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Empresário diz que objetivo
é não misturar política com

a entidade, já que sobrinho
é candidato a deputado .

/

Indíce de 51 ACIJS

Paulo
Chiodini

•

cáries é
menor que
meta da OMS

•

pede licença
da presidênciaA redução de cáries

.

registradas em crianças de
cinco anos foi de 72%, em
[araguá do Sul no

comparativo de 1998 e

2005, mostra estudo.
.,
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Os lanches mais gQstosos da cidade,
Sandufches frios e quentes, salgados,

pães de queijo crocantes, sucos e muito mais,

Tudo fresquinho e delicioso, a qualquer hora.

Unimed. Seu Plano, Sua Vida

porn tempo nublado, alguns
peiros de melhoria e

chuva a qualquer hora do diawww.studiofm.com.br
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O início da propaganda
eleitoral no rádio e na televisão
está sendo precedido por uma

espécie de guerra fria. Empúblico,
os comitês de campanha dos dois
candidatos mais bem-postos nas

ipesquisas prometem uma campa
;nha "limpa", baseada em progra
.mas de governo. Nos bastidores,
,

'porém, as equipes do petista Lula
: e do tucano Geraldo Alckmin
1

" " lei
.

A
_
estocam alillas e eitorais. ten-

,
'

i to às ameaças do.Pf de "descons-
i truir" a imagem de Alckmin, o

. ;PSDB reuniu em, seus arquivos

contém também as cenas da sessão
da CPI dos Correios que ouviu

DudaMendonça.Marqueteiro de
Lula na campanhapresidencial de
2002, Duda reconheceu, ao lado
de sua sócia Zilmar, ter recebido
no exterior R$ 10,5 milhões do

empresário mineiro Marcos

Valéria, a quem Delúbio terceiri

zou a coleta de verbas clandestinas.
O plano original do PSDB não

prevê a veiculação das contrições
públicas do petismo. O time de

marketing a serviço do tucanato

avalia que ganhamais enaltecendo

I
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i... Lula e Alckmin receiam um embate direto.
I

: Difícil é prever qual dos dois perderia mais

I com ataques mútuos
,

,
I
"
I

! urna coleção dos melhores mo-

i mentos dasCPIs que investigaram
I o escândalo do mensalão. O
1 acervo inclui o depoimento em

que o ex-tesoureiro Delúbio
, Soares confessou ter injetado R$

, 55 milhões em "recursos não
, ,

I contabilizados" no caixa dois do
I

I PT. A coletânea do tucanato

I

I
, .

I
I
, ,

Alckmin do que desmerecendo
Lula. Mas o alto comando da cam

panha tucana passou a corrsiderar
-a hipótese de levar as cenas ao ar

caso julgue necessário revidar
eventuais ataques de Lula e do PT.
Notícias atribuídas a colabora
dores de Lula insinuam que o PT
dedicaria parte do seu tempo na

I, I. FRASE
•

propaganda eletrônica aos ataques,

a Alckmin. Entre outras coisas,
respon-sabilizaria o adversário

pela crise de segurança em São

'Paulo, exporia' supostas fragili
dades do modelo educacional

paulista e apontaria falhas no

sistema de transportes públicos do
Estado até recentemente gover
nado pelo tucano. Sempre com o

objetivo de desfazer a imagem de
bom administrador que Alckmin
tenta vender. As ameaças de parte
a parte contrastam com o declara
tório oficial. Lula prometera
reeditar em 2006 o estilo "paz e

amor" que havia adotado em

2002. Em resposta, Alckmin disse

que se guiaria pelo lema "paz, amor
,

e trabalho". Sob a superfície, PT e

PSDB comportam-se como a velha
União Soviética e os EUA na fase'

posterior à Segunda Guerra
•

Mundial. Os dois lados provocam-
se mutuamente. Cada qual diz

. . " .

possuir mais nusseis que o outro.

Mas, no fundo, ambos receiam

partir para um embate direto. Os

estragos eleitorais seriam impre
visíveis. Difícil saber quem per
deria mais.
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RomeoPiazera Júnior. advogado
na Cassuli Advogados
Associados, reproduz artigo
escrito por Rogério Aleixo
Pereira, publicado na Revista
Consultor Jurídíco, 16 de maio
de2006

Pai tem de se precaver sobre IR
ao pagar pensão, alimentícia

<'

I
I

Quando é proposta uma ação beneficiárioou de seus resporrsáveis.
; de separação ou divórcio, às vezes Situação típica é aquela em que
� corrsensual, às vezes litigiosa, ou a ex-mulher ou companheira fica
mesmo dissolvida a sociedade de com a guarda da prole, sendo
fato reconhecida na lei, o primeiro determinado que os valores da
elemento a ser objeto de pedido e perrsão aos filhos sejam depositados
análise pelos juízes é o da pensão em sua conta-corrente. Neste caso,

alimentícia dos filhos. se a mesma tiver atividade
Como é comum ocorrer, é econômica própria (o que é muito

atribuída a uma das partes a comum),seusrendimentospessoais
obrigação de prestar 'alimentos, deverão ser somados aos valores

principalmente em dinheiro, por pagos a título de pensão dos filhos;
,I '

, meio de desconto em folha de segundo a legislação do IR.
I,'

'

", I pagamento oumesmo depósito do Com isso, o valor do imposto
,,'

" :' valor, combinado em conta devido pela ex-companheira será
� .' . .

l' corrente.' muito maior, sem que esta tenha
,

'. ' :,' :O 'problema surge,quando, a para si qualquer direito ou gozo do

:,.�. 'J
'

obrig�ção mensal em dinheiro numerário recebido. E mais:

r�{;ti,;';#:�éorrente destapensão supera o segundo a mesma legislação, como
"

: :' ;:,;"��ór de isenção previsto na tabela os rendimentos são pagos
: t:il t. '�:�o'Imposto �e Rendadas Pessoas mensalmente, deveria a

if� i : '�<��icas. , ".

'

contrib�ty elaborar .e re�lhe: �
i�j.>·I'c,;�'Talvez�e�b�scamc:ss�tede ,. c�da.mes o chamado C�e-Ieao,
�"'! ), L1p1a especialização no ambito do :ill ainda, que tenha seu imposto'
r' "I Direito de Família, bem como do descontadoem folha de pagamento

'I' ;i6prio envolvimento emocional por seu empregador, sob pena de ter '

que as causas dessa, natureza de recolher o imposto commulta e

!; I,
. impõem ao advogado, é comum a juros da taxa Sehc, por ocasião' da

,

:'
I

esseprofissional, ao celebrar acordos declaração do imposto, entregue
i' ou mesmo diante' das decisões do todos os anos até 30 de abril.

. Mas qual é a solução legal a se

adotar? Muito simples: cada filho
deverá ter seu próprio CPF. O leitor
deve estar se perguntando se os

menores de idade podem ter CPF.

,

Judiciário, esquecer deorientar seus
clientes do ponto de vista

,
'

'

, tributário, no sentido de planejar o
r'," tecebitnento da pensão sem queJ "",

L
, isto importe em prejuízos ao

.'. '

"

, ,

,
,

Afirmamos que desde o nascimento
uma criança pode ter o referido
cadastro fiscal perante a Secretaria
da Receita Federal, na forma do

parágrafo único do artigo 20 da

Instrução Normativa SRF 461/
04.Com tal prática, os rendimentos, .

de pensão alimentícia não são

somados aos rendimentos da ex

mulheroucompanheira, jáque serão
considerados pagos diretamente aos

efetivos beneficiários e seus

respectivos CPFs.
Só devemos lembrar que a

obrigação de emissão e pagamento
do Carnê-leão para as beneficiários
(filhos) permanece, mas desde que

ultrapasse o limite de isenção da
tabela do IR já mencionado

, anteriormente. O mesmo deve ser

lembrado em relação à declaração
anualdo IR, que eventualmente terá
sua entregaobrigatória tambémpara.
os filhos, também quando superado
o valor da tabela jámencionada.

O profissional do Direito, port
Muitos leitores que vivem tal

situaçãodevemestarpensando: 'Até
que em fim a lei está do meu lado".
Pura ilusão! Pense que seus filhos
serão osmaioresprejudicados eoque
o numerário dos impostos não têm
tido destinação adequada nos

últímostempos. Encaminhe este
, A •

artigo ao seu ex-conjuge.

•

,
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•
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o valor-Cílente na Era do Conhecimento
, Peter Druker pedia aos executivos que

esquecessem esse negócio de 'lealdade de
clientes'. Mas, neste mundo globalizado,

,

de competição acirrada, de cenários

incertos, de mudanças inesperadas e em

alta velocidade, qual a única garantia de

construção de lucro sólido para as

empresas, senão a sua carteira de clientes
leais? O avanço da tecnologia populariza
padrões de última geração e, os torna

obsoletos da noite para o dia, desafiando
. . ,

constantemente o posicionamento e ate

a perenidade das companhias.
Boas estratégias de produto, liderança

de preços, eficiência operacional, logística
de distribuição e outros, que antes

representavam fatores críticos de sucesso

e conferiam à empresa uma vantagem
competitiva imbatível, hoje tendem a se

transformar em commodities; são

facilmente copiáveis pela concorrência -

uma concorrência que pode surgir na

próxima esquina ou vir do outro lado do
mundo, quando .menos se espera. E pior:
uma concorrência .que pode vir

explicitamente de um player que atue no

mesmo mercado, ou, de maneira velada,
de um agente, da sua cadeia de valor, um
fornecedor, um colaborador ou até mesmo

um cliente!
Assim, na Era do Conhecimento, a

real vantagem competitiva de uma

Organização está:
- na sua habilidade de extrair, tratar,

analisar a informação capturada) nos
ambientes interno e externo; - no melhor

gerenciamento desse conhecimento

apurado; - e no quanto consegue'
transformar esse conhecimento em

decisões e ações efetivas, agregando valor
aos seus ativos intangíveis - à sua Marca,
ao desenvolvimento da competência de
seus colaboradores e, principalmente, à

construção de uma relação sólida e

duradoura corn seus clientes.

E ,esta relação sólida deve ser

fundamentada no "Valor-Cliente". Mas,
como incorporar e permear este valor em

todos os colaboracLores e agentes?
Acréditamos que, primeiro, é preciso

"desnudar" a Organização para refletir
sobre a sua essência, traduzida nos valores'
que preconiza e que efetivamente pratica.

.'

Segundo, é necessário estar disposto e te"

fôlego; para, talvez, rever tudo o que já fat
construído e investir em inovação. Afinal,
só conseguimos colocar água limpa dentro
do copo cheio se jogarmos fora a água suja.!:

O passo seguinte é revisar a �issão,
Visão, Princípios e Po lít.ic as da

Organização, alinhando - os aos valores
coletados. Nesse momento, surgem muitos ,

pontos incongruentes e afiná-los irá, por
certo, requerer alguns "sacrifícios" - corno.,

por exemplo, reestruturar determinada área,
na empresa, re-capacitando colaboradores
e, às vezes, até substituindo aqueles que não

se adaptam. Ou, por outro lado, abrir mão,
de certo nicho' de mercado pela'
impossibilidade de atender os valores de
todos os clientes. Em seguida, parte-se para ,
a materialização desses valores na

, ,

Organização. E preciso rever objetivos e

estratégias; talvez até alguns produtos e

serviços ... e, pr inc ipa lme n te , rever 'as

competências e procedimentos praticados
, identificando os gaps e fazendo os ajustes

, ' .

necessarios.

Somente a partir daí é que deve ser

implementada uma estratégia formal de
relacionamento com clientes. Algumas
empresas implementaram CRM's sem se

preocuparem em plantar antes a cultura

pró-cliente. Morreram na praia ...Trata-se
de um bom caminho a percorrer. E que, mais

cedo ou mais tarde, terá que ser percorrido
para quem quer sobreviver.

Sueli Rodrigues, especialista em Educação,

Corporativa

"Que não se preocupem os vizinhos do norte, que, não pretendo exercer meu cargo
até fazer 100 anos".

.Fidel Castro, presidente de Cuba, que completa 80 anos de vida rie próximo dia 13.

)

,

O CORREIO DO POVO
Fundado em 10 de maio 1919

Violência Tribal
Embora cultivemos desde a tenra idade

a objeção à violência no ensinamento e na

convivência com os pais e, depois da

Escola, não podemos dela nos afastar. A
violência é uma manifestação arcaica,
inserida no tênue fio que separa a razão da

emoção, na intrincada rede da ação, inação
e reação do comportamento humano.
Podemos nos tornar cordeiros mansos até
um certo momento, aceitar os "freios" que
a sociedade nos "impõe" como condição
social. Podemos ser estimulados -

jogadores e torcida, a ter o "fairplay"
proposto pela FIFA. Isso não impede que ,

um jogador da estirpe da Zidane dê uma
,

cabeçada no seu adversário. A estocada'
nos fere, também. Imagens da guerra e de

crianças mortas no Líbano nos abalam. A
violência está em todo lugar para nutrir o

,

ódio, seu alimento principal. •
, '

E claro, o homem evoluiu. Mas sua pele
continua explosiva. Suas crenças estão

•

•

mais fortes e capazes de alterar sua índole

que proclama a paz, enquanto a mente dorme

abraçada ao fuzil. O homem, mesmo pacífico,
não pode sobreviver a um dia sequer sem abrir
os jornais e beber a violência dos outros.

Aceita a violência, a truculência, as

agressões de movimentos pseudo-sociais ao

patrimônio público até o extremismo, as

aberrações políticas e religiosas que

lideranças aguerridas trazem de suas

entranhas virais. Somos o que somos ho
mundo avesso, tribos da pré-história, capazes
'de defender ou atacar.

Não evoluímos nesse quesito important.
,das relações humanas. O que mudou foram

,

os instrumentos de retaliação. Somos tribais
e insensatos e a violência o retrato da
brutalidade que soterra o sonho de urn

mundo equilíbrado, pelo menos.

Silvio Luzardo, Professor e Psicopedagogo - Autol
de "Eu! Falando em Público?"

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mal
redação@jornalcorreiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Olivéira 246, cep 89251 200,

•
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BENEFíCIOS: PROJETO DEFINE VALOR DO AuxíliO DOENÇA
,

•

,
'

(

\

CELSO MACHADO

... Prefeito propõe
•

dois bancos para
empréstimos
a aposentados

.

}ARAGUÁ DO SUL- Vários

projetos, todos encaminhados
em regime de' urgência à
Câmara de vereadores pelo
prefeito Moacir Bertoldi no
início de julho congestionam a

pauta de votações do

Legislative neste segundo
semestre. Os projetos em

regime de urgência têm trinta

dias para ser votados. Vencido
o prazo, a pauta de votações fica
traricada. Além do projeto que
cria a Guarda Civil Municipal,
polêmico pela sua natureza, um

outro 'é de interesse direto dos
servidores da administração
pública, alterando dispositivos
da concessão do chamado
auxílio doença. Pela proposta
do Executivo, o benefício
consistirá em renda mensal

correspondente a 910/0 do
vencimento do cargo efetivo do
servidor. acrescido das

., .

vantagens pecumarras

,Ie .�íperrrianentes já estabelecidas

ne 'j/em lei, observado o limite de um

(
salário mínimo vigente. Além:0, r-

•

disso, não haverá período de
carência de doze meses para a

concessão de outros benefícios
.

como pensão por morte, auxílio
reclusão, aposentadoria por
invalidez em casos de acidente
de trabalho de qualquer
natureza, doença profissional
ou do trabalho, salário
maternidade. O auxílio doença
deixará de ser pago pelo Isssem

(Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais) quando
o segurado recuperar sua

capacidade para o trabalho,
quando ocorre ro falecimento
do segurado, na aposentadoria
e nos demais casos de vacância
do cargo público.O auxílio
reclusão será devido aos

dependentes dos servidores
ativos recolhidos à prisão desde

que não estejam em gozo do
auxílio doença, sendo que o

benefício a ser pago pelo Issem

corresponderá ao valor
estabelecido pelo Regime Geral
de Previdência Social. Outros
dois projetos do prefeito dizem

respeito aos servidores

aposentados e pensionistas.
Ambos abrem linha de

, .

emprestunos para pessoas
através de desconto em folha na
Santinvest e no Banco
Bonsucesso.

CESAR JUNKES
_.."..-- ,_

,

•

Parte do espaço físico da Arena deve ser explorado para fins
publicit�rios

T

Crédito suplementar para a Arena Multiuso
Para atender despesas empenhadas com a construção da arena

multiuso, outro dos projetos encaminhados à Câmara de
Vereadores pelo prefeito Moacir Bertoldi prevê crédito
suplementar da ordem de R$ 870 mil, como atualização dos
recursos destinados ao Programa Viva Lazer. Na justificativa o

Executivo alega que tal crédito é imprescindível para a promoção
de atividades de lazer, recreativas e esportivas à comunidade,
envolvendo a participação de crianças, jovens, adultos e idosos,
mediante a consnução e a instalação da Arena Multiuso, que
contribuirá para a integração social dos munícipes, bem assim na

melhoria na qualidade de vida, através do lazer e do esporte, de
relevante interesse público. Ainda em relação à Arena, Bertoldi
está propondo em projeto que a exploração dos espaços físicos e

publicitários, a serem concedidos pelo município através de

licitação pública, seja válido por vinte anos.

,

as -lrrnào de Peixer é multado por ropaganda eleitoral irregular
ao .-

as � r,

ue .) .de [oinville, Maurício Fernando

,aS ?, Peixer, irmão do prefeito de
, o " Guaramirim,Mário Sérgio Peixer
ze5 e- (PFL) e candidato a deputado

estadual pelo PSDB, foimultado
ilt':� J emR$ 21.282,00 pelojuiz auxiliar
:Im I" do TRE (Tribunal Regional
aÜ c I .Eleitoral), Volnei Celso Toma

da ri lzini. Na representação, proposta
1m rrt 'pelo Ministério Público Elei-

toral, ele foi acusado de fazer

propaganda eleitoral extern-

ltOI .0

,

FLORIANÓPOLIS- O vereador porânea, ou seja, veiculada fora do
período permitido pela legislação
eleitoral, que é o dia 6 de julho
passado. O representado é

responsabilizado pela distri

buição de publicação intitulada
"Calendário Litúrgico", COI1-

tendo seu nome, foto, cargo que

ocupa, currículo e menção
expressa ao pleito deste ano, o que
caracteriza propaganda eleitoral

antecipada em infração ao art. 36
da Lei nO 9.504/97, conforme

entendimento do Ministério
Público.

Em sua defesa, o vereador
sustenta que o conteúdo da

publicação não configura
propaganda eleitoral antecipada
e sim, "manifestação da fé que

, professo", visto ser membro do
movimento' da Renovação
Carismática Católica.

No entender do magistrado,
que julgou procedente a

representação, "partindo-se do

conceito de que propaganda
eleitoral é aquela que leva ao

conhecimento do público, ainda
que de forma dissimulada, a

candidatura a cargo político, a

ação do representado reputa-se
ilegal e tem nítido caráter

propagandístico. O material foi
distribuído pelo represenrado
com o objetivo de angariar a

simpatia do eleitorado." O
vereador recorreu da sentença ao

pleno do TRE.

comparecimento às umas não deve
ser entendido como simples ato

formal, na visão do ministro Marco

Aurélio, mas, sill, como momento

decisivo para a sociedade."O eleitor
tern de decidir se vai empunhar a

\ '

bandeirado faz-de-conta, fazendode
contaqueestáexercendo umdireito,
ou abandeirada representação" ,.

"

• MOSAICO

A polivalência de alguns no governo do prefeito Moacir Bertoldi .i

(PL) impressiona. Nova mudança tira Jair Pedri do comando da I

Codejas. Ele assume a diretoria de Habitação. Para seu lugar vai ')
Jair Alexandre, que ocupava a pastá até então. Antes, já tivemos 3

secretário que deixou a área do desenvolvimento econômico 1

para assumir o turismo. Um outro remanejado do gabinete de j

Comunicação para a Fujamas. Da chefia do cerimonial para o [
turismo e, depois, para a Comunicação. Isso lembra treinador
de futebol que, aos 44 minutos do segundo tempo, põe jogador'

,

em campo para "dar mais velocidade ao ataque". .
'

•

Gente que faz

Assumindo 1
Vereador Afonso Piazera (sem
partido) foi guindado a titular da

•

Secretaria de Planejamento e
•

Urbanismo.E do ramo. Na .

Câmara, entra o primeiro suplente
Ademar Winther, do PSDB.
Vereador por quatro legislaturas,
líder do govemo do ex-prefeito .

lrineu Pasold e, ao mesmo tempo,
um crítico do fucano, porque não
lhe fazia favores.

Assumindo 2
Quando no exercício do mandato,
por várias vezes, em entrevistas,
disse aito e bom som que a

.

população não dá bola para
projetos dos vereadores e nem da

prefeitura. Entende que o que o

povo quer é areia (é dono de
empresa mineradora), bríta,
macadame, tubos. Isso, na visão
de Winther, é o que garante votos
a cada eleição.

Fartura
Primeiro candidato a exibir

propaganda eleitoral nas ruas,
.

Carlos Chiodini (PMDB) tem mais
de 150 placas já colocadas em

áreas particulares, permitido nas

mudanças introduzidas neste ano

na legislação eleitoral. Em foto
com o ex-govemador e candidato
à reeleição, Luiz Henrique da
Silveira. Se depender só disso,
está eleito.

Ali e aqui
Depois de um ano e meio da
assinatura do contrato, o govemo
do Estado entregou as obras de

recuperação da SC-418, que liga
Pomerode à BR-470. Com
investimentos de R$ 7,8 milhões
em 17,43 quilômetros, incluindo
passeios às margens da rodovia.

Enquanto isso, do lado de cá do
morro, na SC-416 (trecho Rio

Cerro), nada do prometido há dois
anos.

Alô vocês! 1
Assistência social da prefeitura
deveria prestar atenção em

pessoas com visíveis problemas
.

\

mentais que perambulam pelas
ruas. São, literalmente, trapos
humanos, com quem ninguém se '

importa. Por enquanto, não se tem

registro de agressões, mas nunca

se sabe o tipo de reação que
podem ter sem qualquer aviso.
Será que nada pode ser feito para
ajudá-los? •

politica@jornalcorreiodopovo,com,br )

Blá,blá,blá

,
TSE conscientiza o eleitor sobre importância do voto

��liS. .

,

!OO, ,o· BRASÍI1A-Começasegutlda-feira no sentido de mobilizar o eleitor da que surge da leitura das manchetes
a campanha Vota Brasil, produzida cidade a não anular o voto ou votar dos jornais deve ser retratada nas

•

__, r pelo Tribunal Superior Eleitoral em branco. Neste ano, a campanha umas. '�palavraestácomoeleitor",
I (TSE), paramobilizar o eleitorado e busca conscientizar o eleitor e enfatiza.Como slogan "Pense e voteI

: esclarecer dúvidas sobre o processo' valorizar o voto: "Dias melhores - o Brasil está nas suas mãos", a
I

I devotação.EmjaraguádoSul, aAcijs dependem da conscientização do campanha,compostapor32fihnese
I (AssociaçãoComercial e Industrial) eleitor", alerta o presidente do TSE, 32 spots de rádio, pretende despertar
I adotou idêntico procedimento em ministro Marco Aurélio. Para o no eleitor a importância do voto
,

l campanha lançada recentemente, minis�D, a indignação generalizada COlno um ato de decisão. O

"

,

-

Alô vocês 2
Embaixo do chamado viaduto do
Mannes, em Guaramirim, famílias :

que vivem da coleta de lixo r

reciclável assemelham-se aos )

miseráveis da Etiópia. Estão lá há }

anos, a população dos casebres )

aumenta e a miséria também. )
,

Como não há local fechado para
guardar o material recolhido, dá a

)

(péssima) impressão, para quem í
passa, de ser aterro sanitário do

tipo lixa0.

Nunca se viu tanto candidato a
•

governador, senador e depuado
tão preocupados com

- '.

investimentos em educação. Mas
nenhum deles até agora mostrou Iqualquer estatística sobre a

Jrealidade de Santa Catarina. E
muito menos qual a prioridade

•

neste contexto. E a velha cantilena
das prioridades: segurança,
habitação, saúde e educação. Até ,

dá rima. E só.

•

Pois é I

Lula sugere que ITamar Franco
(PMDB), de quem puxava o saco

até outro dia, está gagá ("depois )

dos 75, a pessoa pode fazer o que j

quiser"). Adenauer govemou a 1

Alemanha até 87 anos; De Gaulle \
a França, até os 79; Hitler tinha 35

.
)

quando escreveu "Meln Kampf" .

Lembra da resposta que Uliysses
>

Guimarães a Femando Collor?
"Velho, sim, velhaco, não".

Bem bom
o presidente Lula, que propôs 5%
de reajuste para aposentados,
aposentou-se, em 1996,
precocemente, aos 42 anos,
dizendo-se vítima da truculência
dos govemos militares. Não por
tempo de serviço, porque
trabalhar, mesmo, muito pouco.
Hoje, embolsa R$ 4.294,00/mês
livre de impostos. Farinha pouca,
pirão pra mim primeiro.

Faz sentido
Saiu na coluna de Mônica

Bérgamo, no jomal Folha de São
Paulo: "O governo (federal) faz
licitação para comprar. produtos

,

para o Palácio do Planaito. Só de
papel higiênico, são 3.634 pacotes.
Ah, a especificação é importante:
tem de ser do tipo interfolhado,
"cor branca, macio e reslstente".
Macio e resistente. Duro, mas
sem perder a ternura.

,
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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.
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Dez porvaga
As 513 vagas da Câmara dos Deputados serão disputadas por
mais de 5,3 mil candidatos das 27 Unidades da Federação nestas

eleições. O dado é do Tribunal Superior Eleitoral, que também

aponta São Paulo como o Estado com maior número de
candidaturas (1.042) e o Acre como o Estado com menos nomes

(51). As candidaturas ainda estão sujeitas à análise da Justiça
Eleltoral até 23 de agosto.

,

Campanha
o vereador Carione Pavanello (PFL)
viajou ontem para o Alto Vale e Oeste
Catarinense, onde passa a semana

_
fazendo contatos políticos para sua

campanha a deputado estadual.
Cacá, com forte atuação na área de

esporte e, por este motivo,
conhecido em todo o Estado, deve
visitar 17 municípios, com retorno

previsto a Jaraguá do Sul para' a
sexta-feira.

Difícil
A falta de unidade
dentro de diretórios
municipais dos

partidos pode acabar
por beneficiar
candidatos de outras
cidades. Exemplo
claro é o que
aconteceu em

Blumenau em

Joinville, onde os

diretórios do PMDB

lançaram, .

res pectivame nte,
dois e quatro
candidatos à
Assembléia --,

Legislativa. Como
afirmou Carlos
Chiodini, candidato a

deputado estadual

pelo PMDB de

Jaraguá do Sul: "Por
causa da falta de

•

Diferença
Enquanto em Jaraguá do Sul houve
um inchaço de candidaturas no

comparativo com as eleições de
2002, em Joinville à número de
eandldatos diminuiu. No último

pleito, 147 disputaram vagas à
Cãmara Federal e 344 à Assembléia

c Legislativa. Este ano, concorrem

pelo maior colégio eleitoral do
, Estado 134 a deputado federal e 310

'9 para estadual. Em Jaraguá, por
enquanto sao nove candidatos a

deputado estadual e seis a federal,
apenas com' uma desistência, de

.

Vitória Altair Lazzaris, que iria
concorrer à Cãmara Federal. Em

2002, foram sete candidatos à
Assembléia e dois à Câmara dos

Deputados.

. -

orqaruzaçao, a

oificuidade de

eleição é bem maior

que a nossa".

Presidência
o vereador Fábio
Alexandre Dalonso

(PSDB) assumiu
ontem a presidência
da Câmara de
Vereadores de
Joinville. Fica no lugar
de Darci de Matos
(PFL), que ocupava a

vaga desde 2005, e

Cacife
Nas eleições de 2002, 24 candidatos
a deputado estadual receberam
apenas um voto em Jaraguá do Sul,
número que sobe para 44 se

computados os candidatos com dois
,

votos. A Câmara Federal, 11
candidatos receberam um voto e

outros seis, dois votos. Já no topo
d�s listas, figuraram, nesta ordem:

; Vicente Caropreso (PSDB), Marcos
"

• Scarpato (PT) e Paulo Bauer (PFL),
para deputado federal, e Dionei
Walter da Silva (PT), Moacir Bertoldi
(PPB) e Maristela Menel (PFL) à
Assembléia.

,
•

renunciou para
trabalhar em sua

campanha a deputado
estadual. Matos foi
reeleito vereador em

2004 e concorre pela
• •

primeira vez a uma

das 40 vagas na

Assembléia.

: Susp�itos?
Aproveitando ...
o candidato a

deputado estadual do
PSB de Jaraguá do Sul,
Ivo Petras Konell, foi ,

ontem em

Florianópolis gravar a

propaganda eleitoral
de rádio e TV do

partido. Depois, o ex

vereador deu uma

passada por Balneário
Camboriú e Itajaí para
fazer alguns ,contatos
políticos e pedir votos

• •

em sua primeira
empreitada à
Assembléia.

•

\
,.

,

.

•

I

ESTRATÉGIA: CAMPANHA DEVE SER INTENSIFICADA SÓ EM SETEMBRO
,

•
•

\

CAROLINA TOMASELI ,

� Dirigentes do partido
em Jaraguá do Sul
se reúnem a partir das
19' h com candidatos

"

}ARAGUÁ DO SUL - A
executiva municipal do PSB se

reúne hoje, às 19 horas, para
analisar o andamento da

,

campanha dos candidatos do
diretório de [aragua do Sul a

deputado estadual, Ivo Petras

Kohell, e a federal, Luiz Hirschen,
o Luti. Os dois nomes integram
um universo de SO candidatos a

,

deputado estadual e 25 a federal

que o partido lançou em Santa

Catarina, .commeta de chegar em
2007 com quatro cadeiras na

Assembléia Legislativa e duas na
Câmara Federal.

O secretário executivo do
PSB de Jaraguá do Sul, Emerson
Gonçalves, avalia que omomento
é de conversar com lideranças e

possíveis apoiadores, deixando
para intensificar á campanha a

partir de setembro, quando,
historicamente, os eleitores
escolhem seus candidatos.'

"Quemmuito cedo vai para a rua,

logo volta pra casa", disse,
acrescentando que por enquanto
a maioria dos eleitores não

decidiu em quem vai votar para

presidente egovernadorQuanto
mais para deputado", completou.

Gonçalves também disse que
o partido está certo de que

conseguirá os 50/0 dos votos

•

� �# '"'---

Para Gonçalves, disputar eleição é fundamental: !'Quem não joga, não tem torcida"
-

apurados para deputado federal

exigidos pela cláusula de barreira,
já que o PSB conta com 29

representantes na Câmara dos

Deputados e pretende subir este
número para 40. "O PSB não vai

.
.

mais poder ser chamado de

nanico",' disse o secretário,
também coordenador' da

campanha do candidato da sigla
a governador, Antônio Carlos

Sontag, no Vale e Alto Vale.

Segundo ele, Sontag aparece
nas pesquisas de intenções de
voto do Instituto FHB com

apenas um ponto percentual
atrás do candidato do PT, José
Fritsch, terceiro colocado depois

debistas, tucanos e pefelistas, com
adesão também do PPS. "A

situação que existe em

Guaramirim, onde PMDB, PFL-'e
PSDB são tradicionais adversários

, ,.

políticos, se repete em muitos'
• /' • • • J

murucipios catannenses, pnnci-
palmente os de pequeno e médi6

..

porte", disse, informando que a

coligação terá seis minutos de

propaganda diária em rádio e TV
"O PSB, quando definiu .pela
candidatura própria, um projeto
político é' não de poder, ficou
evidente que, independente do
resultado destas eleições, vamos
ter candidato a prefeito de Jaraguá
do Sul em 2008", adiantou.

de Luiz Henrique (PMDB) e

Esperidião Amin (PP). "Não
acho, de maneira nenhuma,
exagero acreditar que Sontag
possa ir para o segundo turno,

principalmente pelo fato de

representar o novo", disse, em
referência a Fritsch, Amin e Luiz

Henrique terem disputado a

eleição passada. "Enquanto
temos um repeteco de 2002,
Sontag representa uma partida
inédita", ironizou.

Gonçalves informou ainda

que nomes do PFL e PMDB já
declararam apoio ao candidato a

governador do PSB, reflexo da

tríplice aliança entre peerne-
,

• , '

.

,

Candidatos e comitês apresentam primeiras contas no dia 6·
FWRIANÓPOLIS - Candidatos,

coligações e comitês financeiros
" -

apresentam a pnmetra prestaçao
de contas da campanha eleitoral
.no próximo dia 6, domingo, pela
internet. A segunda prestação de
contas será feita no dia 6 de

setembro, também pela internet.

A prestação de contas,
devidamente documentada, para
análise e julgamento pela justiça
Eleitoral, é apresentada no 30° dia -

após a realização do primeiro
turno. Havendo segundo turno,
os candidatos que o disputarem
devem apresentar as contas,
referentes aos dois turnos, até o

.

300 dia posterior à realização' da
segunda etapa do pleito.

As duas primeiras datas de

prestação de contas - 6 de agosto e

�

r
•

6 de setembro - foram
estabelecidas pela Lei 11.300/06
(minirreforma eleitoral), COIn o

fim de se emprestar maior,
transparência aos gastos eleitorais.
Outra alteração promovida pela
minirreforma foi a inclusão do
candidato como co-responsável
pelas contas prestadas.A partir de
agora, segundo o artigo 24 da

Resolução 22.250 do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral), o
candidato responde solidaria
mente com . o presidente ou

tesoureiro do comitê financeiro -

,

quem ele indicar, nos termos do

artigo 20 da Lei das Eleições - pela
veracidade das informações
financeiras e contábeis da

campanha, devendo ambos
.

assinar a prestação de contas.

a indicação dos nomes dos.
doadores e os respectivos valores
doados. Essas informações sâo

fornecidas apenas no relatório final,
apresentado 30 dias após as

eleições, ou, havendo segundo
turno, 30 dias após a sua

ocorrência. As prestações de.
contas devem, inclusive, informar
sobre montantes arrecadados ern

eventos e com a venda de produtos
pelos partidos e/ou candidatos.

Os recursos arrecadados e os
. ,

gastos realizados pelos candidatos
aos demais cargos -s governador,
senador, deputados federal,
estadual e distrital - serão

.informados nas páginas que os

Tribunais Regionais Eleitorais
tornarem disponíveis para essa

,

finalidade.

As contas prestadas pelas
coligações e pelos candidatos que
disputam a sucessão presidencial
estarão disponíveis em um link
criado no sítio do TSE

(www.tse.gov.br ), na pagina
, principal, na seção Eleições 2006.
Os candidatos deverão baixar o

programa SPCEx para prestarem
as contas. As informações ficarão
,disponíveis no site', para
conferência dos eleitores.

Nas duas primeiras prestações
de contas, os responsáveis devem
apresentar relatório discri
minando os recursos ern dinheiro
ou estimáveis em dinheiro que
tenham recebido \

para
financiamento da campanha e os

gastos que realizaram. Neste

primeiromomento, a lei não exige

,

Dos 90 parlamentares notificados

.pela CPI dos Sanguessugas, cerca

, de 40% dos que apresentaram
informações completas nos últimos

quatro anos dobraram seu
L_ -

patrimõnio neste período. O
levantamento foi feito pelo jornal O

_. Estado d" S. Paulo nas declarações
de bens entregues à Justiça
Eleitoral. O recordista foi o deputado
paulista Irapuan Teixeira (PP-SP),
que aumentou seu espólio de bens .

em 2.371 % no período, O mais rico,
,

no entanto, é o gaúcho Erica Ribeiro

(PP-RS), com ações e propriedades
que somam R$ 37,2 milhões.

,
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Dl\IANE ZANGHELINI

,

� Ele não quer misturar

política com a entidade
•

devido à candidatura
do sobrinho Carlos

! }ARAGUÁ DO SUL - Um
, exemplo, claro, de seriedade e

comprometimento com a

transparência, foi oferecido à

:comunidade, na última segunda
'feira, pelo empresário Paulo

Chiodini, presidente da Acijs -

Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul. Paulo, que é tio
,de Carlos Chiodini, candidato a

uma vaga na Assembléia

Legislativa, pelo PMDB, pediu
licença do cargo para isentar a

entidade de qualquer situação qu)
,possa ter conotação partidária.
"Estou me afastando . por,

,entender que, tendo um sobrinho
,

..candidato, devo preservar a

,entidade que é suprapartidária",
afirmou Paulo Chiodini, ao

entregar o cargo ao executivo
- ,

.JJaime Richter, vice-presidente de
treinamento da entidade e diretor

.r)

,de marketing da empresaWeg. O

• •

•

,

assumir, Chiodini destacou que o

resgate daAgenda 21 e do Projeto
Jaraguá 2010, estão entre as

,

prioridades desta gestão. A
respeito de sua, preparação para
assumir a' presidência da

Associação, Chiodini conta que,

já vinha se preparando para esta

nova atividade. '';\0 saber que seria
o próximo presidente da Acijs .

. . . . , .

iructei um processo preparatono,
principalmerite, criando
mecanismos parame dedicar ainda
mais ao trabalho associativista",
declarou.

-

.
.

Jaime Richter que assume a

presidência Acijs. pelos próximos
60 dias destacou que a tarefa será
uma grande honra. "Nos próximos
60 dias não vamos mudar o rumo
definido pelo presidente para os

38 projetos eleitos pelo
planejamento estratégico e que
norteiam o nosso trabalho", disse
Richter. Falando em nome de
todos os ex-presidentes, a

publicitária Christiane
Hufenüssler elogiou a atitude de

,

Chiodini e Vargas. "E uma atitude
louvável e corajosa. Este é um

exemplo muito importante para
o segmento", disse.

'Gestão ambiental da Lunelli recebe Prêmio Fritz Müller
}ARAGUÂ DO SUL - Reco

nhecida nacionalmente como
-

empresa que valoriza a preservação
'ambiental, tanto através de ações
internas, quanto de ações
comunitárias, a Lunelli Têxtil foi

,

agraciada com o Prêmio Fritz

Müller, categoria gestão ambiental.
O evento de premiação aconteceu
no dia 31 último, na Fiesc, onde o

'. «liretor comercial da empresa,
, 'Denis Luiz Lunelli, recebeu o

•

prêmio das mãos do procurador
'geral da justiça Pedro Sérgio Steil.
c A Lunelli Têxtil já tem em sua

('galeria, outros dois importantes
prêmios do segmento: o Prêmio

:. Expressão de Ecologia, por um
• projeto de recuperação das

I i'margens doRio Itapocue oPrêmio
,: CNI/Fiesc, categoria Educação
Ambiental. Além disso, a empresa
também já recebeu Menção

, 'Honrosa, na edição de 2003 do
,'Prêmio Fritz Müller.

O naturalista alemão Fritz
, Müller foi um dos colonizadores
r de Blumenau, conhecido como

.' "Príncipe dos Observadores",
, ganhando renome internacional

por ter colaborado com a teoria da

I

I

1

FOTOS: CESAR JUNKES

Paulo Chiodini pediu licença e Jaime Richter assume presidênc_ia

vice-presidente de núcleos
setoriais da entidade, Alessandro
Vargas, também pediu afasta
mento de suas atividades por estar
envolvido no processo político
eleitoral deste ano.

Integrante da gestão anterior

da Acijs, como vice-presidente de

serviços, Paulo Chiodini, assumiu
a presidência da atual gestão na

segunda quinzena de março,

comprometido em dar continui
dade ao trabalho definido através

de planejamento. "Participei da
gestão de Paulo Obenaus e vou

garantir .a continuidade do

processo de desenvolvimento da

Associação, conforme definimos
como estratégia de gestão", disse
Chíodini naquela ocasião .. Ao

ODAIR F. BOSSI

evolução das espécies de Charles
Darwin. O prêmio que leva o

nome do naturalista foi criado em
,

1982 pela Fatma - Fundação do
Meio Ambiente de Santa

Catarina, corn o objetivo de
estimular o processo de
desenvolvimento sustentável no
estado.' O prêmio é uma forma de
reconhecimento a instituições de
pesquisa, 'ensino, ONG's,
empresas públicas e privadas, além
de pesquisadores e pessoas em

geral que se destacam na

preservação do meio ambiente.
A Lunelli Têxtil tem em seu

parque industrial uma moderna

estação de efluentes, com

eficiência de quase 100% 110

tratamento. Além disso, a

empresa realiza, já por cinco anos, \

em parceria com a comunidade o

projeto de preservação ambiental
Preservar é Amar, que na edição
2006 desafiou os alunos da rede

municipal e estadual de ensino de

Corupá, -a fazer a recuperação de
um quilômetro das margens

degradadas do RioNovo, naquele
município. Ações internas como

a utilização de gás natural no

processo produtivo, coleta seletiva
e o plantio de mais de duas mil
mudas de árvores nativas e

frutíferas às margens do Rio

Itapocu e Ribeirão Grande,
qualificaram a empresa para o

prêmio. Ainda este ano a Lunelli
recebe a certificação ISSO 14001.
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PAVILHÃO DAS ETNIAS
Diversas atrações reunindo dança, artesanato,

história e muita comida típica.

!
I

•

I
I

• CORREIO ECONÔMICO ,
•

,

Encontro
Dirigentes de empresas do comércio de materiais de construção

.

e lideranças do setor dos estados da região Sul são aguardados
em Jaraguá do Sul de 17 a 19 de agosto para discutir questões
ligadas à atividade produtiva e temas de interesse do País. O 14°

.

ECOMAC SUL -vai acontecer nas dependências do Centro
Cultural da Scar,' com expectativa de reunir cerca de 500 lojistas
do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e de outras regiões .

Henrique Pinto Loja, diretor da Acomac - Associação dos
Comerciantes de Materiais de Construção de Jaraguá do Sul,
destaca que o encontro é voltado à reflexão de interesses dos

empresários do segmento de materiais de construção, por meio
da troca de conhecimentos e experiências em torno das.
possibilidades de se alavancar o desenvolvimento empresarial e
estabelecer novas parcerias.

•

Programação
Durante os três dias, a

programação reunirá palestras
empresariais e motivacionais
direcionada a lojistas e

profissionais da construção
civil, apresentação de cases

,

como o Projeto Ancora,
idealizado em Jaraguá do Sul
com vistas a ressocialização
de presos, e o lançamento de
novidades do

setor.lnformações e inscrições, ,

estão disponíveis no site
www.14ecomacsul.com . br e

telefone (47)3371-2422. A
coordenação geral do 140
Encontro dos Comerciantes de
Materiais de Construção da
Região Sul é da CMV Eventos,

Campeã. , .

Segundo a Serasa, o melhor

desempenho foi da indústria, que
apresentou rentabilidade de 11%,
desconsiderando o desempenho da
Petrobrás. O segmento em destaque
foi o de papel e celulose que, bene-

-

ficiado pela valorização do real frente
ao dólar, viu reduzir suas dívidas
atreladas em moeda estrangeira e

apresentou margem líquida de
I

22,8%.0 siderúrgico, que registrou I

rentabilidade de 19,3%, impulsionado I

em parte pela' redução do preço do
carvão mineral e do coque,
importantes insumos para a produção!
de ferro-gusa e, ainda, por ganhos i

I

financeiros.O setor têxtil, que sofreu o :

impacto do câmbio nas exportações e i
retração intema pelo aumento das I

,

importações, apresentou
'

rentabilidade negativa de 6,5%.
O comércio apresentou rentabilidade .:
de 2,3%. O segmento de produtos
para agropecuária registrou lucro

líquido de 4,4% em relação às I

vendas, em virtude das empresas do i'
setor buscarem aumentar suas i

i'

margens para compensar, em parte, :
a queda do volume comercializado. : I

Outros grandes segmentos, como
revenda de veículos e

eletroeletrônicos, apresentaram
rentabilidade de 2%, e 1,7%, ,

respectivamente.

Lucro
As indústrias fecharam o

primeiro trimestre com lucro

líquido de 8,5% no faturamento,
de acordo com estudo da
Serasa, com base nos

balanços demonstrativos de
cerca de 10 mil empresas do
setor da indústria, comércio e

serviços, O índice envolve os

três segmentos juntos. No
mesmo período do ano

passado o lucro foi de 7,5% e,
em 2004,7%.

• MÔEDAS ESTRANGEIRAS � $ POR REAL
, .

. ,
•

VENDA EUROOOLAR (EUA) COMPRA

COMERCIAL 2,189 2,191 " COMPRA VENDA
,

PARALELO 2,287 2,390 jt 2,007 2,808 ,,;
,

PESO (Argentina) I

TURISMO 2,140 2,297 " I

I 0,712 ,,:0,712 ,

• BOLSAS DE VALORES. . .' • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 36.839 -0,64%
jt DOW JONES (N. York) ·11.125 . -O 54%

jt MERVAL (S. Aires) 1.696 -028%

jt NIKKEI (Tokio) 16,951 -1,39%

0,709

• CUB junho
R$894,85

I •

I
I
,

• •

.. FALECIMENTOS
Faleceu às 21 :30h do dia 31/07, o senhor Luiz Carlos Augusto,
com idade de 42 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi. .

Faleceu às 14:15h do dia 31/07, o senhor Gregório Feliciano com :
idade de 60 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de Santa Luzia.
Faleceu às 11 :30h do dia 31/07, a senhora Justina de Borba
Ribeiro, com idade de 93anos.0 velório foi realizado na Capela
Cristo Rei e o sepultamento no cemitério Cristo Rei.

. . ,
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REALIZAÇAO: APOIO:
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Secretaria da Educação

Fotos Cesar Junkes

NATUREZA: PROJETO CONSCIENTIZA ESTUDANTES SOBRE PRESERVAÇAO AMBIENTAL
...... , ..

,
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Guilherme Hanemann tem pouco espaço físico externo para atender 596 alunos
, '" '''''''.".' '"''

o terreno acidentado é um dos motivos de a escola não ter um bom espaço físico, dificultando à realização de atividades que necessitam

de concentração de alunos. A instituição foi projetada para atender 180 estu,dantes, mas iniciou com 280 do primeiro ao nono ano

jaraguá do Sul Localizada na Rua Adela Erdmann, Bairro Barra do Rio
•

Cerro, a Escola Guilherme Hanemann foi inaugurada oficialmente no dia
-

14 de outubro de 199 I . Iniciou suas atividades com o prédio ainda em fase
de construção e, durante o primeiro mês de funcionamento, os alunos

sentavam no chão e ficavam apenas duas horas na escola. A instituição foi
projetada para atender aproximadamente 180 alunos, mas iniciou com

,
,

280 estudantes do primeiro ao nono ano,

Hoje, a Guilherme Hanemann atende 596 estudantes, divididos em 22
turmas e nos turnos matutino e vespertino. São 50 fUncioharios, sendo 30'

•

professores, diretora, administradora, supervisora, duas orientadoras,
uma auxiliar de biblioteça, uma secretária, duas merendeiras, seisauxiliares
de serviços gerais, dois bolsistas e dois estagiários, A estrutura da escola

engloba seis banheiros, I I salas de aula, biblioteca com ATE (Ambiente
Tecnológico Educacional), parque. infantil, quadra de esportes, depósito,
cozinha, refeitório, pátio, sala dos professores, secretaria, sala de

orientação, sala de supervisão e direção.
De acordo com a diretora Odileia Inês Tecilia, a escola atualmente conta

palestras realizadas pelos Irmãos Maristas do Colégio São Luis e

abordam temas relacionados à religião e comportamento. já o Proerd

acontece a pa,rtir do s"gundo semestre, engloba alunos dos quintos
anos e as palestras são feitas por policiais militares, que alertam sobre
os perigos do álcool e das drogas.
No projeto Criança Feliz, uma equipe do Sesc ensina os professores
do primeiro ao quinto ano a elaborarem jogos e projetos artísticos.

Depois, os estudantes executam as atividades propostas pelos
professores, como brinquedos com material recicláveje pintura,

" ,

,

já o projeto extra-classe "Chico Mendes Serra do Mar, Fonte de Agua,
Fonte de Vida" iniciou em março, se, estende, até dezembro e envolve
33 alunos do primeiro ao quinto ano, um pai e uma supervisora, Os
estudantes partíciparn de palestras sobre a preservação ambiental e
realizam viagens de estudo, sendo que os locais visitados até o

momento foram o Instituto Rã-Bugio para Conservação da
Biodiversidade (Guaramirim) e a bacia do Rio Itapocu. Depois, os

participantes fazem relatórios e trocam experiências com outras
com pouca área livre para atender aos alunos, situação que poderia ser escolas.

re?ol\iida com a compra de mais um terreno para construir uma extensão, Os projetos são.. apresentados (através de cartazes, banners,
"O terreno acidentado é um dos motivos de a escola não ter um bom maquetes) e os estudantes recebem certificados do Instituto Rã-bugio.
espaço físico, pois dificulta a realização de atividades que necessitam de A escola também foi uma das vencedoras do concurso de frases da

concentraçãode estudantes", ressaltou.
'" ""'" " "

'empresa Nestle, sobre o tema "Desigualdade Sacia]", realizado rio
mês de abril, que contou com a participação de alunos do sexto ao

nono ano (quinta à sexta série) de escolas de todo o país. Com, a",
frase "Saber viver é saber valorizar as diferenças", a estudante do
sexto ano Maiara Cunha, I I anos, foi a campeã estadual e ganhou

""""'como prêmio uma viagem à Brasília,

PROJETOS
Entre os principais projetos desenvolvidos na escola estão o Vida Feliz e

Proerd, que constituern-se de palestras ministradas durante o ano; o

primeiro é realizado com es alunos do sexto ao nono ano, sendo as

•• o •• , •••• . .. .. . ., " . ..

.
•••• o ••••••

•
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A bandeira

A bandeira da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Guilherme Hanemann foi escolhida através de concurso

•

interno, no dia 15 de maio de 2002, A vencedora foi a alu�
Vânia Vanessa Hanemann, que coincidenternente possui o
mesmo sobrenome do patrono da instituição. �
A cor verde foi escolhida por ser, na época, a cor da escola e

porque ao redor havia muita vegetação; a cor preta
simboliza o quadro negro, usado como suporte para a,
construção do saber; o branco é a esperança de uVl mund�:
melhor, com união, amor e paz. A logomarca simboliza
todos os alunos da unidade escolar, unidos por um laço n�
busca de um ideal.

_

'

n

Diretora Odiileia Inês Tecilla comenta sobre o histórico da ,
•

escola e as atividades pedagógicas realizadas

Patrono. ,

.

fFilho do' casal Germano e Clara Hanemann, Guilherme
�

Hanemann nasceu em jaraguá do Sul no dia I 9 de outubro'
de 1924. Tinha nove irmãos e estudou até a quarta-série na

Escolajaraguá 84. Casou-se em 1946 com Irene Hartmann'
e teve cinco filhos: Alida, Irineu, Anélia, Edeltraudt e Renita. 'r

,

A comunidade considera Guilherme Hanemann um

homem honesto, trabalhador e curnpridor.de seus deveres
sociais e religiosos, bom amigo e ótimo pai, Ajudou muito?

,

Igreja, participou na fundação do Salão 25 de julho e, pouco
antes de sua morte, a Sociedade Botafogo lhe prestou uma

homenagem nomeando-lhe "Presidente de Honra".
Durante toda a vida, Guilherme Hariernann enfrentou, com
serenidade, casos de doenças graves na família e cuidou de
seus pais na velhice, Em 1976, fez loteamento' e doou

, alguns terrenos para a prefeitura, onde hoje está construída:
,

a Escola Municipal de Ensino Fundamental Guilherme
Hanernann. Vendeu os terrenos para pessoas de várias
classes sociais, .dando oportunidade para pessoas humildes

adquirirem terreno e casa. Os moradores costumavam

chamá-lo carinhosamente de "Opa", retletindo nesta
expressão a gratidão e a amizade que sentiam por ele,
Guilherme Hanemann faleceu no dia 15 de agosto de
1987, aos 62 anos e foi enterrado no Cemitério Rio da Luz,

Projetos auxiliam estudantes na formação de

compohamentos voltados para a conscientização

r

\
"

,
"

,

•

r
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JARAGUÁ DO SUL· SC ' PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS
•

COMEÇA HOJE: ABERTURA ÀS 19H
) , '

,

O'

o,
•! '3

I

t J�LIMAR P'--IVA_T_TO _

r
... Competição começa,
hoje, às 9h da manhã
e a abertura será no

Arthur Müller

JARAGUÁ DO SUL - Mal
acabou a fase estadual da Olesc,
Jaraguá do Sul já sedia outra

competição. Desta vez é a fase

, regional dos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, destinado
para atletas até 18 anos. São 26
cidades disputando 17 vagas

para a fase final que acontecerá
em Criciúma, de 15 a 23 de
setembro. São oito modalidades
envolvidas, que iniciam hoje e

seguem até domingo.
, No basquete feminino;

quatro equipes disputam uma

vaga para a fase estadual e o

favoritismo é de Blumenau, já
que Joinville e Jaraguá do Sul,
campeão e vice da última

edição, já se garantiram. No
masculino, a parada é mais

difícil, pois são sete equipes para
uma vaga só, com também o

favoritismo de Blumenau. No
futebol masculino, oito cidades
tentam as duas vagas. Os

principais candidatos são
r

•

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

- ,

CAMARA DE V£READ_..
1,\ Dr JARAGUA DO r

� ,'J PREFEITURA HlUN GO
-� APOIANDO O ESI"tt m":J-;;. *,,'_t:

•

Futebol de campo, que estréia hoje contra Imbuia, será representado pela equipe de base do Juventus

Jaraguá do Sul, COlU o time de
base do Juventus, e Joinville.

No futsal masculino, onde
Jaraguá do Sul é o atual campeão
e já está classificado, três vagas

serão disputadas entre 11

equipes. Blunlenau, Timbó, São
Bento do Sul e Rio do Sul são os

principais candidatos. No
feminino também são três vagas,

mas que serão pleiteadas por
oito municípios. Jaraguá do Sul,
Blumenau, [oinville e Rio do
Sul estão entre os favoritos.

Nos dois naipes do

Dunga anuncia convocados e lista tem várias novidades
RIO DE JANEIRO (RJ) - O

técnico Dunga anunciou ontem

de manhã sua primeira
convocação para a seleção
brasileira, que enfrentará no dia
16 de agosto a Noruega, emOslo,
num jogo amistoso. A lista,
conforme o próprio treinador
havia anunciado, tem várias

novidades e não tem osmedalhões

que disputaram a última Copa do
• Mundo, além de jogadores de São

Paulo e Internacional, que

disputam fase decisiva da Copa
Libertadores.

A lista tem novidades dos
times do exterior, como Elano,
Dudu Cearense, Vágner Love e

Daniel Carvalho.além do goleiro
Gomes, que volta a ser convocado.
Entre os mais experientes, atletas
como Gilberto, Juan, Lúcio,
Luisão, Gilberto Silva, Robinho e

Fred estiveram na última Copa do
Mundo. Edmilson, que foi cortado
às vésperas do torneio por causa

de uma contusão no joelho,
retoma ao time.

Já das equipes brasileiras, as

novidades são as presenças do
goleiro Fábio, do lateral Marcelo,
do volante Jônatas, omeiaMorais

1
(

PATRICIA SANTDS/AE

Convocados
Goleiros

Gomes (PSV)
Fábio (Cruzeiro)
laterais

Cicinho (Real Madrid)
Gilberto (Hertha Berlim)
Maicon (Inter de Milão)
Marcelo (Fluminense)
Zagueiros
Alex (PSV)
Juan (Bayer Leverkusen)
Lúcio (Bayern de Munique)
Luisão (Benfíca)
Meio-campistas
Edmilson (Barcelona)
Elano (Shakthar Donetsk)
Dudu Cearense (CSKA)
Jônatas (Flamengo)
Gilberto Silva (Arsenal) .

Júlio Baptista (Real Madrid)
,

Morais (Vasco)
Atacantes

Rabinho (Real Madrid)
Fred (Lyon)
Wagner (Cruzeiro)
Vágner Love (CSKA)
Daniel Carvalho (CSKA)

,

Dunga fez ontem suas primeira convocação como técnico
,

e o atacante Wagner, vice

artilheiro do atual Campeonato
Brasileiro com oito gols.

Em sua primeira entrevista

coletiva após a convocação, o
llOVO treinador da seleção
brasileira, mostrou muita

tranqüilidade e afirmou que os

jogadores que estiveram na última

Copa do Mundo serão sua base
neste primeiro momento. "Pela

experiência deles, a motivação e

forma COlUO encararam a Copa.
Isso pesou na chamada. Não

podemos começar um trabalho do
zero. Não dá certo no futebol, ou

em qualquer outro setor. Vamos
fazer essa mescla nesse primeiro
jogo", disse.

Para escolher os 22 jogadores,
o técnico falou de várias situações
que o levaram a esses nomes.

"Ternos contato com várias

pessoas na Europa é obtivemos as

condições de cada UlU neste início

de temporada por lá. Aqui, o São
Paulo e o Inter estão disputando a

Libertadores e há ainda o

problema de logística, já que o

Brasileirão terá jogos às 18h10 do

domingo e a viagem é logo em

seguida", explicou.

handebol, a parada é mais

difícil, pois existe apenas uma

vaga para cada. No masculino,
que tem sete cidades, [araguá do
Sul, Joinville e Blumenau são os

favoritos e, no feminino, que
tem cinco, Blumenau é o que
tem mais chances, com [aragua
do Sul e Mafra correndo por
fora. E no vôlei masculino, oito
municípios buscam estar entre

os dois classificados, com o

favoritismo para Blumenau, São
Bento do Sul e Rio do Sul. No
feminino, o mesmo número de
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PAVILHÃO DOS NEGÓCIOS
Encontre produtos e serviços para cada tipo de negócio.

" ..

•

equipes, mas com uma vaga a

mais. Jaraguá do Sul, lndaial,
Pomerode e 'São Bento do Sul
são os mais cotados. Confira na

tabela os locais de jogos e o

horário em que as equipes da

região atuarão.
A idéia de Jaraguá do Sul

sediar esta fase regional dos
Joguinhos Abertos partiu da

própria Fesporte, que fez o

pedido para a FME, aceito

prontamente. "Gostaríamos de
sediar o regional dos Jasc, mas
como a estrutura dos locais de

competição já estava preparada,
o presidente da Fesporte
(Marcelo Mello), nos pediu e a

Jogos de Hoje
Arthur Müller (basquete masculinoL_
9h S. Bento do Sul x Guaramirim

* Acarar (futebol de campo)

A partir das 9h

10h15 Guaramirim x Rio do Sul

15h15 Jaraguá do Sul x Imbuia j

Arsepum (Iulsal masculino)

A partir das 9h

Arthur Müller (Iutsal feminino)

A partir das 15h30

, 16h30 Guaramirim x Salete

20h Jaraguá do Sul x Joinville

Sesi (handebol)

9h Timbó x Jaraguá do Sul (F),

16h Joinville x Jaraguá do Sul (M)

17h15 Jaraguá do Sul x S.F. do Sul (F)
Ser Marisol (vôlei)

9h Timb6 x Guaramirim (M)

17h30 Jaraguá do Sul x AraQuan (�
AABB (vôlei leminino)

Só na parte da manhã
I ,

10h30 Taió x Corupá (�

. "

gente acertou , comentou o

diretor de esportes da FME,
Adernar Saganski, o Mazinho. •

•

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO

'Mais caratê '.

A Associação Yamabushi terminou em segundo lugar na 3a etapa
do Campeonato Catarinense de Caratê, que aconteceu no último
sábado no Ginásio da Arweg. O professor Leandro Gambeta passou
a relação dos medalhistas da equipe na categoria A, nas faixas
marrom e preta: Stefani - duas de ouro e uma de prata; Caroline -

,

duas de prata e uma de bronze; Valéria - uma de prata; Patrícia -
uma de ouro e uma de prata; Leandro - uma de prata; Sheila - uma
de ouro e uma de prata; Jéferson - duas de ouro; Guilherme - uma
de ouro e uma de bronze; Amauri - uma de ouro e uma de bronze;
Greice - uma de prata e duas de bronze; Carlos - uma de bronze;
Elizete - uma de prata e uma de bronze; Eduardo - uma de bronze.

Sul por 2 sets a O. No masculino o

título ficou com a Condor, que bateu
a Sênior Sistemas de Blumenau.

Guará, de Guaramirim, ficou com

o terceiro lugar, a frente e

Schroeder.

Malas prontas
o ex-jogador da Malwee, Xoxo,
embarca hoje para a Itália, onde
defenderá o Napi, atual vice
campeão ítaliano de futsa!. O atleta

já embarca com a familia e diz
estar ansioso para estrear e voltar
a fazer o que mais gosta. "Estou
pronto para arrebentar", resumiu.
Fica aqui o desejo de boa sorte
para o jogador. A torcida �e Jaraguá
deve estar com saudades ...

Convocação
De todos os chamados, o que

, '

mais me chamou a atenção foi a

convocação, enfim, do zagueiro,
Alex, do PSV da Holanda.
O ex-jogador do Santos foi um cos
destaques na campanha do
Peixe no último titulo brasileiro.
Especulando o time titular:
Gomes, Cicinho, Juan, Lúcio e

Gilberto; Gilberto Silva, Edmílson,
Júlio Baptista e Elano; Robinho e

Fred.

Vôlei
A Amivôlei, de Jaraguá do Sul, foi
campeã do 30 Torneio Aberto de
Vôlei de Schroeder, no feminino. A
final foi no último domingo, quando
venceu a Condor de São Bento do

•

t
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CULTURA: PÚBLICO TAMBÉM PODE CURTIR BAILES E APRESENTAÇÕES DIVERSAS

DAIANE ZANGHELINI

.... Expectativa é que
evento gere R$ 800

.

mil em vendas para
17 expositores

]ARAGUÁ DO SUL - Uma

miscelânia de cores, cheiros e

brilhos 'em meio a muita

criatividade e pessoas de todas
as idades. Essa é uma das

possíveis definições da Feira
·

. Brasil de Artesanato, que

começou ontem no Parque
Municipal de Eventos e se

estende até o domingo, 6. Por
todo o Pavilhão A, 77

expositores apresentam peças
de artesanato de todos os tipos,
desde ímãs de geladeira e

pequenos bonecos de biscuit

,.

""."..

ate moveis rusticos.

De acordo com o sub
coordenador de' indústria,
comércio e serviços da

:' :

secretária de Desenvolvimento
Econômico, Marcelindo Carlos
Gruner, es ta é ,a'primeira edição
da Feira Brasil de Artesanato
em Jaraguá do Sul e engloba
artesãos de todo o país. Em anos

anteriores, esses profissionais .

expunham durante o evento

"Agosto de Todos", quando não
.

havia uma feira específica de

produtos artesanais. "O

objetivo é valorizar o

artesanato, desenvolver as

organizações de artesãos e

possibilitar a geração de
•

negócios pós-venda", salientou.
.

A expectativa é de que o evento
atraia um público superior a 15
mil visitantes e gere um

.
.

montante de R$ 800 mil em
vendas durante e após o evento.

i AFeira Brasil de Artesanato
é realizada em parceria entre a

, .

prefeitura e a Assarj
(Associação [araguaense dos

, •

DIAD IORV
Dl.trlo.ulçlo aratulta do aorv,to par,a ai

orlança, durante o dia 19 d AloltO.

•

•

•

, FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS

. AÂDIO
'.,

" JARAGUÃ oi

..

I J 1.. ,.• •

Pavilhão foi tomado por 77 expositores dos mais variados produtos, criatividade é a palavra utilizada para descrever trabalhos

Artesãos) e organizada pela
Episteme Eventos. Além de

apreciar belíssimas peças de

decoração em madeira, vidro,

tecido, cerâmica e outros

materiais, os visitantes

também podem curtir bailes e

assistir as apresentações de

música, dança e circo. No local
também haverá atividades
recreativas para crianças
(oferecidas pelo Sese - Serviço
Social do Comércio) e oficinas
de arte.

Ontem, o público também

pode conferir a Feira Mercado do

Agricultor, que acontece todas as

terças-feiras das 14h às 21h no

Pavilhão C, e a Noite da Tradição
Gaúcha, com música e dança
regada a Ulna deliciosa costela
fogo de chão.

•

A aposentada Ingrid Costa,
45 anos, aproveitou a tarde para
conferir as novidades e levar
novas idéias ao Clube de Mães,

•
•

onde participa como voluntária
há dois a110S. "Costumo
freqüentar muitas feiras de

artesanatos, inclusive fora do
Estado, pois isso nos inspira a

realizar trabalhos manuais

diferenciados", comentou.·
A artesã Mabel An

drusievicz, 40, participa pela
segunda vez de uma feira no

•

,

município e afirma "que é um

excelente oportunidade d

divulgação. Ela mora e

. Curitiba/PR e confeccion

luminárias, móbiles, colare
anéis, brincos, porta-retrato
mini vasos e outros objeto
transformando materiais com

acrílico, aço e alumínio e

obras de arte. As peças ma

baratas do stand são os brine
de R$ 5, e a mais cara é um

luminária de R$ 89, que po
ser instalada tanto no tet

quanto 110 chão de casa.

As amigas Márcia Riga
Miriam Costa Marques d
Castro, também da capit
paranaense, estão otimistas e

relação às vendas pós-feira. EI
vendem bolsas de macrarné

cintos de cerâmica e produto
de. higiene pessoal feitos à bas
de plantas, corno sabonete \

artesanais, cremes hidratante
e óleos corporais. Uma da
novidades oferecidas na linh
de cosméticos é um sabonet
anticelulite, que custa R$ 12
vem acoplado a uma buch

vegetal.

• •
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II NOVELAS ��ELOGIO
Fernanda Vasconcellos recebeu do
diretor Jayme Monjardim, o que
considerou um dos maiores elogios,

de sua carteira. A atriz, que faz a
,

Nanda na novela Páginas da
Vida, foi comparada por ele à
Demi Moore. "Quando eu

estava procurando
alguma coisa para
aprender sobre o papel,
ele disse que achava
que eu tinha o tempo de

interpretação da Demi Moore.
Eu fiquei lisonjeada, mas fui buscar
nela (personagem), mais
referências para a interpretação",
disse ela ao site OFuxico.

��APRENDIZADO
Grazielli Massafera

conquistou seu lugar na
mídia na 5a edição do Big
Brother Brasil. Depois de
ser repórter do programa
Caldeirão do Huck, a loira
entra agora como irmã da

. atriz Daniele Winits na

novela Páginas da Vida.

Capa da revista NOVA, ela
mostra que tem em

mente os desafios que
tem pela frente: "Aprender
a atuar é uma escada.
Pretendo subir um degrau
por vez - e jamais descer
nenhum" .

.��CORTES
Na semana passada, em
"Páginas da Vida", Sandra
(Daniel Ie 'Winits) aproveitou
que Jorge (Thiago Lacerda)
estava bêbado para se

aproveitar sexualmente dele.
Se a Globo tivesse seguido

. {) que estava no capítulo
•

escrito por Manoel Carlos,
as preliminares teriam sido
bem mais detalhadas e

picantes. A Globo está

pegando mais leve'nas
. .

cenas de sexo para evitar

que o Ministério da Justiça
reclassifique a novela para
ser exibida às 22h.

��INFANTO�JUVENIL '

Nicole Kidman está .

negociando para atuar em. rhe . ,
•

•

Golden Compass, adaptação .

para o cinema de A Bússola
.

Dourada, o primeiro livro da
''', ','

trilogia de Philip Pullman.
.

. Dakota Richards foi escolnfâ�; ,i.
, "�o '" ,�'� ::. ". ,

, para representar Lyra, uma.)' ',1� " ;.;,:. ,; '" <,.,' � ".

.

garota que descobre que 'está�' ,i

no meio de uma conspiração
e que o destino de rnuitas> ,ff'·
crianças estáem suas mãos.
A produção, orçada em,1�0,;\;,t;,
milhões de dólares está;;;, ;;;;;·1 .'·"��.Y'

prevista para começar em,:;'! ; ..\;
setembro na Grã-Bretanha .•, .' •.

p GLOBO - 18�1

Sinhá Moça
Sinhá Moça fica indignada e aconselha
Fontes a não permitir que o Barão o intimide,
Bruno conta ao Barão que os escravos estão
acreditando mesmo que ele lhes dará a

liberdade em breve, Rodolfo conta para Justo

que ele e Sinhá Moça vão soltar os escravos
do Barão naquela noite mesmo, Sinhá Moça
garante a Rodolfo que o Barão jamais
flbertará os escravos se não vier a abolição..

Dimas fala para Augusto que seus amigos da
capital darão abrigo aos escravos do Barão.
Ricardo decide se vestir de Irmão do
Quilombo e ajudar a abrir a senzala do Barão,
Dimas se despede de Juliana e avisa que vai

cumprir o seu destino.

p GLOBO· 19H'

Cobras e Lagartos
Bel não acredita e Duda fala do encontro.
Leona mostra-se enciumada ao sentir em

Estevão o perfume de outra mulher.. Bel
perçuntsa Estevão se ele já a traiu e ele nega.
Celina se reencontra com Martim no mesmo

bar e pede para continuar sem saber o seu

nome. Valquiria ensina para Kika uma

mandinga para conquistar Murilo, Martim
discute com Estevão e exige saber onde está
a mãe, Leona flagra Estevão e Ellen
conversando e fica furiosa, Duda leva

Foguinho para a sua casa, mas ele diz que
não vale nada e sai correndo, Bel e Leticia
entram no estoque da LuxuS e encontram
Estevão e Leona ocupados com uma

campanha de doação de alimentos,

,

1

!

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.brI :

I
ODAIR F. BOSSE,

II PAf,i\BENSI ,

Schroederfest
Estão abertas até o dia 11 de agosto de 2006,
na Prefeitura Municipal de Schroeder as

inscrições para o Concurso dé Rainha da
Schroederfest/2006 42 anos. O Concurso
será realizado no dia 26 de agosto de 2006,
com início às 22 horas, no Clube de Caça e

Tiro Bracinho. Poderá inscrever-se a

candidata que tenha: mais de 16 anos,
- .

solteira, não resida com namorado na mesma

casa, more no município de Schroeder a mais
de um ano, tenha boa conduta, seja simpática
e comunicativa. A candidata menor de 18
anos deverá apresentar no ato da inscrição
autorização dos pais autenticada em cartório.

,

A Schroederfest/2006 acontece nos dias 16,

Aniversariantes do dia
1

Marcos Welke
A

Angela Maiochi

Pedro Bonein

Gerson Wolf

Susana L. Formigari
lolanda Hauffe

Wilson Mayer
Ana Carolina Voigt
Teresa Bertoldi

Andressa Foppa
Jonathan Lunelli

,

Afonso Blank Filho·
,

Laura M. de Avila
, . José Morais

>GLOBO-21�1 .

Páginas da Vida
Marta mexe em uma bolsinha com os dólares
e um papel com o telefone de Olivia, Nanda
fala para alivia que vai dizer para os filhos que
o pai morreu, Tide se emociona ao ver que o

sonho de Lalinha está prestes a ser realizado,
Helena comenta com Selma que precisa ter

: uma conversa com Salvador sobre Luciana.
Renato pede uma carona para Isabel.
Carmem e Greg Se encontram. Anna e Giselle
comem pipoca e vêem filme juntas na

televisão, Marta cobra por Nanda ter mentido
e a acusa de tertentado dar o golpe da barriga
em téo, Nanda sai correndo de casa, fica no

ponto de ônibus, que é invadido por um

carro. Nanda cai no chão com o impacto.

,
,
,

•

22, 23 e 26 de setembro. Outras informações
110 f011e 3374-1191 ou 9967-3761, com Tânia.

)

\
,
•

Festa
Nesse sábado, 5 de agosto, rola a festa Nature

Trip.ina Fazenda Velha Querência, a partir
das 23h. A entrada é free com convite e mais

um quilo de alimento. Os convites podem ser

retirados na Loja Nagushi (Shopping), no
. Posto Mime Matriz e 110 Posto Mime da
Reinoldo Rau. Outras informações no fone
9108�9126.

p S3:r - 18h30

Rebelde
Vick diz que usou uma maquiagem barata e,

por isso, está com a vista irritada. Mia duvida
. da explicação de Vick e diz que parece que
levou um soco no olho: Miguel propõe a Mia

que saiam com Jack e Sabrina, Ele explica
que Sabrina é uma garota que já sofreu muito
e Jack quer conquistá-Ia. Mia a princípio se

nega mas depois aceita sair com eles. Diego
conta a Tomás que Sol o controla. Téo

pergunta a Raquel por que disse que viu Josy
com um homem e que estavam semi- nus,

pois falou com ela e Josy desmentiu a

hsltórla Josy e Lupita perguntam a Roberta
se sente alguma coisa por Inaki.

,
•

Erineu A. Lazzarotto
I

Jackson L. Rossweiller

Kunibert Hein

Eduardo da Silva

Hortencia Pescharki

MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

A empresa Lunelli Têxtil recebeu o prêmio Fritz Muller 2006 de gestão
.

ambiental. A premiação aconteceu na segunda feira no auditório da Fiesc

em Florianópolis. A conquista do prêmio é um reconhecimento pelas ações
desenvolvidas pela Lunelli na preservação do meio ambiente. A empresa

recuperou, entre 1997 e 2003, as margens do rio Itapocu e Ribeirão

grande, com a implantação de muros e plantio de mais de quatro mil

mudas de mata ciliar. Na foto, Dênis Lunelli, industrial e Pedro Sérgio Steil,
,

Parabéns
Ontem o Centro Educacional Canguru
completou 15 anos de fundação ontem. As

comemorações da data estão sendo realizadas
ao longo do ano com eventos entre os alunos.
Atualmente o Centro Educacional atende 350

alunos, nos períodos da manhã, da tarde e
. ,

integral. Feliz Aniversário Canguru!

ESCOlA DEAR!1!S OECQI!I\TIVAS

Curso dec Decol1lSc1io e•

Desenhos de Interiores

Profissionalizante•

r RECORD ··19h15

Bicho do Mato
Alzira pergunta para Cecília como está o

namoro dela com Emílio. Cecilia fala, meio
desanimada, para Alzira que eles estão indo.
Léo diz para Juba que acha que foi largado
em um cesto na porta de casa. Juba diz que
Léo está com caraminhola na cabeça. Emilio
chega e fala para Léo ficar com Juba no

quarto, Emilio diz para Cecilia que Juba pediu
desculpas, mas está muito cansado e não

poderá vê-Ia, Nicolau se arruma para ser o

pslcóloqo-de Molly. Léo ensina Juba a usar o

computador. Iru e Yopanã sao conduzidos
por dois caçadores que os flagram
desarmando as armadilhas. Teleco está
assustado com o efeito da garrafada é

pergunta para Maurinho para o que serve.

Maurinho diz que é para alergia, mas se beber
muito pode dar quentura no corpo, Iru

consegue se livrar da amarra e tenta soltar
Yopanã.

procurador geral de justiça do Ministério Público de .Santa CatarinaAPRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

I , .

r

li HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Isso mesmo, Cordeiro de Fogo, mantenha o

espirito elevado e o otimismo em alta. Mesmo
diante de tantas possibilidades e interesses, as
ofertas não vão confundir seu bom senso. Na
hora você fará a coisa certa. Respire e relaxe,
sem pressa você conseguirá apreciar melhor a
paisagem. Deixe que o vento traga as respostas
até você.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Avaliar as inúmeras possibilidades de uma

inevitável mudança pode parecer doloroso.
Afinal, estamos falando de alguém que tem seus

valores muito bem estabelecidos. Mudança é

vida, então por que não tirar o melhor proveito
de uma nova fase? É claro que você manterá
sua essência, mas pode'ser legal dar uma cara

diferente ao personagem.

Libra 23/9 a 22/10Câncer 21/6 a 21/7
A

Epa! Você, libnano. fugindo do agito de lugares
cheios de gente? Ah, a poluição emocional
encheu sua cabeça de nuvens...

'

Muito bem, finalmente você está se dando
conta de que precisa aprender a se preservar,
Mas também não precisa sumir do mapa. Há

pessoas que vale a pena encontrar, e por elas ser
encontrado.

,

A Lua cresce e transita num signo de Agua
como o seu, iluminando seus poderes
especiais. Mais que mergulhar em profundezas
misteriosas e flutuar no céu da imaginação,
você pode conseguir transmutar sentimentos

,

complicados, vendo a simplicidade das coisas
com rara transparência. Mágica? Não, apenas
exercício de compreensão,

•

Touro 21/4 a 20/5
Que bacana, taurino, desta vez você resolveu

jogar tudo pra címa, relaxar e se divertir.
Ficar encanando com causas inglórias e

pessoas que não lhe merecem, não mais. Uma
coisa é não se deixar abater por dificuldades,
outra coisa é procurar por elas. Se depender
dos astros, todos os caminhos convidam ao

romance ...

Aquário 21/1 a 18/2
Não está se reconhecendo? Sentimentos
aflorando, uma sensação estranha de manteiga
derretida? Mas este é você mesmo, caríssimo,
quando sai fora da bolha da argumentação e

mergulha nas águas das emoções. Talvez você
se veja um pouco inseguro, mas confesse: pode
ser um bocado prazeroso ficar assim enfeitiçado
por alguém... ,

/

Escorpião 23/10 a 21/11
,

E isso aí, não está na cara. Pode estar no
escurinho do cinema ou dos seus subterrâneos,

,

pode estar no esboço de um sorriso, num olhar
de canto. Bem que você gosta de um desafio, de.
um mistério a desvendar... Mas para deixar de
lado suas garantias e encarar longas jornadas
insones (insanas?), tem que ser algo realmente
interessante, não?

Leão 22/7 a 22/8
Se o dia começar meio fora de tom, não perca
o embalo. Aos poucos o calor do Sol irá nutri
lo com novas energias e clarear seus
caminhos, Manter o senso de humor frente a

algumas adversidades, além de ser ótimo

passatempo, pode salvar sua pele de Leão,
Use sua ginga e sua manha, não deixe

espertinhos passarem na sua frente,

> RECORD � 20h

Cidadão Brasileiro
Edouard fala para Antonio que no escritório
ele gosta de ser chamado de Dr. Girard,
Antonio fica muito sem graç-a, Edouard
mostra para Marcelo e Antonio algumas
medalhas, troféus e raridades que ele

ganhou. Renée fala para Carolina que ela se

apaixonou por Antonio, Carolina fica

nervosa, mas, Renée logo adianta para ela

que Antonio não gosta dela. Carolina volta a
se acalmar. Renée vê que Carolina sofre e fala
que Antonio com certeza está apaixonado
por outra mulher, a tulza. Camilo chega na

casa de Luiza. Carolina conta para Renée que
l.uíza gosta de brincar com Antonio e com

seu pretendente, o Camilo. Edouard fala para
Marcelo que levantou a ficha de Antonio e

achou ele um' homem !imido, amarrado,
verde e sem agressividade necessária para
trabalhar na sucursal da nova capital.

•

"

,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Está ouvindo esse tum-tum? Ouça mais de

perto, é o seu coração geminiano batendo

duplamente por alqurna estranha razão. Ops!
Nada de razão, hoje a palavra é emoção.
Sintonize com esse astral que está no ar e deixe
o romantismo aflorar, escute as suas baladas.
Deu um nó na garganta? Liberte a sua alma,
democratize os sentimentos.

,
.

Virgem 23/8 a 22/9
Não ponha todos os ovos em uma só cesta.
Mesmo que você esteja vivendo uma grande
paixão pelo novo projeto que está

encabeçando, olhe para os lados. O astral do
dia estimula a criatividade nos mais variados

campos', sobretudo o dos relacionamentos ...
Tem certeza de que vai continuar ignorando o

que se passa ao seu redor?

Sagitário 22/11 a 21/12T
Se tensâo havia, terá se dissolvido ao raiar do
dia. E não tem por que ficar achando que ela vai
voltar Não agora, pelo menos. Desfrute um dia
sem drama. Talvez você esteja subestimando o

-, quão atraente você é ... E mais atraente você se

torna uma vez que começa a falar. Compartilhe
suas idéias brilhantes com sua multidão de
admiradores.

Peixes 19/2 a 19/3
Que beleza, peixinho! Já estamos no meio de
uma semana movimentada e você ainda está no

maior pique para trabalhar. E aqui é onde a

diversão começa: sua criatividade, sua intuição
e seu conhecimento inato do outro ser estão se

associando para lhe mostrar aonde ir. Faça uma

forcinha e tire uma folga também. Afinal, hoje é
dia de sofá,

•
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ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC

Espaço de vivência de jogos, brinquedos e
brincadeiras tradicionais e contemporãneas a partir
do resgate da memória lúdica da região do Vale do

ttapoeú, Diversão e cultura para toda a família.
•

• Pelo Estado,
j

\ ,'"

Partidos têm
dúvidas na

aplicação
da lei eleitoral

Com o retorno, ontem, da Corte do Tribunal Superior Eleitoral às
sessões ordinárias pelo menos as dúvidas devem diminuir nesta
mais do que travada campanha eleitoral. Além de retomar o
julgamento de processos e recursos, finalmente deverão ser

respondidas questões sobre a correta aplicação da lei. Com a

aplicação antecipada da minirreforma eleitoral, está represada
uma lista de 28 consultas que vão desde o uso de emails e blogs
até a possibilidade de impugnação de mandatos se houver
provas de envolvimento de eleitos em corrupção. Os partidos
também querem saber se podem usar declaração de apolo de
artistas em programas de tevê e trios elétricos como palanques
fixos, por exemplo. O presidente do TSE, ministro Marco Aurélio,
aproveitou a retomada do semestre forense para apelar contra o

voto nulo.

•

•

,

TSE retoma sessões
e deve acelerar

julgamentos e respostas

,

Seca. O Ministro da Integração Nacional recebe
hoje comitiva de prefeitos catarinenses para,
tratar da liberação direta de recursos para
implantação de sistemas d'água em 194

,

rnunlcmlos. A senadora Ideli safvam (PT) disse
ter recebido untem carta assinada pelo
governador Eduardo Moreira em que o Estado

•

desiste de intermediar os convênios. "E a

declaração de incompetência depois de dois
meses de trabalho", esbravejou. Agora, ela
pretende assegurar os R$ 10 milhões, mas
novos atrasos devem ocorrer por conta da
divisão do bolo. '

Nelsen JUJl'ori

� Indústria limpa. Empresas de inovação
tecnológica de SC (produtoras de software a

mariscos, passando por fármacos,
entretenimento e turismo) terão acesso ao

. Programa Juro Zero. Lançamento das linhas de
crédito que variam de R$ 100 mil a R$ 900mil
será nesta quinta, às 11h, no Centro
Administrativo. Acordo entre a Associação
Catar,inense de Empresas de Tecnologia (Acate) e
SC Parcerias permitiu, com contrapartida de R$ 1
milhão do Estado, criação de fundo e acesso aos

recursos do Finep, ao governo federal. Serão
aplicados R$ 20 milhões em um ano e meio para
apoiar 80 micros e pequenas que gerarão 680
empregos diretos e 12mil indiretos.

Biocombuslível [1 J. São Bento do Sul busca
alternativa econõmica diante da estagnação das .

exportações de móveis com o dólar em baixa. A
solução está no biodiesel. Nesta semana, o

prefeito em exercício Ernesto Rank (PMDB)
recebeu empresários interessados em instalar
uma usina na cidade. A idéia é aproveitar a onda
incentivada pelo governo federal.

•

I
;

,

•

Bioconibustivel (2). De fato, o presidente Lula
disse domingo na Capital que, com o novo H
bio, óleo vegetal bruto misturado ao diesel com
menor teor de enxofre, o "Brasil será imbatível
na questão energética no sécuto 21 ". No dia

seguinte, recebeu no Planalto dirigentes da
Dedini, uma das maiores fabricantes de
equipamentos para o setor, que prometeram
definir semana que vem quanto vão doar à
campanha da reeleição.

•
•

, Pós-moderno. Em pleno período eleitoral,
Vinicius Lummertz assume a prestdêncta do PPS
no Estado, prometendo transformá-lo no

. primeiro partido pós-industrial do pais. A
criatividade e inovação propostas marcam pelo
menos uma das candidaturas dos ex

comunistas a deputado estadual. Proibido o uso

de blogs de candidatos, Luciano Formighieri
criou o site ponte-can. como exige a legislação,
mas abriu nele link para o seu blog
(http://chegadosmesmos. plogspot.com). É a

febre dos diários eletrônicos também nos

palanques.

•

Cartilha. Senador Leonel Pavan apanhou ontem
em Brasília cartilha de 48 páginas que pretende
estabelecer a "verdade dos números" entre Lula
e FHC, comparando obras e ações. Até onde se

sabe, o retrovisor era tudo que Geraldo Alckmin
queria evitar na largada da campanha.

PADRE VILSON GROH, presidente do Centro
.

Cultural Escrava Anastácia, âncora do Consórcio
Social da Juventude de Florianópolis Região
Metropolitana

,

E aí...
Os prefeitos do PMOB e do PP que "lavaram a alma" do presidente Lula, domingo na Capital, estão
arrependidos. A confusão entre agradecer o presidente e' declarar voto publicamente ao candidato
faz sentido, já que o próprio Lula admite não conseguir diferenciar uma figura da outra. Lula no

Brasil e Amin em SC têm batido na tecla do "voto da liberdade", sem o tal do "cabresto" partidário.
Aliás, para que servem mesmo os partidos?

ADRIANA BALOISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO E NANCY
ARAÚJO/BRASíliA,

Associação dos Diários do Interior . ADI;SC colunaadl@cnrsc.com.br
,_

,

ADRIANA IlALOISSAlU:LLI, COl'\' COI;\flORACAO FERNANOO BONO. 1\1ARCO AURELIO GOMES E PATI{ICIA
GO�1ES/flOFllANópnlIS '
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M$OClado$: AGalela • 81guaçu em Foco - Correio do
Povo • Correio lageano - Correio do Sul - Destaque•

Catarínense· Diárío da Cidade - Diárío da Manhã· Diário
do Iguaçu· Diário O Tempo· Folha. da Cidade - Jamal da
Manhã - Jpmal O Iguassu •Municipio Día-a-<lia· Notisul
OAtlântico· O Perfil Diário· O Vala· Sul Brasil- Tribuna
do Dia - Tribuna Calarlnense • Vo.z Regional

I
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Associação dos Diários do Interior
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COLHENDO OS FRUTOS: TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO
• •

•

•

.'

KELLY ERDMANN

...
.. índice laraçuaense

é menor do que a meta

estipulada pela OMS
.

para o ano de 2010

}ARAGUÁ 00 SUL - O número
de crianças com problemas
odontológicos diminuiu nos

últimos anos emJaraguá do Sul.A
informação faz parte de um

levantamento realizado pela
Coordenadoria de Saúde Bucal do

município e foi divulgado na

manhã ontem, 1 o de agosto,
durante entrevista coletiva com a

imprensa, realizada na Prefeitura.
, De acordo com o responsável

pela pesquisa, Ivo Alves da Silva
, ,

Junior, a redução de cáries

registradas em crianças de cinco
anos atingiu os 72%, no

comparativo de 1998 e 2005·:
Naquela época, cada uma delas
tinha, em média, quatro cáries.

No final do ano passado, este

,

•

s

•

• DIVULGAÇÃO

o

•

,
•

,

.

Mundial de Saúde (OMS) para�.
ano 2000. Em 2006, os

,

jaraguaenses com esta mesrría
idade teriam somente uma, o qtf�,
coloca a cidade dentro das
aspirações daOMS para 2010.

;1

Quando o assunto é a

porcentagem de extrações
dentárias em relação a outros

, � ,

procedimentos odontológicos,
,Jaraguá tem somente pouco mais

da metade da estimativa
f

catarinense. São 3,22% na cidade
',<

e 6,09% namédia estadual.
O principal motivo pára

estes dados, julgados
..

satisfatórios por Ivo Alves da'
Silva Junior, é a prevenção,
iniciada antes mesmo das

,

.u ,
,

!Il

Prevenção é o melhor remédio

número havia diminuído para
apenas uma: Segundo o estudo,
[aragua do Sul estáà frente de
cidades como a vizinhaJoinville e

. a capital paranaense, Curitiba.
Nos adolescentes de 12 anos,

os índices são ainda melhores.Há
sete anos, cada um tinha,
aproximadamente, 2,31 cáries,
média inferior à meta de três,
estipulada pela Organização

crianças freqüentarem as

escolas. Ele explica que o

esclarecimento de dúvidas feito
"

pela equipe da coordenadoria
em creches e nas salas de aula

,
.

do ensino fundamental é

imprescindível para a melhoria
da saúde bucal.

•

» Debate. Qualidade da democracia brasileira,
comportamento do eleitor, sistema eleitoral e
partidos serão os temas avaliados no Seminário
Eleições 2006 e Perspectivas do Sistema
Partidário (Brasil e Região SuI), dia 9, na UFSC,
na Capital. O evento abre o segundo semestre da
Pós Graduação em Sociologia Politica e reúne 1
bambambãs da J.rea. Na ocasião, tem lançamento
de livro de Nelson Rolim.

Hospital faz evento para incentivar amamentação'
}ARAGUÁ DO SUL - Com o

objetivo de estimular a

alimentação de crianças através

do aleitamento materno, o

Hospital e Maternidade Jaraguá
promove a Semana do
Aleitamento Materno, no

•

primeiro piso do ShoppingCenter
Breithaupt. O evento começou
ontem e se estende até o dia 7, das
�Oh às 18h.

Para lembrar a Semana
Mundial da Amamentação no

Brasil, comemorada até o dia 8,
equipes de enfermagem e de

psicologia estão informando

gestantes, pais e outros

interessados sobre os benefícios da

amamentação nos primeiros anos
de vida da criança e esclarecendo
dúvidas sobre extração do leite do
peito para doação ao Banco de
Leite, armazenamento do leite,

.

cuidados com as mamas durante a

gestação, orientações sobre o

período pós-parto e outros

assuntos. Também há urna

exposição de fotografias de

pacientes amamentando e de
visitas domiciliares realizadas pela
., -

equipe as mamaes.

Grávida de. seis meses, a

auxiliar de produção Márcia

Regina Moreira Alves, 24 anos,

aproveitou a ida ao shopping para
conversar com a equipe sobre a

alimentação complementar ao

leite matemo. "Minha filha de
-

sete anos mamou ate um ano e

três meses e nunca usou chupeta
e nem mamadeira, e .quero seja
assim com o próximo", disse,
acariciando a barriga.

-

BENEFICIOS
A amamentação também

previne hemorragias pós-parto,
.

favorece que o útero volte ao
,

tamanho normal mais rápido e

possibilita o retomo mais rápido
ao peso pré-gestacional, entre
outros benefícios, A participação

do pai é muito importante nesse
período; ajudar na troca de fraldas
e no banho do bebê e acariciar às
seios da mulher durante a

amamentação são atitudes que
auxiliam a manter o vínculo

,

afetivo da fàmília.
.

De acordo com a psicóloga do
Hospital e Maternidade Jaraguá,
Ana Claudia Padilha Paganelli, a
amamentação fortalece o afeto

,I

entre amamãe eo bebê, devido ao
contato físico direto: a criança

,

sente os batimentos cardíacos, �Q
calor da pele da mãe e os dois

I

trocam olhares e carinhos.

COMUNICADO
Conforme Boletim de Ocorrência nO 00050-2006-06687, relata-se que
foi extraviado da empresa HELIO MURARA & FILHOS LTDA NNR

INSCRiÇÃO ÉSTADUAL 252.462.084 CNPJ 85.303251/0001-33 todos
os blocos de Notas Fiscais e Livros Fiscais. A referida Empresa
estava situada na Rua Joaquim Francisco de Paulo. Nr 357. Hoje não
mais existe. O Registro E P FISN DE BAIXA. Era o registro.

Perda de Documentos
Foram perdidos todos os documentos contabeis e fiscais da empresa
Barra Auto Center Comercio de Peças e Acessarias para Veículos
LTDA. CNPJ 79.267.738/0001-70
Rua Angelo Rubini nº 770, Barra do Rio Cerrb, Jaraguá do Sul - SC,-BR.
Com o falecimento dos proprietários, no dia 25/07/1995, Sra Rita Hedler
e Jorge Antonio Adriano, proprietários da da mesma, em acidente de
trânsito, a documentação da empresa foi extraviada. Não existe mais
nenhum documento refeente a essa empresa.

\

.

política como um ato de serviço e não de

poder - que vai além dos cargos. Políticos
que deixam de perceber o outro perdem a

razão de ser, são desumanizados. Voto em

pessoas que, com o pé no chão, ajudem a
;

resgatar o sonho e a utopia da igUaldade., , :

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

os visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto.

� . I
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FICOU PARA DEPOIS: ENVOLVIDOS DEVEM CONCORRER SEM PREjuízo

,
�
J

•

I

� AGENCIA SENADO

,', (

" ....Oeputados processados poderiam contestar a
; ateração na Justiça, sob o argumento'de que as

I regras foram alteradas com o "jogo em andamento"
'.
"

BRASÍLIA - O presidente do
, ,

Conselho de Erica da Câmara,
,

deputado Ricardo Izar (PTB-
· SP), teve frustrada ontem a

iniciativa de alterar' o

regimento da Casa para
· acelerar os prováveis

processos de cassação contra
os parlamentares envolvidos
com a máfia das ambulâncias,

. Izar pretendia alterar o texto
,

,

parà mudar o prazo para que
os processados se defendessem.
Pela regra atual, o deputado.

,

\

•

•

que enfrenta o processo por

quebra de decoro tem prazo de
cinco sessões do plenário para

apresentar sua defesa.
Como os próximos meses serão

de pouco trabalho no

Congresso Nacional por conta
das eleições, o cumprimento
desse prazo atrasaria os

julgamentos. Izar queria que os

deputados processados
tivessem cinco sessões do

, .

Conselho de Etica para se

prenunciarem. Dessa forma,
bastaria que ele convocasse

reuniões diárias para acelerar
o processo.

A assessoria jurídica da
Câmara, porém, de sacon
selhou a alteração. Caso uma

mudança nesse sentido fosse
feita, os deputados proces
sados poderiam contestar a

alteração na Justiça, sob o

argumento de que as. regras
foram alteradas com o "jogo

em andamento". "Isso vai

atrasar o processo", admitiu
Izar. Agora, para 'que o

julgamento prossiga, os

integrantes do Conselho terão
de esperar a conclusão do

primeiro turno das ,eleições e a

retomada dos trabalhos no

Congresso para então iniciar

o processo. Mesmo assim, Izar

afirmou que os julgamentos
devem ser concluídos até o

final do ano.

Alckmin, Serra e Aécio determinam planejamento símultãneo
SÃO PAUW- Os candidatos

a presidente Geraldo Alckmin

(PSDB), a governador de São
•

Paulo José Serra (PSDB), e o
�

"
�

governador de Minas Gerais, .

, .'

Aécio Neves, candidato à

reeleição, definiram (PSDB)
ontem, em reunião realizada na

capital paulista, uma estratégia
conjunta para atacar as

principais' questões que o País

enfrenta, principalmente, nas

áreas da segurança pública e

· desenvolvimento. No plane
jamento determinado por
Alckmin, Serra e Aécio, estão o"

.descontingenciamento dos
Fundos Nacionais de Segurança

e Penitenciário, a integração dos

serviços de inteligência das

polícias dos dois Estados, a

descentralização dos

investimentos, sobretudo os da
área de infra-estrutura, a troca

de experiências bem-sucedidas
entre os governos de Minas
Gerais e São Paulo e ações
conjuntas em prol de uma'

política de crescimento para o

País. O encontro, que aconteceu

no
.

comitê de campanha do
.
candidato da Coligação
Compromisso com São Paulo a

governador; não durou mais do

que 15 minutos. Após a reunião,
eles fizeram um rápido

pronunciamento para dizer que
estão unidos em torno dessas

propostas."Isso representa um

avanço", destacou Serra, sobre a
, .'

iniciativa de se reunirem e

tratarem um movimento

simultâneo, para atacar os

principais gargalos do Brasil. "As

questões prioritárias não podem
ser adminis tradas com

fronteiras", reiterou Aécio.
Na avaliação do governador de
Mirras Gerais, essa forma de

parceria "sinaliza Ulna nova

forma de fazer política no Brasil".
Alckmin destacou a importância
da união de esforços em torno de
um projeto de progresso do País.

'Para neutralizar Itamar, Lula quer Alencar em Minas
,

BELOHORIWNTE - Para tentar
heutralizar o apoio do ex-:

presidente Itamar Franco ao

candidato do PSDB à Presidência,
Geraldo Alckmin, a coordenação
da campanha do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva recomendou

qhe o vice, José Alencar, viajemais
,

para Minas Gerais. Em reunião
. ,

ontem à noite, ficou decidido que
Lula e Alencar irão se dividir

I
. durante a campanha.Amissão de
, Alencar é usar seu prestígio para

agregar votos em Minas, já o

: presidente terá como alvos São
'Paulo e Rio de Janeiro.A

coordenação da campanha de
Lula concluiu que o candidato do
PT ao governo de Minas,
Nilmário Miranda, não decolou

, ,.

nas pesquisas e que e preciso um

reforço para evitar que Lula perca
votos no Estado.A avaliação é que
o vice-presidente tem prestígio e

por isso a' ordem é que ele
direcione sua agenda para o

Estado. Como faltam apenas nove

finais de semana para as eleições,
a coordenação decidiu priorizar
além de Minas Gerais, São Paulo
e Rio de Janeiro. Os Estados da

região Sul não estão nesse roteiro,

.

porque a viagemdo presidente para
Santa Cataria e o Rio Grande do
Sul neste final de semana foi
considerada positiva.Em São

Paulo, Lula conta com a vantagem
do senador Eduardo Suplicy (PT),
candidato à reeleição, nas

pesquisas. 'O candidato ao governo,
Aloizio Mercadante (PT), embora
com menor índice, também é

considerado um bom cabo
.

eleitoral, além da estrutura que o

PT tem em São Paulo. No Rio,
pesquisas internas do PT indicam

que o candidato GeraldoAlckmin
� �

nao tem penetraçao.

i Gol vende passagens' de avião por R
sites daCompanhia (www.voegol.
com.br) e das agências de viagem.
Os clientes cadastrados no "Voe

Fácil", programa de financia
mento da Companhia, poderão
adquirir os seus bilhetes a

qualquer hora. As vendas aos

demais interessados· serão

disponibilizadas, de segunda a

•

,

,.1

1-pela Internet
sexta-féira, entre as 22h e 6h.

•

As passagens precisam ser de ida e

volta. O trecho com tarifa a R$ 1 é
combinado com outras tarifas.
Não serão oferecidas tarifas

promocionais na ida e na volta.
Outra exigência é que o passageiro
fique pelo menos duas noites no

destino.

"Isso será feito através de uma

política articulada, pois
queremos aumentar os

investimentos públicos e

privados, sem competições",
afirmou. Aécio criticou a falta

I

de repasse de recursos do

governo federal para a área de

segurança pública nos Estados.
,

"E um dado grotesco a falta de

repasses para o Fundo

Penitenciário, pois nada foi
executado até agora." Ele propôs
a criação de um sistema de

liberaçãomensal dos verbas para
o setor de segurança.Os tucanos
propuseram também a destinação
de dinheiro da Contribuição de

Intervenção no Domínio
Econômico (Cide) para
investimentos em infra
estrutura.

João Diniz Vlek - Está agradecendo' as doações que foram feitas pela Malwee
Malhas ao Centro Cirúrgico e pede empenho da câmara para que envie ofícios para
outras empresas para pedir nO\'3S doações, "Para concluir esta obra e colocar à
disposição dCI comunidade é preciso que outras I!ll1preSCIS lia medida di) possivel
façam suas doaçõespara oFundoMunicipalda Saúde ".
Jorge Luis Feldmann - Esteve empenhado na busca de recursos para fazer as

melhorias em frente à gruta do bairro Rio Branco, Para esta, obra a Câmara liberou 6
mil reais, "Agradeço a Cá/nara e ao prefeito pelo repasse 'deste recurso. A
comunidade quermelhorar o localpara receber as pessoas que viit) lá /JagclJ' SIlas .

promessas.para lfue elas tenham mais comodidade ".
.

Marcos Mannes - Destaca mais um repasse deAuxilio Financeiro, com recursos da
Câmara para o Grupo de Escoteiros Guará-Mirim para a construção de um galpão
para aentidade. "Gostaria de ler repassado uni valor ainda maiàt: Illas acredito que
com os 5111il reais será possível encaminhar a obrá. SO/110S sabedores do trabalho

.

dogruptl e eSI(IrenIOS sempreprontospraajudar",
Evaldo João Juukes (Pupo) - Aprovou a iniciativa do municipio de repassar um
valormensal para a Associação dos ServidoresMunicipais e justificou. "Foi !llll ate)
importante emfavor dos servidores, porque lltis I1(Jt) podemospensar em Sf) tirar o
máximo deproveito deles, temos (I'le darlazere outros belle(lci()s".·

.

Osní Bylaardt - Sobre o projeto do Refi. II que foi aprovado pela câmara, disseque
o conrribuinte estava aguardando e pediu urn prazo ainda maior, '''45. pessoas
pediram o refis para quitar silas dividas junto à prefeitura. A administração
C(I/OCOII /lO projeto o prazofinal até outubro. mas na minha opinião é li/lia época
eleitoral, e o b01l1 seria qllefosse ai':ofinal lie novembro",

.

"

Maria Lucia (Ia Silva Richard - Destaca a doação �a câmara de uma máquina de
escrever em Braile para o CE.lA. "Nós temos que agradecer a Câmara que tirou ela
sell Orç(/111en{O este dinheiro parti ti compra desta máquina para os alunos cego'!!
que estudam nesta escola, A máquina que está lá é emprestada e estava lia hora do
Cll.L4lera SU(lprápriamàquina". '.
AlcibaJdo Pereira Germann - Coloca que o executivo e o legislative vão realizar
os festejos do aniversário do municlpio ern agosto sem gastar muito dinheiro.
"Queremos destacar quefoifeita 11111aprogramação COllI custosmais baixos. �(/1l10S

. comemorar IJS j 7 alIOS de Guaramirim coni um custo de até 40 mi! reais, creio qlle
,Se.;CI suficiente. nãopodemosjogardinheiropele} raio".
Luiz Antônlo Chiedini - Responde UIOlbêl11 peja presidência da Associação dos
Servidores Municipais, e agradece o apoio da câmara e do prefeito pelo repasse
mensal de 1.500 reais, para a entidade. "Ell sempre digopara todos osfuncionàrios
públicos que sem o apoio da Cá/tiara de Vereadores e eloprefeito, (1 associação não
teriafrutos, só ('eln()!; it qt'C llgr(((!ecer". .

8ellnorBernardi - Está voltando a aluardepois do trata.mento de saúde. O vereador
quer dar eontintlidade ao Setl trabalho atendendo as rcivilldicações. ck1S
comll.nidades. Ele agradece o apoio qtlC recebeu das pessoas no tempo que ficou
afastado e disse que foí beln rçpresclltado pelo s\lplentcAdJlsonAndréAraújo e por
todos os vereadores da Ballcado'do pp,

•

As sessões dos vereadores estão sendo transmitidàs ao vivo pela
RÁDIO cÂMARA, através do site www.cmg.sc.gov.br .

Rádio Ctimar" via internet. Acesse: www.cmg.sl.gov.br�

Meninos que jogavam futebol
na rua Praia Grande, em

Natal (RN), ajudaram a

encontrar cerca de R$ 418
mil, em notas de R$ 50, que
supostamente fazem parte da
fortuna levada do Banco
Central de Fortaleza, em

agosto do ano passado,
quando foram roubados R$
165 milhões. O dinheiro
estava enterrado no quintal
de uma casa abandonada e

•

em um dos quartos da
residência. De acordo com

policiais da Delegacia de
Furtos e Roubos (Defur), do ;.::
núcleo de inteligência da
Polícia Civil, as crianças
entraram no pátio da ca�é\" ,',

.

, __
-

.. " d��. "

para pegar uma bola e s"e i�?:<,: .

,.... �
••

· •.•_;, .•
r

..
·

_

depararam com uma .�at:ola·if!: .

"'�. _-. "',.'

que continha R$ 89 'mil·. Uma'
'.

das crianças contou o 'fato ao,.
"

..
,

irmão, que é policial militar, �, !;,\;
e este acionou a Polícia Givil.

• BREVES
CPI em SP
o STF (Supremo Tribunal
Federal) julgou
inconstitucional a exigência
de votar em plenário os

requerimentos para
instalação de CPls na

Assembléia Legislativa de
São Paulo, A ação direta de
inconstitucionalidade foi
movida pelo PT, que
questionava a legalidade de

alguns pontos do Regimento
Interno da Assembléia

Legislativa do Estado de São
Paulo.
Com isso, ficará mais fácil

para os partidos de oposição
conseguirem instalar CPls. O
PT informou que por causa
da exigência do Regimento
Interno da Assembléia, 69

pedidos de CPls estão

engavetadas desde 2003,
pois não foram votados no

plenário.

Achado

•

Racionamento
Começa na próxima sexta
feira (4) o racionamento de
água em Curitiba. A medida
vai alterar a rotina de cerca
de 1,8 mil moradores da

capital paranaense e da

região metropolitana. A

Companhia de Saneamento
do Paraná (Sanepar) dividiu
os municípios em sete

grupos. Cada um terá o corte

por 26 horas, começando às
14 horas e terminando às 16
horas do dia seguinte. Mas,
em cada região, a

'

normalização do. '.

fornecimento nas áreas mais
altas pode se estender até as

22 horas. De acordo com o

direto'r de Operações da
Sanepar, Wilson Barion, ·0
racionamento não tem prazo
determ.inado, mas espera-se'
que em 45 ou 60 dias- as
chuvas da primavera
reponham as águas dos'
reservatórios.

,

j

I ,

•

I

•

•

•

,
,
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.... O irmão, Raul Castro, assume provisoriamente,
mas já é tido como sucessor legítimo

HAVANA- Poucas informa

ções foram divulgadas sobre as

condições de saúde de Fidel
Castro ontem depois de sua

cirurgia e do temporário
afastamento da presidência
cubana.

A surpresa do anúncio de
Fidel sobre sua cirurgia
relacionada a uma "aguda crise

intestinal com prolongado
" ..

sangramento
.

marca a prImeIra
Vez que Castro, a duas semanas

de seu aniversário de 80 anos,

deixou o poder após 47 anos de

liderança.
. A notícia veio à tona na

noite de segunda-feira numa

declaração lida na TV pelo
secretário pessoal de Castro,

. ,

Carlos Valenciaga.. Na

mensagem, o secretário diz que
o problema está aparentemente

.

ligado ao stress devido à forte

programação de trabalho de

Castro, que esteve recen

temente na Argentina para
reunião com o Mercosul e no

leste de Cuba. Fídel não apareceu
.

naTY.
A última vez em que Castro

apareceu ern público foi na

quarta-feira da semana passada,
no aniversário de 53. anos da
tomada do Quartel de Moncada.

,

O líder cubano aparentava estar
•

mais magro que o comum e

mesmo cansado do longo dia de
discursos no oeste de Cuba.

"A operação me obríga a
,

ficar várias semanas de

descanso", diz a carta lida de
Fidel. Sangramento intestinal

pode ser sério ou potencialmente
um tratamento para o resto da
vida, diz o médico Stephen
Hanauer,. chefe do Depar
tamento de Gastroenterologia
do Hospital da Universidade de

Chicago.Hanauer diz que é.
difícil avaliar o que causou o

sangramento intestinal sem
saber que parte do aparelho
digestivo tratada foi afetada.

,

Até então, o líder cubano não

tinha apresentado nenhum

problema grave de saúde. Em

2001, Castro desmaiou por

alguns instantes durante urn

pronunciamento.
Eln 2004, câmeras de TV

.

filmaram uln tropeço do

presidente cubano. Na ocasião,
ele quebrou o joelho emachucou
o braço.

• •

Raul Castro assume e promete linha ainda mais dura
O ministro da Defesa de

Cuba, Raúl Castro, é o

dedicadamente fiel irmão mais

novo do presidente Fidel Castro
e seu sucessor designado. Aos 75

• • •

anos, cinco anos mais Jovem que

Fidel, Raul é muito menos
. ". '-

cansmatico que o irrnao mas

muito mais radical.
,

Na segunda-feira à noite,
Fidel transferiu

•

temporariamente seus poderes
presidenciais para Raúl, dizendo
aos cubanos numa carta lida na

televisão que ia se submeter a

,

• •

uma crrurgia.
N a condição de vice

presidente do Conselho de
Estado, o corpo regente supremo
do Cuba, Raúl está legalmente

. nomeado para assumir o papel do
irmãode presidente do conselho
na eventualidade da "ausência,
doença ou morte" dele. /

Três semanas depois de ter

assumido o poder, em janeiro de
.

1959, Fidel nomeou Raul seu

sucessor, dizendo as seus

partidários: "Atrás de mim há

outros mais radicais do que eu".
Ele nomeou Raul oficialmente

,

seu sucessor num congresso do
Partido Comunista em outubro
de 1997, dizendo: "Raul é mais

jovem do que eu, mais vigoroso
do que eu. Ele conta corn muito

. "�o .

mais tempo.
Como 'chefe das Forças

.Armadas de Cuba, Raúl esteve
profundamente associado ao

envolvimento militar de Cuha .

em Angola e na Etiópia durante
a década de 1970 - assim como

nos bem-sucedidos esforços dos
militares em tempo de paz para

ajudar a resgatar a ecoriomia de
Cuba após o colapso da União

Soviética, em 1991, Embora

geralmente atuando nos

bastidores, Raúl assumiu por um
breve período um perfil mais
destacado durante a luta de sete

meses para trazer volta da Flórida
,

para sua terra natal o menino
cubano Elian Gonzalez, em

2000.
Embora Fidel tenha

comandadomuitos do protestos
em massa em Havana na época,
foi Raúl, de bigodes, vestido no

uniforme verde-oliva e bem
mais baixo que o irmão, que
liderou dezenas de milhares de
cidadãos cantando e ondulando
bandeiras nas províncias.
Numa rara entrevista no início

de 2001, Raúl falou com uma

franqueza fora do comum sobre
a eventual morte do irmão mais

velho e incentivou os Estados
Unidos a fazerein as pazes com

:

.

Cuba enquanto Fidel ainda
estivesse vivo.

"Estou entre aqueles que
acreditam que seria do interesse
do imperialismo tentar, apesar

de nossas irreconciliáveis

diferenças, normalizar as

relações. o
.

máximo possível
enquanto Fidel viver", disse
Raúl numa entrevista à estação
de televisão estatal. Mais tarde,

•

continuou ele, "será muito mais

difícil", querendo dizer seria mais
difícil lidar com ele. Raúl, um
político linha dura, já pertencia
a um' grupo da juventude

•

comunista mesmo antes da

revolução. J á Fidel, o irmão mais

velho, só adotou o socialismo
em 1961. Porém, na frente

econômica, Raúl mostrou sinais

de flexibilidade.
Em 1962, tornou-se vice

primeiro-ministro e, em 1972,
• • • ••

p r i m e t r o -v i c e -p r i m e i r o-

ministro, logo atrás de Fidel na
hierarquia.

Numa visita) à União

Soviética, em julho de 1962, Raúl
recebeu a promessa de mísseis

." . .

sovieticos - uln acontecimento

'que conduziu à crise dos mísseis
. ., .

entre americanos e sovieticos

em outubro de 1962 .e que levou
o mundo à beira de uma guerra
nuclear.

Mesmo assim, Raul fez
ocasionais movimentos conci

Iiatórios I1a direção dos Estados
Unidos. Em 1964, disse que
estava disposto a manter con-

-
.

.

versaçoes com os amencanos

"nem que fosse 11a Lua".

t
i_1

O CORREIO DO POV

,

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Parte da renda da bilheteria da EXPO 2006 será

revertida em prol da reforma do prédio da AMA

Associação de Amigos do Autista.

, .

•

Israel. anuncia morte de 20
-

membrosdo Hizbollah e ataca
LÍBANO - Israel retoma hoje

os ataques aéreos parcialmente
,

suspensos depois da tragédia de
Qana, anunciou ontem o vice

primeiro-ministro israelense,
Eli Yishai.

A volta. aos' ataques foi
anunciada após confrontos

sangrentos na região do vilarejo
de Aita Shaab [sul do Líbano],
que mataram ao menos 20
membros do grupo terrorista

Hizbollah ontem, segundo o

Exército de Israel, que tenta

avançar em território libanês
com a ajuda de milhares de
militares. Três soldados,
israelenses também morreram

nos confrontos contra o

Hizbollah.
Segundo declarações do

ministro israelense da Justiça,
Haim Ramon, cerca de 300
membros do Hizbollah -dos
estimados 2.000 pertencentes

A

ao grupo- morreram em tres

semanas de ação no Líbano. O
Hizbollah ainda não fez
nenhum comentário a respeito
do assunto. "Ao término de 48
horas, a aviação continuará

operando corn toda sua

potência e todas suas forças",·
declarou Yishai, membro do

gabinete de. Segurança, à rádio
militar. Israel havia anunciado
a . suspensão de bombardeios
aéreos por 48 horas devido a um

ataque ao Líbano que causou a

•

morte de 56 civis, entre eles 37
crianças, e que foi duramente
criticado. Segunda-feira, após o
anúncio, Israel rompeu sua

•

promessa e voltou a bombardear
o sul do território libanês.

SEM CESSAR-FOGO
Até omomento, apesar dos

insistentes pedidos. da .

comunidade internacional,
Israel não aceitou nenhum

,

cessar-fogo. Sobre a possibili
dade da instauração de um

cessar-fogo por parte da ONU,
Yishai afirmou que "Israel não
está obrigado a cessar suas

operações se aONU decide um

cessar-fogo". "Seguiremos
atuando e só aceitaremos um

. cessar-fogo baixo nossas

condições", declarou o

ministro. "SUp011110 que nossos

amigos norte - americanos
•

imponham seu veto em um

caso assim. Não é a primeira
guerra que lutamos, por isso

continuaremos fazendo todo o
". - "

necessano e nao pararemos ate

alcançar nossos obj etivos",
disse. O estopim da atual onda
de violência foi o seqüestro de
dois soldados israelenses levado
a cabo 110 último dia 12 pelo
Hizbollah. A ação deixou ainda
oitos soldados israelenses e dois
membros do Hizbollah mortos.
Desde então, Israel ataca o

Líbano por ar, terra e mar.

Atentados matam 50. no Iraque
,

lRAQUE - Série de atentados
•

causou a morte de ao menos ,sO
pessoas no Iraque, ontem ..Um

.

militar dos Estados Unidos
morreu quando o veículo em que

viajava foi atingido por uma

bomba no sul da capital Bagdá,
de acordo como Exército norte

americano. O total de militares
dos EUA mortos em serviço 110

Iraque desde o início da guerra,
em marco de 2003, chega a

2.578.Uma bomba colocada na

estrada entre Tikrit e Baiji, cerca
de 180 quilômetros ao norte de

Bagdá, atingiu um ônibusmilitar,
matando 29 pessoas. O veículo

viajava com cerca de 40 soldados

iraquianos, 20 deles morrerarn.

No distrito de Karrada, no centro
de Bagdá, outras 14 pessoas -

entre civis e militares- foram
•

mortos devido à explosão de um
carro bomba em frente a um

banco usado para pagamento de
oficiais de segurança. Outras 37

pessoas se feriram. Ambulâncias
não paravam de chegar ao

hospital, o que pode elevar o

número de vítimas. O bairro de
Karrada é o mesmo onde, na
quinta-feira passada '(27), vários

•

. ataques deixaram 31 mortos e

mais de cem feridos. Soldados
americanos emembros das Forças
de Segurança iraquianas isolaram
a área do ataque .Em

Moqdadiyah, 100 km ao nórdeste
de Bagdá, sete pessoas, entre elas
um policial, morreram e dezenas

. foram feridas na explosão de um
carro-bomba.

• BREVES
NA CHINA

....Sacrificados
Uma província no sudoeste da
China ordenou o abatimento de
50.546 cachorros, devido a um

surto de raiva que já matou.
três pessoas. A informação foi

divulgada pela imprensa
oficial.Mais de 50 mile
cachorros já foram mortos. As
autoridades de Mouding
precisaram de cinco dias para

-

abater os animais.Alguns cães
foram mortos a pauladas em

frente aos próprios donos.
Outros morreram por
envenenamento ou

eletrocutados. Os dono'S que
. decidiram abater os próprios
cachorros receberam· US$ 0,60
(cerca de R$ 1,30) por animal
morto.Autoridades chinesas �
dizem que 360 pessoas foram
mordidas por cachorros.

NA VENEZUELA
•

....Ele outra vez
A campanha eleitoral para as

eleições presidenciais na

venezuela começou ontem
com o presidente Hugo Chávez
buscando um terceiro
mandato. Chávez, que está
atualmente em uma viagem de
duas semanas por váriosv

países, tem um índice de apoio
entre 50% e 60%, segundo as

pesquisas de opinião, enquanto
a intenção de voto para a

maioria de seus rivais não

passa de 5%.A eleição está
.

prevista para dezembro. Esta é
a primeira vez na história da (1
Venezuela que um presidente I
concorre a um terceiro
mandato consecutivo.

•

,

NA COREIA DO NORTE

�Cautela
A Coréia do Norte suspendeu
suas manobras'militares mais
importantes devido à

devastação causada pelas
inundações que atingem o país
há dias. Pelo menos 154

pessoas morreram devido às

inundações, causadas pelas
chuvas torrenciais que afetam
a península coreana. Outras
127 pessoas estão

desaparecidas, embora alguns
organismos humanitários
elevem o número de mortos e

desaparecidos a 3.000.
Segundo o Ministério da
Defesa sul-coreano, os danos

provocados pelas chuvas e a

necessidade de empregar
dezenas de milhares de
soldados em equipes de
resgate levaram ao

cancelamento de grande parte
dos exercícios militares este
mês.

POSITIVO - matutino/noturno
ACE - matutino/noturno

•

SOCIESC / TUPY - noturno
ENERGIAlEXATHUM

trsnsporte e turtsmo
\

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

,

\

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

r
,

,

,
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