimento central para todos os cômodos,
mas um calorzinho a mais não vai fazer mal
nenhum ... Em se tratando daquele alguém tão

especial. É tempo de nutrir suas raízes, cuidar
de seus queridos, estreitar vínculos.

Escorpião 23/10 a 21/11
Ainda que você esteja passando por uma fase
de pouca grana, isso não é motivo pra ficar na
toca sem ver a luz. Negócios que não
renderam? Pendências e amarrações? Talvez
não fosse a hora certa de investir. Talvez não
fosse a coisa certa para você. Fique atento

para novas oportunidades que sempre surgem .

para quem quer crescer.

Aquário 21/1 a 18/2
Seu rico patrimônio de habilidades e talentos
está aí, à sua disposição, aquariano, use-o
bem. Você pode continuar mudando o seu

roteiro quantas vezes quiser, furando nuvens e

fazendo loapings incríveis com sua emoção,
mas mantenha o foco em seu plano mestre.
Seu poder está em sua mente, sua consciência
é seu piloto.

. ,

Gêmeos 21/5 a 20/6 Sagitário 22/11 a 21/12
.

Certo alguém quer que você seja mais espe
cifico, só que, por alguma razão, você não

consegue ... Você está bastante relutante,
não? Afinal, você gosta é de cavalgar por
campos de ilimitadas possibilidades. Mante-

, nha as coisas leves no reino do romance. A
melhor, resposta para praticamente qualquer
pergunta por enquanto é "talvez".

Virgem 23/8 a 22/9
Sem sustos, essa agitação tem a ver com

Marte transitando em seu signo. Sua
inquietação pode aumentar um pouco, mas
também sua disposição flsica e entusiasmo. É
hora de arregaçar as mangas e ampliar as

•

fronteiras de seu território, de superar
limitações internas e conquistar o espaço
externo. Ponha mais fichas, Inicie outro game.

•

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 ãnimos. 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.

\
•

•

•

(

,

,

•
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• Pelo Estado

PP provoca
,

debandada de
tucanos em Lages

,
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Presidente do PSDB
diz não lamentar

e sinaliza revanche

I

O candidato Esperidião Amin provocou uma debandada de
tucanos em Lages. Vinte e cinco membros do diretório
municipal, mais 100 filiados, trocaram a ficha do PSDB
pela do PP. O grupo é liderado pelo vereador Pedro Elól
Bassin, primeiro a fazer a troca desde a posse do prefeito
Renatlnho Oliveira (PP) em substltulçâo a Raimundo
Colomeo (PFL) que renunciou ao mandato para concorrer

ao Senado na chapa de Luiz Henrique (PMOB). O
presidente estadual do PSOB, Oalfrlo Beber, disse que o

partido sequer lamenta as baixas, porque "se a pessoa
não se sente bem no partido, não vai comrlbulr". De '

qualquer modo, sinalizou revanche. Assegurou que, antes
da eleição, profissionais liberais e empresários lageanos
vão fazer Caminho inverso. Lages é hoje a maior prefeitura
administrada pelo PP. Amin também contabilizou adesão
dos vereadores Manoel Ghizzoni (PFL) e Sebastião Oliveira
(PL).

» Presen9Sl [1]. A convite do presidente Alcantara

Corrêa (foto), recém-eleito vice-presidente da CNI, o
presidente e candidato à reeleição, Lula, visita a Fiesc

'

•

domingo. Vai receber as propostas para o fortalecimento

da indústria catarinense, que incluem investimentos em

infra-estrutura de transportes e energia, agilidade nos

processos de licenciamento ambiental, redução do peso
,

dos impostos e da burocracia do serviço público. E a

primeira vez que Lula candidato - nesta quinta campanha
ao Planalto - conversa com o setor,

» Presença [2]. Também foram convidados Geraldo

Alckmin que deve voltar ao Estado em acosto,
provavelmente para comícios na Grande Florianópolis e

Planalto Serrano, Heloísa Helena e 'Cristovam Buarque.

» Presença [3]. As propostas aos candidatos ao

governo do Est'àdo serão apresentadas dia 18, com
debate entre Esperidião Amin, Luiz Henrique e José Fritsch

para platéia de empresários. '

, .

, i
,

•

EU VOTO
"Em candidatos que respeitam o dinheiro público, que
defendem a livre Iniciativa, a liberdade econômica, a
igualdade de oportunidades, a justiça tributária e,
principalmente, que busquem a eficiência da máquina
estatal para que, através dela, o Estado possa realizar a

justiça social. Não existe candidato perfeito, por isso, é
preciso olhar a doutrina, como se saiu em cargos e a

formação acadêmica."

JOSÉ ZEFERINO PEDROZa, presidente da Faesc e da Aurora

E aí...
Pelo mesmo endereço eletrôniCo que são enviadas, sistematicamente, informações sobre a

Prefeitura de São João do Sul foi repassada ontem convite para o ato de Lula em Florianópolis. Bem
I verdade que o endereço é de provedor privado, mas, nesta época, todo cuidado é pouco para .

assessores do setor público. Foi por situação similar que Heloísa Helena demitiu o dela.

,

,

(

,

•

,

Sem marinas [1].
O Grupo Habitasul vai aguardar
julgamento de mérito da ação que
pede a derrubada de muro nos

fundos do Jurerê Praia Hotel, na
Capital. E segue com a intenção de
construir ali uma vila náutica. O
muro, para a empresa, está na linha
de todos os demais da orla e já foi

,,' derrubada liminar que mandava •

colocá-lo ao chão. '

Sem marinas {2]. A Habitasul havia
oferecido o projeto da vila, com píer
e atracadouro, além de um

complexo hoteleiro vertical com 560

apartamentos e terminal -,

rodonmsnco, como proposta de

conciliação à ação civil pública. Mas
o procurador da República Walmor
Alves Moreira rejeitou-a. Fica
valendo decisão da Justiça Federal
de que nada pode ser feito no local
por enquanto.

Terrorismo. O governador Eduardo
Moreira e os recursos para
estiagem transformaram-se no

.

"hezbollah particular" da senadora
Ideli Salvati. Segundo a parlamentar,
metade dos R$ 10 milhões

•

prometidos pelo governo federal

para convênios com o Ministério da

Integração está de fato perdida. O
restante, estaria incluído na MP 313,

, publicada ontem, mas sem carimbo.
Então, ou SC agiliza as pendências
burocráticas ou perde também este
valor.

•

Fim. As Casas Bahia vão fechar as
portas em Concórdia na próxima
sexta-feira. Trinta e cinco
empregados deverão ser demitidos,
porque à empresa não atingiu as

metas estimadas.

Reeiclar. Escolas de Chapecó
trocam garrafas PET por cupom de
sorteio de bicicletas. Vão usar 50
mil no Natal para decorar a cidade
como fez GramadO.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FERNANDO BOND E PATRíCIA
GOMES/FLORIANÓPOLIS E SONIA GIARETTA/CHAPECÓ. ,

Associação dos Diários do Interior· ADI/SC ' colunaadl@cnrsc,com.br
ADRIANA BALDISSARElLI COM COLABORAÇÃO FERNANDO BOND, MARCO AURELIO GOMES E PATRlCIA
QOMES/FLORlANOPOlIS .

1

Associados: AGazeta· Biguaçu em Foco - Correio do
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O CORREIO DO POVO,
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AG�NCIA ESTADO

TEMAS: O HOMEM, A MULHER, O AMOR E A SOLIDÃO

� Estudiosa afirma
que o cinema reduziu
estilo literário do

dramaturgo
JARAGUÁ DO SUL � O

dramaturgo pernambucano
Nelson Rodrigues foi o tema da

quarta sessão do Círculo de
Leitura de Jaraguá do Sul, que
aconteceu na Grafipel
Megastore, na tarde de ontem .

O objetivo é discutir livros lidos

pelos jornalistas, escritores,
professores e amantes da leitura

que participam do evento.

A convidada de honra da
sessão de ontem foi JadeGandra
Lenhart, a maior estudiosa da
obra do escritor no Estado. Jade
Gandra Lenhart é bacharel em

,Jornalismo, mestre em

Literatura Brasileira e

doutoranda em Teoria da
Literatura (todos pela UFSC),
além de ser a responsável pela
criação do site

www.jornalismo.ufsc.br I
nelson_rodrigues para a UFSC.
No doutorado, ela estuda a

•

� , .

construçao poetica entre o

melodramático-e o trágico do
teatro de Nelson Rodrigues.

Durante o encontro, parti
cipantes do Grupo de Experi
mentação Cênica (GPOEX) de
Jaraguá do Sulleram trechos do

monólogo Valsa Número 6, que
está sendo ensaiada na Scar

(Sociedade Cultura Artística).
Jade Ganda Lenhart, que
também é autora do livro

"Tempode Guerrilha" (Editora
A

Alfa Omega), e já participou de '

seminários sobre a influência de
Nelson Rodrigues no teatro

moderno, opina que o cinema
,

reduziu a riqueza do estilo
literário de, Nelson Rodrigues,
transformando em pornográfico
o que era erótico, "O cinema

escancarou o que ele, dizia nas

Jaraguá do Sul - O Centro
Universitário de Jaraguá do Sul

(Unerj) está realizando a partir
de agosto pós-graduação voltada
a profissionais e demais
interessados pelas áreas de

marketing e comunicação. Com
inscrições abertas até 31 de julho
e início no dia 4 de agosto, o curso

"Especialização em

Comunicação Integrada de

Marketing" é uma inovação na

região, dando oportunidade de
.

atualização' a profissionais
que lidam com comunicação ao

mercado no dia-a-dia ou de

profissionais que desejam o

aperfeiçoamento na área.

Responsável pela coordenação
da especialização, o professor

o

Nelson Rodrigues era o quinto de 14 irmãos e começou a carreira

jornalística com apenas 13 anos de idade, no jornal A Manhã (Rio de

Janeiro), fundado por seu pai, o ex-deputado federal e jornalista Mário

Rodrigues. As situações vividas por ele durante a lntâncla na Zona
Norte do Rio de Janeiro inspiraram crônicas e peças teatrais, em que,

, abordava as tensões morals e materiais da classe média nos primeiros
anos do século 20.

•

Leitor compulsivo de livros românticos 00 séculó 19, Nelson Rodrigues
utilizou muitas histórias de crimes passionais e pactos de morte entre

.

casais apaixonados da sessão de polícia do jornal em suas crônicas '

futuras. Trabalhou no, Jornal A Crítica, fundado por seu pai, no jornal ° .

Globo e nos Diários Associados (de propriedade de Assis,
Chateaubriand), onde começa a escrever seu primeiro folhetim, Meu

-

Destino é Pecar, assinado pelo pseudônimo "Susana Flag". Em 1941 .

escreve A Mulher sem Pecado, que estreou sem sucesso. Pouco '. '

tempo depois assina a peça Vestido de Noiva, conslderada até hoje .

como o marco inicial do moderno teatro brasileiro. ;
, ,

Em 1950, passa a trabalhar no jornal de Samuel Wainer, a Ultima Hora, '

onde começa a escrever as crônicas de A Vida Como Ela é, seu maior,
sucesso jornalístico, Na década seguinte, Nelson passa a trabalhar na

,

recém-fundada TV Globo, participando da bancada da Grande Resenha

Esportiva Facit, a primeira "mesa-redonda" sobre futebol da televisão ','
,

brasileira. Em 1967, publica suas Memórias no mesmo jornal Correio
da Manhã onde seu pai trabalhou Cinqüenta anos antes. Escreveu 17

peças de teatro, nove romances, cinco livros de contes, 11 livros de
crônicas. suas obras inspiraram quatro novelas e 20 filmes. É o caso

do filme "Engraçadinha", de 1981, que foi baseado no romance "Asfalto
Selvagem", de 1959. Nelson Rodrigues morreu em 1980 por
complicações cardíacas e respiratórias.

•

•

entrelinhas, tanto que nas peças
de teatro escritas por ele não há
nenhuma cena de sexo ou

palavras de conotação sexual" j
,

,

explica,
o

O estilo literário de Nelson

Rodrigues é marcado pela
maneira aberta de abordar os

dramas familiares, e os temas
,

mais explorados são o amor, a

mulher, as relações humanas, a

solidão e a doença, Os

personagens centrais de sua obra
são: o homem (o pai, omarido, o
noivo, o amante): a mulher (a
mãe, a esposa, a filha, a

prostítuta): o amor (o pêndulo
da fidelidade, suas tentações) e,

por trás de tudo, a imensa solidão
humana - a busca do outro,

'

Nelson Rodrigues também
era contra o comunismo

soviético e a favor do "regime",

se
Associação dos Diários do Interior

•

Inscrições abertas para pós em comunicação e marketing _

.

',"'"

comunicação, como marketing
- .

estratégico, pesquisa de
marketing, comportamento do
consumidor, gestão de marca, .

planejamento de comunicação e

até mesmo o marketing pessoa].
N a aula inaugural da pós'
graduação, o jornalista e

publicitário Rafael Sampaio,
especialista em comunicação de
marketing, vai proferir a palestra
"Modelos e Práticas de

,

Integração da Comunicação de
Marketing", no dia 4 de agostc
Outras informações pelos
telefones (47) 3275-8226,
3275-8233 e 3275-8219, pelo
e-mail pos@unerj.br e no site

www.unerj.br, As vagas são

limitadas.

, O DRAMATURGO

Karlan Muniz explica que o

conceito de comunicação
integrada de marketing é

moderno e abrangente:
• pressupõe o uso de várias

ferramentas de comunicação
(além da propaganda) para
informar, persuadir e lembrar
consumidores, Publicitário e

pesquisador da área, Karlan diz
que a comunicação integrada
representa a Q"voz" da marcai
empresa, divulgando e

estabelecendo diálogo e

relacionamento com clientes e

demais públicos-alvos
relevantes. A grade de

disciplinas da pós reúne
conteúdos que são base para a

atividade de marketing e

,

.I

"

um dos motivos pelo qual até'
hoje sua obra é até hoje encarada,
com reservas. "Nelson.
Rodrigues escrevi� a realidaJe':,
que via na década de 1950, époc1.]

,

da liberação sexual, e trabalhava
com três' derrocadas da
modernidade: o desgaste da;
instituição familiar e religiosa e',

a potencialidade do jovem",
destacou Jade Gandra Lenhart ':

O Circulo de leitura é
".

realizado pela Design Edírors,
Livrarias Grafipel e Editora,
Unerj, com' o apoio da
Universidade Federal de Santa.
Catarina, Organizado pelo
escritor e editor Carlos Henrique

.

Schroeder, o evento já trouxe a

Jaraguá do Sul os professores e,

escritores Alcides Buss (UFSC),
Celestino Sachet (UFSC) e

, ,

Paulo Veriturelli (UFPR). ;

I)

•

•
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ESTIMATIVA: PREjuízo DEVE SUPERAR R$ 100 MILHÕES
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.,. Outros, 14 suspeitos de ligação com a máfia

�'!, d.9s editais, podem ter prisão decretada nos

�11 ! próximos dias

"
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BRASÍLIA - A Polícia Federal
desmantelou ontem, com a

Operação Mão-de-Obra, uma
quadrilha especializada em

fraudar licitações em órgãos
públicos nas áreas de vigilância,
serviços gerais e informática.
Foram presos seis acusados de
envolvimento no esquema, entre
os quais dois empresários e um

funcionário da Agência Brasileira
de' Inteligência (Abin).
Outros 14 suspeitos de

ligação com a máfia dos editais,
entre os quais seis servidores com
funções dirigentes na área

='

administrativa, um deles do
Senado, podem ter prisão
decretada nos próximos dias.
A quadrilha, segundo informou
a PF, é a ponta visível de um

gigantesco esquema de fraudes
nos editais de licitação do setor

, ,
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BRASÍllA - O ministro da Fa-

zenda, GuidoMantega.anunciou
,
no início da tarde de ontem um

pacote cambial destinado a

desonerar exportadores e facilitar
as operações. As medidas passam
a valer após a publicação da
Medida Provisória, o que deve
acontecer na próxima semana. A

principalmedida anunciada por

Mantega vai dispensar as empresas
de repatriar uma parte dos
recursos provenientes das
exportações. Esse percentual ainda
precisa ser determinado pelo
Conselho Monetário Nacional

(CMN), mas deve ficar em 300/0.
Esses recursos que não entrarão no
País estarão isentos do pagamento
de CPME Com isso, a Fazenda'
estima perdas de R$ 200 milhões
na arrecadação do imposto. Os
recursos não repatriados deverão,

ser aplicados apenas em

investimentos e pagamento de

obrigações próprias, segundo
Mantega. O Banco Central e a

\

Receita Federal vão fiscalizar esses
recursos. O pacote também prevê
a simplificação das operações de
fechamento de câmbio, reduzindo
controles sobre os recursos que
entram no País através das

,exportações. As empresas serão

liberadas de uma parte da
burocracia, economizando'tempo
e recursos despendidos. Segundo

" .

o rmrustro, os recursos entram e

podem sair no mesmo dia,
, eliminando as diferenças cambiais
e reduzindo os riscos da operação,

\ Outra medida vai permitir o

registro dos capitais estrangeiros
,

público, envolvendo um conluio
entre servidores públicos

- .

corruptos e empresarios

corruptores. ,

A fF tem indícios
de que a exemplo da

administração federal,' os
governos estaduais e municipais
são vítimas desse oceano de

golpes. O esquema é antigo e a

ínvestigação abrange contratos

de três empresas - Conservo,
Ipanema e Brasília Informática -

com o governo federal nos
últimos quatro anos.

Alvos de prisão provisória, que
deve durar até o final do

inquérito, foram presos ontem os

empresários Victor João Cúgola,
proprietário da Conservo, José
Carvalho Araújo, dono da

Ipanema eMárcio Pontes Veloso,
da Brasília Informática.
Consíderado cabeça da

,

que estão contabilizados has

empresas, mas não registrados no
Banco Central. As medidas
anunciadas ontem vão alterar
também as compras dos brasileiros

que viajam ao exterior.A partir da
vigência da Mp, as compras nas

lojas free-shop dos aeroportos
, também poderão ser pagas em

moeda nacional.
�

CPMF ADIOU DECISAO

Mantega adiou a decisão porque
não queria perder as receitas da

CPMF, que não incidirá sobre os
�

recursos que nao entrarem no

País. Pela legislação em vigor
atualmente, que é da década de

1930, todos os recursos precisam
ser internalizados.

"

caso JUNIOR/AE

por pelomenos 10 dias, outra três
pessoas suspeitas de integrar o

esquema: Geraldo Luiz Ferreira
dos Santos, servidor da Abin,
Paulo Duarte, funcionário da

Ipanema, e Rosana de Souza

Cardoso, gerente da Conservo.
Anualmente, os contratos da
administração federal com

empresas prestadoras de serviços
gerais custam aos cofres públicos
cerca de R$ 15 bilhões. O Senado,
por exemplo, gastou R$ 140
milhões no ano passado com esse

tipo de serviço. Neste ano, já
foram' R$ 45 milhões.
A operação com 170 policiais que
desmantelou a quadrilha teve a

participação da Controladoria
Geral da União (CGU), que fará
uma auditoria sobre todos os

contratos riuspeitos, a fim de

suspendê-los. Os autos serão

enviados ao Ministério Público

para fins de cobrança judicial de
ressarcimento. Só um deles, para
serviços gerais e vigilância do
Ministério da Justiça, renderá R$
25 milhões este ano à Conservo.

José Carvalho proprietário da empresa Ipanema foi preso ontem

quadrilha, Cúgola foi preso em

Belo Horizonte.

� ,

MILHOES
Pelos primeiros dados

levantados, o prejuízo pode ser

superior a R$ 100 milhões. Só
neste ano, os donos da Conservo,

e da Ipanema já receberam R$ 57

milhões dos cofres federais, de
acordo com dados do Sistema

Integrado de Administração
Financeira (Siafi) levantados pela
ONG Contas Abertas. As três

empresas prestam serviços de
, segurança e limpeza nos órgãos
federais investigados. Também
foram presos temporariamente,

Governo divulqa relatório sobre oposição
•

Brasília - O governo escalou os

ministros Márcio Thomaz Bastos

(Justiça) e Jorge Hage
(Controladoria Geral da União)
para se defender do bombardeio
de que está envolvido com amáfia
das ambulâncias. Em coletiva de

imprensa, os dois ministros

divulgaram ontem um
,

levantamento que demonstra que
prefeituras do PSDB e PFL
tiveram um maior envolvimento
com a Planam. Uma lista com

nomes de 33 parlamentares,
ídentífícados pelos partidos,
também foi divulgada, Todos

'

tiveram seis ou mais emendas
destinadas ,à compra de
ambulâncias que foram adquiridas
pela Planam. Nesse levantamento,
'que inclui até mesmo um

,

,

• INFORMATIVO
..b\
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Gestão Eficaz do Tempo e

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

planejar o dia de trabalho são os objetivos do curso Gestão Eficaz
do Tempo e Planejamento Pessoal, dirigido a líderes, gestores e

profissionais que desejem melhorar a própria produtividade e de'
suas equipes. O que é o tempo; as imposições sobre o tempo e

organização do tempo são os tópicos do programa, divididos em

vários itens. José João Alves, Economista e pós-graduado em

Administração de RH, atuando na área de RH desde 1975 será o

instrutor. O curso acontece dias 31 de julho e 10 de agosto de
2006 (segunda e terça-feira), das 17h30min às 22h30min (10
horas), no CEJAS. Investimento ,de R$ 185,00 para Associados
e R$ 205,00 para outros interessados (com material didático,
coffee-break e Certificado).lnscrições na ACIJS, fone (47) 3275

. 7059, Rua Octaviano Lombardi, 100, Czerniewicz ou e-mail
. capacítacaozgiacüs.com.br

\

•

•

Sanguessugas que estaria vazando
informações que interessam a

determinados partidos. "Não se .

trata de jogar os sanguessugas no

colo do governo, mas de se repelir
o escamoteamento da verdade. "

deputado morto, 13 são políticos
da oposição. Hage admitiu que a

intenção foi defender o governo.
"Por que o governo há de ser posto
na condição de réu quando foi o
autor

. da investigação?
O ministro criticou a CPI dos

Educação Infantil no Marista
o trabalho da Educação Infantil no Colégio Marista São Luís
vem sendo desenvolvido com respeito à concepção de

criança e infância em que acreditamos. A Educação Infantil
, não se caracteriza nem pela antecipação nem pela preparação

para outra etapa. Acreditamos em uma educação que inclua
a criança pequena, independente das habilidades que
apresenta, como falar, ler, escrever, dando-lhe voz e "I ... J
reconhecendo-a como receptora e produtora de sentidos e

significações'sobre si e o mundo." (FILHO, p. 29, 2005)
O brincar-se configura em um dos aspectos fundamentais
dessa fase, portanto, deve ser priorizado em toda sua

amplitude e complexidade. O processo de alfabetização
também ocorre de forma lúdica, pois as crianças aprendem
brincando, interagindo e participando de atividades como

protagonistas desse processo de aprendizagem.
O desenvolvimento dos projetos de nome de turma são os

propulsores e direcionadores de todo trabalho educativo anual.
Cada turminha da Educação Infantil escolheu um nome para
sua turma no início do ano e esse nome conduz as diversas

. atividades desenvolvidas. A pesquisa é um dos aspectos
privilegiados nessa caminhada, pois embasa todo trabalho.
de busca de informações para a construção do conhecimento.
A infância é uma fase que merece muita atenção, cuidados
e ações com intencionalidades educativas bem definidas.
Deste modo, o papel do professor é fundamental nesse
processo, pois são os mediadores do processo educativo,
criadores de oportunidades e' momentos intencionais de

aprendizagem. Afinal, o papel do educador marista se

caracterlza pela mediação e presença constante, destaca
JaqueUne Lickfeldt Novello - Assessora Psicopedagógica da

Educação Infantil e 1 a a 4a série.
.

.

\
,

• BREVES

�OMC
O Brasil pretende insistir nas

negociações multilaterais no

âmbito da Organização Mundial
do Comércio (OMe), apesar do
fracasso da rodada de Doha,
segundo afirmou ontem, o
ministro da Agricultura, Luis
Carlos Guedes, "Se náo houver
alternativa, negociaremos de
forma bilateral, mas o Brasil
sempre privilegiou a OMC""
disse, Para Guedes, "as nego
ciações multilaterais não estão
encerradas, o nosso esforço
continuará nesse sentido",
Guedes, que participou de
reunião na Associação
Comercial do Rio de Janeiro

(ACRJ), afirmou acreditar que o

Brasil não terá prejuízos
imediatos na área agrícola com

a lentidão nas negociações na

OMC, mas "isso nos cria
dificuldade para ganhar".

� Sem debate
o senador José Jorge (PFL-PE),
candidato a vice-presidente da

.

República na chapa de Geraldo
Alckmin (PSDB), criticou dura
mente a anunciada tendência
do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva de não participar de
debates com outros candidatos
no primeiro tumo das eleições.
"Essa posição é uma mistura
de medo com despreparo. Ele
não deve se sentir preparado
para responder a questões tão
graves que pesam sobre seu

governo, como mensalão e

sanguessuga" disse o candi
dato a vice. Segundo, o senador,
se for confirmada a tendência
de Lula mencionada ontem pela
ministra Dilma Rousseff (Casa
Civil), o presidente está

,

desprezando o eleitor. .

� Show·
O cantor britânico E�on John
fará um show na praia de .

Copacabana, no dia 20 de

janeiro de 2007, confirmou a

prefeitura do Rio de Janeiro.
Não há detalhes sobre a infra-

,
estrutura da apresentação, que
será em frente ao hotel

Copacabana Palace, local onde
a banda ROiling Stones se'

apresentou em fevereiro deste
ana,No fim de 2005, John votou
às manchetes no mundo inteiro
devido à cerimõnia que marcou

a união civil entre o pop star e
seu parceiro, David Fumish.

� Sem resposta
Tribunal Regional Eleitoral de
SP manteve a deci-são do juiz
James Sia-no, que indeferiu o

pedido de direito ,de resposta do

deputado Luiz Antõnio Fleury
. .

,

Filho (PTB-SP), candidato à

reeleição, por causa de uma

reportagem publicada na

Revista "Veja". Segundo a

decisão mantida, "a resposta
não se restri nge a afastar

acusações de ordem penal,
.

mas aproveita para enaltecer a

conduta do representante no
., ,

exercício do seu mandato" e

conclui que "o direito de

resposta, em tese, poderia ser

deferido, não fosse a incompa
tibilidade entre a otensa e a

resposta apresentada", O texto

publicado com o título "Museu
Vivo do Código Penal",
estabelece relação direta entre
"crime", o que permite concluir
que Fleury Filho responderia a

um nrnc so-crime.�=�-----'

. � � .
..

Pacote permite que exportador
deixe recursos no exterior

-
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AGENCIA ESTADO /

existencial", disse Berger."E
muito difícil sentir empatia com

o outro quando uma pessoa se

sente diretamente ameacada."
>

Berger, especialista em psico-
logia de massas e principalmente
em situações de traumas cole
tivos, já foi assessor do governo
americano depois dos ataques ao

World Trade Center e do governo
do Sri Lanka depois do
tsunami."O medo existencial

gera ódio e intolerância",
,

afirmou. "Quando animais se

sentem ameaçados, eles são

capazes de destroçar os

""Q d/'OLI tros. uan o a propria
sobrevivência está em jogo, acaba
a empatia, a capacidade de

generosidade diminui significatí
vamente, e esse é Llln fenômeno
internacional que também
encontrei em Nova Orleans,
depois do furacão Katrina." "Em
Israel existe uma raiva enorme

, ,

� Pesquisas de opinião indicam que a maioria da

população de Israel apóia a ofensiva no Líbano

EUA- O clima belicoso gerado
pela guerra no Líbano se estendeu
também para dentro da sociedade
israelense, COIn manífestações

,

cada vez mais freqüentes de
intolerância ern relação à

ern jornais e sites 11a internet,
recebem urna quantidade sem

precedentes de respostas
agressivas de internautas.

•

PSICOLOGIA
A AE ouviu vários analistas

que tentaram explicar as

manífestações de ódio contra a

,. � ,

rmnona que se opoe a guerra.
Pesquisas de opinião indicam

que a maioria da população de
Israel apóia a ofensiva no Líbano.
Mas há uma minoria significá
tiva, que inclui israelenses de

esquerda e pacifistas e também os

cidadãos árabes do país, que não

aceita a posição do governo e

exige um cessar-fogo imediato. ,

Em Israel, os protestos de rua

contra a guerra viraram alvos de

agressões verbais e físicas.Artigos
contrários à guerra, publicados

'.' - ,

nunona que se opoe a guerra e a

falta de empatia da maioria dos
•

israelenses corn o sofrimento de
civis Iibaneses.O doutor em

psicologia ROlli Berger é urn dos
diretores da ONG Natal, que
fornece apoio emocional a civis

que sofrem de traumas em

decorrência do conflito."A
maioria dos israelenses percebe
o Hezbollah corno uma ameaça

•

Vacina contra gripe aviária pode
,

-

ter produção em massa em 2007

•

contra o Hezbollah, por ter

atacado a população, e os

israelenses capazes de sentir

empatia com o sofrimento dos
libaneses são Ulna minoria."

�

OPINIAO SEGURA
O doutor em Socíologia Lev

Grinberg, da Universidade Ben

Gurion, disse que a falta de
ernpa tia da maioria dos
israelenses com a população árabe
libanesa também decorre do fato
que, há dezenas de anos, Israel
mantém a ocupação dos territó-·
rios palestil1os."Depois de quase
40 anos de ocupação, existe uma
perda geral de sensibilidade",
afirmou Grinberg. "Mas a falta de
sensíbilidade em relação ao outro
lado não é um fénôrneno

específico apenas de Israel,
acontece ern todas as situações de
guerra. Quanto mais cresce a

violência, diminui a empatia, e

•

,

há 111el10S apoio ao caminho do

diálogo e das negociações. Nesses
momentos o caminho da 'força e

mais força" prevalece." O

jornalista Gideon Levy escreveu
recentemente um artigo, no
jornal Haarexr, afirmando que a

guerra deve ser "interrompida
ímediatamente''. "Era desneces
sária desde o inicio, mesmo se o

pretexto era justíficado, e é

chegado o momento de pará
la. "Levy recebeu 513 reações de
internautas, a maioria delas
extremamente violentas, o

chamando de "traidor", "lixo" ou
dizendo "tomara que um míssil
do .Hezbollah acerte a sua

cabeça'Llvlas o jornalista afirmou
que "prefere o ódio à

indiferença". "Assim, pelo menos
se cria uma discussão na

sociedade, e a violência das

reações indica rachaduras no

consenso. As pessoas começam a

ter dúvidas se realmente estão

corn a razão, pois quem tem

segurança de suas posições não

grita, é capaz de falar cal

mamente", disse Levy.

Calor mata - na Europa e na América do Norte

EUA e UE pedem criação de força multinacional

EUA- Centerias de pessoas
morreram durante o Inês de

julho na Europa e na América
do Norte devido à onda de calor,
que deve continuar nos

próximos dias. Na Europa, o país
mais atingido pela onda de calor

parece ser a Holanda. Segundo
autoridades, o total de mortes'

ficou em 200 pessoas -número
acima da média- na primeira
semana do mês, quando os

termômetros atingiram 35°C.
Nos EUA, o Estado que mais

sofre com o calor é a Califórnia,
no litoral sudoeste do país.
Autoridades temem que mais de
50 pessoas tenham morrido por
causa das altas temperaturas.No
vale de San Fernando, área
residericial ao norte de Los

Angeles com uma grande

EUA - O grupo farmacêutico
britânico GlaxoSmithKline

,
'

de 7,5 microgramas. "Utilizamos
um elemento especial e agora
somos capazes de demonstrar
uma eficácia e Ulna segurança
totalmente satisfató-rias com

uma dose de apenas 3,8 micro

gramas", explicou Garnier, "Isso
,

quer dizer que estaremos ern

condições, rio mais tardar 110

final do ano, de produzir cente
nas de milhões de doses de uma

vacina eficaz contra a pandemia,
o que é um grande avanço",
acrescentou.O grupc'pretende
apresentar urna demanda de

autorização às autoridades de
saúde nospróxímos meses, Uma
dose mínima pode .perrnitir
esperar a produção de mais

vacinas, a um custo ainda menor.
Mais de 30 protótipos de vacina
estão em desenvolvimento
atualmente no mundo, segundo
um balanço divulgado ern maio

pela Federação Internacional da
Indústria do Medicamento.

ROMA - Reunidos na Itália,
importantes representantes da
União Européia (UE) e dos
Estados Unidos pediram ontem

o fim da violência em Israel e
no Líbano e defenderam a

anunciou ontem ter chegado a

provas conclusivas para Ulna
vacina contra o vírus H5N 1 da
.' .,. .

gnpe aviana, e mencionou a

perspectiva de uma produção em
massa para 2007.

Em um teste clínico efetuado
. ,

na Bélgica, quatro de cada cinco

pacientes, de um total de 400,
corn.idades entre os 18 e -os 60

anos, que tomaram o produto em
, doses reduzidas (duas doses de 3,8
mícrogramas) mostraram Ulna

forte reação imunológica positi
va, acrescentou a Glaxo. Jean
Pierre Garnier, diretor-geral da
GlaxoSmithKline, citou um

"grande avanço" na área.
A dose é duas vezes menor

que a da vacina testada pelo
laboratório Sanofi Pasteur, que,
segundo um estudo publicado em
maio pela revista americana

"The' Lancet", era de duas vezes

REQUERIMENTO
criação de uma força interna

cional de manutenção de paz, I

mas não foram unânimes com

relação a um cessar-fogoímedi
ato nem forneceram detalhes
sobre a composição das forças
de paz. Sob pressão para conter
Israel, a secretária de Estado dos
EUA, Condoleezza Rice,
manteve o discurso de que um

União Motores Ltda comunica que requereu à Fundação do
Meio Ambiente - FATMA Renovação do Licenciamento
Ambiental (LAO) para a atividade de industrialização e

comercialização de motores elétricos e alternadores, com ;

localização no município de Jaraguá do Sul/SC, rua Bernardo

Grubba, 180, Centro.
O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dias
corridos a partir da data desta publicação e a renovação do
licenciamento será concedida se atendida a legislação
ambiental.

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

concentração populacional, as

temperaturas superaram os

47°C. Na França -onde a onda
de calor do verão de 2003 deixou

quase 15 milmortos- calcula-se

que aproximadamente 40
pessoas tenham morrido nas

duas últimas .semanas. Mais da
metade do território francês
encontra-se em estado de alerta.

,

No Departamento de Lot et

Garonne, no sudoeste do país, as
temperaturas têm chegado aos

38°C. O calor é tão forte que
matou cerca de 8.000 frangos no
final de semana' passado.
N a Espanha, a mais recente

vítima fatal foi uma senhora de
83 anos, que morreu na, terça
feira em Barcelona. Com ela, o
total de mortos dos últimos dias

-

chegou a nove.

cessar-fogo precisa ser

"sustentável" e de que não pode
haver possibilidade de "retorno
da situação anterior" .Suas
palavras sinalizam que os EUA
continuam apoiando a ofensiva
militar israelense contra alvos
libaneses até que o grupo
guerrilheiro pró-iraniano
Hezbollah seja desarmado ou

retirado da fronteira com o

Líbano. Tal posição deixou EUA
; ,e Grã-Bretanha isolados dos
demais participantes da

conferência, que, apesar de

apoiarem o recuo e o desar-

/

SAUDE
Outro problema é que a onda

de calor faz com que muitas

pessoas precisem de assistência

médica, o que ameaça criar uma

demanda superior à que .os

serviços de saúde podem satisfazer.
Os idosos costumam ser as

principais vítimas das altas
, . .

temperaturas, as quais as cnanças
também são especialmente
vulneráveis.

Um relatório divulgado na

terça-feira pela Organização
Mundial da Saúde (OMC) aponta

. � .

que a exposlçao excessiva aos

raios ultravíoleta provoca amorte

de 60 mil pessoas por ano.
Delas, 48 mil morrem devido

aos melanomas e as 12 mil
restantes por carcinomas

cutâneos.

mamento do Hezbollah,
também defendem o fim da
ofensiva israelense sobre o

Líbano.
'

O primeiro-ministro do

Líbano, Fuad Saniora, esteve
presente e fez um emocionado

apelo pela paz. Ele disse que a

conferência sinalizou "algum
" ...

progresso , mas insistiu que o

cessar-fogo precisa ser
,

• imediato. Ele disse ainda que
Israel deveria compensar o '

Líbano pelos danos gene �

ralizados causados à infra
estrutura civil do país.

•
•

�

N�� SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA. ".
,

,

-, •

,

. O CORREIO DO POVO

'III BREVES

NO IRAQUE·

�Seqüestro
Homens armados vestidos em

uniformes da polícia
seqüestraram 17 pessoas em

um prédio de apartamentos no

centro de Bagdá ontem,
informou o Ministério iraquiano
do Interior.
O seqüestro acontece um dia
depois que o presidente
americano, George W. Bush, e o

premiê iraquiano, Nouri ai
Maliki, concordaram em

reunião em Washington em

destacar mais tropas
americanas e iraquianas para a

capital para tentar conter a
violência sectária no país. O
secretário de Defesa
americana, Donald Rumsfeld,

.

afirmou que o aumento das

forças em Bagdá será de
"centenas de homens", mas

não forneceu um número exato.

•

NA TAILANDIA

�Gripe aviária
O governo da Tailândia
confirmou ontem que um

adolescente de 16 anos que
morreu nesta semana estava
infectado pelo vírus H5N 1 ,

causador da gripe aviária. Trata- •

se da 15a vítima fatal da doença '

no país este anoO primeiro
ministro Thaksin Shinawatra

culpou os pais do garoto pela
sua morte, dizendo que eles
'tentaram esconder um surto da

doença manifestado em suas

galinhas.O jovem Yongyuth
Daengmeesri era residente do
distrito de Tabklor, -na província
de Phichit, norte do país, e

morreu na última segunda-feira,
Infectou-se quando ajudava a

família a enterrar algumas das
aves mortas pela gripe, cerca

de uma semana antes de

começar a passar mal. Não
usava luvas quando teve
contato com as galinhas
mortas.

-

NA ALEMANHA

....Seca
A persistente onda de calor e a

falta de chuva começam a '

, causar estragos nas hidrovías
da Alemanha, onde o nível de
água de alguns rios ímportan
tes, como o Elba, em alguns
pontos está abaixo de 90 cen

tímetros, apenas quatro meses

depois do periodo de enchentes,
A autoridades fluviais decreta
ram o estado de alarme em

alguns trechos do Elba.·Car
gueiros pesados, que precisam
de 2,3 metros de pronndldade
para navegar, foram obrigados a

circular por canais alternativos.
1"'"'-

A situação também está sendo . �
vigiada em outra' das grandes
artérias fluviais, o Reno. O nível
de água vem caindo até três
centímetros por dia, mas por
enquanto o tráfego funciona '

sem alterações. O calor tem

obrigado também os

responsáveis pelas três usinas
,

nucleares às margens do Elba a

reduzir a produção cos reatores .

uem anu a o vo o er e a o or uni a e
e mostrar o ue ensa. a a a i eren a: vo e.

É você quem faz a DIFERENÇA.
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