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61 EM JARAGUA: BANDIDOS PARTICIPARAM DE ASSALTO AO ANGELONI

,

,
,
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61 TRÁFICO

PF apreende
R$ 500 mil em

banco de -,

Jaraguá do Sul

,
•

• •

• •

A Polícia Federal realizou
ontem, em Jaraguá do Sul,
a "Operação Zapatta" e

apreendeu R$ 500 mil

provenientes de tráfico de
drogas internacional e
lavagem de dinheiro,

- ... depositados no Banco
Santander (Centro) em
contas-corrente de pessoas
que residem no município.

. policial Jair Francisco Ar�ns, na praia da Enseada, em São Francisco do Sul,
durante uma blitz. Outros dois criminosos foram localizados em uma casa em

Seis bandidos que integravam o grupo responsável pelo assalto ao Supermercado
Angeloni, na manhã de quarta-feira e possivelmente aos caixas eletrônicos da

Unerj, foram presos na tarde de ontem. Quatro deles fugiram para o Paraná depois
de matarem a tiros o soldado Carlos Custódio Pires Padilha, 42 anos, e ferir o

A

61 INCENDIO: MOTORISTA CAPOTOU, MAS SAIU ILESO
CESAR JUNKES

A Scania placas IGF 3807, de Caxias do Sul/RS, capotou ontem no quilômetro 61
da SC-413, em Massaranduba e pegou fogo logo em seguida. O acidente mobilizou os

bombeiros de toda região. O motorista, Aramis Rosa, perdeu o controle do veículo, mas
saiu ileso. A carga, formada por aparelhos de informática e material hospitalar, era

.

altamente inflamável. A rodovia foi interditada, durante a tarde causando filas de mais

de cinco quilômetros nos dois sentidos da Rodovia.
-
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São Francisco do Sul, onde foram guardados os eletroeletrônicos roubados do

supermercado, além de ferramentas como furadeira e serra.

, .

61 FOGO: DESTRÓi DEPO.SITO DE LOJA EM GUARAMIRIM

,

_J, ,

..

Um incêndio no início da noite de ontem destruiu o depósito da loja Harmonia Móveis,
localaada às margens da BR-280, em Guaramirim. O fogo, provavelmente causado por
um curto circuito, começou por volta de 18h30 e rapidamente tomou conta de todo o

imóvel. Oito famílias que moravam, no andar térreo foram obrigadas a deixar o prédio. :�.
" 'Í-:.

com o que conseguiram tirar do local. Mais de 50 homens das guarnições de bombeiros
.'...

'

de Guaramirim e Jaraguá do Sul, auxiliados por policiais militares, trabalharam na ação.
A empresa deve divulgar hoje o balanço dos prejuízos.
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Unimed·f\

Tempo nublado, alguns
períodos de melhores e

••

chuva a qualquer horado dia

• •

Os lanches mais gostosas da cidade.
Sandufches frios e quentes, salglildos, .

pães de queijo crocantes, sucos e multo mais,
-

Tudo fresquinho e delicioso, a qualquer hora.
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• EDITORIAL,
•

,

Lula passou a caminhar
no fio da navalha quando
assumiu a candidatura.
Ministros do Tribunal

Superior Eleitoral reco-
I

mendam que não dê sopa e

hue escolha bem o seu

fesouteiro. A decisão de
exta-feira passada, de
roibir campanhas institu- ,e a senadora Heloísa Hele

Fionais do governo, foi só

�m aperitivo. Suas apa-

I
,

,

, ...
'

Lula passou a caminhar no fio da navalha
I

!quando assumiu a candidatura. Ministros do
, '

,

/rições diárias em atos de
caráter administrativo,
Im.esmo que inaugurando
'obras pela metade ou

anunciando a liberação de
recursos para outras mais em

'pleno ano eleitoral e,

sabidamente, candidato à

Iree�eição, �em coloc�do o

[pettsta na linha de mira do
TSE. E, obviamente, dos
candidatos opositores. Em
conversas reservadas, mi
nistros do Tribunal avaliam
que o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva tem agido no

limite da lei. Um deles
reconhece que Lula foi bem
orientado.
.

A orientação inclui
decisão definitiva de não

participar de nenhum
debate promovido por
emissoras de televisão,
deixando o tucano Alckmin

na, principais adversários,
sem motivação. Por ora,

dizem os ministros, há muito
pouco a fazer. A reeleição é

legal. Não foi inventada por
Lula, mas pelo PSDB e PFL

que hoje se queixam do jogo
sem condições de igualdade
entre um, presidente-can- .

didato e um fJ'bstulante
normal ao Palácio do Pla-
nalto. Ciente da disposição
do TSE de ser vigilante em

relação a ele, Lula adiou ao

máximo o anúncio da
candidatura a presidente.
Uma vez candidato, sabe

que tem de ser mais cui-

, ,
" .' ��.,

,
'

,

FRASE

,

dadoso nas viagens pelo país
e eventos no Palácio do
Planalto. Exemplo: o au

mento concedido ao fun
cionalismo público recen

temente não poderia ser

dado se Lula já fosse
assumidamente candidato.
Poderia dar margem a uma

interpretação rigorosa do

tribunal, o que poderia
complicar o presidente.
Dificilmente redundaria em

cassação de candidatura,
mas talvez resultasse numa

advertência do tribunal, o

.que ajudaria a oposição a

dar credibilidade ao

discurso de uso da máquina.
Até mesmo a indicação de

cargos para aliados terá de
ser feita com cautela.
A ala governista do

PMDB, que enterrou a

candidatura própria do

partido em aliança com
. ... . "

setores oposicrornstas, j a

está pressionando forte-
, . . ",..

mente por rnmisterros e

cargos em estatais. Lula

deseja deixar boa parte dessa
conta para depois das elei

ções, acreditando que será

reeleito.
\ , " II (',
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"É hora de fazermos uma faxina na política. Como nas nossas casas, quando
jogamos tudo o que· não vale a pena no lixo. O voto vai ser nossa vassoura"

.Christiane Tortoni, atriz

,

•
, ,
,

i
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Valores de
Jaraguá do Sul I

A comemoração dos 130
anos de Jaraguá do Sul nos dá

•

• •

muitos motivos para
lembrarmos de valores que ao

; longo da história têm sido

I preserv�dos no município.
, São conquistas que resul-
taram do compromisso de
,'toda a comunidade na

i construção de um lugar com
qualidade para todos, por
meio do esforço de todos os

,

Jaraguá do Sul tem muitos
•

motivos para comemorar.

,Embora saibamos que há
ainda o que fazer, pois uma

cidade cresce e com ela
,

surgem sempre situações
. �

novas, que exigem açao
corre tiva, tenho plena
convicção de que estamos no

,

caminho certo para darmos à

atual geração e para legarmos
aos futuros jaraguaenses uma
condição de vida ainda
melhor.

Essa busca constante do
melhor, é bom dizer, é um

compromisso permanente de
cada cidadão. Não apenas as

empresas, gerando empregos
. e renda, o poder público, as

instituições de ensino ou as

entidades de classe que
,

materializam as conquistas. E
,

um trabalho de cada um. E

importante .nos .posicio

narmos, cobramos das autori-

I
, segmentos.

Podemos afirmar que essa

I é uma característica herdada
dos primeiros moradores, sob
a liderança de Emílio Carlos
Jourdan que permanece até

I hoje. A comunidade ,

. organizada e apoiada pelos
poderes constituídos e por

I suas entidades represen
I tativas, dão sustentação a um

I grande movimento pela
, busca do que é melhor

,

i coletivamente. E por isso que

•

dades, mas não podemos ficar
só nisso, pois a atitude é

individual, começa em nossos

quintais. 0) setor produtivo
continuará fazendo-a sua parte
e a somar esforços com a

comunidade. Se tivermos um
movimento econômico forte,
com empresas comprorne
tidas, dedicadas à par tici

pação dos projetos que
venham ao encontro da nossa
comunidade como, aliás,

. tem acontecido alcança-
remos melhores resultados na
saúde, na educação, na

cultura, enfim, nas condições
de infra-estrutura para que
nossa cidade continue

•

crescendo de modo susten-

tável ..
,

E um esforço contínuo.

Podemos dar o primeiro passo

agora, quando iniciamos a

contagem des 131 anos.

. Parabéns, Jaraguá do Sul!

,

F�

•

• CORREIO DO LEITOR

o Homem invlsíve' ...
Não, não é nenhuma história de super

heróis como estamos acostumados a

conhecer.

Aqui eu falo de ql!aI'].tas vezes assumimos
o papel de invisíveis e das situações que
transformamos outras pessoas, também em

seres não percebidos, com um simples olhar
para o 'vazio'.Falo das coisas do dia a dia, da .

invísíbílídade que está traduzida nas relações
.

entre as pessoas.Quem de nós não passou pela
experiência de dizer um bom dia quando
entrou em um elevador com várias pessoas e

obteve como resposta um pesado silêncio?
Pois é, naquele instante, ficamos

invisíveis para, aquelas pessoas e, como

invisíveis, nosso 'bom dia' se perdeu na nossa
ausência de estar... e, às vezes de ser...Falo do
invisível quando esquecemos o passado, o

.

que nos permitiu vivenciar o presente e que
foi base para nossa história. Quantos de nós'

esquecemos o processo de nossas conquistas?
Costumo me questionar sobre o real

motivo de pessoas conseguirem chegar a uma.
,

situação social desejada e ter como somatório
a invisibilidade de todas as pessoas que a

ajudaram a atingir ostatus quo', dos amigos
'daquela .época' em que se era 'pobre', ou
estudante, ou estagiário ou boy...

.

Me questiono se isso é uma postura ou

comportamento de 'modernidade' ou até da

expressão' business to business', que nos faz
tornar invisíveis os risos, choros, bebedeiras e

,

lamentações ... E uma postura de 'ser
moderno'? Ou quem sabe um medo
inconsciente de se defrontar com as

fragilidà�es emocionais e; principalmente,
financeiras? i

Falo do porteiro que sempre foi solícito,
mas que se nos encontrar em um lugar públic
e nos cumprimentar, utilizamos a nossa arm

da invisibilidade (seja para ele ou para nós ... ), "'�
,

Falo dos valores que, independente da
.... .1'\' _ ,1"

situaçao economIca sao atávicos e, portanto .

estão incrustados na nossa memória d
vida!Somos o que somos independente do
nosso/status quo'. Isso, mesmo sendo óbvio,
nos faz duvidar no nosso relacionamento d01J
ano 2006... '--

O que aconteceu conosco? Com nossos

amigos? Com nossos porteiros? Com nossass

empregadas? Com os filhos e mais parentesd�i
uma sociedade que tornamos invisíveis para
garantir a nossa supremacia medíocre de seresn
humanos acima de qualquer coisa? Por acas02
somos super-heróis? Quem for, por gentileza,
habilite-se ao posto!

c
, >

Simone Rosa é diretora da Marketing Business,
Promoções e presidente regional da Arnprn' :

..

(Associação de Marketing Promocional : '
i
,

I
I)
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Foucault na Papuda
I

Uma brincadeira boba praticada por
três estudantes da Universidade de Brasília

•

, 1 acabou no presídio da Papuda. ]ogado.s em
uma cela com 16 criminosos, os filhos da
classe média foram recebidos com as

inevitáveis perguntas: "Quem são vocês

.

e por que estão aqui?" . Quando um deles

respondeu que era estudante de Filosofia,
a gargalhada foi geral. "E o que tem a dizer
a filosofia sobre a cadeia?", Mas, depois, a
" 1'" � Id dau a catIVOU a atençao e to os e

permitiu que os apavorados alunos na cela
da prisão, falassem de filosofia com

traficantes e ladrões. A conversa foi tão
interessante que os .prisioneiros convi-

\

daram os estudantes a voltar à Papuda
para

. "falar deste cara legal, este tal de
Michel Foucault".

Esta história é verdadeira e me foi
contada pelos próprios estudantes.
Aconteceu no mês de maio, numa noite
de sábado para domingo, perto do Teatro
Nacional. Por volta de uma da manhã,
eles se dirigiam para carro quando resol
veram brincar com alguns cones, estes

instrumentos de sinalização de trânsito,
que estavam na rua. Um .deles pegou um

cone, colocou na boca e começou a usá-lo
como megafone, dizendo piadinhas para
os colegas. E entrou no carro, assim;
fechando a porta e falando alto. De

repente surgiram dois policiais. Eles'
tentaram explicar que era uma brincadeira
e pediram desculpas devolvendo o cone.

De nada adiantou. Chegaram mais dois

policiais em motocicletas. Depois muitos
outros em uma viatura. Cercados por

r
. 3

mais de dez policiais" os estudantes foram;
imedia-tamente detidos, algemados �n
levados para uma 'delegacia de, polícia.,
Motivo: "Furto qualificado", artigo 155 do"

." J 1

Código Penal. Em seguida, os jovens foram.
, J

.levados paraoutra delegacia onde passaram!
a noite. ô

�or que contar esta história? Emil
primeiro lugar porque ela parece tão,
absurda quanto um conto de Kafka. E111r
segundo, porque os estudantes; �
encontraram nos presos, uma grandep
vontade de aprender. E, em terceiro lugar
porque esta vontade coincide com um

projeto de lei do governo federal que'!
promove e estimula os estudos nas prísôes.l

•
.

Pelo projeto, que será enviado ao Congresso
Nacional, o detento poderá reduzir sua

sentença em cada três dias freqüentados'
. -'

na escola. O texto sugere que além do.
desconto de um dia de pena a cada três diat
de aula, o preso poderá ter mais dias:
descontados se concluir um ciclo del
estudos, fundamental ou médio. Ou seja, d
projeto confere ao ensino dos presos, status'
maior do que o trabalho no si.stem�
prisional. ,> �A relação entre prisão e educação é

.

evidente. Pelos dados do Departamento' <:;;

Penitenciário Nacional (Depen), 70% dt ..
população carcerária não completou d
ensino fundamental. E apenas 17% dos 36Ôt
mil presos no Brasil freqüentaram uma sal�

, 1de aula.
b

Zélia Leal é jornalista e professora dd
Faculdade de Comunicação da UNB.
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Paulo César Chlodlnl
Presidente do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul - CEJAS
Presidenté da-Assoclação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul· ACIJS

.
.

Os textos para esta coluna deverão ter nó máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-�ail . Ilsr
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ESTATíSTICA: ELEITORADO CRESCEU 27% EM SEIS ANOS
, ,

•

J

CESAR JUNKESCELSO MACHADO

... Números dO'TRE
indicam que pouco
mais de três mil
são graduados

.

i

,
, I
.

I
1

I

}ARAGuA 00 SUL- Entre os

anos de 2000 e 2006, o número
de eleitores cadastrados pelo

,.
-

J cartório eleitoral de Jaraguá do
Sul teve um crescimento ao redor
de 27%. Saltou de 70.429 para
88.457. Isso representa 2,10/0. do
total de eleitores de Santa

VOTA
BAASIL.,'

,

A DEMOCF.W4,CIA
PASSA POR AQ'-'I

Catarina que" hoje, segundo o

IRE (Tribunal Regional No Estado de Santa Catarina, as mulher�s são maioria,' segu70õTRE
Eleitoral), sâo 4.168.495, repre- ,

sentando 3,31% do 'eleitorado "são amaioria emJaraguá do-Sul e
nacional que éde 125:913.479

' totalizam 44.47'3 pessoas. 'Os
eleitores. No município, 'a maior ; casados vêm em seguida com um

'

representatividade de eleitores contingente de 37.199 votos. Há
concentra-se na faixa etária que ainda, 1.198 eleitores viúvos,
vai de 35 a 69 anos e que somam 1.862 separados e outros 723
61.876 eleitores. O eleitorado' divorciados. Do total de eleitores

31.104,13:0 lado de outros 13.575
,

com segundo grau incompleto.
Mais 18.708 não concluíram
superior. Este contingente, aliás,
soma apenas 3.389 eleitores. No
Estado, a maioria são mulheres,
2.111.445 contra 2.057.040

masculino, com 44.275 eleitores,
ainda predomina sobre as

'

mulheres, que somam 44.182 '

votos, uma diferença mínima de
93 eleitores. Eleitores solteiros

inscrito no cartório eleitoral do

município, segundo o TRE, 831
sâo analfabetos, outros 2.724
sabem ler e escrever. Com o

primeiro grau-incompleto são

homens. Quanto à faixa etária,
verifica-se, que 96.461 dos
eleitores sâo menores de 18 anos

,

(idade em que o alistamento e

voto são facultativos), 2.606.734

• •

1

têmentre 18 e 59 anos e 525.754
são maiores de 60 anos. Em

relação à escolaridade, o maior
'

número de eleitores tem apenas
o 1 ° grau incompleto, são

1.584.035 nesta situação, sendo
que 92.080 são analfabetos e

apenas 150.276 tem formação
superior.Omaior colégio eleitoral
do Estado continua sendo

Joinville, com 321.131 eleitores,
dos quais amaioria sãomulheres:
163.884. A faixa etária com

maior número de votantes é entre
25 e 34 anos: 79.245 pessoas;
sendo que maior parte dos
eleitores possui apenas o 1° grau

,

incomplete. 104.679. Já na

Capital do Estado, são 32.385
eleitores a menos do que em

[oinville, totalizando 288,764, '

dos quais 151.698 são mulheres,
69.148 têm entre 25 e 34 anos e a

maioria dos eleitores possui o 2°

graucompleto: 63.199. O Paraná
foi o estado com maior número

de eleitores transferidos para
Santa Catarina. Foram 19.998,
seguido de Rio Grande do Sul,

'

com 16.758 e São Paulo com

7.637. No total, são 53.250
transferências de outros estados.

Portas fechadas no encontro de Lula com os empresários

,

.Parüdos políticos terão que prestar contas mais detalhadas
oo�

,

FLORIANÓPOLIS- Mudanças arrecadação e gastos de campanha impresso e assinado, no protocolo
introduzidas a partir das é 6 de agosto. Neste dia, haverá do Tribunal. A coordenadora do

-eleições de 2006, obrigam os um esquema de plantão para Controle Interno do TRE,
, I

partidos políticos, as coligações receber os disquetes com as Renata Sílvia Rocha, alerta que
I '

e os candidatos a prestar contas 'informações. Os dados serão no dia 6 de setembro todos os

à Justiça Eleitoral em três publicados na internet. Após candidatos deverão repetir o

momentos. A primeira data gerado o relatório, os candidatos mesmo procedimento. " Este é o

para informar ao TRE (Tribunal deverão entregar o disquete, primeiro ano em que os

L.Regional Eleitoral) sobre juntamente com o relatório candidatos devem
I

.

entregará ao presidente o

documento "Eleições 2006:
, Compromisso corn o Desen
volvimento e Fortalecimento da
Indústria Catarinense". Na carta

compromisso estão os pleitos da
indústria para o próximo
governo. Em linhas gerais, as

demandas abrangem garantias
básicas para assegurar a eficiência

,

das empresas catarinenses, como
investimentos em infra-estrutura
de transportes e energia, agilidade
nos processos de licenciamento

ambiental, redução do peso dos

impostos e da burocracia no setor

público. Os três candidatos ao

governo do Estado mais bem
colocados nas pesquisas também

devem ir à Federação. Pelas

pesquisas já divulgadas, Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) ,

Esperidião Amin (PP) e José
Fritsch (PT). Eles' foram
convidados a participar de um

debate no dia 18 de agosto para
discutir suas propostas para o

setor produtivo de Santa

Catarina.
Por sua vez, o ,presidenciável

tucano Geraldo Alckmin deve
voltar no próximo mês a Santa
Catarina. Ele não quer dar espaço
para o seu principal concorrente,
o petista Luiz Inácio Lula da
Silva, crescer no Estado. Na

,

eleição passada, Lula foi o mais

votado entre os catarinenses. Por

FLORIANÓPOLIS- O

presidente Luiz Inácio Lula' da
Silva será o primeiro candidato
às eleições majoritárias de
outubro a visitar a Federação das
,

Indústrias do Estado de Santa
Catarina (FIESC). Em viagem a

,

Florianópolis no próximo
domingo, o presidente participará
de um almoço na sede Federação.
Q ex-governador de São Paulo

� yeraldo Alckmin, a senadora
) Heloísa Helena e o senador

Çristovam Buarque também

£Pram convidados a explanar suas
�ropostas na Fiesc em datas
futuras. Durante a visita de

domingo, o presidente do Sistema
Fiesc, Alcantara Corrêa,

•

,

,

" ,
'

\

isso" durante' a visita que fez no
sábado passado a Chapecó e

Criciúma, Alckmin alinhavou o

seu retomo. Desta vez, irá a Lages
e Joinville. A primeira cidade é

reduto do candidato ao Senado,
Raimundo Colombo (PFL); a

segunda é do postulante à

reeleição Luiz Henrique da
Silveira (PMDB). Desde que está
na estrada atrás de votos,
Alckmin já esteve no Estado

quatro vezes. Duas delas em

Balneário Camboriú, área do
senador e vice na chapa de LHS,
LeonelPavan (PSDB). Mas amais
festejada foi a que fez no início do
mês a Florianópolis, quando Luiz
Henrique renunciou ao cargo.

obrigatoriamente prestar contas
durante a campanha", explica
Renata. Neste primeiro

- / '

momento nao sera preCISO,
informar o nome dos doadores de

campanha. Estes dados deverão
ser informados ao TRE ao final
da campanha, quando da

prestação de contas ordinária.

"
,

,
, ,
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,

,
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Corre-corre no Sul

. ,

I
,

l
'

o presldente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz campanha amanhã .

no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As visitas fazem parte da c

estratégia do PT de intensificar a campanha do presidente na i�

região Sul, onde o candidato tucano Geraldo Alckmin (PSDB) ."

está à frente na intenção de votos, Lula obteve votações acima
dos adversários na região Sul desde a campanha eleitoral :de
1989. Em 2002, o presidente teve em Santa Catarina e'no Paraná iJ

o dobro de votos de seu adversário, José Serra (PSDB).'
"

;;, �

i .' \. . '

'.' ."

Mulheres sanuuessuuas 1. "

, " ,.
'

, 1
Sobre ambulâncias: a

.

Correqedoria Geral da União,
i
a

,')

pedido da CPI das Sangues-'
'

, 'I

sugas, apelido dado à máfia',' o

que supertaturava. arnbulãn- .'. 'S

cias, entregou a lista de todos '-1

os deputados e ex-deputados 'I
que, através de, emendas, �, \', ,

solicitaram recursos para tal
'I

finalidade, neste e nó gàverno
anterior, Aparecem Adelor 1

Vieira (PMOB)' e Vicente. r

Caropreso (PSOB). ')

,

Marcado para dia 31, às
17h30, o lançamento da
candidatura de
Rosemeire Vasel como

vice-governadora na

chapa do petista José
Fritsch, dirigido
especlamente às
mulheres de Jaraguá do
Sul. Será no salão da

igreja Rainha da Paz,
com um café por conta
da campanha. Fritsch
acredita que, com ela,
que terá mais votos na

cidade que em 2002,
Sanguessugas 2 \' ,I

o que não significa que tenham o

tido participação na ,','
" ;!' r

manipulação do dinheiro
público quando da compra de
ambulâncias para prefeituras.
No episódio, embora a citação
dos dois catarinenses, ;

•

nenhuma prefeitura QO Estado
'japarece na lista da roubalheira. IO caso de Vieirà é'mais' !

complicado, já' que' carreou R$ I
500 mil para uma só entidade, !
de Joinvllle. ;,,',;,: I

,

I

•

Pé atrás
Candidato à reeleição,
Luiz Henrique da
Silveira (PM DB) disse,
em comício em São
Bento do Sul, que "está
na hora de gastar a sola
do sapato se queremos
ganhar a eleição em

primeiro turno", Para
quem projetou vitória

por diferença de 500 mil
votos, o apelo soa mais
como alerta vermelho,
LHS sente nas bases as

conseqüências da

aliança com o PFL,

Inacreditável
Os números do TRE (Tribunal
Regional Eleitoral), apontam que
apenas 3,389 eleitores de Jaraguá
do Sul têm o terceiro grau , .

completo dentro 'de um ��ivets?
; .1

de 88.457 votantes. O numero e
,

inacreditavelmente baixo. A,.. Uner]
,

já formou mais de,3.700 alunos," i}
muitos deles de cidades vizinhas,
é verdade, mas ainda assim, a ,

estatística do TRE espanta e deixa,
dúvidas sobre a veracidade dos

, .

dados. !
,

,

Até quando?
Não só em Jaraguá do
Sul os profissionais do
Samu são vítimas de
trotes. cerca de 500 por
dia como já publicamos,
Em Lages, informa o ",

jornal "Correio Lagea
no", a média é de 300
trotes por dia, Com um

" ,

,

caso gravlsslmo: pacI-
ente em estado urgente
acabou morrendo

porque a viatura atendia
a um chamado de

vagabundos
desocupados.

Proibido
r
,

" ,

, I
,

A Associação Nacional, de .

,

Vigilância Sanitária suspendeu, "

por falta de registro, a fabricação,
'

,

distribuição, comércio e uso, em
todo o país, dos produtos Revita

>

Fios, um fortalecedor capilar, fa- '

bricados pela Native Class, A ern=

presa tem sua unidade na cidade, .

de Gaspar, no Vale do ItajaL
,

E?
OS números são do
candidato a governador
do Estado, Manoel Dias

(PDT). Jaraguá do Sui
tem um déficit de duas'
mil vagas para crianças
em idade de freqüentar
creches, Segundo ele,
será um problema
resolvido, 'se eleito,
Esse filme já vimos por
aqui. Está em cartaz há
muitos anos.

•

l

Radical •

1

Tramita na Câmara dos deputados,
projeto que proíbe o uso de

produtos fumígeros, como
cigarro, charuto e cigarrilha, em

áreas destinadas à prática de

esportes. A proibição vale para
locais públicos ou prlvadcs.O
consumo de cigarro mata
anualmente mais pessoas do que
o álcool, a cocaína, a heroína e os

acidentes de trânsito somados,

I

•

I
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Convênio 1
o deputado Dionei Walter da
Silva (PT) participa hoje, em

Florianópolis, da assinatura de
um convênio entre a Caixa
Econômica Federal e a Faesc

(Federação da Agricultura e

Pecuária do Estado de Santa

Catarina), para construção de
moradias rurais. O
encaminhamento do projeto
para realização do convênio foi
feito pelo deputado Dionei, há
cerca de dois meses, e vai
permitir a construção de casas

para trabalhadores rurais, com
recursos do Programa de
Subsídio à Habitação de
Interesse Social, do governo
federal.

•

Convênio 2
o programa libera recursos a

fundo perdido, mediante
contrapartida das entidades
parceiras. Conforme o

presidente do Sindicato Rural
de Rio do Sui, Erena Marchi,
que .coordena a iniciativa, a

intenção é viabilizar a

construção das casas com a

mão-de-obra dos préprlos
agricultores, em sistema de
mutirão, para baratear o custo
e beneficiar um número maior
de trabalhadores. O ato de
assinatura do convênio
acontece na sede da Faesc,
em Florianópolis, às 14h30.

Seminário 1
A delegacia regional do
Ministério do
Desenvolvimento Agrário
realiza hoje seminários no Alto
Vale do Itajaí sobre o Pronaf
Mulher e outras modalidades
do Programa Nacional de

i Fortalecimento da Agricultura
i Familiar. No período da

I manhã,
.

o evento acontece em
.!, Iaió, às 9 horas, no salão da

.

igreja da Comunidade

Laranjeiras. No período da
tarde, o seminário será
realizado em Rio do Campo,
no salão da igreja matriz, no
centro, a partir das 15 horas. A

realização do seminário foi
solicitada por mulheres

daquelas comunidades, que
buscam informações para
inserção no Pronaf. A

solicitação também foi feita

pelo deputado Dionei da Silva.

I
I
I
I

I

Seminário 2
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, Secretaria Municipal
de Agricultura e Epagri
realizam no próximo !fia 10

. ,.

um serrunano para os

rizicultores, no Parque de

Exposições Perfeito Manoel
de Aguiar, em Guaramirim. A
abertura está marcada para
as 13h30, seguida de palestra

.

sobre plantas daninhas com o

engenheiro agrônomo José
Norberto Noldin, pesquisador
de Itajaí. Depois, o também

engenheiro e pesquisador
Irceu Agostini fala sobre
mercado do arroz.

•

Recurso
o deputado João Pizzolatti

(PP) apresentou recurso no

TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) contra decisão do
Tribunal Regional que ('J'

condenou a multa de R$ 20,2
mil pela prática de

propaganda eleitoral antes do

prazo permitido pela Lei das

Eleições. O deputada
catarinense distribuiu, na

qualidade de pré-candidato à

reeleição, tabelas da Copa do
Mundo de futebol com os

dizeres de felicitação
"Torcendo. com você pelo
Brasil", em Blumenau.

,

Embora não constasse da

publicação menção da
candidatura futura, o diretório
municipal do PT moveu

representação contra o

parlamentar por entender que
se tratava de propaganda
eleitoral antecipada,
destinada a angariar votos de
maneira camuflada.

Reação
o ex-presidente Itamar
Franco (PMDB) selou ontem

apoio à candidatura de
Geraldo Alckmin (PSDB) à.
Presidência. Não representa
novidade alguma, já que o

.

peemedebista foi preterido
em acordo do PT, que
trabalhou por uma aliança
com o PMDB em Minas
Gerais, garantindo a Newton
Cardoso a vaga da coligação
para a disputa ao Senado.
Cardoso é inimigo político do

ex-presidente que, sem

legenda, ficou fora da eleição.

•

/

O CORREIO DO POV�
•
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ESPAÇOCASA
Novidades em móveis, produtos de decoração,
eletroeletrônicos, material para construção,
acabamentos, iluminação, equipamentos de
informática e outros itens que vão fazer sucesso .

Estado, e também na Capital..
Numa deferência especial à data,
que coincide com os 330 anos de

fundação de Laguna, o governo do
Estado instala a sede do Poder
Executivo na cidade, terra natal
de jerônimo Coelho, fundador da
imprensa de Santa Catarina. De

•

DO
c

JARAGUÁ DO SUL· SC· PARQUE MUNICIPAL OEE.VENTOS

\

CENÁRIO: PEEMEDEBISTA CONCORRE A UMA VAGA NA ASSEMBLÉIA JUNTO COM OUTROS DEZ

CAROLINA TOMASELLI

... E salienta que Estado
todo está contaminado
pela número excessivo
de concorrentes

]ARAGUÁ 00 SUL - Sem citar

nomes ou entidades, o candidato
a deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB) disse ontem

que está sendo prestado um

desserviço ao processo eleitoral no
Vale do Itapocu diante das

afirmações de que o elevado
número de candidatos na região
poderá impedir a eleição de

representantes na Assembléia

Legislativa e Câmara dos

Deputados. "Isto deve ser
,

eliminado. E errado e confunde a

população", declarou Chiodini,
.

UlU dos 11 candidatos a deputado
estadual na microrregião, com
outros seis para deputado federal.

Ainda que o número seja
recorde - ern 2002 foram sete

candidatos, um eleito (Dionei da
Silva) -, o peemebista disse que

Jaraguá do Sul e os municípios
vizinhos não podem ser

bombardeados CaIU este tipo de

especulação. "Se não dá para

solucionar, não vamos atrapa
Ihar", apelouChiodini, para quem
o boato de que "ninguém vai se

eleger" prejudica não só a ele, mas

•

,

•

•

'i '

;tI

Carlos Chiodini (D) contou com apoio do vereador Pedero Garcia

•

candidatura. "Temos feitos visitas
diárias e uma vez por semana indo

para outras cidades. Vai ser um
•

percentual considerável, mas

nossa ele'ição está em [aragua e

região", reforçou, informando que
tem 40 mil votos como meta e

destacando o apoio integral da
Juventude estadual do PMDB, "o
que vai possivelmente estender a

campanha a 90 ou 110municípios'
onde existem diretórios da

Juventude". Presente na coletiva,
o vereadorPedroGarcia destacou
o trabalho de reestruturação do

nistério da Integração Nacional
um Plano de Trabalho com obras
e ações no valor de R$ 5 milhões.

Para que o Ministério da

Integração Nacional faça o

empenho dos restantes R$ 5

milhões, é necessário que o

governo estadual encaminhe à

Secretaria Nacional de Defesa
Civil o correspondente Plano de

• •

Trabalho, reiterado ontem à

Defesa Civil catarinense. A
Assessoria de Comunicação Social

Nota?
A redação do O Correio do Povo não recebeu do ex-deputado
federal Vicente Caropreso (PSDB) nenhuma nota oficial em que
se explica por ter sido incluído na CPI dos Sanguessugas, que
investiga os pagamentos feitos pela máfia das ambulâncias aos
atuais e ex-congressistas envolvidos com o esquema da compra
de veículos superfaturados a prefeituras. Na nota, Caropreso
teria negado qualquer participação no esquema, além de informar

que deixará a sigla e a coordenação regional do partido durante
o período das investigações. O tucano não foi encontrado para
corifirmar as informações e não retornou ligação. O presidente
do PSDB de Jaraguá do Sul, vereador Eugênio Garcia, também
não foi localizado porque, segundo informações da Câmara de
Vereadores, está viajando.

a todos os candidatos hoje
colocados. "O Estado todo está

contaminado, não é só aqui",
acrescentou.

Em entrevista concedida à
. .. . '" .

Imprensa ontem, em seu escntono

regional, o peernedebista também
salientou que apesar dos contatos

•

e apoios confirmados em 48

municípios catarinenses, "onde
vou obter alguma votação", sua
campanha está concentrada em

Jaraguá doSul, e nas quatro cidades
vizinhas, onde todos os diretórios
estão fechados em tomo da sua

J

partido desde a posse de Chíodin
como presidente do diretório, em
maio de 2005. Desde a dat�
informou, o PMDB de JaragJá
passou de 1,1 mil para cerca de 14
mil filiados. Garcia também cito#
as reuniões periódicas do diretório,
executiva e nas comunidades para

. unificar a sigla, atraindo nomes q9
velhoMDB e novos adeptos, além

,

de fortalecer a candidatura de
.s

Chiodini e buscar novas liderança
,

projetando o partido para 2008.
'1

"Passado o pleito de outubro, j�
vamos começar a trabalhar âs

. r

eleições para prefeito", revelou o

vereador. Com praticamente todo
o material de campanha pront9'
Chiodini foi o único candidato a

o
• •

colocarplacas na cidade até ontem,J
"Colocamos mais de 150 só em

Jaraguá e estamos estendendo paril
o Estado todo, com ênfase na nossa

'1

região". O peemedebista
. )

anunciou, ainda, que na primeira I
,

quinzena de agosto vai lançar ullila
cartilha, que será distribuída
durante a campanha. Nela, os

possíveis eleitores poderão .

,

.i' i

conhecer o plano de ação d,b'
candidato, com 15 prioridades, nas
áreas de saúde, infra-estrutura,
educação, turismo, entre outres

temas. "Cada área com proposta
que possam ser cumpridas ríe

mandate, em sintonia com o Plano
Catarinense de Desenvol-
vimento", explicou.

,

mentaçâo exigida por Lei para a

celebração de convênio com o

governo catarinense.

Os recursos empenhados hoje
são oriundos daMedidaProvisória
n? 313, publicada na edição de

quarta-feira do Diário Oficial da

União, que abriu crédito extra

ordinário para o atendimento das
áreas atingidas pela estiagem. Na
tarde do dia 20 deste mês, o

governo de Santa Catarina

encaminhou, via fax, ao Mi-

,

�

'I

,1
,

,

r

(
. ,

Integração Nacional empenha R 5 mi para combate à estiagem
BRASÍLIA - O Ministério da

Integração Nacional empenhou
ontem R$ 5 milhões, dos R$ 10
milhões prometidos pelo ministro
Pedro Brito ao governo do Estado,
para obras e ações de redução dos
efeitos da prolongada estiagem que
se abate ern Santa Catarina. A
Secretaria Nacional de Defesa

Civil, subordinada ao ministério,
informou que a efetiva liberação
dos recursos depende, agora, da

complementação. da doeu-

C'o
• I

(
,

)
J

do Ministério da Integração
Nacional esclarece que os
documentos necessários dà
formalização de convênios sãb (j,

exigidos por Lei. Entre essâs cf
•

exigências legais, está J'a -) [;1

comprovação cartorial do domíríio . 'J1

público das áreas onde as obrás 2'1

serão construídas, com o que §e 3g
evitará a apropriação per 'If

particulares de bens construídos efl
•

com dinheiro público pata r,�

usufruto da coletividade. '1 . é

I I

J 1:

'Imprensa cataririense comemora 175 anos.corn atividades
FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI)

- Hoje se comemora o Dia da

Imprensa Catarinense. Há 175
anos, começava a circular o jornal
"O Catharinense'', o primeiro
veículo de comunicação do Estado.
A data serámarcada por atividades
110 município de Laguna, Sul do

.

lá, o governador Eduardo Pinho
Moreira fará despachos oficiais,
participará de inaugurações e

reuniões. Em Florianópolis, na
Praça XV de Novembro, às 10h,
haverá homenagens a [erônimo
Coelho, cujo bicentenário de
nascimento transcorre este ano.

Para esta semana, a ACI (Assoei,
ação Catarinense de Imprensa)
preparou atividades profissionais,
culturais e sociais. O primeiro
evento aconteceu na quarta-feua
com o lançamento do livro sobre
Jerônimo Coelho, do professor
Carlos Humberto Correa.

,

)
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.

,
,.,
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FOGO: DESTRUIÇAO E DESESPERO

•

-

CARLOS BRANDAO
•

If

� Moradores de
E

Quitinetes que ficam no

térreo do prédio saíram
isem data para voltar
,(

B GUARAMIRIM - Um incêndio
iae grandes proporções, no início
'da noite de ontem destruiu

- tompletamente o depósito da loja•
. I

'Harmonia Móveis, localizada às
•

jnargens da BR-280, em frente ao
,"Posto Guaramirim. O fogo,
16riginado segundo testemunhas
( .'

"

por um curto Circuito, começou
'por volta de 18h30 e rapidamente
"tomou conta de todo o imóvel.No
'andar térreo do prédio moram

'�ito famílias em quitinetes ..
rr'

. ,

'Q do vi r·_ h
.

.

uan O vimos o logo ja avta

lihiciado, foi um desespero, só

rlembramos de tirar as crianças e

ISS móveis de dentro de casa",
Ihfirmou Maria José Souza,
fi'moradora de um dos aparta-
£1

,h MASSARANDUBA - O capo

iramento, seguido de incêndio,
'íJle uma carreta Scania, na tarde
«le ontem, no quilômetro 61 da
Irrodovia SC-413, mobilizou

-

·lliombeiros de toda a região, O
acidente aconteceu por volta de
14 horas, quando Aramis Rosa,
29, motorista da carreta Scania,
placas IGF-3807, de Caxias do
Sul, não conseguiu fazer uma

cçurva no sentido Guaramirim/ .

2Blumenau e tombou contra o
, ,

i�barranco. O motorista foi

�tirado do meio das ferragens
2�a cabine ileso, mas o fogo

� r;iniciado na parte elétrica do

l')gainel alastrou-se rapidamente
?,Jilor todo o caminhão, chegando
3� carreta baú. A carga, formada
'l4ílor aparelhos de informática,
C(�naterial hospitalar e outros não
r;(dentificados pelos bombeiros,
era altamente inflamável.
Devido ao movimento de
bombeiros a rodovia foi

,

•
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PAVILHÃO DAS ETNIAS
Diversas atrações reunindo dança, artesanato,

história e muita comida típica.

11 CORREIO ECONÔMICO.
•

Desemprego
o desemprego nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) subiu para
10,4% em junho. O resultado representa uma alta de 0,2 ponto
percentual na taxa de desocupação em relação a maio (10,2%) e :
de um ponto percentual em relacão ao mesmo mês do ano '

. ,

passado (9,4%).0 contingente de desocupados, de 2,3 milhões,
ficou estável em relação maio. Entretanto, na comparação com

junho de 2005, foi registrada alta de 14,1 %, ou seja, um aumento
de aproximadamente 289 mil pessoas procurando trabalho.A

pesquisa revelou que, em relação a maio, foi registrado aumento '

, .

.

na taxa de atividade (56,8%) de 0,5 ponto percentual. Este avanço
na atividade é conseqüência, principalmente, do aumento

significativo, observado pela primeira vez este ano, no

contingente total de ocupados. De maio para junho deste ano,
foram gerados aproximadamente 170 mil postos de trabalho no

total das seis áreas pesquisadas, o que representa um aumento
na população ocupada em torno de 0,9%.

• •

Moradores saíram às pressas levando móveis, roupas e eletrodomésticos

mentos. O Corpo de Bombeiros
de Guaramirim contou com o

auxílio de várias unidades de

Jaraguá do Sul, devido à intensi

dade e dimensão do incêndio. Os
funcionários da empresa, auxilia
dos por populares e bombeiros,
conseguiram salvar vários móveis

que estavam no depósito e isolar o

interditada, causando filas de
mais de cinco quilômetros nos

dois sentidos da rodovia. O
trecho foi liberado só no início

da noite.
Os mesmos motoristas que

retiraram Aramis do interior da
cabine acionaram os bombeiros
de Massaranduba. Ao chegar no
local, observando a dimensão do

fogo, os bombeiros chamaram

reforço de Guaramirim e Jaraguá
do Sul. Rapidamente, três

viaturas e oito homens estavam
combatendo as chamas, que ao

invés de apagarem, aumen

taram. Quase duas horas após o
início do fogo, ainda haviam
chamas e muita fumaça saindo
do interior da carreta-baú. Após
a chegada de mais dois cami

nhões-tanque de Jaraguá do Sul
•

e cinco

. bombeiros, o incêndio foi
controlado. "Tudo foi muito

rápido. De ummomento para o

local, para que as chamas não

chegassem à loja. Segundo teste

munhas, que preferiram não se

. idenríficar, o fogo iniciou após um
estrondo. "Foi um barulho tão

forte, que eume assustei e vim para
a frente de casa ver o que estava

acontecendo. O fogo já havia

começado, ai eu liguei para a PM,

que acionou os bombeiros", conta
.

uma mulher, vizinha do local, que
pediu anonimato. Mais de SO
homens das guarnições de bombei
ros de Guaramirim e Jaraguá do

Sul, auxiliados por policiais
militares, se empenharam ern

combater o fogo. Toda a comuni

dade de Guaramirim correu para
o local atraída pelo clarão das
chamas. Um caminhão-pipa da

prefeitura também foi utilizado

para fornecer água. O trânsito da

BR-280, em frente ao local, ficou
lento, causando um grande
engarrafamento, controlado por
PMs e policiais rodoviários
federais. O fogo foi controlado por
volta de 21 horas. Somente 110je
os proprietários da empresa vão

fazer um levantamento do pre

juízo, além de providenciar a

verificação na estrutura do prédio.
Os moradores das quitinetes que
ficam no andar térreo do imóvel
incendiado não sabem quando, ou
se, poderão voltar.

,

:Fogo em carreta-baú movimenta bombeiros e fecha rodovia SC-413
�

. .

CESAR JUNKES

Bombeiros tiverammuito trabalho para apagar o fogo no caminhão

outro, perdi o controle do

caminhão, ele tombou, o fogo
começou e se alastrou por toda
a carreta. Não sei bern o que
aconteceu", disse o motorista,
que vinha de Campinas/SP com

destino a Caxias do Sul/RS.
"Nem sei direito tudo o que tem

na carga, mas pelo jeito, é

material fácil de pegar fogo",
informou, pouco antes de ser

. levado ao pronto-atendimento
de Massaranduba para tratar um

. J .
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\
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POSITIVO - matutino/noturno
ACE - matutino/noturno
SOCIESC I TUPY - noturno

ENERGIA/EXATHUM .

•
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II INDICADORES ECONOMICOS

,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2.189 2,191 " COMPRA VENDA

PARALELO 2.307 2,400 It 2,778 2,780
•

2,152 2,288 PESO (Argentina)
,!:URISMO "

•

0,711 0.711

pequeno corte na perna direita,
,

que ocorreu na saída da cabine.
"Eu só escutei o barulho dos

freios, quando olhei pela janela
o caminhão já estava

tombando", disse o agricultor
Hilber to Sievert, que.mora
poucos metros para frente do
local onde o veículo tombau.

Segundo q testemunha, é

comum acidentes naquele
trecho da rodovia, que é tem

curvas fechadas e grandes
desníveis entre a pista e o

acostamento. Segundo Sievert,
o incêndio no interior do
caminhão começou poucos

I,

minutos após o tombamento.
"As labaredas chegaram na

altura dos fios de luz. O telefone
nem funciona mais, parece que
a caixa de distribuição der

reteu", conta. (CB)

Rend�
O IBGE revelou, também, que
pelo quinto mês consecutivo o

rendimento médio real habitual
da população ocupada
apresentou crescimento.
Estimado em R$ i .033,50, este
indicador registrou variação de

0,5% em relacão a maio. Em um
. ,

ano, o poder de compra da

população ocupada cresceu

6,7%. No mesmo período,
cresceu em 296 milo
contingente de trabalhadores
com carteira de trabalho
assinada no setor privado nas

seis regiões pesquisadas. Este
contingente aumentou cerca de
3,7% em relação a junho de
2005.

Segmentos
N.o agregado das seis regiões,
nenhum grupamento de
atividade apresentou aneraçao
significativa na comparação
com maio último. Entretanto, na
comparação anual, destaca-se o

desempenho do grupamento de

'Serviços prestados à empresa,
aluguéisi atividades imobiliárias
e intermediação financeira, que
apresentou crescimento de
7,7%. Em relação a maio de
2006, foi observada estabilidade
em todas as regiões. No
confronto com junho de 2005, .

três regiões 'metropolitanaf
apresentaram alteração neste
indicador: Recife (de 9,6% para
15,4%), Rio de Janeiro (de 6,9%
para 8,8%) e Porto A'iegre (de
7,1% para 8,2%).

,

Na ativa
o IBGE estimou ainda um

contingente de aproximadamente
39,6 milhões de pessoas em

idade ativa (pessoas de 10 anos

ou mais de idade) para o conjunto
das seis regiões metropolitanas.
Em relação a maio, a estimativa
ficou estável, mas na

•

comparação com junho de 2005,
o aumento foi de 2,0%, ou seja,

J urn acréscimo de 789 mil

pessoas em idade ativa. Na
análise por sexo, constatou-se
que as mulheres representavam,
em junho, a maioria da população

,

em idade ativa (53,4%), enquanto
os homens, 46,6%.

•

Fusão adiada
o grupo alemão Siemens adiou
ontem a data prevista para a

criação de uma empresa comum

com a finlandesa Nokia no setor
de telefonia fixa e móvel."A

transação deverá ser concluída
no mais tardar no segundo
trimestre do exercício 2006-

•

2007", destaca um comunicado
do grupo de Munique divulgado.
ontem por ocasião de seus

resultados trimestrais. Levando
. em consideração que a Siemens

,

tem um exercício diferente, o

prazo deve ser antes do final de

março de 2007.Durante o anúncio
da operação em junbo, a
Siemens havia manifestado o

desejo de concluir a operação até
o final de 2006.A nova empresa
deve administrar infra-estruturas
de redes para os operadores de

.

telefonia fixa e móvel.

.

.

•

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA • 36.887 0.80",1,
It DOW JONES (N. York) 11.100 -002%

It MERVAL (B. Aires) 1.681 :030%
• NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39%

.

'

•• POUPANÇA
0,722

• ,CUB. junho
R$894,85

•

transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

Ligue: 3370-4888/9184-9988 com Luciane

•
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• OCORRENCIAS POLICIAIS
\ ! '

"'-Incêndios
Os Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul atenderam duas
ocorrências de incêndio na quarta-feira. A primeira foi por volta
das 17h na Rua Exp. Ewaldo Schwarz, Bairro Amizade, onde
foram utilizados 4.000 litros de água para apagar o fogo que se

formou em uma mata. No segundo incêndio, registrado às
21 h30min, foram necessários 500 litros de água para apagar o
fogo formado em um mata na Rua Leocadio Cardoso da Silva,
Bairro Barra do Rio Molha.

Pela Internet Furto de
bicicleta II
Foi furtada uma

bicicleta Monark,
modelo Tropical de
cor rosa escuro, com
cestinha. A bicicleta
não estava trancada e

já tinha oito anos de
uso. O furto
aconteceu às 9h .�
quarta-feira. A
bicicleta estava
estacionada em a

Loja Jaraguá Material
de Construção, na

. Rua José Teodoro
Ribeiro, Bairro Ilha da

Figueira.

. ,

Em registro na Delegacia de

i Polícia de Jaraguá do Sul,
r _

consta que a empresa
I Transpézia foi vítima de furto

em conta bancária do Banco
, BESC, onde é correntista. Os

débitos foram feitos a partir
do dia 25/07 via on-line e

•

verificou-se um prejuízo de
aproximadamente R$
4.800,00.

I
I

Queda de moto
o motociclista P.B., 18 anos,
sofreu lesões leves em

acidente de trânsito na Rua
João Plan incheck, por volta
das 17h de quarta-feira. Ele
estava esperando o

semáforo abrir quando um
" l

verculo Verona, de cor azul,
em alta velocidade colidiu
com a traseira da sua moto
Honda CG/Titan, placas
MDJ.-1372, ocasionando o

acidente. Na queda o

motociclista ficou ferido nas

pernas, nos joelhos e nos

braços. O condutor do
Verona fugiu.

Prejuízo
o Salão de
Cabeleireiro Rache,
na Rua Emílio Carlos
Jourdan, Bairro
Centro, foi arrombado
no feriado do dia 25.
Os bandidos furtaram
vários produtos l

utilizados no salão de
beleza, entre eles: <'

três secadores, duas
pranchas de

\ .. \ ".

,

I

Furto de jóias
Foram furtadas várias jóias
de uma residência
localizada na Rua Leopoldo
Mahnke" Bairro Centro. Os

o ..
bandidos levaram um

,

conjunto com par de brincos
c I . .:
,- /

e um colar de ouro e pedras,
Ul1

no valor de R$ 3.000,00, um
or anel de brilhantes e ouro no
5 �, valor de R$ 1.000,00, uma

pulseira masculina e uma

II i, feminina de ouro. O furto
-(" aconteceu na tarde de terça
o;" feira.

cerâmica, um

aparelho de

depilação, duas
máquina de corte de
cabelo, uma estufa

.
esterilizadora, 200
tubos de tinta de
cabelo, dois kits de
escola progressiva,.

.

30 escovas de
cabelo, além de uma

TV 14 polegadas e

uma cafeteira.

Preso
o Sr. T.D.R., 42 anos,
foi preso na madru
gada de ontem por
dirigir sob efeito de
álcool. A polícia foi
chamada para atender
uma ocorrência na

Rua Cel Procópio
Gomes de Oliveira,
chegando lá encon

trou o veículo VW/Gol,
placas DKY-1311 de
Guarujá - Sp. com o

condutor T.D:R.
embriagado, o mesmo

foi levado a Delegacia.

I ,

L, I,
....... �. )

()r" Cada coisal
'1r::

,

Furtaram um botijão, de gás
-I t de cozinha de uma

eu. residência. O furto

(' aconteceu na Rua Osni de
, .

1:.. o Souza, Bairro �OãO Pessoa,

e:
nessa terça-feira.

Jjl ,

Furto de bicicleta I
.(.) ,.-

oi, A bicicleta Monark, modelo

'o I Tropical de cor violeta foi

oJ furtada na segunda-feira. A
5;'

bicicleta estava em frente a
00 Doce Mel, na Rua Exp.
,ri,' Antônio Carlos Ferreira.
Of
L_ �

sf.'
00,•• FALECIMENTOS
OI�''�------------------------------------------�

s (_' Faleceu às 23:00h do dia 26/07, a senhora Maria Olga Pelens, com
oI, idade de 61 anos.O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora

Aparecida e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.

O CORREIO DO POVO

ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC

Espaço de vivência de jogos, brinquedos e

brincadeiras tradicionais e contemporâneas a partir
do resgate da memória lúdica da região do Vale do

Itapocú. Diversão e cultura para toda a família.

,

�

'FUGA: CRIMINOSOS FORAM ENCONTRADOS EM SAO FRANCISCO E NO PARANÁ
•

DAIANE ZANGHELINI

� Quatro deles fugiram
depois de matar um

policial e ferir
outro, em Enseada

I

"

}ARAGUÁ DO SUL - Seis
,

bandidos que integravam o

grupo responsável pelo assalto ao
Supermercado Angeloni, na

manhã de quarta-feira, foram
presos na tarde de ontem.

Quatro deles fugiram para o

Paraná depois de matarem a tiros

o soldado Carlos Custódio Pires

Padilha, 42 anos, e ferir o policial
Jair Francisco Arins, na praia da
Enseada, em São Francisco do

I

Sul. No supermercado, duas

pessoas renderam os funcio
nários e realizaram o assalto,
enquanto uma terceira dava
cobertura do lado de fora.

Dois criminosos foram
localizados em uma casa em São
Francisco do Sul, onde foram

guardados os eletroeletrônicos
roubados do supermercado, além
de ferramentas como furadeira e

serra. Os outros quatro foram
achados em São José dos Pinhais

PF apreende IR
}ARAGUÁ DO SUL - A Polícia

Federal realizou ontem a

"Operação Zapatta" emJaraguá
do Sul e apreendeu R$ 500 mil

provenientes de tráfico de

drogas e lavagem de dinheiro,
depositados no Banco

�

Santander (Centro) através de
contas-corrente de pessoas que
reside-m no município. A PF

.

não divulgou os nomes e nem

quantos correntistas estão

envolvidos no esquema, e

informou apenas que as

investigações prosseguem em
,

segredo de justiça.
Após deixar o Santander, a

Polícia Federal foi à Caixa
Econômica Federal para o

depósito dos 500 mil à Justiça
Federal. A "Operação Zapatta"
começou há cerca de dois anos '

no México, para investigar a'
. . - ..

maior orgamzaçao crrrnmosa

daquele país: o Cartel Juarez. O
grupo é 'responsável pela
remessa de toneladas de
cocaína para os Estados Unidos
e arrecada mensalmente cerca

de R$ 200 milhões.
Na semana passada, o

empresário Roberto Carlos

Castagnaro e seu sócio, Ernesto

•

,

direção a Garuva, onde o carro

foi abandonado. Lá eles furtara�
um caminhão e, mais adiante,
um Golf, e seguiram patlJ.
Curitiba. Um dos integrantes dp
grupo mora em Jaraguá do Sul e é

conhecido como "Rocha",
enquanto os demais integrantes

,

do grupo são de Joinville. -l

"São pessoas que provável-
A. .'". 1

mente tem expenencia em ar-

rombar cofres e caixas eletrôni
cos e que devem atuar em todo .

,

dEd'" ,i
Norte o sta o , comenta ,o

delegado de Polícia Civil, Uriel
,

Ribeiro. Ele não descarta a

possibilidade de o grupo sé!

responsável pelo assalto aos

caixas eletrônicos da Unerj, de
,

onde foi levado aproximada.
mente R$ 47 mil, há cerca de

,

dois meses. Com os integrantes
que estavam no carro foram
encontradas uma metralhadora
e pistolas, mas a quantidade de
armas não foi divulgada. Até o

fechamento desta edição, dois
[.

estavam presos em São Francisco
do Sul, quatro estavam sendo
levados para o Presídio de
joinville, e um ainda não tinha ;1

•

sido localizado.

Delegado não descarta possibilidade do grupo terarrombado caixa na Unerj
(PR), para onde a quadrilha se

. deslocou após atirar nos policiais.
Os policiais Carlos e Jair ,

realizavam inspeção em uma

Zafira, no posto da Polícia
Rodoviária Estadual de Enseada,

,

quando os ocupantes atiraram.

Carlos foi atingido por uma bala
na cabeça e morreu na hora.
Outro tiro atingiu jair de raspão,
mas ele foi submetido a uma

cirurgia no Hospital Dona

Helena, na tarde de ontem, e está
fora de perigo. Carlos era policial '

rodoviário há 20 anos e tinha
dois filhos - um deles fazia curso
em Jaraguá do Sul para ser

policial.
'

Conforme informações da
Polícia Rodoviária Estadual de

[oinville, os bandidos que
estavam na Zafira seguiram em

,

c

500 mil de quadrilha mexicana no banco Santands
PIERO RAGAZZI OE FREITAS

,

,

"
,;
_,

,

,

, '�

.,.

. �

Operação "Zapatta" mudou a rotina no Centro da cidade, nome dos jaraguaenses não foram dIvulgados

( )1

Plascencia San Vicente, foram.
detidos pela Polícia Federal,
acusados de lavagem de dinheiro.
Mais conhecido como

"Mexicano", Ernesto também é

acusado de lavar dinheiro do

tráfico de cocaína do México para
os Estados Unidos. O sócio

Roberto Carlos é advogado e

proprietário de cinco

empreendimentos em Santa

Catarina, e administrava o Ibiza e

o Avia Napa (em Balneária

Camboriú) e o Warung Beach
Club (ern Itajaí), um dos mais
badalados clubes eletrônicos do
mundo. Atualmente, os dois estão
presos em Curitiba.

CI

fI
,

eJ

,

'.
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ENFIM, A VITÓRIA: E DE VIRADA
,

,

JULIMAR PIVATTO craque Falcão,
Na partida de ontem, contra o

Umüarama,' a Malwee começou
melhor, mas acabou sofrendo o gol'
aos 7'06", Rude aproveitou o bate
rebate na área e tocou de

,

calcanhar para fazer 1xO para o

time da casa, O primeiro tempo
foi muito equilibrado e faltou

•

(.- Valdin, Jonas e

'[Leco marcaram os
c

�gals da vitória
. '

,por 3x1 no Paraná -

,

9
" UMUARAMA (PR)!JARAGuÁ

,

po SUL - Era tudo que a Malwee
1"

precisava para voltar a respirar e
. fontinuar com chances na Liga
Nacional de Futsal. Uma vitória
"

de virada, com o time mostrando
·1

garrao tempo todo e não deixando
, ,

) de se entregar por um minuto,
(). -

.Mesmo saindo atrás do placar,I"·

'soube ter calma e aproveitar as
J)

,oportunidades de finalização.
Amanhã o time jaraguaense joga
,I( ..

em Petrópolis, às 15h45, com
�l
transmissão da Spar1V. Para esta

" (

partida, o treinador Fernando
. �)Ferretti contará com a volta do
p.... .

.

. ,

pontana para os jaraguaenses
,

empatarem. As emoções ficaram
guardadas para o segundo tempo,
principalmente nos dez minutos

finais. Com dez minutos, [onas
chutou na trave e, na seqüência,
Dimas perdeu na carà do gol. Aos
12'04, depois de tanto insistir, a

Malwee chegou ao empate com

Leco. Doisminutos emeio depois, '

Jonas limpou a jogada e chutou
forte para virar o placar. O terceiro

gol saiu numa roubada debola de

Augusto, que tocou para Valdin
fazer um belo gol depois de jogada

rll

f{ Col.
:;f· 1,° John Deere 5 8
li. 20 Carlos Barbosa 5 8
oi ,30 Umuarama 5 e, 7

�f 4°; São Bernardo 5 7

jJ 5° Petrópolis 5
'

6
I,j 6° Malwee 5 6

Time J PG V E DGPGCSG GA
•

22119 '12 7 1.58333
2 2 1 13' 12 1 1.08333

•

2 l' 2 13 12 1 1.08333
2 1 2 10 11 -1 0.909091
2· O 3 17 21 -4 0.80952

,

2 O 3 10 14 -4 0.71428

, .

°IMaurício Berti fala sobre a

1\ }ARAGUÁ DO SUL - A perda equipe jaraguaense) também

tJ'",do título da 6' Olesc ainda não ligou e ouviu a mesma

�'foi esquecida pela equipe de promessa. Acreditamos na
�\.

�futsal feminino de Jaraguá do palavra dele", explicou o

7"·Sul. O time foi punido por treinador.

�\causa de problemas com a. .Ele também eximiu a FME
�itransferência com a camisa 10 (Fundação Municipal de
�;Jéssika, que veio do Mato Esportes) de Jaraguá do Sul de

,

Grosso do Sul e foi registrada qualquer culpa, ao contrário do
. ,

no time jaraguaense no mês de que chegou a ser comentado.

�aneiro, enquanto a Fesporte "Transferência de atletas é uma
" l \

�\exige que o atleta que vem de. coisa que vai do clube para a

�outro Estado deve estar Federação e então para a,
inscrito até o dia 31 de Confederação", afirmou Berti.

�dezembio �� ano anterior ao "O meu erro foi' �e ter me

Ida competiçao. preocupado demais .corn os

� . Ontem, o técnico Maurício treinamos e esquecido de

�erti, explicou os motivos do verificar a parte burocrática. Eu
1o{.,iI( -

�acontecido. Não se eximiu da só soube que ela estava irregular
�culpa, mas também disse que a no dia do julgamento. Não faria·

�FCFS (Federaç_ão Catarin�nse na�a de má fé", justifi�ou-se. O�.dê Futsal) nao cumprru o treinador falou também que o

��\prometido: "Liguei para o fato só serviu para 'unir ainda
presidente da Federação (na

.

mais o grupo, que vai disputar o
• •

época, Hans Werner Hackradt) regional dos Joguinhos Abertos
(-ino dia 23 de dezembro e ele na semana que vem, mas sem'

d.confírmou que havia enviado [éssika, que só deve jogarnos [asc,
ei.o fax para a Confederação, "Agora é a hora de dar a volta
(,i pedindo que a transferência por cima. Nada melhor que uma
(Jf venha com data de 2005. O '. família, que é este grupo, para dar
Acássio (Torresani, auxiliar da forças", avaliou.

,

•

• ANTONIO ROBERTO)HUMORAMA ILUSTRADA

Ij,
,.� FUTSAL

. �

W - � )""'" �""-' "'.
-,'

�;::
"" '_'_

, 1- -.'"
- "

-.;;;; c1::;; o;

-

t:-,'

�;;;;0� ea ,�
.

_w .;y' __
. '

tece (8) marcou o primeiro gol da virada da Malwee em Umuarama
,

individual. O Umuarama ainda
tentou com o goleiro-linha nos

últimos minutos, mas não
. conseguiu evitar a derrota.

Para o camisa 13 Valdin, a

• •

J.W.portq.fl,t� i para h9,n��gl.\lJ;l,ll,9�\a
vitória. Agora é botar a cabeça no
travesseiro e começar a pensar no

Petrópolis", comentou. O fixo
Chico também valorizou o

resultado. "Estamos nos dedican
do desde o começo da Liga, mas os
resultados não vinham chegando.
O time lutou muito hoje 'e

. , . ,

vitona mostra que o grupo esta

unido, mesmo depois das

dispensas. "Começamos bem, luas
tomamos um gol numa falha. Não
desistimos e o segundo tempo foi

,

conseguiu a vitória", afirmou.

Jaraguaenses conquistam ouro e

bronze nos Jogos Universitários
"''it'! "",IAA_" '"

i'i

Karina Kanzler levou o ouro na competição em Brasília

. }ARAGUÁ 00 SUL - Karina
.Kanzler eVanessaEngelmann, da
Faculdade Jangada, foram os

destaques da Seleção Catari
nense que conquistou o primei
rolugarnoxadrezdosJUBs (logos
Universitários Brasileiros). Com
ouro e bronze, respectivamente,
as duas ajudaram Santa Catarina
a superar Rio Grande doNorte e

Goiás ria colocação geral da
modalidade. A prata ficou com

outracatarinense,JoanaGarcia, da
Uniplac de Lages. Com o ouro,

Karina conseguiu tambérri a vaga
para oUniversity, naNigéria, que
sâo os Jogos Universitários
Mundiais. A luta agora começa

atrás de patrocínio, para aenxadrista
.

•

disputar, pela segunda vez, uma

competiçãomundial.Aprimeira foi
•

no ano passado, no Mundial da

França. "Já dei entrada nos papéis
do Bolsa Atleta, que já é alguma
ajuda, porque competir, sem apoio
não tem como", comentou Karina.

A atleta também comemorou

o resultado, principalmente
depois de começar o ano com um

, desempenho abaixo do esperado.
"Depois que conquistei o

Estadual Sub-20 e a fase estadual
dos Jogos Universitários, tudo
começou a melhorar. Acho que'
vou chegar bern no Mundial",
comentou a-enxadrista.

PAVILHÃO DOS NEGÓCIOS
Encontre produtos e serviços para cadatipo de negócio.

• LINHA DE FUNDO
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. Varzeano
Sem data para reiniciar ou para se decidir o futuro do
Campeonato Varzeano de Futebol.· Parado na justiça, o caso

está agora com o TJD da Federação Catarínense de Futebol,
que está analisando o caso. O coordenador de eventos da FME
de Jaraguá do Sul, Cláudio Tubbs, disse que agora depende da I
FCF e que a Fundação pediu as vistas para saber em que pé está I

ad situalÇbão. O camdpeonba�o foi parado por caluS�f?e u� rf�culrsdo _ i
os cues, que esco riram um erro na c assi icaçao Ina a !

segunda fase, quando foram invertidas as posições do Grupo I

M. Farmareis terminou em primeiro e JJ Bordados em segundo,
mas o correto seria o contrário.

Inter fica no OxO e precisa
,

vencer para' ir à grande. final

Estadual
O time de futsal feminino

viaja hoje para
Concórdia onde participa
do turno da segunda fase
do Ca�eonato Estadual
Sub-17. Além do time da

,

casa, a equipe Raumak/
Wifer/O Boticário/
Malhas Mohr enfrenta
também Brusque e

Balneário Camboriú. O
returno da competição
será em setembro, em

Jaraguá do Sul.
/., , "� j
. ,.

Sub-20
Neste fim-de-semana, a,

equipe Malwee/FME
sedia o turno da s- fase
do Campeonato Estadual

.

Sub-20 de Futsal
Masculino. Hoje, às 20h
no Parque Malwee, o

DA REDAÇÁO -' O
Internacional empatou por OxO
com o Libertad, do Paraguai,
ontem à noite, em Assunção, e
precisará vencer no Beira-Rio

para garantir vaga na final da
Libertadores da América após
26 anos de jejum. A única vez

que o Inter foi à final da
Libertadores foi na edição de

1980, contra o Nacional do

Uruguai, e perdeu.Umnovo OxO
leva a decisão para os pênaltis.
Qualquer empate com gol
classifica o Libertad. .

Mesmo armado com três
,

zagueiros e três volantes, o Inter
levou pequena desvantagem na

posse de bole no início do jogo.
.

Ainda assim, conseguiu por .em
risco a defesa do time da casa.

Aos .11 minutos, após fala da
defesa paraguaia, Rafael Sobis
dominou, limpou Hidalgo e

bateu. A bola tocou na trave e

saiu pela linha de fundo.
O Interjá tomavaconradojogo,

com o Libertad, finalmente,
assustou. E muito. Aos 35, num
chute rasteiro de Guifiazu, a bola
bateu na trave com Clêmer

.

time do técnico Renato
Vieira enfrenta Lages.
Amanhã mais duas

partidas no mesmo local.
Às 10h joga contra a

Unisul e às 16h30 contra

Chapecó.

Na rede
Dois jogadores da
Malwee lançaram,
recentemente, um site na

internet. O camisa 15
.

Chico (www.chicofutsal.
com.br) e o camisa 8

I. �4',',,\

Leco (www.lecofutsal.
com.br) já têm disponí
veis seus endereços na

grande rede. Lá o

torcedor poderá encontrar
as biografias dos atletas,
além de dados e opiniões
de cada um sobre as

partidas.

,

,
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rendido. No rebote, cruzamen o

da esquerda para López qu ,

sozinho na área, só não marc u

porque o goleiro colora o

interveio e salvou a equi e

brasileira. I
, O segundo tempo foi bem pibr
que o primeiro. O clima mb-

,

dorrento da partida foi quebrado
,

apenas quando. o auxiliar �e
arbitragem precisou ser atendido

pelosmédicos após ser atingido pbr
,

um objeto jogado das arqui- .

I

bancadas no momento em que
,

JorgeWagnerbateriaumescanteio,
, ; .

aos 17 minutos. Aos 24, Rafael
,

Sobis bateu do bico da área
buscando o ângulo. A bola passou

• •

perto e assustou ogoleiro paraguaio,
Os cinco minutos fíne]s,

contudo, reservaramemoções.Aos
I

40, o Libertad deu outro grande
susto na torcida colorada. Riveros
acertou uma pancada de prímeíca,
de fora da área. A bola pegouJho
travessão, depois nas costas de
Clemer, e saiu rente à trave. Aos

43, Jorge Wagner bateu escan�eio
com efeito. Gonzaléz saiu de soco e

jogou para trás, quase marcando
.

)
Icontra.
,
I
-

/ ,
;
,

I .
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DE'MORA: MUDANÇAS NAS RESOLUÇOES TRAMITAM DESDE 2001

O CORREIO DO POVO
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KELLY ERDMANN

.. Agora'não tem mais

prorrogação: Anvisa
obriga mtormações
de nutrientes e kcal

]ARAGUÁ 00 SUL - Quem for
até um supermercado a partir de
terça-feira, dia 1° de agosto, vai

poder exigir mais informações
nutricionais 'dos' produtos

/

alimentícios que comprar. E que
entram em vigor duas resoluções
da Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) com o

objetivo de uniformizar os rótulos
vistos nos países do Mercosul

(Mercado Comum do Sul), no
qual o Brasil é integrante, ao lado
q� Argentina, Uruguai, Paraguai
e Venezuela.

As mudanças vêm sendo
discutidas desde 2001, mas, só

agora o prazo de adequação
, .

encerra e a indicação é que ele não
será, prorrogado novamente, ao

contrário do que aconteceu
naquele ano. Para os clientes, as
modificações trazem três pontos
básicos. Primeiro, as embalagens
de alimentos devem ter, em local
visível, o valor energético e as

informações dos seguintes
nutrientes: c-arboidratos,
proteínas, gorduras totais,
saturadas e trans, fibra alimentar
e sódio.

A segunda obrigatoriedade é

que as empresas fabricantes
declarem a quantidade de porção
do alimento em grama ou

mililitro, e ainda, em medidas
costumeiramente utilizadas em

casa, tendo como base utensílios
domésticos (colher, xícara etc). A
última alteração diminui a base
diária de quilocalorias de 2500

para2000.
Segundo a fiscal do Procon de

]ARAGUÁ DO SUL - Quem
admira o trabalho feito por
artesãos, tem uma opor
tunidade de ver e comprar arti-

'

gos de decoração, roupas e

acessórios durante a 1 a Feira
Brasil de Artesanato. A mostra

,

, é a evolução do projeto "Agosto
Para Todos", realizado por

quatro vezes em anos anteri

ores, e vai ser aberta na próxima
,

'

terça-feira, 1 ° de agosto, no

•

PIERD RAGAZZr DE FREITAS

, ,

W.'

",íI�\.
,

Consumidora aprova medida, mas diz que sucos deveriam trazer no rótulo nível de acidez

Jaraguá do Sul, Cristiane

Stammerjohann, estas resoluções
da Anvisa auxiliam principa
lmente as pessoas que, por motivos
de dietas especiais, necessitam de
um nutriente específico e

precisam fugir de outros. ;'Elas
podem consultar, a tabela e

'escolher qual alimento comprar",
explica.

Para quem costuma fazer isso,
como Lilian Martins" as

, adequações serão bem vindas. A
consumidora comenta que ainda
faltam itens em alguns rótulos e

os efeitos negativos são vistos

dentro de casa. A sugestão de
Lílian é que os fabricantes de sucos,
por exemplo, adotem medidas

para especificar também o nível
de acidez existente em cada

produto comercializado.
De acordo com a cliente Eliete

U tpadel, que normalmente
verifica as tabelas nutricionais dos

Parque Municipal de Eventos
de Jaraguá do Sul.

'

São 77 estandes ,

a

disposição dos visitantes
,

durante cinco dias, no pavilhão
" I

"p,:'. Na lista de expositores
estão representantes dos

municípios catàrinenses de
, ,

Joinville, Itajaí, Blurneriau,
Penha, Criciúma eJaraguá, e da
capital do Estado do Paraná,
Curitiba. Eles trazem à feira,

1

alimentos, é necessário colocar à

disposição dos compradores todas
as informações possíveis. "Quanto
mais, melhor", enfatiza. Com
opinião semelhante, JoãoNicoselli
diz que os fabricantes devem

divulgar os ingredientes utilizados,
fato já visualizado por ele
atualmente.

O consumidor que não

concordar com alguma tabela
nutricional ou não a encontrar em

determínadas embalagens, pode
procurar a Vigilância Sanitária ou
o Procon para reclamar. Como
salienta a fiscal Cristiane

Stammerjohann, cabe a ambos
vistoriar estes dados. Os telefones
dos dois órgãos são, respecti
vamente, 3372-8400e 3275-3237.

•

Feira Brasil Artesanato começa na' próxim'a semana com variedade qe produtos e atrações

•

FABRICANTES
Estima-se que grandes redes de supermercados, como Pão de Açúcar,
Sanae, Carrefour e Wall Mart, tenham qUE) investir de três a cinco
milhões de reais para seguir as resoluções da Anvisa. Em Jaraguá do

Sul, segundo alguns representantes de indústrias locais, não há receio
quanto às alterações.

'

Conforme explica Alessandro Janke, responsável pelo departamento
de Marketing da Urbano Agroindustrial, indicar os nutrientes, os valores
calóricos e alterar a base diária de quilocalorias nas embalagens não
causou prejuízos à empresa. Ele comenta que as modificações devem
trazer problemas aos fabricantes de alimentos que têm na lista de

ingredientes, alguns compostos não naturais. Isto porque, quem
consultar as tabelas poderá saber efetivamente o que vai consumir.

prod u tos variados e que

prometem ter valores de venda
mais acessíveis do que no

comércio tradicional.
, Além disso, quem for até o

Parque de Eventos até o

domingo, dia 6 de agosto, pode
ver apresentações culturais no

palco do pavilhão "C", que
também vai servir de praça de

, ,

alimentação. Na terça-feira,
entre às 16h e 22h, ocorre o

Mercado do Agricultor. Para a

quarta-feira, a programação
musical inicia às 19h e segue
até por volta das 21 h. Na

quinta-feira, é a vez, de grupos

jaraguaenses mostrarem a arte

da dança, a partir das 19h. No
dia 4, sexta-feira, acontece uma

tarde dançante para a terceirr
idade, das 14h às 17h, e às

18h30 tem Noite da MPB.
No final de semana, a feira

•

'j

. ,

•

DIA SORV
,

DistribUição grablita de sorvete para as

crianças durante o dia 19 de agosto.

Primeira onda de frio de julho
deve chegar ao norte de se

]ARAGUÁ DO SUL - As

temperaturas devem cair a partir
,

/

deste final de semana. E que uma
massa de ar polar entra no Estado
e traz o clima esperado desde o

início do inverno. A expectativa
é que os próximos dias sejam os

mais frios do ano, com

telmômetros marcandomínimas
de 10° C, acompanhados de
momentos de céu nublado.

Conforme explica o

meteorologista Alessandro

Barbosa, da Universidade de

[oinville (Uníville), hoje, o

/
amanhecer vem com nuvens que

possivelmente trazem pancadas
de chuva ao longo do dia. A
instabilidade segue até amanhã,
sábado. No domingo à tarde, o

,

tempo limpa e o frio chega à

região de Jaraguá do Sul. As

temperaturas não ultrapassam os

16° C, segundo especialistas. Na

•

segunda-feira, 31, o tempo
continua firme, mas abre espaço
à chuva prevista para terça-feira,

,

Para quem pensa em deixar a

cidade e rumar em direção ao

litoral hoje ou amanhã, há
indícios de que o mar fique
agitado, ocasionando ressaca. As
ondas podem chegar a 4,5 metros

de altura, em alguns locais. No
Planalto Sul, a indicação é de
geada, commínimas atingindoos
cinco graus negativos.

De acordo com Barbosa, os

cinco a dez milímetros de chuva
estimados para este final de
semana ainda não resolvem a

situação de estiagem que

compromete Santa Catarina,
Para ele, a quantidade de água

.

vista nos rios só volta à

normalidade nos meses de
•

setembro e outubro. (Kelly
Erdmann) •

DIVULGAÇÃO
,

, �
,

•

"

,

Jaraguaenses devem se preparar para enfrentar o frio nos próximos dias

conta corn a parceria do Sese

(Serviço Social do Comércio)
que leva ao pavilhão "C"
atividades para crianças. Além
disso, no sábado, o mesmo local
recebe grupos de dança
folclórica, às 15h e às 19h. A

programação cultural, do
domingo ainda não está

definida.
A Feira Brasil de Artesa

nato tem entrada gratuita. Os

'horários de atendimento
variam conforme o dia da
semana. De terça-feira a

quinta-feira, os estandes abrem
às 16 horas e, fecham às 22
horas. N a sexta-feira e na

sábado, o público é recebido
entre às 10 horas e às 22 horas.

E, no último dia, domingo, OS

expositores atendem a partir
das 9 horas e encerram a mostra

às 21 horas. (Kelly Erdmann)

_,.c---
-
---
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I NOVELAS
> GLOBO M i 811

Sinhá Moça
Fulgêncio e Justina não se conformam em
não ajudar Rodolfo a libertar a's escravos do
Barão. Sinhá Moça diz a Rodolfo que quer
fundar um reino no quilombo para que os

descendentes de Pai José possam viver.
Sinhá Moça fala para Rodolfo que quercriar
seus filhos no quilombo. José Coutinho e

Manoel planejam montar uma máquina de
beneficiamento· de café em Araruna. O
Barão garante a Cândida que se vingará de
Rodolfo e Sinhá Moça se algum dia voltarem
a Araruna. Ana afirma para Inez que Ricardo

perdeu o interesse por ela. Ricardo dá

atenção a Ana para consolá-Ia. Cândida diz
a Virginia que, se Ricardo lhe convidar para
irao qUilombo mais uma vez, ela aceitará.

� GLOBO - i9H

Cobras e Lagartos
Téo assina a certidão. Ellen rasga o livra de

registro e tem um ataque. A imprensa
registra. Kika rasga o vestido de Ellen, pega
o seu buquê e joga para o povão. Duda
conta para Leticia que Leona pediu para não
servista com ele. Foguinho diz a Ellen que a

escritura é falsa;joga seus casacos e jóias
para o povão. Sandrinha discute com Madá

por causa de Tomás. Téo tenta consolar
Ellen, que promete vingança contra
Foguinho. Foguinho pergunta 'ao fantasma
de Omar como pode ajudar Duda. Duda é

surpreendido por Leona enquanto vasculha
a mesa de Estevão, mas encontra uma

desculpa. Estevão flagra Leona e Duda
, juntos dentro de um carro à venda na Luxus.

� GLOBO - 21J-1

Páginas da Vida'
Diana conta' para alivia que é vizinha de
Nanda. Bira confessa para Tide que o que
fez com Greg não foi acidental. Greg diz a

Tide que o melhor que tem a fazer é pedir
demissão. alivia convida Nanda para fazer
uma aula de hidroginástica na piscina da
casa. Helena comenta com Selma que
pretende fazer um jantar em sua casa para
comemorar seus 25 anos de formada. Anna
descobre a caixa de guloseimas que Giselle
esconde no armário e a obriga a jogar tudo
fora. Marta pega metade dos dólares que
Nanda tem: Giselle diz a Elisa que não vai
entrar no palco. Anna se ajoelha e pede que
Giselle dance. Marta ouve Nànda 'e Alex
conversando e ele dizendo que está muito
feliz com os netos.

,

� RECORD - 20!,

Cidadão Brasileiro
Antonio acorda e vê seu Nestor. Os dois se

abraçam felizes. Antonio fala que chegou o

dia da sentença de Homero e ele pode ser

preso. Homero se despede de Laís e Luiza,
muito triste. Antonio, Cássio, Homero e

Edouard saem para o julgamento de
Homero. Atilio, Dr. Bicas, Américo e Lívia já
pensam em lançar nova candidatura para a

prefeitura. Homero é condenado, mas

Cássio diz que no, dia seguinte já vai

conseguir o hábeas corpus. Edouard não

gosta de saber que Renée está interessada
em Antonio. Luiza vão ao escritório de
Cássio. Marcelo a recebe. Ela não quer ver
Antonio. Antonio espera que ela entre na

sala para vê-lo. Luiza espera Marcelo fora
do escritório. Antonio fica muito chateado.

I
"

�

��COMEMORAÇAO
Completando 20 anos na

Globo, Xuxa vai ganhar da.
emissora uma big festa em

uma casa de espetáculos
carioca, de acordo com a

coluna de Daniel Castro, da
Folha de São Paulo. Um

programa especial sobre a

trajetória da loira, desde
1986, faz parte da

comemoração.

•

------------------ ..........
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��MAIS UM PASSO
Leonardo DiCaprio vai dar um

importante passo: se casar. Mas
, não de papel passado. O ator e a

, f_

modelo Bar Refaeli vão morar

juntos na casa dele, em Los

Angeles. A mudança acontece

logo depois que acabarem as

filmagens de "The Blood

Diamond", estrelado par DiCaprio
, na África do "SuI. SeguQdo a

própria Bar, um dos motivos do

casório é que 'sua mãe, que mora
em Israel, n�o quer verafilha

,

morando sozinha.

��TALVEZ
Durante um evento de

quadrinhos nos EUA,
um dos empresários da
Paramount teria dito

que Tom Cruise seria o

ator ideal para viver o
Homem de Ferro nos ,

cinemas, mais um filme sobre
um super-herói adaptado das
HOs. A previsão é de que o

filme estréie em 2008, e a .

participação de Tom Cruise não
foi confirmada. Um dos

problemas de tê-lo no papel
seria a baixa estatura do ator,
visto que os super-heróis
são, além de fortes e

bonitos, altos .

,
,

� � ENTRE OS 1·0
O canal inglês BBC fez uma
usta com os "50 filmes que
você deve ver antes de
morrer". Entre os dez
'primeiros, está o nacional
"Cidade de Deus", de
Fernando Meirelles. Na
frente de obras de diretores
como Tarantino, Woody

,

Allen, Hitchcock e

Polanski. O primeiro luqar" s

do Top 50, segundo
informações da coluna
Entrelinhas do Estado de
São Paulo, é de

Apocalypse Now, de
Coppola.

. ,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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MATRfCULAS ABERTAS
'VAGAS LIMITADAS

·1«;·;
,

'. <'�"" ,.h'
• ',,<,Curso de De<orClsão e

Desenhos de Interloo'.$

Profissionalizante

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

r

ti PARABENS!
Anjversariantes do dia

Eugenio Maffezzolli

Allan Alves Ruysam

Guilherme de'S. Oliveira
,

Andrei Marcelo Ruysam

Edemar de Oliveira Souza

Guilherme H. Wehrmeiter

Ademar M. Souza

Osni de Andrade

Amarildo Lourenzetti .

Lúcia Steinmacher

Rose M. Reichert

Sávio Vieira
'

Bianca Tomio

Raquel Schuster

Silmara Balsanelli

Valéria Germann

Wanderlei Glatz

� SST - 18!,30

, '-, Rebelde
Celina diz a Rocco que conhece Vick desde

criança e ela nunca se drogou. Raquel diz a

Pascoal que Téo agrediu Gastão porque ele
estava maltratando Josy: Roberta fica
furiosa quando Raquel insinua que Josy tem
notas baixas porque é uma menina de rua e

seu cérebro é limitado. Lupita também fica
indignada e diz a Raquel que ela merece .

•

apanhar por falar sobre o que não sabe.
Dante diz a Lola' que contará quem é sua

amiga secreta se ela lhe der um beijo.
Furiosa, ela lhe dá uma bofetada. Alma diz a

Martin Otávio que descobriu que Otávio
Reverte não existe e exige uma explicação.

� RECORD - 19h 15

Bicho do Mato
Yopanã conta para Juba que achou o corpo
de um homem em um esconderijo na mata.
Juba diz para Tiniá que vai para o Rio. lru e

Yopanã vão 'até a delegacia para falar do
homem morto no esconderijo. Maurinho

pede para Teleco providenciar a remoção do
corpo e diz que o caso ficará com a polícla,
Juba chega no esconderüo com Geraldo e

começa a procurar alguma pista. Juba acha
um rastro de sangue: que some na mata.
Juba deduz que um dos homens conseguiu

"' escapar. Piauí e Brandão caminham em

direção ao avião. Piauí pergunta para
Brandão se ele pretende matar Ana. Juba
liga para Ramalho e pede para ele avisar a

polícia do Rio que Piauí pode ter ido para a

cidade. Maria Elisa e Eduardo discutem.

,

II HOROSCOPO

CESAR JUNKES

Expo Agroindústria
Acontece de hoje até domingo a 1 ° Expo
Agroindústria em Pomerode, com abertura às

19h. O evento será no Parque Municipal de
Eventos, Avenida 21 de Janeira, n? 2150. Em três

dias, a Expo traz em destaque a exposição de

grandes e pequenos animais, com mostra de gado
de .leite e de corte, ovinos, caprinos e eqüinos.
Nos estandes, participam criadores de Pomerode,
Gaspar, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul e
Blumenau. O público confere ainda a exposição
de máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas. No local haverá café colonial, além de

completo serviço de bar e cozinha. Os ingressos
custam R$ 3,00 na sexta-feira e R$5,00 no
sábado e no domingo. Crianças até 10 anos não

pagam entrada. Informações pelo fone (47)
3387 -2626.

Curupira Rock Club
A banda Curitibana, Relespública é a grande
atração de hoje no Curupira Rock Club, em
Guaramirim, a partir das 23h. O show será de

,

lançamento do CD e DVD "MTV apresenta

Relespública". As bandas que abrem o show sâo:

Reino Fungi (joinville) e AI Diaz (Jaraguá do

Sul). O Curupira Rock Club fica 11a Rua João
Sotter Corrêa, nº 523. Ingressos no valor de R$
10,00 nos seguintes postos de venda: em
Blumenau Loja Be Bop Discos, em [oínvílle
Livrarias Curitiba e com os integrantes da banca
Reino Fungi, excursão de [oinville comTiago no

fone 8411-0366, em Guaramirim Loja CD &

Cia, e em Jaraguá do Sul Despachante Cílo e

,
com os integrantes da AI Diaz, Outras

informações no fone 9121-2954 ..

•
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O deputada estadual e candidato a reeleição, Dionei da Silva (PT), e O càndidato ao governo do
'

Estado, Amin (PP), demonstraram estar em sintonia nas festividades de aniversário do

município. O deputado inclusive assessorou o pepista durante debate na RBN

Jantar
O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul convida para

participar do Jantar Mensal, com o tradicional prato
I

.

típico, regado a um bom vinho, hoje às 20h na Sede

Social, Rua dos Imigrantes Italianos, n 33, Bairro Vila
Nova. Adquira seu ingresso antecipadamente, com
membros da Diretoria, Conselho, Coral Italiano, e na
Sede (3370-8636). O valor do convite é de R$ 12,50.

.. , , , , , ", , " , , , _,._ ,' " , .. , -_ " .. , ,

•

,

Aries 20/3 a 20/4
Algumas pulçuinhas andam se intrometendo
atrás de sua orelha e perturbando o seu sono?
Deixar que coisas pequenas tomem proporções

,

imensuráveis não é nada legal. Você é

exagerado, ok, mas ficar remoendo b passado e

ouvindo a mesma ladainha não tem nada a ver

com você. Sem churumelas, deixe isso pra lá,
mude o disco.

•

Sua companhia predileta está ali (ou lá), está a

fim, aberta para o diálogo, para dançar bem
abraçadinha com você, pra rodar e tralalar no

tapete da sala. Difícil? Mande logo a sua

mensagem, taurino: abra um sorriso, estenda a

,mão, cruze a ponte que o separa de sua alegria.
Ah, você tem medo de cair? Ou será.medo de
voar?

Touro 21/4 a 20/5

Libra 23/9 a 22/10
'

Só porque você não pode se decidir não

significa que você queira outra pessoa tomando
a decisão por você. Seja firme quanto a

preservar seu próprio tempo, não deixe que o

pressionem. Isso mesmo, não atenda
telefonemas chatos. Comece o fim de semana

mais cedo. Pegue a estrada, saia com os

amigos e converse sobre outros assuntos".

Capricórnio 22/2, a 21/1
Nossa, um capricorniano rebelde e sem

causa?! Faça um passeio pelo seu lado
selvagem para liberar seus impulsos secretos".
Seu maçnetísmo está pulsando forte e certo

alguém está extraordinariamente receptivo para
você. Sinta-se livre para soltar sua idéia mais
louca. A dureza diária ficará muito mais
tolerável depois.

Câncer ,21/6 a 21/7
o que seria do mundo sem flertes? Você e seu

amor ainda brilham os olhinhos um para o

outro? Nunca deixe isso de lado, romance é
fundamental. Está sozinho?! Fique na rota

daquele pedaço de mau caminho, diga slm
àquele encontro às escuras ou apenas sorria
para aquele alguém que não tira os olhos de
você. Ponha as coisas em movimento.

.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você já mostrou todas as cartas, é hora de
encerrar o jogo. Vire a página, feche o ciclo.

Escorpianos às vezes ficam meio obcecados
com algumas idéias, talvez pelo empenho em

fazer sempre o melhor. Hein? Não é jogar a
toalha e entregar os pontos, não. É só Uma
pausa para depois começar outra etapa mais
forte e mais brilhante.

Aquário 21/1 a 18/2
Na ânsia por novas descobertas, você perdeu
algumas coisas pelo caminho". Qual o
problema em voltar atrás? Não deixe que o

medo do ridículo ou o orgulho o imobilizem.
Perdoe seus erros e os erros de outro alguém.
Corrija o curso, resgate as emoções. Além de
acumular belas paisagens na memória, sua
alma também estará evoluindo.

, Leão 22/7 a 22/8
O Sol pede passagem em sua vida, abra as

janelas e portas, leonino. Velhas mágoas e

pessoas que não the acrescentaram nada nos

últimos meses, tchau pra todos eles. Aproveite
e ponha o lixo para fora também. Não perca
'mais tempo, suor e lágrimas com projetos sem

futuro. Celebre seu ano-novo, vida nova e,
•

quem sabe, um (re)novo amor também ...

-,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Se seu bom senso e seu sexto sentido lhe
dizem que você deve fazer concessões para
evitar aborrecimentos, por que não ceder às

.

,

pressões (diga-se de passagem, agradáveis
pressões) de quem ama você?! Você domina a

arte do diálogo e é muito bom em assuntos de
convivência, logo encontrará um caminho. Sim,
há que tazer algumas escolhas.

Sagitário 22/11 a 21/12
Se aquela história ainda não teve um final
feliz, caro centauro, é sinal de que ainda há
muita estrada pela frente. Pegue sua mochila
e encha de amor, sábedoria, paciência e

.

flexibilidade para alterar a rota sempre que
necessário. Você lembra de todas as vezes

em que confiou na sua intuição e mudou de
trem na hora certa, não lembra?

Peixes 19/2 a 19/3
Mesmo que as coisas não tenham sido

perfeitas nos últimos dias, não deixe o bichinho
do desânimo contaminar o fim de semana que
está chegando. Dê um chega pra lá nesses

pensamentos chatos e desqrude da poltrona.
Movimente seu belo corpinho e exorcize os

demônios, assim sua cabeça vai achar as

soluções para os seus problemas. Pras pistas!

Virgem 23/8 a 22/9
,

É, você merece um dia assim: ações e produ
ções amarradinhas, propostas concretizadas.
Sem pendências, toda a agenda bem resolvida.
Plantou, colheu, sentiu a força de suas raízes.
Missão cumprida. Mais nada a fazer? Então

agora é tratar' do seu conforto. Um tratinho no·

visual, colorir a vida, se presentear com flores.
Tudo pelo seu bel-prazer!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIA DO CHOCOLEITE
Distribuição gratuita de Cnocolelté para todos

os visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto.

,
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• Minirreforma diminui

impacto da eleição
na paisagem urbana

Tempos bicudos para os políticos. Estas devem ser as

eleições da democracia recente de menor impacto sobre a

paisagem urbana. A antecipação da minirreforma eleitoral
combina restrições à visibilidade e à ostentação com rigor
na fiscalização de gastos, O resultado é o flagrante sumiço
das grandes peças de propaganda de rua e, até, dos veí
culos muito embandeirados. O eleitor, preservado da su

perexposlção visual e auditiva cos candidatos, ainda terá
os programas eleitorais a partir do dia 15 para exercer o

seu controle remoto. Os partidos é que estão em situação
complicada. O artigo mais abundante para eles nesta

campanha é a dúvida, Pode pintar muro, mas qual tama
nho? Artísta pode ir a comício para dar apoio sem cantar
ou dançar? As respostas da Justiça Eleitoral têm demo
rado e as siglas optam então pelo conservadorismo,
explica o advogado da Coligação Todos por Toda SC,
Eduardo Nobre.

• ... Só motoristas que correrem a mais de 50% do
limite cometerão infração gravíssima e perderão a

carteira

"
•

Itamar oficializa apoio à candidatura de Alckmin',

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

..

•

•

,

, •

AGÊNCIA ESTADO
,

Partidos recomendam
conservadorismo aos candidatos

na aplicação das regras

,

grave. Essa falta será considerada
média e punida COlUmulta de R$
85,13. Antes, o valor era de R$
127,69. Pela nova lei, quem

superar o limite entre 20% e 50%
cometerá infração grave e será

punido commulta de R$ 127,69.
Antes, era considerada falta

gravíssima ultrapassar a
,

velocidade máxima em mais de
20%. A multa era de R$ 574,62,
Esse valor passa a ser cobrado de

quem superar em mais de 50% o

limite. Nesse caso, o motorista

terá a habilitação suspensa.
Autor do projeto de lei, o

deputado Beto Albuquerque
(PSB-RS) disse que a mudança

SÃO PAULO - As punições por
excesso de velocidade mudaram,
Desde ontem, entrou em vigor lei
sancionada pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva que altera o

Código de Trânsito Brasileiro e

muda a gradação para asmultas e

pOl1tOS na habilitação. Agora, são
três níveis de excesso: até 20%
além do limite (falta média, 4
pontos), entre 20% e 500/0 (grave,
5 pontos) e mais de 500/0

(gravíssima, 7 pontos).
A mudança beneficiará
motoristas que não excederem
demasiadamente os limites. COlU
a nova lei, quem ultrapassar em
até 20% a velocidade máxima

deixará de cometer infração
.

, .. . , .

tornara mais Justos os cntenos

, Sangria [1}. Quando
começava a sonhar com nova

candidatura a prefeito de Jaraguá do .

Sul em 2008, o ex-deputado tucano
Vicente Caropreso foi abatido pelo
vampirismo do escândalo das

sanguessugas. Quase integrou a

nominata do PSDB a deputado
federal este ano e agora, com a

denúncia de envolvimento com a

Piariam, desfiliou-se para .evitar

respingos na sigla. Em 2002,
quando prestdente estadual dos
tucanos e ex-secretário de Saúde,
ele foi um dos que morreram

abraçados à candidatura de
Esperidião Amin.

.

? Cores. Se depender da recomendação nacional de

,

campanha, candidatos a deputado pelo PT vão usar

,
menos o verraelho e mais o azul e o amarelo da Bandeira

do Brasil. O encarnado estaria associado às denúncias de

,.

•

,

corrupção.
._

'.
,

, ,. Nomes. Contra a política nojenta vote 50, esta é
•

uma das rimas de Heloisa Helena, a candidata que

qualifica suas "mãos de mulher e mãe para arrancar as

Sangria [2}. Dirigentes do
PMDB'calculam que acusações• •

contra Adelor Vieira podem fazer
eleitor do Norte descarregar votos
no candidato correligionário Mauro
Mariani. Fora os evangélicos, claro.

cercas dos currais eleitorais", mas que tem recebido

criticas das feministas por ser, por exemplo, contra a

descriminação do aborto. -
•

übs, Prefeitura de São João do Sul
esclarece que a coincidência de
email na divulgação do ato de Lula
em SC se refere à empresa que
preste serviço a várias instituições
regionais e inclusive à prefeitura,
mas que não util iza o suporte
público de internet como, aliás, esta

. coluna havia pressuposto.

? Amplià'ção. Celesc assinou ontem contrato de reeleição. "Acho que tem um

impacto importante até pelo
simbolismo. Itamar simboliza o

que a política brasileira tem de
melhor no campo ético, moral,

•

dos princípios. E eu acho que o

Geraldo ganha hoje (ontem) o

BELO HORIZONTE - O ex

presidente ItamarFranco declarou
ontem apoio à candidatura de
Geraldo Alckmin (PSDB) à

Presidência. ,O apoio, selado
ontem, foi declarado num

encontro intermediado pelo'
governador de Minas, Aécio
Neves (PSDB), candidato à

" . . ,

mais importante apolo a sua

candidarura", disse Aécio,

R$ 150 milhões com 22 empreiteiras para construir 15 mil

quilõmetros de rede, implantar 200 mil postes e instalar
,

.

39 mil transformadores em 282 municípios nos próximos
•

cinco anos.
,

Imprensa [1 l- Foi para o

espaço a proposta de ampliar de 11

para 23 as funções dos jornalistas
que obrigaria até cinegrafistas e

chargistas ao diploma. O presidente
Lula vetou e evitou controntar as
associações patronais da mídia às

vésperas de eleições.

•
,

EU VOTO
• CURIOSIDADES MUSICAIS'

Bom final de semana a iodos, e parabéns Jaraguá do Sul I!!

"O que mobiliza meu voto hoje é a criminalização do
adolescente. O Estatuto está errado, Tenho filhos
adolescentes e estou muito preocupado com a questão
da violência. Com 16 anos ou menos, os jovens já podem
ser responsabilizados."Imprensa [2], Começa hoje

programação da Semana da

írnprensa Catarinense organizada e

realizada pela ACI. O patrono da

Imprensa no Estado, Jerônimo
Coelho, será hornenaoeado pelo
il8íi.9.�m do bicentenário.

Papo vai, papo vem e o prefeito de Monte Castelo, Sirineu Ratoschinski (PSDB), no Norte, foi '.

obrigado a decretar calamidade pública na município em razão da falta d'água. As aulas já foram
suspensas e nos próximos dias até mesmo a prefeitura terá de parar. Os eteítos da estiagem,
incluindo quase R$ 1 bilhão em prejútzos às lavouras e criações, segue fazendo vítimas na área
urbana e nos palanques eleitorais .

BRfGIOO CAMARGO, professor de Psicologia Social da
UFSC e presidente da. Sociedade Brasilei ra de -

Psicologia/SC, ressalva que esta opinião é pessoal

•

- -

ADRIANA BALDISSARELll, COM COLABORAÇA.O DE LUCIANO WEBER/SAO BENTO DO SUL,
FERNANDO BOND E MARCO AURÉLIO GOMES/FLORIANÓPOLIS. •

,

E alternativo, é festival, é festa!
° .festival Alternativo, já é uma tradição em Jaraguá do Sul.
Ele acontece desde 2003 e, pode ser considerado um dos
mais importantes eventos do cenário musical do estado.
De 2003 a 2006, foram 90 apresentações de bandas ( dos
mais variados estilos) 46 horas de show e um publico
estimado de 30mil pessoas

Assoctação cos Diários do Interior • ADljSC colunaadi@cnrsc.com.br
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O CORREIO DO PO�O

para punição dos infratores.
Segundo o parlamentar, foi
seguido um princípiolegal de que
a pena tem de ser proporcional
ao erro, A lei também unifica o

tratamento das infrações
cometidas nas cidades e em

rodovias.Segundo Albuquerque,
não se trata de abrandamento,
mas de aplicação de multas

"justas". "O Código punia da
• •

mesma forma um condutor i,

flagrado ao trafegar a 97 kn1!h e

outro, a 140 km/h ou mais, numa
via com velocidade máxima de
80 km/h."

Mas especialistas em trânsito

estão preocupados. "A tendência
é aumentar o número de

acidentes", acredita o enge-
..
nheiro 'Sergio Costa, do Instituto
de Engenharia. "Se tivéssemos
rodovias melhores, pessoas mais

educadas, talvez se justiíicasse
essamudança."

II
A opção do ex-presidente por I

Alckmin é uma reação à

interferência do Palácio do
Planalto nas eleições em Minas.
O PT trabalhou por uma aliança
'com o PMDB em Minas que

garantiu a Newton Cardoso -

inimigo político de Itamar- a

vaga para a disputa ao Senado,

tJtr1/mC!JiEI

guitarra e

J.
violão

,

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

I'

,

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

o CORREIO DO POVO '

I BREVES

"NA ESPANHA

��Condenação
O ex-dirigente do grupo
terrorista e separatista ETA

,'(Pátria Basca e Liberdade)
. Francisco Javier García
Gaztelu, conhecido como

Txapote, foi condenado a 82
anos de prisão pelo
assassinato do dirigente

c socialista Fernando Múgica.Em
J sentença anunciada pela
Audiência Nacional, o tribunal
deu parecer favorável à

declaração do filho de Múgica;
e considerou "absolutamente

importante' o papel de Txapote
no crime.O filho de Fernando
Múgica reconheceu o acusado
como uma das duas pessoas

•

com as quais cruzou e que o

encararam enquanto se
.

encaminhava para o local onde
foi efetuado o único disparo
que acabou com a vida de seu

pai na cidade de San Sebastián

(na região do País Basco, sul
da Espanha), em 6 de fevereiro
de 1996.

NA ESPANHA

'�Queda-
Dois trabalhadores morreram,
um ficou gravemente ferido e

três continuam soterrados
após a queda de um muro de
um edifício em construção. O
acidente ocorreu na rua -

Almogávares, em Barcelona.
Até o momento, não há

informações sobre as causas

do acidente.O muro cedeu por
volta das 17 horas (12h de

Brasília). A construção é da '

empresa Unión Metalúrgica.De
acordo com fontes do governo
local, as vítimas-trabalhavam
em uma obra de canalização
quando o muro desabou.

'NOS EUA

�Visita
O presidente George W. Bush
abriu um espaço em sua

agenda para receber hoje, na

Casa Branca, os candidatos ao

estrelato que participam no

programa de TV "American
Idol", reality show de grande
popularidade nos Estados

'

Unidos. "E uma boa publicidade
para o presidente", comentou
Gemma Puglisi, professor de

comunicação na American

University e fã do programa
que, há 5 anos, deixa o público
americano à frente da TV
durante 13 semanas. "A

competição nos fascina e
•

assim nós votamos. E quase
como uma democracia",
afirma."American Idol", cuja 6a
temporada começa em agosto,
se tornou um enorme

fenômeno cultural nos Estados
Unidos. Sua última edição
conquistou melhor índice de
audiência depois do Super
Bowl, a final do campeonato de
futebol americano, horário
mais caro da televisão
mundial.

, q•

\

•
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Parte da renda da bilheteria da EXPO 2006 será

revertida em prol da reforma do prédlo da AMA -

Associação de Amigos do Autista.
JARAGuÁ DO SUL -SC - PARQIIEMUNICIPAt ÍlE£VEI'ITOS

,

,

CRISE NO ORIENTE MÉDIO: CONFRONTO AÉREO GANHA FORÇA

• •

•

AGÊNCIA ESTADO

� Líbano calcula que mais de 600 pessoas'
tenham morrido desde o início do confronto

ISRAEL!LÍBANO - Aviões e

artilharia israelenses realizaram
novos ataques contra o grupo
terrorista Hizbollah no sul do
Líbano ontem, mesmo dia em

que o governo libanês anunciou

que os mortos na ação militar -

que j á dura 16 dias- pedem
passar de 600. Segundo o

ministro libanês da Saúde,
Mohammad Khalifeh, hospitais
receberam 401 corpos' de

pessoas mortas no conflito e

entre 150 a 200 corpos ainda
não foram recolhidos. "Há
cerca de 150 a 200 corpos
debaixo de escombros. Ainda
não conseguimos retirá-los

porque as áreas onde foram
mortos ainda estão sendo
bombardeadas" "

Khalifeh.
Entre as vítimas -ern sua

maioria civis- estão sete brasi
leiros e quatro observadores da
ONU. A crise teve início em

12 de julho, depois que o

Hizbollah seqüestrou dois
soldados e matou oito em um

posto militar da fronteira.
Outras 50 pessoas morreram em

Israel -18 delas civis. Além dos
mortos, ao menos 1.788 pessoas

. '

ficaram feridas nos confrontos,
segundo o ministro.

afirmou

•

vazias pertencentes ao grupos e

estradas da região- deixaram um

número indeterminado de
- .

vitimas.

A força aérea de Israel
também atacou alvos perto da
cidade de Nabatiyeh, ferindo ao

menos três pessoas. Um míssil'

atingiu um prédio de quatro

Sol mata 60 mil por aria, diz OMS
EUA- Cerca de 60 mit

,

•

pessoas morrem por, ano por
excesso de exposição ao sol,
segundo um relatório divul

gado pela Organização MUll
dial de Saúde (OMS). Cerca
de 48 mil dessas mortes são

causadas por melanomas ma

lignos e 12 por outros tipos
de câncer de pele. "Feliz

mente, doenças causadas por
raios ultravioletas como·

•

melanomas malignos, outros
cânceres de pele e cataratas
- . . ,;

sao inteiramente pre -veru-

veis", disse Maria Neira, dire
tora para Saú'de Pública e

Meio Ambiente da OMS. Os
raios ultravioletas também
causam queimaduras e enve

lhecem a pele, segundo o pri
meiro relatório da organiza
ção que mede os problemas
causados pelo excesso de sol.

•

COMUNICADO

,

•

Rússia vendeu US 3 bilhões em
armas paraVenezuela em 18 meses

EUA -A Rússia e a Venezuela
fecharam contratos de venda de
armamento russo no valor de
mais de US$ 3 bilhões nos últimos
18 meses, anunciou ontem, Sergei
Chernezov, diretor do consórcio
estatal Rosoboronexport.Os
contratos incluem a venda de 24

caças russos e 53 helicópteros,
segundo Chemezov, que fez essas

declarações ao término
<

da
reunião entre os presidentes
russo, Vladimir Putin, e o

venezuelano Hugo Chávez, no
Kremlin. Chemezov evitou se

referir ao contrato de venda de
24 caças-bombardeiros russos

Sukhoi-30� 24 helicópteros que,
segundo a imprensa russa, foi

estipulada durante a atual visita
do presidente venezuelano e que

chega a quase US$ 2 bilhões.Os
contratos militares incluem o

serviço de manutenção e a

instrução de especialistas
venezuelanos.

Chávez, que agradeceu à
Rússia a ajuda dada para romper
o "bloqueio" imposto pelos
Estados Unidos, afirmou que os

,
'

primeiros caças-bombardeiros
Sukhoi-30 devem chegar à

Venezuela até o final deste
ano."A Rússia nos estendeu a

mão", disse Chávez,
acrescentando que "o povo
venezuelano no dia 5 de Julho
[Dia da Independência] se sentiu
jubiloso quando dois Sukhoi-30
cruzaram os céus livres da
Venezuela". Putin disse que a

cooperação .militar russo

venezuelana "não atenta contra
. /

terceiros países e tem como

único objetivo beneficiar a

economia dos dois países e elevar
o nível de vida de seus

povos".Entre os acordos mais
. / -

importantes esta a construçao na
Venezuela de uma central para a

fabricação de fuzis Kalashnikov
,

por US$ 200 milhões.
-'

andares pertencente ao

movimento xiita Arnal em

Tiro. Quarta-feira, um outro

ataque atingiu um prédio de sete
•

andares na mesma cidade.
,

Ao .,

CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
UNINDO FORCAS POR UMA CIDADE MELHOR

•

Vereadores aprovam recursos

para educação e esporte
Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul antes do recesso

parlamentar de julho, realizada no último dia 13, quinta-feira, foram aprovados 15 projetos,
quatro indicações e dois pedidos de informação. O recesso de 15 dias termina dia 31 de

julho. A próxima sessão ordinária será realizada dia 3 de agosto, às 19 horas. As indicações
aprovadas são dos vereadores Dieter Janssen(PP) e Jaime Negherbon(PT). Janssen solici
ta para secretaria municipal competente a implantação de tapume no depósito dos carros

apreendidos pela Polícia Militar e redutores de velocidade, do tipo taxões, em frente aos

centros de educação infantil do município. Negherbon pede pavimentação em ruas dos bair

ros Barra do Rio Cerro e Jaraguá Esquerdo. Os dois pedidos de informação são da vereadora

Maristela Menel(sem partidoj-Ela quer saber da Prefeitura se nos dois últimos anos foram

feitas melhorias no abatedouro comunitário de bovinos e suínos do bairro Garibaldi, quais
foram, quem foi a empresa que prestou o serviço e de que maneira foi contratada. As outras

informações solicitadas são sobre a coordenação de telecomunicações da Prefeitura: queni
é o responsável, se ocupa cargo comissionado ou efetivo e à qual secretaria está subordina
da. Também foi aprovado o projeto do vereador Ronaldo Raulino(PL), que obriga a publica
ção de advertência sobre a exploração sexual e maus tratos contra crianças e adolesoentes
nos jornais que circulam no município. Pelo projeto deverá ser veiculada a frase "Explora
ção sexual de crianças e adolescentes é crime", nos classificados com anúncios de profissi
onais do sexo. O ônus será de responsabilidade do jornal, sem custos para o poder público .

Os vereadores autorizaram o repasse de R$ 40 mil para a Liga Jaraguaense de Futebol

pagar a arbitragem dos campeonatos seniores e segunda divisão desse ano e, a criação do
,

'

vale cidadão para compra de alimentos aos usuários da política de assistência Social do

município. As fámílias com até quatro pessoas receberão R$ 45 por mês e acima R$ 70.
Também foram aprovados o projeto que autoriza a doação de 1610tes perpétuos no cemité
rio municipal localizado no bairro Vila Lenzi, aos veteranos da Força Expedicionária
.Brasileira+FliB) e suas esposas residentes no município e convênio de R$ 58 mil, com o

, '

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinado a inclusão de alunos com

necessidades especiais.

,

A EMPRESA RESIVALE LTDA, torna público que
requereu à Fundação do Meio Ambiente - FATMA

,

Coordenadoria Regioal do Norte, a Obtenção de Licença -
LAI, com Atividade de "PRODUÇÃO DE BIODfESEL" na
unidade industriallocalizada à Rua Erich Forehner, N° 951,
Bairro Schroeder I, Município de Schroeder, Estado de Santa
Catarina.

ATAQUES AÉREOS FOGUETES
•

,O governo israelense Dezenas de foguetes lança-
decidiu ontem intensificar os dos pelo Hizbollah atingiram
ataques aéreos e limitar ofen- cidades do norte de Israel
sivas terrestres para deter o ontem, ferindo ao menos uma

lançamento de foguetes do pessoa, segundo os serviços de
Hizbollah contra territórios emergência.
israelenses e libertar os dois Entre as cidades atingidas,
soldados seqüestrados. A ação estão Safed, RoshPina e a cidade
de Israel visa forçar os membros de Shlomi, na região da
do Hizbollah a deixar a região fronteira. Desde o início dos
da fronteira e dar fim aos, confrontos, o Hizbollah lançou
ataques com foguetes contra mais de 1.400 foguetes contra

territórios israelenses. Ontem, Israel.
aviões israelenses atingiram
uma estrada da região de Rayak,
'a poucos quilômetros, da
fronteira entre o Líbano e a

Síria, ferindo dois soldados e um

civil. Cerca de 30 ataques aéreos
foram realizados em Iqlim al

Tuffah, região onde o Hizbollah
mantém bases e escritórios,
segundo testemunhas. 'Os

ataques -que alvejaram casas

,
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TIL o CORREIO DO POVO

'"

PAGI . A DA <RIA Por Daniele Santos
recepcao@jornalcorreiodopovo.com.br
(enviar fotos até Quarta às 12h
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No proximo dia 01/08, Gabriel M. Krause
•

completa 4 anos. O papal orgulhoso Belo
manda os parabéns

A gatinha laura Mathaussi aniversaria no

próximo dia 31. Parabéns dos pais Marlei e
Osnl

1
1

•

I

Esse pequeno talento para pintar é o fofo
Vlnlclus.Aqul na ooluna pintando o sele para
orgulho da vovó coruja elda

(
.

O fofinho Vitor Augusto Rlnkawetskv
completou 5 moses no úllimo dia 24,
Os pais babOes Charline e MArio astAo
mais quo felizlls

Quem passa assa semana para enfeitar a
coluna é Leandra Danzer

(

I

e

<

Io super Max manda um abraço para o

primão Pablo que ele adora multo
:�

-

_;.....,.,..'·AFelicidades para a fofinha luana Eduarda
Pereira Que completou 5 aninhas
no último dia 27

No' último dia 23 a gatinha lara Gonçalves
completou 2 anos. Os.pals Luciane e .

Ademilson, os avós e em especial tio
leandro mandam os valos de felicidades

•

o gatinho Henrique completa 2 anos no

próximo dia 31.Parabéns dos pais Ednilson e
,

Angela e das irmãs Ariane e Fernanda
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Ana Julia"Desejamos que a felicidade e a

esperança esteja sempre presente em sua

vida, aproveite esse dia de hoje, que é só seu"
.Feliz Aniversário, de quem te ama

muito seus pais Sonia e Julio
,
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