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Fidel castro diz'
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2 I QUINTA-FEIRA, 3 de agosto de 2006

.' EDITORIAL
,

, '

•

Em decisão compartilhada
.

com o alto comando de sua
I

'

.(campanha, Lula resolveu tam-
,

. bérn atenuar na propaganda
, eleitoral eletrônica a ênfase que

pretendia dar à comparação de

seus quatro anos de gestão com

os oito anos da era Fernando

Henrique Cardoso. Haverá um

confronto numérico, mas ele

ocupará menos espaço do que
fora planejado inicialmente.
Munidos de uma bateria de

, ,

:' 'pesquisas feitas por encomenda
'

do PT, Lula e seus conselheiros
,

.de campanha optaram pela
adoção de uma estratégia batizada
de "tripolar''. Além do cotejo
entre o governo petista e a

,

i
,

li

I

,

, 1
,

,

I
I
'I
I administração tucana, a

I propaganda televisiva fará uma
I

i comparação do Lula de ontem

I com o Lula de hoje, que será
1. apresentado como urn persona-

,

gem mais maduro, pronto para
arrostar os desafios do segundo
rriaddato. O terceiro pólo da

,

campanha petista será justa-

,

,
,

,
,
I
I
I

!

• FRASES

,

•

•

.'

,

mente a apresentação dos projetos
para o futuro. Passam pela
promessa de desenvolvimento
econômico com aprofunda
mento da inclusão social. Uma
inclusão que Lula julga ter

deflagrado no primeiromandato.
-

.

Contemplam também o compro-
.

d " 1mISSa e promover uma revo u-

ção tecnológica". A propaganda
televisiva começa daqui a. alguns
dias. O script das primeiras
inserções de Lula já está esboçado.
Não há no roteiro ataques a

,

Alckmin. Considerou-se que a

opção pela "carníficina eleitoral"
seria, ao mesmo tempo, desneces
sária e contraproducente. Longe
de prejudicar o adversário, os

,

ataques atribuiriam a Alckmin
um potencial que as pesquisas
não lhe conferem. A lógica do
discurso duplo -um para a TV e

outro para os palanques' parte
da percepção de que o I?úblico dos

, comícios, por militante, reclama
um timbre mais agressivo, uma
defesa enfática das críticas feitas

.Cleo Pires, atsz, sobre a presença de paparazzi nas areias cariocas

Diversidade
,

cultural
" ;' A população de Jaraguá do
r " Sul é, presenteada com mais

uma atração cultural; este ano
não apenas da cidade e região
'como também de outros

cantos do Brasil com a Feira
Brasil de Artesanato que
acontece nesta semana;

-

evento que congrega artesaos

de nosso município e região
com outros de cidades e

'. regiões distantes, nq Parque
Municipal de Eventos,
possibilitando assim mais que
vendas e divulgação, a

integração entre diferentes
comunidades: Igualmente
para o jaraguaense, a Feira traz

não somente a opção de

passeio, lazer ou compras, mas
para muitos, também o

conhecimento de que ainda
existe o artesão, que produz
belos trabalhos e que vive

desta atividade e dela faz o seu

'ganha pão.
Pois, cada vez mais nos

distanciamos daquela
realidade. tão comum no

passado - famílias' inteiras que

aprendiam o . ofício do
patriarca e com ele produziam
para sustento próprio e das

,

I

I

I
,

I,

,

ao governo e ao PT, sobretudo na
seara ética. Nas palavras de Lula,
nem ele nem os demais petistas
devem abaixar a cabeça" diante
das críticas. Lula ouviu um relato
acerca dos dados refletidos nas

pesquisas encomendadas pelo PT.
São levantamentos qualitativos e

quantitativos, complementados
por sondagens. telefônicas.
Indicam o seguinte: Alckmin
teria parado de crescer. Estacionou
em torná dos 27%, índice
insuficiente para levá-lo ao

segundo turno. O mesmo se dá
com Heloísa Helena, que estaria

empacada na casa dos 6%.Quanto
a Lula, os números indicariam
uma, consolidação do seu

eleitorado, que não se mostraria

mais suscetível a migrar para
outras candidaturas. A suposta
solidez asseguraria a Lula pelo
menos algo entre 43% e 450/0 das
intenções de voto.

•

Embora não desconsidere a
,

hipótese de Alckmin crescer

alguns pontos a partir da

exposição que terá naTV a partir
de 15 de agosto, o comitê de

campanha do PT voltou a

acalentar a perspectiva de uma

vitória em primeiro turno. Agora
só falta combinar com os russos.

gerações futuras. O artesão era

o que hoje é para nós o operário
das fábricas e indústrias, a

grande maioria das

populações. No passado o

artesão tirava o sustento de
sua família de seu trabalho
lento, paciente, isento de
estresse, acompanhado de
muita reflexão e grande
esmero. Com o advento da

máquina, o trabalho artesão foi
aos poucos sendo por ela
substituído e as relações de
trabalho e familiares foram se

modificando. ,
•

Hoje tudo é muito
diferente. Hoje é preciso unir

artesãos em oportunidades, ,

, especiais , pois já não fazem

parte do cenário cotidiano,
existem em grande, parte no

anonimato, trabalhando
•

muitas vezes com dificuldade
. -

para se manterem, pois, por nao

produzirem em série, agrega-se
a seu trabalho o, fator tempo,
fazendo com que muitas vezes

seu trabalho seja visto como

um trabalho caro.

Por uma semana no Parque
de Eventos poderemos
constatar e admirar a beleza e a

arte presentes no trabalho do
artesão, pois, a valorização do
trabalho artesanal está

presente desde o simples fato
de olhar, elogiar, até o' pagar
pelo trabalho e reconhecer nele
o valor.

Importante lembrar que o

artesanato resgata, juntamente
com as festas e tradições dos

• A'

pOVoS a impor tãnci a e a

diversidade cultural, pois seu

produto vem carregado da
cultura de seu produtor em

verdadeiras obras de arte que
em grande parte vêm mostrar

que é possível utilizar-se de
material fornecido pela

,

natureza, fazendo com que a
-�,"

visitação à Feira seja um passeio
também educativo e cultural.

Incrementar o trabalho
artesão e não deixá-lo morrer é
uma necessidade do momento

, pois com seu enfraquecimento
perde-se muito de nossa

,

cultura. E necessário deixar
para futuras gerações bem mais

que o conhecimento da
, existência do artesão, através
dos livros de História; é preciso
que no, futuro ele ainda
continue existindo.

,
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. Dieta pobre aumenta delinqüência
Pesquisadores da Universidade do

Sudeste da Califórnia descobriram que as

crianças de até três anos que têm uma dieta

pobre, ou seja, consomem pouco zinco, ferro,
vitamina B e proteína, são mais propensas a

terem problemas de omportamento do que
as que têm 'uma dieta balanceada.Aos oito

anos, as crianças mal-alimentadas
(continuamos falando em qualidade)
apresentam mais sinais de irritação e brigam
mais que, aquelas que se alimentam
saudavelmente. Aos onze anos, elas xingam,
enganam e brigam. Aos 17, roubam, agem
cruelmente com os outros e tomam drogas.
A pesquisa foi feita na Ilha de Mauricio, costa

,

da Africa, no Oceano Indico, envolveu 1.795

crianças a partir do nascimento. As etnias

eram, na ordem, indianos, negros, chineses,
ingleses e franceses.

Os pesquisadores detectaram sinais de

subnutrição em exames de 1.559 das

crianças. Apresentaram estomatite, um
sinal de deficiência de B2, 70/0 das crianças.
Despigmentação do cabelo, sinal de falta de

proteína, 6,8%. Cabelo fino e esparso,
indicando falta de. proteína, zinco e ferro, .

5,8%. E anemia, apontando a deficiência de

ferro, 170/0. A pesquisa considerou
desnutrido quem apresentasse ao menos um

dos quatro fatores indicados acima. Chegou
se a 22,60/0 de crianças desnutridas.

A primeira descoberta foi que a

desnutrição até os três anos está bastante
associada com os problemas de comporta-

mente aos 8, 11 e 17. A segunda, a desnutrição (

predispõe as crianças a terem um QI menor que, ,

por sua vez, predispõe aos problemas de :

comportamento. A terceira, gênero e etnia não (

fazem diferença. Obviamente, a pesquisa não c

descarta a influência que a herança genética [

exerce nem os fatores do meio, sejam culturai

familiares, etc. Porém, dá pistas do que os pais" a
•

podem fazer para terem problemas G

, comportamentais menores com os filhos.
Os organismos públicos de saúde também f

podem agir para reduzir a desnutrição de �

mulheres grávidas e crianças. Aéões não

governamentais como a da Pastoral da Criança c

que faz U1\1 excelente trabalho de prevenção e :J

acompanhamento,
Se não perceberam, desnutrição não é sinal L

de pobreza, existem muitas crianças ricas mal J
nutridas, por isso o alerta vale para todos os pais, ,i

professores e autoridades. Afinal, as crianças G

alimentam-se mal em casa, na escola, na igreja, I'
,

etc. E cachorro-quente, hambúrguer, I

refrigerantes, doces, embutidos, toda a, sorte de �

comida que deveria ser eliminada do cardápio l
das lanchonetes das escolas.

E esse é um problema que deve ser encarado {.

com muita seriedade, assim como fizeram a f:

Califórnia e a França que retiraram das suas ,

'escolas a "fast food", afinal, a vítima da violência h

pode ser qualquer um, ou você, ou seus filhos, ou I.

alguém que amamos.

•

Mario Eugenio Saturno, Tecnologista Sênior do Instituto o

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),

.'

� Comitê de campanha do PT voltou a

acalentar a perspectiva de vitória em primeiro
turno. Agora só falta combinar com os russos

Gramado: um clássico da Publicidade
Profissionais criativos argentinos e

brasileiros são rivais nos Festivais de
Gramado, Cannes, Clio e FlAP. Dia 31 de

agosto próximo, na Embaixada do Brasil
da capital portenha, esta rivalidade na

criatividade estará novamente em ação.
Repete-se o mesmo com o futebol que
tem o talento e a competência dos seus

profissionais evidenciados.
Esta segunda Edição Extra do Festival

de Gramado tem uma história de sonhos
e desafios. (A primeira aconteceu em

Paris na Embaixada do Brasil, no dia 27
de setembro de 2004). Ao expormos para
um colega francês o sonho que tivemos

numa viagem de trem para Megéve, em

outubro de 2002, este respondeu com um

sorriso. No ano seguinte, voltamos à

cidade luz e, num jantar pelo rio Senna,
fomos comunicados que a Associação de

Agências de Publicidade da França
apoiaria a idéia da Associação Latino
Americana de promover o evento.

E foi assim que ocorreu com sucesso o

primeiro festival fora de Gramado, com a

tecnologia pioneira de, inscrição, envio de
material e votação via on-line

(www.festivalgramado.com.br).
Os nossos he rrnano s arge n tinos

'

participaram e ganharam os cobiçados
Galos de Gramado de Ouro, Prata e

•

Bronze, comparecendo na Embaixada para 8

r e cebê-Ios.A repercussão na mídia s

internacional foi positiva, aumentando o

quantitativamente o número dei,"
participantes e de peças de publicidade d�'

, ,

agências da Europa, Asia" Africa, América G

do Norte, Central e do Sul.
Em junho de 2005, por vontade da maioria G

do Conselho de Representantes da Alap, foi Í(

escolhido um argentino para a presidência G

internacional. Ao agr.idecer, declarou que sua B
, ,

meta de trabalho era tornar o Festival de :)

Publicidade itinerante nos recessos de
Gramado, realizando-o êm capitais de países
da América Latina, iniciando por Buenos <,

.
,

Aires em 2006, México em 2008 e Santiago ()

ou Montevidéu em 2010. E justificou que a G
. ... '"

rmci a trv a e para promover a f;

profissionalização, a ética, o exercício da £;

cidadania com a mostra de projetos sociais e ::

a integração latíno-americana da atividade :J

publicitária.No limiar do Fe s t iva l de e

Publicidade de Gramado em Buenos Aires, "

temos convicção de estarmos divulgandtrfGramado, o Rio Grande do Sul e o Brasil.Com fi

entusiasmo, simplicidade e autenticidade, o (,

Festival Mundial de Publicidade de Gramado (.

será sucesso nos anos ímpares na cidade das 21

hortênsias e nos pares no exterior.

João Firme, publicitário e jornalista

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e· '8

mail redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep [js
89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados), \

•

"Claro que me incomoda, mas eu amo muito praia. Não vou deixar I

de ir porque vão ficar tirando fotos. Ftodo rnundo já viu a minha
bunda na revista mesmo, o que eu posso fazer? Vou mudar de bunda?"

,

,

,

•

•

O prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas ,

nesta coluna

Diretor editorial/administrativo: Francisco Alves,
Editora: Patricia Moraes

•

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 I Caixa Postal19 ,I Centro I
Jara�uá do Sul, SC I Tel.47 3371,19191 Fax 3276-32581
e-malls:redacao@Jornalcorrelodopovo.com.br 1

come rc Ia I@Jornalcorrel o d opovo .com. b r
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ELEiÇÕES 2006: CANDIDATOS AO GOVERNO E SENADO PREVÊEM GASTOS DE R$ 38 MILHÕES

-

O Db'
-

O 01>(

a fJfCELSO MACHADO
.�---------------------

� r o

S", 6j,,� Colombo tem o
S Gh[maio� orçamento
Q fff�declarado pelos
e �Ij oito pretendentes
.. f)f 13

l ci, }ARAGUÁ DO SUL- Se os

, � c oito candidatos ao Senado em

Santa Catarina que disputam
I ][if]úma única vaga nestas eleições
I :fifIgastassem efetivamente todo o

I ,�,Bdinheiro que declararam ao

S 6f>?TRE (Tribunal Regional
,:', Eleitoral), a conta 'chegaria a

, ,')'exatos R$ 12,1 milhões. O
: 'lI) maior orçamento é do ex

) ()Irlprefeito de Lages, Raimundo
Colombo (PFL), com redondos

) llfJ R$ 4 milhões. Colombo
I r: r também é o candidato apoiado
l.i:l pela maior aliança nestas,

I hi' eleições, a Todos Por Toda Santa
I I,' Catarina e que inclui, além do

PFL, o PMDB, PSDB, PPS,
.
PRTB, PT do B, PAN e PHS.

I crlnDepois de Colombo aparece o

candidato da coligação Salve'
Santa Catarina, que reúne o Pp,
PY, PMN e Proria. Gerson
Antônio Basso (PY) declarou

que pretende gastar o máximo
de R$ 2,7 milhões, a: mesma

8"i quantia declarada 'pelo
s il candidato ao governo pela
O!J coligação, Esperidião Amin

,ill I (PP). Em seguida vem o

�,
i, candidato da coligação Por

. ,

G�'I Uma Nova Santa Catarina, Izio
Inácio, apoiado pelo PTB e PSB.

Cl'r( Declarou que gastará valor

ÍC)}

•

•

•

I

CESAR JUNKES

,

•

- -

Na corrida para o Senado, Raimundo Colombo é o que está disposto a gastar mais, são exatos R$ 4 milhões

máximo de R$ 2 milhões. Luci
Choinacki, do PT, pela coligação
A Força do Povo, onde se

abrigam também o PRB, PL e

PC do B, fez uma previsão de

gastos da ordem de R$ 1,4
milhão. Pedro Ramos, do PDT,
que concorre sem apoio de

coligação, declarou o valor de

R$ 1 milhão. Osmar Pickler, do'
•

, PTC, e João Mendes, do PDC,
que também concorrem sem

apoio de outros partidos,
declararam R$ 500 mil cada um.
Modestíssimo, o candidato da

coligação Frente de Esquerda,
com PSOL, PSTU e PCB, diz
que desembolsará, no máximo,

R$ 50 mil. Tais gastos, somados
aos R$ 28,6 milhõesdeclarados
por sete dos oito candidatos ao

governo do Estado (César
Alvarenga não divulgou valo

res), entre eles Luiz Henrique
•

da Silveira (PMDB) com R$ 15

milhões, é conta bate na casa

dos R$ 38,7 milhões.

'S r-

�:,J(Deficientes visuais terão urnas com fone de ouvido
:) J I

.; J I FLORIANÓPOLIS _ O TRE
oS,. (Tribunal Regional Eleitoral de
lr,r Santa Catarina) já identificou
I):, as seções para portadores de
G necessidades especiais. Esses
B I eleitores tiveram até o dia 3 de

,

£' maio para solicitar a sua trans-
e .

ferência para seções especiais.
- ,
JI ,8Os mesmos eleitores tiveram
31. até o dia 3 de julho para cornu

,'.::Jlnicar aos juízos eleitorais sobre

fbr suas necessidades, como locais
[l,( 'de fácil acesso e urnas corn .

( ,
, .

CI�)f
eC!)

.

softwares especiais, para elei-
tores com deficiência visual. O
coordenador de eleições do

TRE, Eduardo Cardoso, explica
que este tipo informação é

passada pelo próprio eleitor.

"Atualmente, ternos tido
menos problemas de acesso às

urnas, principalmente porque
os prédios públicos estão

adaptados para pessoas com

necessidades especiais", avalia .

Cardoso. Foram identificados

•

pelo TRE 1.111 seções onde
votam portadores de
necessidades especiais. São 451
urnas com software e fone de

ouvido, para uso de deficientes
visuais. "Desde 2000, o

Tribunal disponibiliza este tipo
de urna, antes disso elas
tinham apenas teclas em

,

braile. E 'importante salientar

que todas as urnas possuem
teclas com informações- em
braile", comenta Cardoso. O

TRE também orienta os

presidentes de mesas, quanto
ao número de eleitores
deficientes em cada seção. "Os
presidentes de mesas também
são treinados para adaptar o

fone de ouvido para os

deficientes visuais. Na ver

dade, este é um procedimento
simples, mas queremos que o

direito do voto seja exercido de
forma mais fácil", finaliza
Cardoso.

Justiça Eleitoral encerra convocação de eleitores
FLORIANÓPOLIS- A Justiça

Eleitoral encerrou ontem a

S convocação de cerca de 48 mil
. 1", .

(j3:: pessoas para trabalhar nas

í .o': eleições 2006. Cada zona

eleitoral deve publicar o seu

edi tal, totalizando 102
- -

documentos. Quando há
•

algum impedimento do eleitor

comparecer ele deve avisar a

justiça eleitoral. Depois de
aceita a justificativa, a zona

eleitoral faz um novo edital
, .

para convocar outro mesario.

Além da convocação pelo
edital, o TRE (Tribunal
Regional Eleitoral) já enviou a

convocação também pelos
correios. Ao atuar corno

mesário, o trabalhador tem

direito a dois dias de folga por
dia trabalhado, direito previsto
em lei. Este ano, além dos
selecionados pelo próprio TRE,
ainda vão atuar no dia da

eleição os mesários voluntários.
Estas pessoas fizeram suas

passado, foram 600 eleitores

por seção. O TRE alerta aos

eleitores para não deixarem de

responder ao órgão quando
convocados. A convocação é

enviada via correio, com todas
as orientações, como data e

local de trabalho no dia da

eleição. Além disso, no mesmo

aviso constam os tipos de

punição previstas em lei, para

zona eleitoral ou pela internet ..
Neste ano, o Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina

,

ampliou o número de seções
ern todo o Estado. Em 2005

.

eram 11.290 urnas, para este

ano estão previstas 12.585

urnas, distribuídas em 293,

municípios. Esse acréscimo
tern duas razões; aumento de
140 mil novos eleitores e a

determinação da justiça
eleitoral de 500 votantes por

seção. No Referendo do a110

-

a pessoa que nao comparecer
no local indicado no dia das

eleições.
. .,..., .

mscnçoes previamente na sua

.�

QUINTA-FEIRA, 3 de agosto de 2006 I 3

• MOSAICO po I iti ca@jornalcorreiodopovo.com.br

,

Está na conta?
Máteriais apodrecidos, substituídos pela ALL ao longo da linha
térrea, estão sendo usados na construção de uma escadaria no

parque ecológico que a prefeitura está implantando na Tifa
Martins. Portanto- e que Deus o livre!- se algum acidente acontecer
futuramente com pessoas da comunidade, já se tem a quem
responsabilizar. Perguntar não ofende: o material está incluído
na multa de R$ 75 mil aplicada pelo município à empresa, que
optou por investir naquela área com a concordância da prefeitura
ao invés de pagar a multa?

-

Será?
.

Eficaz 1
A Polícia Militar de
Blumenau já conta com as

'imagens de oito novas.

câmeras de segurança
instaladas na área central
da cidade. O investimento
foi de aproximadamente
R$ 180 mil, além dos R$
20 mil gastos com a

instalação. Bancado pelo,
Fundo,de Segurança
Municipal, que tem
recursos do Estado e da
prefeitura.

•

Vereador e presidente do
diretório do PSDB, Eugênio
Garcia, garante que o

suplente Ademar Braz

Winther, que assume no

lugar de Afonso Piazera
Neto, terá comportamento
de oposição ao prefeito

.
.

Moacir Bertoldi (PL), como
o partido tem feito até agora.
Por via das dúvidas, seria
bom que perguntasse isso
ao próprio Winther.

Resolvido
Afastada a possibilidade de
nova eleição para a mesa

diretora da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do
Sul. Carione Pavanello (PFL)

. ,

. simplesmente se licencia.
Jurandir Michels (PV),
assume a presidência e

ponto final. Tudo conforme o

previsto quando da eleição
de Cacá no início do ano,
garantindo o cargo a

Michels no segundo
semestre.

Eficaz 2
Para lembrar os que
acham que isso é invasão
de privacidade, como se

em via pública isso exista:
autor de incêndio que
destruiu duas lojas no

centro daquela cidade no

início do ano só foi
descoberto por causa da

vigilância eletrônica.
,

Traficantes e assaltantes
procurados também já
foram presos graças ao

sistema. Há um projeto
idêntico para Jaraguá do
Sul.

Para lembrar
Uma foto para guardar do
café' promovido pela vice
prefeita Rosemeire Vasel,
candidata à vice

governadora na chapa do
petista José Fritsch. Lado a

lado, o presidente do
diretório do PL, Leônidas .

Nora, o deputado Dionei
Walter da Silva (PT), o

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
e o próprio Fritsch. O que
diziam uns cos outros há
dois anos atrás é

impublicável.
J

Atestados
A secretaria estadual de

Educação desconfia da
autenticidade de muitos
atestados médicos. Os
pedidos de licença para
tratamento de saúde
subiram de 579 em maio

para 1.300 em julho,
obrigando o Estado a

contratar 2.060

professores em caráter

temporário só no último
mês, segundo dados da
Diretoria de
Desenvolvimento Humano
da Secretaria.

/

Rapidinho
No mesmo evento, diante de
um público ao redor de 300
mulheres, Fritsch não

perdeu tempo. Foi logo
prometendo criar uma
secretaria estadual especial
para as mulheres, como o

fez quando prefeito de

Chapecó. O efeito disso no

eleitorado feminino à época
.

não se sabe. Mas, em 2004,
seu candidato a 'prefeito foi
derrotado pelo pefelista João
Rodrigues.

Antenas 1
Assembléia Legislativa
aprovou projeto que trata
do licenciamento
ambiental para instalação
de antenas de

telecomunicação. Deverão
estar, no mínimo, a 30
metros de qualquer ponto
de edificação existente em

imóveis vizinhos que se

"destinem à permanência
de pessoas.Desistiu

Marco Aurélio Marcucci,
vereador e ex-delegado
regional de polícia de
Joinville, preso e acusado.
de vários, crimes de

corrupção, retirou sua

candidatura a deputado
estadual pelo PSDB.
Marcucci continua
exercen.do o mandato,
porém, por determinação da

Justiça, mora, come e

dorme na cadeia, de onde só
sai para as sessões de
Câmara de Vereadores.

Antenas 2
Excetuam-se estações em

sistema de rof-top e as

antenas instaladas em

.tachadas de prédios ou

topo de estabelecimentos
comerciais. Pelo projeto,
fica vedada a instalação
de antenas transmissoras
de irradiação

. eletromagnéticas num raio
de 100 metros de
estabelecimentos de
ensino e hospitalar.

.

,

\
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Foi aprovada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça do
, Senado a Proposta de Emenda Constitucional que impede a
I

I reeleição a partir de 2010. A medida acaba com a possibilidade
I

I dois mandatos consecutivos para prefeitos, governadores e

presidente. Em ano eleitoral, dificilmente será votada este ano,
até porque se for aprovada já vai valer para quem se eleger em.
outubro:

- .

•

•

CAROLINA TOMASELI

••
" '1'·,-

'."
,

,

I

Silêncio
'Q,dep�tado federal Adelor
,¥rêfr,�,,(.PMD8) disse
emerri que só vai se .

pronunciar a partir da
próxima quarta-feira, 9,

- depois da divulgação do'
relatório ,da CPI dos

"

Sanguessugas. O
peemedebista é um dos

, .

.

90 parlamentares
investigados por suposta
participação no esquema
que fraudava a compra de
ambulâncias com base
em emendas ao

Orçamento Geral da
,

União. E o único
parlamentar catarinense
citado. O ex-deputado
Vicente Caropreso (PSDB)
foi retirado da lista.

,

Deficientes 1
Dia 12 será colocado em

votação em assembléia geral
o estatuto da Associação de
Deficientes Físicos de
Guaramirim. A informação é
da vereadora Maria Lúcia
Richard (PMDB),
representante da Câmara de
Vereadores na assoclação,
em fase de implantação. No
mês passado, a vereadora
participou do Congresso
Catarinense de

Empregabilidade Especial, em

Florianópolis, e apresentou os

dados na sessão de terça
feira.

Publicação.
o líder da bancada do PP
na Câmara de
Guaramirim, Alcibaldo
Germann, protolocou
pedido de informação
direcionado ao presidente
da Casa, Marcos Mannes

(PSDB). Questiona sobre
a colaboração financeira
do Legislátivo com a

revista Terras do Sul, onde
consta, na edição de junho
deste ano, reportagem

i sobr-e a Câmara. Também
,

pergunta 'qual a I

, ,

oportunidade de todos os
. vereadores tem de I

participar. Mannes,
adiantou que -não houve
custos para a publicação,

r. mas Gtermfann ql' uedrI •
- respas a arma iza a por

OI

!<:. escrito.
I

I

Reunião
o presidente do PPS de
Járaguá do Sul, Gildo Alves,

,

reuniu ontem à noite, no

auditório do Sindicato dos
Trabalhadores do Vestuário,

. os filiados do partido para
traçar estratégias para
mobilização com vistas às

eleições. Coligado na eleição
para governador com PMDB,
PSDB e PFL, o partido tem
como candidata na

microrregião a vereadora de

Corupá Bernadete Hillbrecht,
que concorre à Assembléia.I

,

I
I

I
I

I
,

-

Deficientes 2
Durante a explanação em

plenário, a vereadora
destacou a lei federal 8213,
de 1991, que obriga as

empresas a destinarem vagas
de trabalho aos portadores de
deficiência física, de acordo
com o número de
funcionários. Mas lembrou

que, no caso de órgãos
públicos, as vagas devem
estar garantidas nos

concursos públicos. "Mas o

nosso concurso público de
Guaramirim não possibilitou o

ingresso de pessoas com

deficiência física", denunciou
Maria Lúcia.

Indeferidos

Primeira
A senadora Heloísa Helena,
candidata do PSOL à
Presidência da República, fará
a abertura do horário eleitoral

gratuito em cadeia nacional de
rádio e televisão, no dia 15. Na
seqüência, vem José Maria
Eymael (PSDC), Geraldo
Alckmin (PSDB), Rui Pimenta

(PCO), Cristovam Buarque
(PDT), Luciano Bivar (PSL),
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e

Ana Maria Rangel (PRP). ,

"

,

• •

,

� Mulher alega ter
pagado exame, mas

prefeitura teria
ficado com recibo'

,
.

GUARAMIRIM - O presi
dente da Câmara de Vereadores,
Marcos Mannes (PSDB), poderá
criar uma comissão de inquérito
para apurar suposta denúncia de

irregularidade na realização de
exames interme-diados pela
Secretaria de Saúde e Bem-Estar
do município. Mannes vai se

reunir hoje com os vereadores das '

bancadas do Pp, PMDB e PT para
apresentar a resposta formal da

prefeitura ao ofício encaminhado
pelo Legislativo em agosto do ano

passado. No oficio, os verea-dores
cobravam esclarecimen-tos por
conta'de uma denúncia feita.por
Maristela Cecília Balsanelli, que
alegou ter pagado para fazer um

exame, ,mas o recibo de
, pagamento teria sido emitido em
nome da prefeitura e entregue na

Secretaria, sem a devolução do
<' dinheiro. Na sessão de terça-feira,

o

o, recibo e tirar uma cópia.
Ele também disse que i:fá

pergunta sobre qual o set<)l]
responsável pelo pagamento d�s
consultas foi respondidb

-

Secretaria de Administração-e
Finanças. Mas lembrou que
funcionários da Assistência'
Social estiveram na Câmara Ie

,

informaram que todos os exames

passam por um conselho, com
fundo destinado ao pagamento

. das consultas. "Afinal, de que
forma é efetuado este pagamento?
Depósito bancário? Cheque
nominal à empresa? As respostas
são contraditórias. Há uma falha

I

ARQUIVO/CESAR JUNKES

, ,.

,

"

I

,

e temos que apurar isto", afirmou
o presidente. I

Diante das colocações de

Mannes, o vereador Evaldo [oão
]unckes (PT) sugeriu a criação de
uma comissão de inquérito pata
apurar as denúncias. "Cabe -à

Câmara' fazer uma análise

profunda do caso", comentou. A
sugestão poderá ser acatada pelo

. -

presidente .
ain-da hoje,

dependendo do resultado da
reunião com os vereadores, que
será realizada antes da sessão das
18 horas.

.

I

.I
I

.

t
,

iii

-

)
•

Vereadores cobram, investimentos nos pontos turísticos
Indicação de autoria da

vereadora Maria Lúcia Richard

(PMDB) motivou a manifestação
de alguns vereadores na sessão que
mareou o retorno do recesso

•

parlamentar no Legislative de

Guaramirim, na terça-feira. Maria
Lúcia propôs ao Executivo a

restauração do Morro da Santa,
tido como um dos principais
pontos turísticos do município,
citado, inclusive, corno destaque
no site da prefeitura de Guara
mirim. A vereadora relatou que

,
. .

j
»: ,'i
"

�

peregrinação", disse. ]á o presi
dente da câmara, MarcosMannes
(PSDB), criticou o mau estado de

conservação da Estação Rodoter
roviária, outro dos principais.
'pontos turísticos do município.
"Vende-se tanto a imagem de

Guaramirim, mas infelizmente as

pessoas que vêm de fora se depa
ram com outra coisa quando che
gam aqui", disse, acrescentando
que a prefeitura prometeu investirq �
na Rodoferroviária, "que está

abandonada", e tambémnaGruta
do [acu-açú.

Fritsch promete dar atenção às mulheres em seú governo
]ARAGUÁ DO SUL - Em sua

terceira visita a]araguá do Sul na
condição de candidato a

governador, ]osé Fritsch (PT), que
tem a vice-prefeita Rosemeire
Vasel (PL) como sua candidata a

vice-governadora, disse que as

mulheres terão atenção especial
se tiver a oportunidade de
comandar o Estado. O petista
participou, na segunda-feira à

tarde, do lançamento da
candidatura de Rose com um café

para o eleitorado feminino no

k.

,

I

Mannes: 'fi prefeitura não se explicou adequadamente"

o presidente da Casa ocupou a

tribuna para informar os

vereadores sobre a resposta da

prefeitura, que, segundo ele, não
esclareceu as dúvidas dos
vereadores. "Gostaríamos de

informações sobre este recibo (de
Maristela), onde ele está, qual o
procedimento para pagamento,
mas a prefeitura não respondeu

. "
nossas perguntas, acusou

Mannes na tribuna. "Tenho todas
as provas que o recibo de dona

Maristela, assim como todos os

outros documentos, está na
.

'

Secretaria, mas nós não

recebemos estas informações",
continuou o vereador, que teve

acesso aos documentos da
Secretaria e conseguiu encontrar

O Tribunal Superior
Eleitoral indeferiu esta
semana dois registros de
candidaturas à
Presidência da República.
O primeiro foi de Carlos
Alberto Machado (PSC),
por não ter sido escolhido

-

-.- em convençao nem

indicado pela comissão
, executiva do partido pelo
:' qual pretendia concorrer.
,

Ainda assim, o registro
,

�, seria indeferido porque o

candidato a vice

presidente, Frederico
Penna, desistiu. O tribunal
também indeferiu a

candidatura de João
,

,
'

, Bosco Luz Kalil, porque o

PT do B não o reconheceu
como candidato.

esteve no local que, segundo ela,
não dispõe de banheiro, água e

energia elétrica, além de falta de
material de trabalho para limpeza
emanutenção. "]á que existe uma
.iniciativa do poder público de

fazendo seu trabalho com muita

competência", completou.
O vereador Evaldo João

]unckes (PT) elogiou a indicação
de Maria Lúcia e apontou a

necessidade demelhorias também
na escadaria de acesso ao Morro
da Santa, localizado no centro da

cidade, próximo aoHospitalSanto
Antônio. "Além de lavar a

escadaria, que está cheia de limo, é
preciso também que seja instalado
um corrimão, para garantir a

segurança, até por ser um local de

.. . /' .

mcentivar o turismo, e Impor-
tante preservarmos e conservar-

, .

mos os pontos tunsncos que te-

mos no nossomunicípio", apelou.
Ela também fez questão de frisar

que o serviço executado, pelo
funcionário da prefeitura no local
em nada deixa a desejar. "Ele está

salão da comunidade Nossa
Rainha da Paz, na Vila Nova.

O candidato a governador
disse que, se eleito, irá criar uma

secretaria de políticas públicas
voltadas às mulheres, que

implantou em Chapecó quando
foi prefeito. A Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres
também foi implantada pelo
governo federal. "O presidente
Lula fez nestes últimos quatro anos
o que nunca se fez no Brasil para
que as mulheres tivessem um

esp�ço para construção de

políticas públicas. A partir de um
apelo em movimento em Santa

Catarina, está ern discussão uma

proposta semelhante a do governo
federal, através de uma

coordenação ou secretaria

especial", afirmou Fritsch,
acrescentando que, "neste assunto
estou bem assessorado, com Rose
e Luci (Choinacki, candidata ao

Senado)".
•

Ainda com relação ao governo
federal, o petista.também destacou

,

a proposta do de criação do Fundeb
(Fundo. de Manutenção 'e

Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação). O
substitutivo do Senado à PEC já foi
aprovado nas comissõesdaCâmara
dos Deputados e aguarda votação

, ,

em plenário. Enquanto o Fundefse '

destina unicamente ao ensino

fundamental, o Fundeb estenderá
seus recursos para todo o ensino

básico, que inclui, entre outros, a

educação infantil e o ensinomédio. '),
I

I
l�
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NO BOLSO: 43% DO SALÁRIO MíNIMO É GASTO NA COMPRA
,

•

• •

•

, ,

comprar sempre as marcas mais

baratas. "Como eu e omeumarido
vivemos sozinhos e não

precisamos de muita comida, o
, reajuste acaba não saindo tão caro.
Mas para os casais com filhos, o

. ."

gasto se torna muito rnaior ,

comentou.

•

CESAR JUNKES

0,03). A batata manteve o quilo
por R$ 1,39, registrado nas

pesquisas de junho e abril:
O preço mais caro do café foi

percebido pela dona-de-casa
Maria Brasil de Souza, 70, que
costuma fazer pesquisa de preço e

DAIANE ZANGHELINI
,

,tt Preço do quilo do
tomate baixou 93,8%
Ide abril até primeira
" .

semana de agosto
,

I

.i }ARAGUÁ 00 SUL - Pesquisa
de preços realizada peloOCorreio

v .do Povo em três supermercados
,constatou que a cesta básica está

, R$ 2,13 mais barata nomunicípio
Jem relação ao início de junho
� (quando foi realizada a pesquisa
_anterior), uma diferença de 1,40/0.
i' O principal indicador dos
.preços ao consumidor, o IPCA-

1,15 (divulgado pelo IBGE -

Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) aponta a

continuidade da deflação. Uma
"r-Iegrfa para os consumidores e

Maria de Souza reclamou do preço do café, que teve reajuste de R$ 0,39

CARNE SUÍNA EM ALTA
Apesar do embargo à carne

suína, o preço voltou a

aumentar em Jaraguá do Sul

após algumas quedas. Em
.

uma rede de' supermercados
do município, o quilo do pernil
custava R$ 2,59 no início de
julho e agora custa R$ 3,39,
um aumento de R$ 0,80,
Conforme informações
'repassadas pelo setor de

compras do estabelecimento,
o reajuste é conseqüência da
maior procura pela carne de
porco no marcado interno, já
que algumas reqiões do país
diminuíram a produção e

passaram a comprar da
região sul. A tendência é de

que o preço continue subindo

e duas crianças) cinco baixaram'
de preço enquanto sete

aumentaram e um manteve a

mesmamédia.
Entre os produtos que

apre�entaram queda de preços

(carne, leite, banana, tomate e

.uma preocupação para os manteiga), a mais significativa foi
t agricultores, que recebem menos a do quilo do tomate, que barateou
pela produção. R$ 0,37: agora, pagamos R$ 1,31,
,', Enquanto em junho era enquanto emjunho essamédiaera :

,;J;lecessário desembolsar cerca de de R$ 1,68, uma diferença de

·
,R$ 153,36 para comprar todos os 28,20/0. "Ultimamente eu

.Itens, o consumidor precisa pagar substituía o tomate por outros

,)hoje R$ 151,23 e compromete tipos de salada, como cenoura,

'.113,20% do salário mínimo para repolho e beterraba, que são mais

adquirir os alimentos essenciais. baratos e fazem bern à saúde",
Dos 13 produtos que compõe a

.

ensinou a dona-de-casa Solange
cesta básica, (com base para uma. Grützmacher, 43 anos, que
família composta por dois adultos aproveitou o preço mais baixo.

Em comparação com omês de
,

abril, quando o quilo do tomate

era adquirido por R$ 2,54, em
média, o produto barateou R$
1,23, o equivalente a 93,80/0,
aproximadamente. O segundo
alimento da cestabásica commaior

queda no preço é a manteiga (R$
0,17), seguido do coxão mole
bovino (R$ 0,05); os quilos da
banana e do leite baixaram R$
0,03.

Do grupo de alimentos que
aumentaram (feijão, arroz, farinha
de trigo, açúcar, café, óleo de soja e
pão), o café é o campeão, com
reajuste de R$ 0,35. Em seguida
vem o açúcar (R$ 0,20), o arroz

(R$ 0,19), o pão (R$ 0,11), a
,

banana (R$ 0,04) e o feijão (R$

.Corupaense se recupera de sintomas da teishrnanlose
que adoeceu o rapaz é considerada
branda e não há risco de morte.

Porém; como a incidência na
,

região sul do país é quase

(desmatamentos e migração) e as

condições precárias de sanea

mento e habitação estejam envol
vidas com a expansão da doença.

Segundo Evelia Sell, da

Vigilância Epidemiológica de

Corupá, este é o único registro de
,

leishmaniose na cidade nos

últimos sete anos. O tratamento

que avance pela região, uma
equipe da Secretária de Saúde
realizou exames nos familiares e

vizinhos do rapaz.Nenhuma outra

constatação ocorreu e por isso se

trata se um caso isolado e ainda
sem explicação.No início de 2006,
Massaranduba também teve

pacientes com sintomas de
,

leishmaniose tegumentar e eles
foram tratados sem demonstrar

'

maiores problemas.

:' CORUPÁ - Um menino
, corupaense de 13 anos passa por
'
..período de tratamento para conter
o avanço da leishmaniose

· tegumentar americana. A doença
c!causada por protozoários foi
'transmitida através da picada de
· algum mosquito (possivelmente
(10 mosquito-amazonense) e, neste

,

r. �j caso, fez aparecer feridas pela pele
.

.

· de todo o corpo.
:. 'I A vertente da leishmaniose

.. ,.., """

mexistente, sao necessarras

análises detalhadas sobre o inseto
-

e local onde o menino adquiriu o

mal. NoBrasil, osmunicípiosmais
atingidos estão nas áreas do
Centro-Oeste e do Nordeste. H�
indícios de que as transformações
sofridas pelo meio ambiente

,

deve durar cerca de 20 dias e conta
com acompanhamento médico e

ingestão de remédios. Para impedir
,

Caixa Econômica Federal abre mais cedo de hoje até dia 15
}ARAGUÁ 00 SuL - A partir de

'1 hojeatéodia IS,maisde 1.6l)agências
" daCaixaEconômicaFederalde todoo

país começam a funcionar a partir das
8h, horário adotado também em

'

JaraguádoSul.Deacordocomnotada

Caixa, a estratégia foi adotada para

agiljzaro atendimento a aposentados e
pensionistas quevãoparticipardemais

uma fase do Censo Previdenciátio e

aos trabalhadores que receberão o

pagamentodoPIS .

.,. "

...... -- .

I

IESPAÇOCASA
Novidades em móveis, produtos de decoração,
eletroeletrônicos, material para construção,
acabamentos, iluminação, equipamentos de
informática e outros itens que vão fazer sucesso.

• CORREIO ECONÔMICO
.

Weg na China '1

i
Inaugurado no início de 2005, o parque fabril de Nantong, da i
Weg na China, está em obras. A fábrica ganha dois novos i
prédios. Até o final do primeiro semestre de 2007, todas as !
linhas devem estar adequadas à plataforma de produção da

'

empresa. Os dois novos prédios que, em aproximadamente
9.200 m2 de área construída, abrigarão os departamentos de
Componentes e Montagem, para fabricação de máquinas de Alta
Tensão de carcaças 315 a 1,000 (linhas H e M) e devem estar

, .

prontos no fim de 2006. O investimento estimado, incluindo t

$ i
construção civil e equipamentos, gira em torno de US 12,5 I
milhões. Ao adquirir uma nova fábrica, a multinacional i
jaraguaense, procura uma empresa de menor tamanho numa

estratégia de adequar a plataforma de produção para que o

produto fornecido tenha design e projeto Weg e possa, dessa

forma, atender qualquer parte do mundo.

I •
,

r

,
,

VendasLucro recorde
Ainda em 2006, a Weg planeja investir

R$ 180 milhões em projetos de

modemização e expansão; e pretende,
ainda, crescer 15% sobre os R$ 2,97
bilhões faturados em 2005. Somente o.

terceiro trimestre registrou o maior
lucro da história da empresa num

espaço de três meses - que ficou em

R$ 119,6 milhões, Se comparado ao

mesmo período de 2005, o valor é 51 %
maior. O segundo maior foi registrado
no primeiro trimestre de 2006 quando
a empresa informou R$ 117,7 milhões
referentes a janeiro-março de 2006

(ajustado pelo IPCA até 30/06/06),

A justificativa para o bom

desempenho é o aumento
!

das vendas. No Brasil, foram :
.

,

17,6% maiores e, no exterior, :
sublram 9,1%, Além disso, a i
companhia cortou !
despesas, "Temos

, .

negociado com os

fornecedores para reduzir os
efeitos da elevação de

preços do cobre e também
estamos buscando novos

,

fornecedores", afirma o

diretor de Relações com

Investidores, Alidor Lueders.
,

• INDICADORES ECONÔMICOS
• •

DOLAR (EUA) . COMPRA VENDA EURO ' '

. .

COMERCIAL 2,179 , 2,181 It COMPRA VENDA

PARALELO 2,273 2,393 11 2,700 2,792 11,

TURISMO 2,140 2,290 It
PESO (Argentina)

I 0,710
,

0,710 It,
I
I

,

I
,

I

1
I

• POUPANÇA

I

•

OSCILAÇÃOPONTOS
11 BOVESPA 37,288 1,220/0
11 DOW JONES (N, York) 11,199 . 0670/0

11 MERVAL (B. Aires) 1.714 1 050/0

It NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,727

. ,

• CUB junho
R$894,85

,

• LOTER'IAS

• Megasena '.

concurso: 785

concurso: 641
09 - 13 - 16 - 21 . 31 - 36 • 38

39 - 42 - 43 - 51 - 58 - 67 • 73

88 - 89 - 93 - 95 - 96 - 99

,

PAI E A ORIGEM DE TUDO.
R$ 104,00

•

IAzul Portinllri .

Azul Portinllri des. colônia 100m I

Azul Portinari desodorante spray 95rnl
O Boticário sabonete perfumado 1259
Caneta esferográfica

voes rODE S6ft o QUE QUISER

, r i

•

\
,

"
I

E RECEBER O BOTICÁRIO É A ORIGEM DE MUITO� ElOGIO�, BEIJO� E ABRAÇO�.
R$ 6a90

ACQUA brasílís

AC'lua brasílts des. colônia 100rni

AC'lua brasílts gel pós barba 1109
Acqua brasilis desodorante spray 95rnl

Ac'luQ brasilis sabonete 90g

, O BOTICÁRIO FOI BUSCAR NAS RAízES BRASllEIRA,Ç A �ÊNCIA DO SEU MAIS NOVO LAN AMENTO,-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

PAVILHÃO DAS ETNIAS
Diversas atrações reunindo dança, artesanato,
história e muita comida típica .

•

,

,

#

JARA�UÁ tiOSUL· SC. PAlQUE MUNICIPAl DE£VENTOS

•

.

,

,

,

I
I

I
:

.

Assalto
o Sr. J.J.L., 39 anos, foi assaltado por volta das 20h de terça
feJra. Ele andava na Rua Presidente Epitácio Pessoa, quando
foi abordado por três moças, uma delas pediu para fazer um
programa. No cruzamento da Rua Epitácio Pessoa com a Erwina

Menegotti, cinco rapazes saíram de um matagal as margens do
Rio Itapocu e começaram a lhe agredir com socos e chutes. A
gangue roubou um par de sapatos e R$ 140,00.

/

Furto e recuperação
A moto Honda CG 125, placas MBK-
4511 de Pomerode, foi furtada na

madrugada de ontem. O proprietário do
. veículo estava transitando na Rua
Wa�er Marquardt, quando próximo da

ponte da Argi teve problemas
mecânicos na'moto. Dois homens se

ofereceram para lhe ajudar, mas
subiram na moto e fugiram. A polícia foi
chamada e após rondas nas

proximidades, localizou a moto
abandonada na mesma rua em frente·
ao nO 2222.

No banho
Foi detido nessa segunda
feira o Sr. E.A., que é;
andarilho na cidade, e

natural de Rio Negrinho. Ele
é acusado de invadir uma
residência na Rua Felipe
Schmidt, Centro, para tamar
banho.

,

Furto de bicicleta
Foi furtada uma bicicleta
marca Fischer, modelo
Princess de cor vermelha.

,

O furto aconteceu por volta
das 15h de segunda-feira,
quando a bicicleta estava
estacionada na Escola
Alvino Tribess, Bairro
Vieiras.

.

Sem habilitação
o jovem E.B. foi detido em uma blitz

policiai na nane de terça-feira na Rua
Feliciano Bartolini, Bairro Barra do Rio
Cerro. Ele foi abordado por vo�a das 21 h
conduzindo a moto Honda, placas AMA-
6893 de Santa Helena - PR. E.B. foi
levado a Delegacia por não possuir
habilitação para dirigir, já que é menor

de 18 anos.

Acidente
o motociclista F.C., 20 anos,
de São Vicente, morreu na

tarde dessa segunda-feira
em uma colisão. O acidente
envolveu dois caminhões e

a moto Yamaha 125. O
condutor do caminhão de

•

Lages não se machucou, o

motorista e o passageiro do
caminhão de Timbó
sofreram ferimentos leves.
A fatalidade acontece no K
69,9 da BR 470 em Indaial.

Cada coisa .

Os menores T.C.S. e V.J.A., ambos de 13
anos, foram levados a Delegacia por

.

estarem embriagados e promoverem
desordem na terça-feira. Após serem

tomadas as ·providencias legais foram
liberados aos seus responsáveis.

Tentativa de furto
o edffício da Secretaria Municipal de'

A

Obras, Rua Angelo Rubini, foi asseltado
na madrugada de terça-feira. O vigia do
local, Sr. O.J.B. de 29 anos, ouviu barul
hos nos fundos do prédio, ao verificar o
que estaria acontecendo, um homem
abordou-o pelas costas, colocou uma

arma na sua nuca e anunciou o assaão.
O vigia foi levado ao banheiro e.

obrigado a denar no chão. O bandido
tentou arrombar o cofre da Secretaria,
mas não roubou nada. ApóS ouvir um
barulho de moto indo embora, O.J.B, .

.
.

saiu do banheiro e chamou a Polícia.

Porte de drogas'
Dois homens foram presos
por porte de drogas na noite
de segunda em Navegantes
R.V.O., de 27 anos, e S.A.T.,
de 42 anos, foram flagrados

,

com 50 gramas de
maconha por volta das
20h30min. Eles estavam
numa rua do Bairro São

Domingos: dentro do Fiat
Palio azul de Navegantes,
placas MCS-1399.

I .' FAlEC,IMENTOS"
•

. '

, " .

.. "

. Falecel))ãs 19:30h d6 dia 01/08, o senhor Antonio Francisco Correa,
I .,' com id�de de 55 anos.O velório foi realízadn na Capela Mortuária da
I . Vilà heQzi e o sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.

,t·
.

Fàle'cê�ã�:O?:oQtido dia 01/08, a senhora Ilze Schatemberg Schmitz,
i ' com idade :dé 8.0 anos.O velório foi realizado na Capela MQrtuária da
,

, ,Vilq Len��;e"o sepultamento no cemitério Municipal 9o,Cêntro.
, . • I

I
! RECEPÇÃO CARTEIRINHAS E PASSES INFORMAÇÕES URBANAS

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501

INFORMAÇÕES ROOOVIÁRIAS '(47) 3215,0634
. ,

" ,

DUVIDA: "TUDO DA A ENTENDER QUE SERA NO CEPEG", COMENTA PIOTTO
,

,
, .

,

•

,

KELLY ERDMANN
PIERO RAGAZZI DE FREITAS

O CORREIO DO POV

•

� Reitor da universidade
diz que a definição
pode ser divulgada

. ainda esta semana

•

•

•

JARAGUÁ DO SUL - O campus

jaraguaense da Universidade
Federal de SantaCatarina (USFC)
não tem data nem local definido

para instalação. Com isso, o

vestibular pré-agendado para o

mês de agosto tem chances de não

acontecer, pelo menos dentro do

prazo divulgado anteriormente.

A informação foi repassada
pelo reitor da instituição, professor
Lucio José Botelho, que afirmou

.'

não ter definido quando o edital
.do processo seletivo será lançado.
"Muito provavelmente será agora

(próximosmeses), mas não temos
.

a data", salientou. Até o final dessa
semana, a equipe coordenadora

.

do cronograma educacional da
UFSC deve se reunir e tomar

algumas decisões acerca da

implantação dos cursos

prometidos para Jaraguá do Sul.
Conforme explica o professor

•

,

� � 'i... " .� "'-

Cláudio Piotto esteve com reitor da universidade, mas ficou sem resposta

Quanto aos cursos, a entidade
,

optou por 'disponibilizar três,
porém, apenas o de Língua
Portuguesa - licenciatura em

,

Inglês, e de' Química estão

definidos. O terceiro ficaria entre
o de Matemática, Física, e

Administração. As dúvidas
também se estendem 90 local onde

Cláudio Piotto, que encabeça a

idéia de trazer o campus avançado
. .'

da universidade ao município,
existem pretensões de abrir as

inscrições do vestibular ainda na

primeira quinzena desse mês. As

expectativas dele se concentram

'nesta sinalização positiva, não
confirmada pelo reitor Botelho.

a UFSC funcionará. Segundo
.

Piotto, não existe nenhuma
indicação oficial, apenas "tudo dá
a entender que será no Cepeg
(Centro Politécnico Geraldo
Werninghaus) ", ao lado daUnerj .
Para ele, a infraestrutura oferecida
naquele prédio condiz com as

solicitações da UFSC,
principalmente quando o assunto
é as cinco salas de aula exclusiv,
e, de preferência, próximas.

.

, No mês de junho passado, o
engenheiro da universidade Paulo
Pinto da Luz, esteve nomunicípio

,

e visitou o Colégio São Luís
Marista e o Cepeg. A decisão do

espaço deveria ter saído logo em

seguida, mas, se estende até agora.

NA EXPECTATIVA
No último domingo, dia 30 de

julho, o professor Cláudio
Piotto esteve em

•

Florianópolis para entregar
documentos que firmam o

pedido de que a UFSC não só
instale uma extensão em

Jaraguá, mas, um campus
universitário completo, O
reitor Lúcio José Botelho não
comentou o assunto .

Poluição sonora fecha escola e

obriga transferência de alunos
Uniformes escolares devem ser

,

entregues nos próximos dias,
GUARAMIRIM - A Escola

Municipal de Ensino Funda
mental Roberto José [unckes,
localizada na Figueirinha, ern

Guaramirim, éstá fechada desde
ontem e seus alunos remanejados
para a Escola Germano Laffin,
quatro quilômetros distante da
localidade. Este foi o resultado de
um exame de nível de ruído feito

pela Secretaria Municipal de
'Educação à pedido dos pais dos

alunos, que constatou excesso de
barulho originado pela atividade
das empresas próximas da escola.
"Minha primeira ação foi fechar o
estabelecimento e remanejar os

,
, .

'

alunos para outra escola. Agora,
vamos buscar em parceria com as

empresas que estão causando o

problema, uma solução, que pode

ser um imóvel naquela região, para
a construção de outra escola, com
salas específicas para cada série",
informou a secretaria, Maria Inês
Correa Fernandes.

A situação de fechamento da
escola e remanejamento dos

alunos, foi iniciada por uma

manifestação da comunidade,
indignada com o barulho, poeira
e odores causados pelo
funcionamento de empresas

próximas ao estabelecimento de
ensino. Para verificar o indice de

poluição sonora, a secretaria de

educação contratou uma empresa
de Joinville - Ambientec - pata
providenciar as medições e emitir

um laudo. "Este laudo constatou

que realmente o barulho era

excessivo", diz Maria Inês.(CB)

Jaraguá do Sul - Os alunos
matriculados no ensino

fundamental das escolas de
Estado devem começar a receber'
os uniformes prometidos pelo
governo de Santa Catarina desde
o início do ano letivo. Depois de
um semestre inteiro de

indefinição, os primeiros kits
, podem chegar às mãos dos
estudantes nos próximos dias.

De acordo corri o secretário da

Regional de Jaraguá do Sul, Ivo
Schmitt Filho, amaioria dos itens
foram encaminhados ao

município ao longo da semána

passada. Agora faltam os calçados,
que provavelmente estarão na

Secretaria de Desenvolvimento
até sexta-feira, 4. A partir disso.e
da confirmação dos números e

quantidadesrespecrivos a cada
uma das escolas, a equipe repassa
os uniformes às crianças. A data

para o início da entrega não está

definida, pelo menos por
enquanto.

Os kits são compostos por
cinco peças (camiseta" calça,
jaqueta,meia e tênis). Para atender
todos os alunos do ensino

fundamental das 32 escola .

estaduais da Regional jaraguaens �
são necessários 11.500 itens de
cada tipo. ,

Segundo Ivo Schmitt Filho a

demora no recebimento dos
uniformes aconteceu porque a

administração estadual resolveu
encaminha-los primeiro aos

municípios serranos, como São

Joaquim e Lages. (Kelly Erdmann)
•

CANARINHO

FRETAMENTO E TURISMO FILIAL GUARAMIRIM a.
z
w

�
�

Você terá as informações mais rapidamente..

,

(47) 3372-0545
Fax (47) 3371-1893

,

.

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

I"CEI\ITfJAL DE AT�NDIMEJII'TO C�NARINHO • 0&00 645.8585

(47) 3275-8505 (47) 3373-0472

•

(j-,li!!_l(tJilS.1'ft,1'{1 PARA CADEIRANTES • 0800 645-8585
www.canarinho.com.br

. , ,

,

- ._
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SARAGuÁ 1)11 SUI.·se· PARQUEMUNICIPALDEE,VENTOS
•

CLASSIFICATÓRIO: JOGUINHOS

•

JULIMAFl:",PIVATTO

,i) .... Basquete masculino

:�Ide Guaramirim fez o
.

:,�,cprimeiro jogo do dia
�j)Je venceu por 42x39

"f,i JARAGUÁ DO SUL - Em busca

.;; de vagas para a fase estadual dos

,�)(Joguinhos Abertos, que aconte

,J '1 cerá em setembro em Criciúma,
�, ,as equipes da região estrearam

�
,

ontem na fase regional, que está

.sendo disputada em Jaraguá do
; . \

-

r" Sul. Abrindo o basquete mas-
,. >

'r,,' culino, no Ginásio Arthur
I••

';1, Müller, a equipe de Guaramirim

r. venceu São Bento do Sul por
J#' .

"" 42x39 e praticamente assegurouI iA ....

'"
. a classificação para a semifinal.

,J..; .'

Se Jaraguá do Sul vencer São
Bento do Sul hoje, às 17h, se

garante na próxima fase e leva

:','j'unto Guaramírim. Pela outra

chave do basquete masculine,
Mafra venceu Rio Negrinho por
72x28 e Blumenau venceu Rio

'( do Sul por míseros 22x11. Já no
,

futebol de campo, Guaramirim
não teve a mesma sorte. Perdeu

para Rio do Sul por 4x1 e se

� complicou na classificação. No
outro jogo da chave, Jaraguá do

/.

,

,

-

, -'"

,

" ,
'

,
,

Futsal feminino de Guaramirim (uniforme escuro) venceu Salete com facilidade por 8x2 •

,

"� Cinco catarinenses ficam entre
os oito melhores no Mundial

São Paulo vence o Chivas e

está na final da Libertadores
,�,;, JARAGUÁ DO SUL - O
,<' Campeonato Mundial de
,:'" Bicicross terminou domingo,
c-. em São Paulo e, dos

.

':"; catarinenses participantes,
apenas cinco figuraram entre os

C,' J finalistas da competição.
€; ,1 Destaque para Leandro

<,

::;f;f Miranda, o Taxinha, que é de
,�, i: Lages, mas compete pela Equipe
.; f, Duas Rodas de Bicicross, de
�-" Jaraguá do Sul. Ele ficou com o

" quinto lugar na cruizer 13/14
anos e com o oitavo na boys 14

, ')f anos.

(}[) Os outros quatro que
,

' , figuraram entre QS finalistas
,:', ' foram - João Scalabrim (cruizer
,'> 12 anos), Alessandra Antunes

,;2, (girls 12 anos), Luiz Madeira

::!6, (boys 11 anos) e Allan da: Silva

(expert 25/29 anos). O Brasil

conseguiu quatro títulos no

feminino e três no masculino,
numa competição que foi
dominada por australianos,
europeus e norte-americanos.

No total, foram 37 países
,

participaram da competição,
num total de 1.602 inscrições.
O Brasil contou com � presença

,

,
'I

.de 320 atletas, sendo 40 de
Santa Catarina.

Na elite, principal categoria
da competição, o argentino

. Javier Colombo levou a melhor
entre os homens e, entre as

mulheres, a holandesa Willy
Kanis conquistou o

bicampeonato. Jaraguá do Sul
esteve representado na

competição com a Equipe Duas
Rodas e a Associação
Jaraguaense de Bikers.

leandro aproveita para abrir o placar ainda no primqiro tempo

SÁO PAULO (SP) - O São
Paulo garantiu presençana final da
Copa Libertadores pela sexta vez

na noite de ontem. Depois de levar
um susto do Chivas no começo do
confronto disputado noMorumbi,

,

o time brasileiro tomou conta da

partida e venceu por:3xO sem correr

grandes riscos, comgols de Leandro,
Mineiro e Ricardo Oliveira.

A equipe de Guadalajara
desperdiçou chances incríveis no

começo do jogo, amelhor delas um
pênalti perdido por Morales. Após
a defesa do goleiro Rogério Ceni, o
São Paulo recuperou a lucidez e

abriu o placar com Le311drO. Ainda
no primeiro tempo, Mineiro

tranqüilizou a torcida .que lotou 6

Morumbi com um golaço.

Resultados
libertadores

São Paulo 3xO Chivas

. Liga Futsal .

Atlântico 3x1 lntell!

chapecó 4x5 Jo!nville

,

•

,

Jogos de Hoje
Libertadores

21 h45 Internacional x Libertad

" '�
Lean�ro Miranda conquistou dois
troféus no Mundial

\

,) , r

Sul não teve dificuldades para
bater Imbuia por 7xO. Pelo Grupo
B, [oinville fez 3x2 no São
Francisco do Sul e Gaspar goleou .

Indaial por 6xO.
No vôlei masculino,

Guaramirim fez um grande jogo
contra Timbó e venceu por 3 sets

a 2. No outro jogo da chave,
Blumenau' passou fácil por Pouso

\
Redondo por 3 sets a O. O vôlei
feminino de Corupá também
estreou bem, vencendo Taió por
3 sets a 1. No outro confronto do

grupo, Pomerode não teve.dificul

dades para fazer 3 sets a O emAu
rora. No clássico contra Joinville,
no handebol masculino, melhor
para Jaraguá do Sul, que venceu

por 36x25. Se vencer Salete hoje,
a equipe do técnico Everton Sales
praticamente se garante na semi
final da competição. Uma curiosi
dade abriu às disputas do futsal
feminino. Rio do SLII venceu
Ibirama porWOo As duas equipes
estão namesma chave de Guara

mirim, que passou por Salete com
facilidade por 8x2. Outras duas
equipes de J araguá do Sul

começaram bem na competição.
O vôlei feminino passou tranqüi
lamente por Araquari por 3 sets

a O e hoje contra Indaial .

I

•

ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC

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

Itapocú. Diversão e cultura para toda a família.

1
i

,

•

Resultados

,

,

1

f
,
\

Basquete masculino
S. Bento do Sul 39x42 Guaramirim :

,

F.utebol de campo :
Guaramirim 1x4 Rio do Sul

·

Jaraguá �o Sul 7xO Imbuia
Futsal feminino
Guaramirim 8x2 Salete
Jaraguá do Sul x,Joinvílle
Handebol

,

Timbó 10x27 Jaraguá do Sul (F) :
· Joinville 25x36 Jaraguá do Sul (M) :

,

,

,

,

,

,

,

,

'Vôlei
Timbó 2x3 Guaramirim (M)
Jaraguá do Sul 3xO Araquari (F) :

,

Taió 1x3 Corupá (F)
.

,

Jogos de Hoje
Arthur Müller (basquete) .

A partir das 9h :

10h30 Guaramirim x Blumenau (F),
17h Jaraguá do Sul x S.B, do Sul (M)
Arsepum (futebol de campo)
15h15 Jaraguá do Sul x Guaramirim
Arthur Müller (Iutsal feminino)

,

18h30 Jaraguá do Sul x Mafra I
· Arsepum (Iulsal)
fi. partir das Sh30 I

13h3ú· Rio do Sul x Guaramirim (F�
AR Duas Rodas (handebol)
A partir das 9h
16h45 Jaraguá do Sul x Salete (M)
1 Bh Jaraguá do Sul x Mafra (F)
AABB (vôlei masculino)
A partir das 9h (só de manhã)
Ser Marisol (vôlei)
9h Pouso Redondo x Guaramirim (M)
13h Aurora x Corupá (F)
17h30. Jaraguá do Sul x Indaial (F)

,

, ,

,
I

I

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO

Tempo de recuperação
o intervalo entre o jogo de segunda contra Carlos Barbosa e ,o
confronto deste sábado com o John Deere deu uma aliviada pa�a
os jogadores da Malwee. Com cinco jogadores jogando a base de

infiltração (Chico, Xande, Falcão, Leco e Márcio), tem ainda o

desgaste normal dos outros atletas, Este tempo de recuperação
,

será importante para os jogadores. Como salientou o camisa 15
Chico, "o João (Romano, preparador físico) não tinha tempo de

treinar, só de fazer trabalho de recuperação", O mesmose aplica ao

técnico Fernando Ferretti e o auxiliar Marcos Moraes, Ainda mais

que o jogo deste sábado é tudo ou nada para o time jaraguaense.
---

•

Apresentação • já concentraram suas atenções
para o jogo de futsal às 18h na

Arsepum contra Ascurra E não
foram para torcer, A maioria dos

jogadores também foi para atuar.

Os clubes europeus seguem
apresentando a lista de reforços
e dois deles resolveram fazer
isso de uma forma diferente, Na
Holanda, o Feyenoord usou um

helicóptero para mostrar os
novos jogadores aos torcedores
presentes no Estádio De Kuip,
em Roterdã, Já na Alemanha, o
atual campeão Bayern de

.Munique resolveu vestir os
jogadores com uma camisa

gigante do clube.

De fora
o jornalista Juca Kfouri publicou
ontem, em seu blog, uma ausên
cia sentida por Tostão na lista de
convocados de Dunga - o ata
cante Anderson, ex-Grêmio e atu
almente no Porto, Em uma capa
do jornal português O Jogo, eles
estamparam uma foto do jogador
com a seguinte manchete - "Ele
é o novo mágico", O garoto vem

encantando a diretoria do Porto
com suas últimas atuações.
Quem sabe, na próxima,

Mesmo time.
Ontem, o time de futebol de
Imbuia perdeu por 7xO para
Jaraguá do Sul no campo do
Acaraf. Mal saram do gramado,

, ,"-I"� ,�, '_' 1 .�,' ,,�
.. "
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PAVILHÃO DOS NEGÓCIOS
Encontre produtos e serviços para cada tipo de negócio .

,

\,

•

" ,

,

Acesse nosso b!og: www.poracaso.corn I e.mail: contato@poracaso.com

\

!J
-

�, p>

� ,It.,
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u,

t:• •

s '

õ' •

Li.

Que venha a S· stammtlsch
I

•

IA�tto qy� como eu, m"t(ta gent� foi dQrmir eem um friQ nª barriga gom o J)ossfvel
�ne.\\tªmtnto da Stammtlsoj), d�vldQ à tQmp�stad@ Qu@ c.?lía na nolt-e de ae*ta",ff>lfa. Nem Q ma{$
)Umlstí\ees Pªrtro�nte$ pOOflil1a ima,glnaro sábadQ maravilhoso queestava porvir,

Nas fotos, alguns I'OQm�ntos do·tãoQQm@otidot}\tQntQ,

.' " ·n.."

J 1.fiI\ "di/.

Barbara Bihr

Shots de pura alegria!
•

C·onfira nossa cobertura da 4&
Stammtísch acessando o PorAcaso
Shots em nosso blog, no endereço
Yi..WW·.PQfªÇªSO.com·

I

Relnold'Q RaLl" 17ft I 3213 5"123

. . .

, .

. "

.

\

!
. ,

"

, '

•

',/\
... : ',,(:u ·IA

Thiago� e t-Iallne Mtlliel Colbalth'nl

_( tZA.PING M.. OffiCER fi__o *
------------_._._-_._._-_ -

.,

I

•

•

Nature ,Trip *Dia 03_Quinta-felrall

-ChoperiaBferbude
. Música30vlvo com Va.lentineAcústico. •

I

-Choperia 115
Músicaaovivocom Renato, da Pop Band.

,

. Acontecendo neste sábado a Imfada beneficiénie
Nature Trip na Fazenda Velha Querêncla. A festa que
começa às 23 horas terá a participação dos DJs Upe .

(House - TecHouse), Rodrigo fabro (Selro) eSchuster
fazendO' b2b com Fefeo. Para ter acesso lá festa é

retirar um coovite free na loja Nagucru
(shoppfng)eoo dia doeventofev8rum kiio'dealimento.

*Dia 04 Sexta ..feirall
-

,

.Choperia Bier1Hlde
Músicaao \two romRenato e VanderJey,

-Choperia 115
MúsicaaovWocombandaTriOOda lua,

,

• •

lanco imobiliário com cartão de débito /

/itVlISB:ea Parlm,rBrottreis (dona do "M ,mais conhecido aqui no
Brasili como "BalliCO flll'lObiiário"),. fit!'r1laram uma parceria para tançar �,ma
�� complJetamen�e "cash free",Ao irwés das cédtrias coloridas
q� sempre acabavam gerando· briga agora, os jogadores que qUiserem
�rarpropriedades ooti:veremqtl!epagarpor ímpostos.deveroo sacarum
cal1ãod'edébitoVISaque tegfstrará em uma pequenamáquinaos gastosea

4 sl:tuaçãomone�dOcompradCf.
.

'

De a<ooIfdIo com c site SBC News. neo é apenas no'sistema de pagamento que
'.

,. será,
.. : as��.1etão vafo,maçáo de preço e novasmultas poderãi> ser adicloMdas:

,.,,,,,,,.&1_. _....�
II;QIllli(!g;a�_,..

.
.

lUJl1'I!1IíJ l!MJeflOOl'll'la dielá irtlrektarl4Íodesdeoow Iíl8fflofulure lmil'Jell'\tedod�l'Iheirode p*âsUco.

*Ola 05 Sábadoll
-

- CltoperiaSierbude
MúsrcaaovwocomSôniaeCia+

�NoitedePreto JNotre .'

Neste sábadO' a Notre promove.mais uma edfção de suaNoite de Preto.Atémeia-noite
tralado, de pmlo oomeM pagam 5 reaIS. e as mulheres tem acesso Ivre. Ingressos
antecl� 00COOperia 11115&0BcücáriodoShopping.

•

•

,
•

•

·ttk'-- ./

•
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li NOVELAS
� GLOBO - iSH

Sinhá Mo,ça
Bruno anuncia para os escravos que o

Barão dará terra e várias outras regalias
para os mais fiéis e trabalhadores,
Rodolfo, Sinhá Moça, Ricardo e Dimas se

encontram, todos vestidos de Irmão do
Quilombo, Justo avisa os escravos do
Barão que o Irmão do Quilombo está vindo
soltá-los e que Sinhá Moça está com eles,
Ricardo e Dimas ficam vigiando enquanto
Rodolfo e Sinhá Moça se dirigem para a

senzala, Sinhá Moça tenta convencer os

escravos a fugir, mas eles se recusam.

Depois, vai para a casa grande decidida a

buscar Virginia, O Barão atinge o Irmão do
Quilombo e, ao tirar sua máscara,
descobre que era Sinhá Moça,

'� GLOBO w 19H

Cobras e Lagartos
Leona f�ge. indignação quando Leticia
menciona seu caso com Estevão, Bel
pede desculpas a Estevão, que banca o

ofendido, Bel fica desconfiada depois de
. conversar com Leona, Júlia sugere que
Martim compre um brinco de brilhantes
para a mulher misteriosa na Luxus, Leona
coloca uma jóia da Luxus na bolsa de
Ellen, que é detida pela segurança, Leona
ri e Ellen percebe que foi armação dela.
Celina diz que Ellen deve se demitir, Leona
diz que Duda agiu errado e que a história
deles não acabou, Martim dá de cara com
Celina na �uxus, Ellen diz a Foguinho que
Leona armou contra ela e que estão
demitindo-a,

;. GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Até o fechamento desta edição, os

capítulos de quinta, sexta e sábado de

"Páginas da Vida" ainda não haviam
sido editados

"

;. SST - 18},30

Rebelde w

,

Martin Otávio está prestes a dizer toda a

verdade quando Franco aparece, Ele deixa
clar apara Alma que era uma conversa à

< - �.' -

.dols, por isso vai embora e se ele quiser
ouvir o que tem para dizer deve procurá-lo,
mas deve ir sozinha. Luciano procura Josy
no colégio, Raquel se oferece para levá-lo
até ela mas antes o apresenta a Téo. Dante
diz a Lola que Lupita é sua amiga secreta e

. não Roberta como pensava, Martin Otávio
diz a Roberta que tem uma maneira para
que ela escape da professora Hilda, desde
que aceite correr riscos, Ela aceita e

convida a professora para comer

hamburgers,
,

� RéCORD w 19h15

Bicho do Mato
Juba fica surpreso com a proposta de
Alfredo, Ele diz que não pode vender a

fazenda, mas que Ramalho pode ajudar,
Emílio mente e diz que vai ajudar Cecilia a

planejar a viagem para a vacinação dos ,

Guaporé, Juba comenta com Alfredo que
ficou com inveja de Emílio, Bárbara diz

para Cecília que se ela for para o Pantanal
não terá mais lugar em sua casa, Sílvia

dança na boate, já alterada pela bebida,
Juba diz para Ramalho que Alfredo está

precisando de dinheiro, Emílio chega na

casa de Ruth, Ruth beija Emílio, Ramalho
diz que vai conversar com Alfredo para
saber como pode ajudá-lo, Ele pede para
Juba ir passar uns dias com Laura, Juba
diz que fez promessa para o pai de nunca

morar sob o mesmo teto de Ramalho,
. Jaca pergunta para Maria Elisa se Ruth

.

pode estagiar com ela, Betinha tira fotos
de casaco para fingir que morou nos

Estados Unidos,

'" RECORD .. 20h
,

Cidadão Brasileiro
. '.

Antonio fala para Homero que ele tem
certeza de que é o cara certo para
trabalhar na Obradec, 'Homero diz que vai
marcar outra reunião com Edouerd, Luiza
conta para Marcelo e Cristina sobre seu

"dia D" com Camüo, Edouard não atende
Homero e Antonio, Renée se encontra
com Antonio, Renée fala que ela soube
que Edouard não quis contratar Antonio,
Antonio mente, dizendo que' nem

imaginava isso, Renée fala que vai marcar
uma outra reunião com ele e seu pai.
Edouard diz para Renée que ele não quer .

conversar com Antonio pois ele não tem
mais Interesse nenhum no trabalho dele,
Renée faz charme e convence o pai a

somente receber Antonio no escritório no

dia seguinte,
'
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��REBELDIA
,

��RENUNCIA
Enoir Zorzanello, presidente
do "Festival de Gramado",
renunciou o cargo nesta

terça, Zorzanello, que ocupou
a presidência por 16 anos,
está com o nome envolvido
em denúncias e

irregularidades nas contas;
Para não haver impedimentos
legais na realização db

'

evento, ele se afastou do
,

cargo, Em seu lugar assumi�
o atual secretário de Turismo
de Gramado, Alemir Coletto.
O evento acontece nesse mês
e completa sua 34° edição.

��SOLTEIRA
Ivete Sangalo voltou de sua turnê

. européia solteiríssima. Depois de dois
anos de namoro, ela e Fabio Duarte
não estão mais juntos. A dupla,
que se conheceu nos,

palcos,
, segue
trabalha
ndo

junta. O
CO da
banda Meteora,
da qual Fabio é

vocalista, ainda será

produzido pela equipe da
cantora.

,

O Príncipe Harry tem sido
acusado de dirigir de forma
imprudente por pessoas que•

vivem próximas ao quartel
onde presta serviço militar,
As mães de crianças de uma

escola vizinha à base de
Dorset, Ing,laterra, alegam
que o Príncipe, de 21 anos,
usa a base como pista de
corrida e temem que o

excesso de velocidade acabe
em acidente. "Não é porque
pertence a realeza que ele

pode sair por aí dirigindo
como bem entende,"
reclamou uma delas.

. '

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
DIVULGAÇÃO

••11·1'1.""11
•

DIVULGAÇÃO ,

li PARABENS!

•

Aniversariantes do dia
Luciana Wodzinsky•

Jéssica Ap. Flores
Valdeci Kekes
Luan Bartolini da Silva
Matheus Ruysam
Patricia Vieira
Odivaldo Bennert
Alessandra Aline de Souza
Alexandre Hiroshi
Yamashita
Paulo Vitor Sauer

"

"

, ,

Lidia Medeiros
Leonildo Francisco Ribeiro
Waldir lanegitz
Greice Kelly Wittkoski
Daniele Nunes
Marlene Theiss
Renato Luz
Paulo Vitor Sauer
Waldemar Bruch
Natalia AlmeidaA linda Daniele dos Santos, filha de Roberto e

Verônica dos Santos, completa hoje 18 anos,

Para os interessados, o namorado da gata,
Edson, além de torcedor fanático da Malwee,
também é ciumento .

Stela Maris L, D, Klein
Glauco Bortoline
Fátima Hening

. Eugênio Victor Shmbckel Filho completou idade nova na última terça-feira, dia 1, Na foto, Egênio está
acompanhado da mãe, Brunhilde Schmbckel (esq) e da tia, Relinde Marschall

Sara Siebert

Curso do SESC Inauguração
Neste sábado, 5, será, inaugurada a Casa do Agricultor de Schroeder,
na Rua Marechal Castelo Branco, ,2981, próximo a agência dos
Correios. Dezesseis produtores participam do evento neste sábado. A
Casa do Agricultor inicia às 9h e acontecerá todo. o. sábado. Outras
informações no fone 33741191.

Oficinas de arte .

Acontece de 7 a 11 de agosto uma programação de oficinas com a

presença do artista plástico Carlos Asp. As atividades serão realizadas
nas dependências da Unerj. Inforrnações pelos e-rnails
extensao@unerj.br e culturatgiunerj.br, ou pelo telefone (47) 3275-
8253, A taxa de inscrição varia entre R$ 30,00, R$ 60,00, e R$ 15,00.

MATRiCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS Nos dias 8, 10, 15 e 17 de agosto, o

.1 -,... SESC promove um Curso de Bijuteria.
• , I

.

.
"'" do nível básico ao avançado. O

, _..

investimento é de R$ 45,00 para
comerciário e dependente, e R$ 60,00

C.UI'IO d. DecoraçClo e
D..enhOl de In'erlores

ProfissionalizantEt

para a comunidade em geral, nesse
preço está incluído os três níveis e o

material, Informações no fone 3371-
8930.

www.criart.com.br
Int--"";::'d� e In$cn·.w.s· !'!)�íilSllTOfm__"..,...,." :r- •......�)'

.. ,.

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 140 - Centro - tet. 3370-6363 I fax, 3376-4040

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

,

Aries 20/3 a 20/4
Se alguém está tentando estragar seu dia,
quebre esse joguinho de nervos e tchau
Arianos já são bastante críticos consigo
mesmos para entrarem nas paranóias dos
outros, O cenário da sua vida está muito legal,
obrigado, há príncipes, princesas e

encantamentos bem ao seu alcance, Dizem que
a felicidade é feita de momentos:' agarre o seu,

Capricórnio 22/2, a 21/1
Sentir para crer será mais útil neste dia do que
vestir a pele de São Tomé, Ora, nem tudo é
imutável e palpável' o suficiente que sempre
possa ser submetido às suas avaliações
terrenas, objetivas (e muito pessoais), Critérios

,

são como calos, cada um tem os seus, Entre
,

no clima, sintonize com gentes e ambientes,
Em Roma, faça como os romanos,

Câncer 21/6 a 21/7
Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, do
que ter aquela velha opinião formada sobre
tudo", Sabia das coisas este seu colega de
signo, o Raul Seixas, não? Esses versos tam
bém servem pra você, afinal, você é meio ca

maleão: quando quer sabe como não chamar
a atenção e se defender dos predadores, Ficar

,

,

quietinho, todo ouvidos, tem o seu valor,

Libra 23/9 a 22/10
Agradeça por não ser daqueles que confundem

qualquer tipo de atenção com adoração, Você
merece o amor de verdade, e sabe disso, Não
se conforme com menos, mesmo se for
tentador. Você tem uma generosidade
impressionante. O mundo é um lugar muito
melhor por ter você nele, Que tal esbanjar um
pouco desta generosidade com você mesmo?

,

Touro 21/4 a 20/5
Sair quebrando tudo ao redor não é o seu estilo,
Você é um ser. tão amável e delicado, preserve
seu coração de sentimentos negativos, Mesmo
que a situação esteja difícil, seus esforços vão
valer a pena, Se unir a quem você ama poderá
lhe trazer algumas respostas, mas o essencial é

que você não perca o foco em seus objetivos,
E, muito menos, sua animação,

Escorpião 23/10 a 21/11
Se deixando levar pela empolgação alheia?
Nem sempre cai pra você o dever de conduzir
coisas e pessoas. É tão legal sentir o gostinhO
de ser carinhosamente levado pela mão de

quem confiamos, Aproveite pra tirar uma folga
e curtir a vida, despreocupadamente, sem ter

.

que segurar o timão, sem precisar dar cabo de

piratas e dragões",

Aquário 21/1 a 18/2
Sua sinceridade encanta qualquer um e é muito
difícil dizer não pra você, Se há algo a

comunicar, mas está preocupado, achando que
o assunto é muito quente para a delicadeza da

pessoa em questão, por que não atacar com
um jantar à base de ardidas pimentas, daquelas
de disparar o alarme de incêndio? Seu assunto
vai parecer refresco, com certeza,

Leão 22/7 a 22/8
Não duvide da sorte, muito menos abuse dela,
leãozinho afoito. Sua ansiedade e fome de vida
acabam fazendo você cair ingenuamente em

algumas armadilhas, Se o vizinho aí do lado
- está em slow motion, deixe que ele encontre o

seu próprio ritmo, Você não vai desperdiçar
.

suas chances cárreuando malas
desnecessárias, não é mesmo?

Gêmeos 21/5 a 20/6
Não fique olhando .pros lados, achando que não
é com você. Não é impressão sua, não, é pra
você mesmo que estão fazendo todo aquele
charme. Àh, você já perdeu o interesse? Talvez
tenham demorado um pouco para prestar
atenção em você, mas, afinal, cada um tem seu

tempo. E o que importa de verdade é um

Interesse genulno ... O seu é?
'

Virgem 23/8 a 22/9
Apostar no inesperado pode, no mlnimo,
surpreendê-lo. Siga a sua intuição. Apesar de,
como virginiano, você ser um tipo racional e,
de fato, ter razão na maior parte das coisas e

causas, às vezes vale a pena esquecer as
regras e optar pela exceção. A pessoa que
você quer encontrar não será encontrada nos

mesmos lugares de sempre ...

Sagitário 22/11 a 21/12
De repente veio a maior vontade de voltar pra
casa. Não estranhe se o aconchego do lar lhe
parecer mais interessante do que aventuras

campo afora. O momento pede
recolhimento ... Calma, não é quarentena. O
sair de cena temporário tem um propósito. No
seu canto, você se reconstrói e se reclcla. E

depois volta novinho em folha, gás total.

Peixes 19/2 a 19/3
Ora, é hatural que vezenquando se crie certa
confusão interna, afinal seus dois peixes não
têm uma só opinião. E já que tudo é relativo,
vamos equacionar o óbvio: se você perdeu a

direção e encontrou dúvidas, fique quietinho e

apenas aja quando souber o que fazer. É hora
de usar aquelas técnicas orientais que você
aprendeu. Respire...

.

,

,
,

, .

•

,
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JARAGUÁJ>O SUL- se· PARQUEMUNICIPAL DEEVEm�S
•

•

,

DIA DO SORVETE
Distribuição gratuita de sorvete para as

crianças durante o dia 19 de agosto.
f
,

•

• Pelo Estado

Reeleição deve
deixar de existir

no Brasil

A possibilidade de reeleição no Executivo está com os dias contados
no pars. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou ontem, e
agora segue para o plenário do Senado, substitutivo do tucano Tasso
Jereissati (CE) que - além, de impedir presidente, governador e
prefeitos de concorrerem a mandato sucessivo mantém em quatro
anos e não, amplia para cinco anos o exercicio como previa a proposta
de Sibá Machado (PT/AC). Também estende a proibição para quem
assuma o governo nos seis meses anteriores à eleição. A nova regra
deve ser aprovada este ano e vale para os que forem eleitos agora em

outubro. O senador Leonel Pavan não participou da votação simbólica
na CCJ, mas aposta que a proposta será emendada no plenário. De
qualquer modo, já sabe que a regra poupa os atuais prefeitos, o que

, evita eventual embaraço com Dário Berger na Capital. Não é segredo
que os dois tucanos tentam conciliar no tempo o projeto de um dia
serem governador de SC.

,

!
•

I
I

, CCJ do Senado
derruba possibilidade de
presídente, governador
e prefeito concorrerem

,

a mandato subseqüente
I

I
•

\

Luluzinhas
A mulher do presidertclável tucano, Lu
Alckmin, estará em SC no dia 28 pará

,

conhecer projetos soclais de sucesso.

Bernardete Pavan, Rose Berger e Dilamar
Tebaldi vão ciceronear a candidata a

primeira-dama para mostrar, primeiro,
'

;

situações de áreas empobrecidas no

município de Camboriú e, depois, soluções
adotadas em Balneário. Também vão visitar
experiências em Rio do Sul, Joinville,
Blumenau, Florianópolis, Rio do Sul e
Palhoça. )o Plano D;retor [1]. SetQr empresarial discute

a partir de hoje 0$ nomes dos dois representantes
que vão compor o Núcleo Gestor do Plano Diretor
de Florian6polis. Os empresários perderam uma

vaga na composição proposta pela Ufeco
,

(associações comunitárias) que venceu aquela do

presidente do Iput, lIdo Rosa (segundo à
esquerda na foto). Entre os 26 membros foram
incluídos representantes do setor ambiental, de

.

portadores de deficiência e do movimento
cáltural. A definição saiu depois de disCllssã.o de
mais de três horas, na noite de terça, na Cãmara
de Vereadores.

,
,

•

Crackers. A coordenadora de um dos
núcleos do PSOL de São Bento do Sul
Shirley Cabral foi presa ontem pela Policia
Federal, sob acusação de participar de um

grande esquema de crimes pela internet. O
filho dela, José Carlos Cabral. esteve detido
vários meses em Mafra acusado de desviar
dinheiro ilegalmente pela rede. O marido,
Edison Cabral. também foi preso. Vão
responder por formação de quadrilha,
estelionato qualificado e lavagem de .

, dinheiro. •

,
.

,

c' J>.. Plano Diretor [2/. O presidente do
.

Sinduscon, Hélio Bairros, que deve ocupar uma
das vagas da classe empresarial, aposta na boa
relação entre os segmentos e aponta, que, o mais

•

importante é livrar a cidade da situação de

"insegurança jurídica ". A Cãmara, aponta, faz,

,

constantes alterações na legislação urbanística, a
ponto de que, hoje 80% das construções da

Capl�af são irregulares ou clandestinas. Pelo
Estatuto das Cidades, 1,7milmunicípios
brasileiros vão fazer ou atualizar os planos
diretores até o final deste ano.

Repeteco. Rio Negrinho deverá ter nova

eleição municipal nas próximas semanas. O
atual prefeito Abel Schroeder (PMDB) teve o

mandato cassado por conta de denúncias
de uso da máquina pública durante o pleito
de 2004. Caso a assessoría jurídica do
prefeito não consiga efeito suspensivo da

ação no STF, os eleitores terão de ir às
umas duas vezes este ano,

•
,

•

, . Saneamento. Onze municípios do Sul do
Estado têm pouco menos de 60 dias para
elaborar estudo sobre a situação dos

.

respectivos sistemas de coleta e tratamento
de esgoto. A Casan terá de ajudar. Decisão
é da Justiça Federal, diante de ação civil do
,

'

MPF, e deve resultar em plano integrado de
... gerenciamento de recursos hídricos da
Bacia do Rio Tubarão e complexo lagunar.

•

EU VOTO
"Estamos carentes de propostas sérias, mas, as

•
•

Questões que mobilizam meu voto estão
relacionadas à segurança pública, assunto que
está tirando a paciência e a tranqüilidade do
cidadão; ao pleno desenvolvimento econômico e

à empregabilidade. Também tem a questão do
combate à corrupção, que talvez tosse a

primeira condição para realizar as demais."

;1(. .
,

..Mais cedo. Cerca de 1 ,6 mil agências da

� . Caixa abrem mais cedo até o dia 15 deste
mês, a partir das 8h. A ampliação do

": I horário é para agilizar atendimento de
· J>.
Il aposentados e pensionistas em nova fase

: ·1 .. do Censo Previdenciário e de trabaínadores

.1 '. 'com o pagamento do PIS ..
I'· ,

'

.

'I .. ·�!�.auclJêncl� c�.m o Ministério da lnteqraçãn NaCional: DepOIS de t�rem encaminhado otíclo excl�lndo.se
,f�, :,fo1�:�a Inter.medl.ação d.ps recursos para projetos relacionados à estiagem, compareceram à reunião o

.��';:'. $�crEíJ;ar.io do Desen�olvttTiento Sustentãvel, Sérgio Sliva, e o diretor da.Defesa Civil. capitão Márcio
,; ." I�, • L�IZ;�Ixes. Está().llber�dos R� 10 milhões para 19� prefeituras, pormelo da Caixa.

.
.
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, ;',,� . ", .

.

-'.,' , ," ,

. .',o:�i�ilRiÀNA BALDIS'SARELLI, COM COLABORAÇÃO D.E PATRIcIA GOMES E MARCO AURÉLIO
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.

SOMES/FLORIANÓPOLIS, LUCIANO WE13ERlSAO BENTO DO SUL. FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO.
,
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.,,)1 .... '" _' _

;': 'i'. .t�:;AssoelaçãO dos Dlâri.o$ do Interior· ADljSC colunaadl@cnrsc.com.br .
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"

.. ADRIANA. BAlDISSMELll CO�l CIlLAIlOMCAO FERNANDO BOND. MARCO AIIII£110 (jOMES E PATfIlCIA
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HÉLIO BAIRROS, presidente do Sinduscon
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EMOÇAO: ANTIGOS COLEGAS INTERAGIRAM DURANTE ENCONTRO

•

AGENCIA ESTADO

.... Participantes poderão
também visitar Parque
,Fabril na próxima
quarta-feira, dia 9

.

}ARAGUÁ 00 SUL - A tarde
de ontem foi regada a muita

emoção para cerca de 400
aposentados da Weg, que se

reencontraram no Encontro dos

Aposentados, realizado na

Arweg. Esta é a. segunda edição
do evento, realizado pela primeira
vez no MuseuWeg, em 2004.

De acordo com o gerente de
Recursos Humanos, Afonso
Bortolini, o objetivo da confrater-

. -". ,,.,

mzaçao e promover a mteraçao
entre ex-colegas de trabalho e dar

oportunidade para que os

participantes revejam seus

antigos locais de trabalho. Para
isso, foi agendada para a próxima
quarta-feira, 9, uma visita dos

aposentados ao Parque Fabril II
/

(na Vila Lalau). "E uma ocasião
, \

para eles reencontrarem os

amigos e relembrarem os bons
momentos que passaram na

empresa", salientou.
Primeiro, os aposentados
. .

.

.-

assistiram a uma apresentaçao
institucional e, em seguida,
participaram de um café colonial
e de atividades recreativas, como
jogos de baralho e bolão. Durante
a abertura, um dos fundadores da
Weg, Eggon João da Silva, falou
sobre' o evento e parabenizou o

mais novo aposentado da

empresa, 'Ernaldo Bartel. "Esse
encontro é uma grande iniciativa,
e a maioria dos aposentados que

aqui estão continua trabalhando,

•

•

, '

. .

PIERO RAGAZZI'OE FREITAS

I
Clima de descontração marcou o evento que reuniu .ex-colaboradores

seja em atividades remuneradas
ou voluntárias. Quem trabalhou
a vida inteira nunca deixa de

trabalhar", comentou Eggonjoão
da Silva.

Aposentado desde a última

terça-feira, Seu Ernaldo disse que
a história de sua vida se mistura

com a da Weg. Ele trabalhou na

empresa por 40 anos, acompa
nhou a implantação do Parque
Fabril II e passou por diversos
setores até ser gerente de

manutenção, cargo que exerceu

por 20 anos. "Comecei como
bobinador e trabalhei nos

departamentos de manutenção,
planejamento, estamparia,
processos e injeção de alumínio.
Vários ex-colegas que encontrei

aqui fui eu quem contratei, e isso

,

•

•

é muito gratificante", contou•

orgulhoso.
Da mesma 'forma, os �

aposentados Mário Bolduann e •
IracemaWagner Steffens, ambos
com 60 anos, aproveitaram a

tarde para colocar a conversa em
dia com amigos de longa data que
há tempos não viam. SeuMário é

aposentado há 11 anos, trabalhou
•

12 como operador demáquinas e

hoje dois de seus rrês filhos estão

na empresa. Dona Iracema
trabalhou19 anos na bobinagem,
aposentou-se há oito e sua filha
também está na Weg. "Estou,
muito contente porque
encontrei uma amiga que mora

no mesmo bairro que eu, mas que
dificilmente consigo visitar",

l

disse Iracema.

,

Líderes cobram prestação de contas de hospital
, '

)

Gu - O Conselho
Deliberativo do Hospital Santo
Antônio, esteve reunido na

,

última segunda-feira, para fazer
uma prestação de contas junto
às associações comunitárias.

Segundo o presidente do Clic .,'

Conselho
.

de Líderes
Comunitários de Guaramirim -

, ,

Ademir Tank, esta foi a primeira
reunião desde novembro

passado. Segundo o líder
comunitário, a reunião pouco

adiantou, pois a prestação de
contas foi pouco explicativa.
"Era o resumo do resumo,

apenas com entradas, saídas e

,

recursos disponíveis, mas sem

. especificar onde e c.omo 0-

dinheiro foi gasto", destacou
Tank.

outras solicitações ao Conselho
Deliberativo do Hospital Santo
Antônio. "Faz 90 dias que
solicitamos uma tabela 'com os

,

horários que os médicos devem
estar no hospital, mas até agora
nada", reclama. O presidente do
Conselho do Hospital Santo
Antônio, advogado Osnildo
Bartel Júnior, foi procurado por
telefone para falar sobre o

assunto, mas disse que só dá
entrevistas pessoalmente .. "Não
dou entrevista por telefone,
prefiro falar olhando nos olhos
do jornalista" disse o advogado.
(Carlos Brandão)

•
, ,

Parà "desat.ar o nó" da
.

prestação de contas, foi
nomeado um conselho fiscal
com três integrantes. "Charles
Longhi, Ademir Orsi e mais
,

uma pessoa da Aciag. "Mas
dependemos ainda que eles

sejam nomeados, efetivamente,
pelo prefeito Mário Sérgio
Peixer", .C011ta Ademir Tank.
Além de uma prestação de
contas detalhada, os .líderes
comunitários estão fazendo

,

,

I

,
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DIA DO CHOCOLEITE
Distribuição gratuita de Chocoleite para todos

os visitantes da Expo �006 no dia 20 de agosto.
•

ATINGIDOS: PREFEITOS, GOVERNADORES E PRESIDENTE

•

•

", •

AGÊNCIA ESTADO

,

.

reeleição", disse Suplicy,
reconhecendo, no entanto, que
este é um direito adquirido pelos
candidatos que disputam um

novo mandato no mesmo cargo
nas eleições deste ano.

Lembrando que a aprovação da
. .

medida 'ocorreu por
unanimidade,

. Suplicy

• ,I"

iii; Medida entrará em vigor em 2010, mas antes

precisa passar pelo plenário do Senado e pela
Câmara

BRASÍLIA - A CCJ
(Comissão de Constituição' e
Justiça) do Seriado aprovou

• ontem a PEC (Proposta de
Emenda Constitucional) que

extingue a possibilidade de

reeleição a partir de 2010. A
medida acaba com a

possibilidade de reeleição para

prefeitos, governadores e

presidentes.Quem se eleger em
outubro para um desses três

cargos, não poderá tentar a

reeleição no próximo pleito.
O texto, de autoria do senador
SibáMachado (PT-AC), precisa

\
ainda ser votado pelo plenário
do Senado para depois ser

remetido para a Câmara dos

Deputados.
Pela polêmica aberta pela

mudança do texto, a expectativa

• é que PEC não seja votada neste
ano. Além disso, integrantes da
CCJ acreditam que a proposta
'deve ser questionada na Justiça.

�

�i 'Esse é o caso do senador Edson
, :Lobão (PFL-MA), que defende

que a medida seja válida
,

somente a partir de 2012.0
relator da PEC, senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE), disse que
o governo de Fernando
Henrique Cardoso se

equivocou ao defender a

emenda da reeleição.

-

acrescentou que a aprovaçao
"serve de alerta de que, no

Senado Federal, muitos avaliam
hoje que quem está no governo
federal tem um poder muito
grande do uso da máquina".
Ao comentar a decisão, Suplicy
lembrou que sempre foi
contrário à reeleição e que,
desde 1997, se apóia enl teorias
de Alexis de Tocqueville, que
aponta em sua obra que os

problemas decorrentes da

reeleição ultrapassam as

vantagens oferecidas pelo
sistema. "Fiz uma série de

pronunciamentos sobre esse

assunto", disse o senador,
apontando que tentou propor

· Para Sarney, País ficará in.governável sem reforma
.

SÃO PAUW- O ex-presidente
daRepública e senadorJosé Sarney
(PMD'B-AP) disse ontem (02),
em almoço com cerca de 30

empresários da Associação
Brasileira da Infra-Estrutura e

· Indústrias de Base (Abdib) que a

realização de uma reforma política
..

no próximo governo, seja ele qual
• for, é condição "imprescindível"
•

para garantir a governabilidade do
próximo mandato presidericial.

-

. "Se não a fizermos, o Brasil estará
· ainda mais ingovernável nos
próximos anos, e ficará

estagnado", reafirmou o senador.
· Segundo Sarney, tal reforma
deverá passar por um processo

.

"concertação política" nosmoldes
· do produzido durante o governo

,

· de Felipe González na Espanha, no
qual houve coalizão de forças de

· todos os partidos políticos. "Uma .

- reforma tem que ser concertada
·

com todos os atores, de maneira

� que eu acho que hão só o

governador (Geraldo) Alckmin,
.' como o presidente Lula, devem ter

um terreno comum para debater

I

�.

COMEMORAÇAO
O senador Eduardo Suplicy

comemorou a decisão da
Comissão de Constituição e

Justiça do Senado de aprovar a

proposta de emenda
constitucional que põe fim à

reeleição a partir de 2010.

Apesar de não ter participado
da' votação em função de
encontro agendado com o

ministro das Relações
Exteriores Celso Amorim,
Suplicy afirmou que a medida
mostra que há um sentimento

em todos os partidos de que as

desvantagens da reeleição são

maiores que as vantagens
oferecidas pelo sistema.

"Nós do PT sempre nos

,. ,

argumentos contranos a

reeleição ao então presidente
Fernando Henrique Cardoso.
"Infelizmente eu não consegui
convencer o presidente
Fernando Henrique de que a

reeleição não era boa."• •

contra aposlclonamos .

o assunto e realizá-la", salientou;
ao citar os dois principais
candidatos da cortida presidencial.
Na visão do ex-presidente, no
formate atual, as instituições

políticas brasileiras "remontam
ao século XIX", resultando num

CongressoNacional que "de cerro
modo está desrespeitado e

cheirando mal".

• ,INFORMATIVO ACIJSf'j
ASSOC'AÇAo COMERC'Al •
lNDUSTftlAl DE JAAAGUÁ DO SUL

Secretária com

Atuação Gerencial
.

Buscando desenvolver as habilidades para conviver com a
•

pressão, utilizando recursos da Inteligência Emocional para
priorizar atividades; Conhecer recursos e técnicas para administrar

situações do cotidiano; administrar situações conflitantes de
clientes externos e internos e organizar eventos empresariais,
roteiros de viagens nacionais e internacionais, entre outras, o

curso Secretária com Atuação Gerencia/tem como público-alvo
Secretárias, Recepcionistas e demais. profissionais que se

interessem pelo assunto. Roseana Maria Corrêa, gradu·ada em

História, pós-graduada em Gestão Empresarial e autora do livro
História dos Bairros de Joinville, entre outras atividades, será a

•

consultora. Com 20 horas, o curso será realizado de 7 a 11 de
agosto de 2006 (segunda a sena-tera), das 18h30às 22h30, no
CEJAS. Investimento de R$ 210,00 para Associados e de R$
250,00 para demais interessados. Informações e inscrições pelo

,

fone �7) 32.757024 ou e-mail eventos@apevi.com.br.
•

,

•

•

�
, I

Sócio da Planam não comparece
para depor na Polícia Federal

•

BRASÍLIA - O empresário
Luiz. Antonio Trevisan
Vedoin não compareceu

, ontem para ao depoimento
que daria à Comissão
Parlamentar Mista de

•

Inquérito (CPMI)' das
Sanguessugas na Polícia
Federal (PF) em Brasília.
Ele é um dos. sócios da
Planam, empresa acusada
de liderar o esquema de
vendas superfatura de
ambulâncias. "Ele não

apareceu. Quando
-

chegamos à PF a advogada
dele estava comunicando

que· no aeroporto, no

embarque, ele não

apareceu", disse o deputado
Julio Delgado (PSB-MG),
integrante da comissão.

Agora a CPl' pode pedir
ajuda da Polícia Federal

para localizar o empresário
e trazê-lo sob escolta para

depor. O deputado também
não descartou a possibili
dade de integrantes da CPI
ir em a Cuiabá tomar o

depoimento.
"Sua ausência na CPI

mostra que ele disse mais do

que -s abia e deu uma

floreada. Ou ele omitiu

muita coisa que aqui na CPI,
como não tem delação
premiada, ele teria de dizer e

confirmar. A sua ausência é
uma característica forte de

•

envolvimento e que o seu

depoimento não é tão sincero
. .. "

quanto muitos imagmavarn ,

observou Delgado. Vedoin já
,

havia prestado depoimento à

Justiça de Cuiabá com o

benefício da delação
premiada. O sub-relator de

Sistematização da comissão,
CPMI das Sanguessugas,
deputado Carlos Sampaio
(PSDB-SP), comentou que
teria ocorrido algum
problema envolvendo os

advogados de Vedoin. "O
melhor proce d ime n to a

adotar é requisitá-lo Co
empresário) através do juiz",
notou.

"

Estamos tratando do
chefe de uma organização
criminosa e não podemos
ficar notificando e

aguardando que ele com

pareça. Se ele fosse requi
sitado através de um juiz,
certamente estaria presente

-

porque se nao comparecer
.

teria sua liberdade revogada
."

, acrescentou.

•

SÃO Luís

Plantão Pedagógico
no Marista

Trazer a família à escola para acompanhar o rendimento
dos filhos, conversar com os professores e tirar dúvidas,
estes foram alguns dos objetivos do Plantão Pedagógico
realizado nesta quarta-feira, 02 de Agosto.
O Plantão Pedagógico acontece três vezes durante o ano,
esta foi a segunda edição e a exemplo de outras aconteceu
no período noturno.

.

Nesta ocasião alguns pais tiveram horário agendado e os
f .

.
outros vieram conversar com os professores e coordenação
pedaqóqica pois manifestaram este interesse.
, ,

.E um momento de tirar dúvidas e, diferente das reuniões de.
Pais, no Plantão os aspectos relacionados à aprendizagem
e/ou atitudes dos alunos, são encaminhados de forma mais
rápida, já que o encontro é feito individualmente com cada
família. Nos casos de agendamento solicita-se a

participação do próprio aluno com a família, para juntos,
família e escola, anemisarem as dificuldades.

"Para alcançar a
•

vitória, é preciso, antes
.

.

de tudo, acreditar
nela. "

•

•

#

COlEGIO
•

•

,

,J

,

• BREVES

\

•

•

•

�Expulsão
o Conselho de Ética do
PSOB decidiu' ontem

,

expulsar o deputado
Oomiçiano Cabral (PB),
acusado de .

envolvimento no

escândalo dos

sanguessugas. Os
membros do .conselho
acataram, por

. unanimidade, parecer do
ex-ministro da Justiça do

governo FHC, José
Gregori, que pedia uma

punição rigorosa para
este parlamentar. O

processo segue. agora·
para decisão final da
Comissão Executiva

•

Nacional da legenda.

...Arquivado
O ministro Cézar Peluso,
do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), mandou

arquivar o requerimento
da candidata a

presidente Ana Maria

Rangel (PRP), que pediu
a expulsão do presidente
nacional do partido,
Ovasco Roma Altimari
Resende, e do vice
presidente, Oswaldo
Souza Oliveira, bem
como a intervenção da

Justiça Eleitoral nos
órgãos de direção da
legenda. Na decisão,
Peluso afirma que "não
compete à Justiça
Eleitoral determinar

intervenção em órgão
partidário, nem

tampouco suspensão e

expulsão de seu

presidente e vice".

...Sem ondas
A PF (Polícia Federal)
fechou ontem 1.6 rádios
que funcionavam sem

autorização da Anàtel

(Agência N,acional de

Telecomunicações) em

São Paulo e Grande São
Paulo.Na Operação
Sintonia, cem policiais
apreenderam .

rad i otransm issores,
microfones, ilhas de

edição e outros
.

equipamentos. Sequndo
.

informou a PF, por meio
·
de assessoria, ainda' há
24 mandados de busca e

. -

apreensao para serem

cumpridos. Ninguém foi

preso, mas os

· responsáveis pelas
rádios clandesttnas terão

. de ficar à disposição dos
· chamados da polícia
para prestar
depoimentos.
Ele ressalta ainda que a

competência da Justiça
Eleitoral restringe-se à
apreciação de questões
relacionadas ao

processo das eleições.

•

,
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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 .

Q

JAItAGUÁDO SUL· Sé· PARQUEMUNICIPAl DE EVENTOS
,

•

•

•

•

NOS EUA: ESPECULAÇÃO SOBRE CUBA PÓS-DITADOR
• BREVES
NOS EUA

�1·1 de setembro
Membros das equipes de
resgate que participaram da
busca de corpos e da remoção
de escombros após os aten-
tados contra as Torres Gêmeas
em 2001 na cidade d! Nova
York estão sofrendo problemas
pulmonares, segundo uma

pesquisa divulgada ontem pelo
•

site HealthDay.Os problemas,
que começaram a ser detec
tados um ano depois dos aten-

,

tados, consistem na redução da

função pulmonar equivalente a

12 anos de envelhecimento
normal, segundo a pesquisa.

•

"Não nos surpreendeu descob'rir
uma redução da função
pulmonar. O que impressionou ¢;
foi a sua magnitude", afirmou a

autora do estudo, Gisela
Banauch, do Centro Médico
Montefiore, de Nova York .

•

I •

AGÊNCIA eSTADOAGtNCIA ESTADO
não. será atacado pelos Estados
Unidos.

Além da União Européia
(UE), os líderes de Brasil, China,
México Venezuela 'e Bolívia
estão entre os que desejaram
publicamente a rápida recupe

ração de Fidel Castro.
,

Em Washington, porém, os

políticos americanos faziam

especulações sobre uma Cuba
,

pós-Fidel. Em Miami, líderes
anticastristas no exílio,

�. "O país' está preparado para defender-se",
assegurou líder numa aparente tentativa de

assegurar que o arquipélago não será atacado

pelos Estados Unidos

na saúde de Fidel, Raúl Castro
opta por não divulgar decla-

HAVANA/CUBA- O governo·
cubano, numa tentativa. de

assegurar à população que o líder
Fidel Castro passa bem depois de
uma repentina cirurgia no

intestino que o forçou a

licenciar-se da presidência do

país pela primeira vez em 47 anos

divulgou tim comunicado por
meio do qual afirma que a saúde
domandatário é estável, ele está
de bom humor e a defesa do

arquipélago comunista está

assegurada. Raúl Castro, irmão
de Fidel e vice-presidente de
Cuba, tem permanecido em

silêncio e longe dos locais

públicos. Enquanto a imprensa
,

local concentra-se estritamente

�

raçoes.
"Melhore, Fidel", dizia

ontem a manchete estampada
na primeira página do jornal
Granma, do Partido Comunista.
"A revolução continua

enquanto Fidel se recupera", .

proclamava o jornal Juventud•
Rebelde.AUnião Européia (UE)
enviou ao governo cubano um

comunicado desejando a

recuperação do presidente e

assegurando não ter planos
traçados para relacionar-se com

uma Cuba pós-Fidel. "Dese

jamos que o presidente Fidel
Castro e a democracia cubana

, .

comemoraram nas ruas a notícia

da internação de Fidel Castro.
Ricardo Alarcón, presidente do
Parlamento cubano, qualificou

� "

as comemoraçoes como atos

causadores de ânsia de vômito"
liderados por "mercenários e

terroristas". Fidel admitiu no

comunicado que a cirurgia foi
delicada. "Não posso fabricar
boas notícias. Minha saúde é

estável, sinto-me bem e estou

de bom humor", comentou.

Fidel admitiu que cirurgia foi complicada, mas está confiante na recuperação
•

tizantes de todo omundo e pediu
aos cubanos para que perrna

neçam calmos e cuidem de seu

cotidiano. "O país está

preparado para defender- se",
assegurou o presidente numa

aparente tentativa de assegurar
aos cubanos que o arquipélago

recuperem- se rapidamen te",
disse Pietro Petrucci, porta-voz
da UE em Bruxelas.

Por meio de um comunicado
. lido por um locutor da tevê

estatal, Fidel Castro, de 79 anos,
agradeceu pelas mensagens
enviadas por líderes e simpa-

.

NOS EUA

...Problema
As análises de 12.079 membros
dos grupos de resgate
revelaram uma diminuição na

capacidade pulmonar de 1.660
pessoas que estiveram '.
presentes no momento em que /
caíram as torres. Os cientistas

" i

também detectaram uma forte

redução da função pulmonar em
outros 8.185 trabalhadores que
chegaram dois dias depois e

em 1.921 que chegaram no

terceiro dia dos atentados.Todos �

estiveram expostos a' poluentes I

aéreos, como materiais
pulverizados dos ediffcios e

combustfveis, apontou o estudo,
Após os atentados, muitos
afetados desenvolveram
sintomas como tosse, espirros
e falta de ar.

•

..

Tempestade tropical Prapiroon transforma-se em tufão e causa pânico
Shuanzhu, um meteorologísta do
laboratório nacional chinês.
O Prapiroon, batizado com o

nome do deus tailandês da chuva;
é a oitava grande tempestade
batizada na atual temporada de

,

tufões do leste da Asia.

equipes de resgate preparam-se

para enchentes e deslizamentos de
terra. A tempestade é "tão forte·

quanto ou mais forte" que a Bílis,
que há algumas semanas provocou
amorte demais de 600 pessoas no
sul da China, disse Gao

XANGAI/CfIINA- A tempes
tade tropical Prapiroon ganhou

• •

força ontem e transformou-se
num tufão. Meteorologistas
alertaram que o fenômeno natural
poderá. provocar grande
destruição no sul da China.A

tempestade foi ganhando força
gradualmente durante sua

passagem pelo Mar do Sul da
China. Seis mortes foram
atribuídas ao Prapiroon nas

Filipinas.
A ilha de Haínan, 110 sul da

•

China, cerca de 600 quilômetros a

sudoeste de Hong Kong, prepara
se para a chegadado Prapiroon, que
deverá tocar o solo da ilha entre a

noite de 110je e as primeiras horas
de sexta.Todos os barcos pesqueiros
receberam ordem para aportar e as

,
.

,

Chefe da polícia de Londres será interrogado •

Perda de Documentos
sobre a ameaça terrorista em

Londres.Mas, lim dia depois da

tragédia na estação de metrô de
Stockwell (sul de Londres), a

polícia, admitiu que se tratava de
lim homem inocente, brasileiro e

eletricista.
"O comissário será inter

rogado pela IPCC no final desta

semana", disse ontem urn porta
voz da Scotland Yard. Espera-se
que a investigação da IPCC sobre
a atuação de IaI1 Blairno caso Jean
Charles terrnine 110S próximos
meses. A IPCC também inves

tigou amorte do brasileiro e envi

ou à promotoria seu relatório final
.

do caso.Em julho, a promotoria
britânica decidiu não apresentar

. acusações contra agentes da

polícia, rnas decidiu processar a

Scotland Yard em virtude dos

capítulos 3 e 33 da chamada Lei
de Saúde e SegurançanoTrabalho,
de 1974. Segundo a promotoria,
as forças de segurança desres

peitaram essa legislação ao não
, 'dassegurar a sau e,' segurança e

bem-estar' de JeanCharles en122
de julho do ano passado. [ean
Charles, de 27 anos, morreu um

dia depois dos ataques fracassados
contra a rede de transportes de

Londres, nos quais não houve
, .

viumas porque somente os

detonadores explodiram, e não as'

bombas. Namanhã de 22 de julho,
o jovem saiu de um bloco de apar
tamentos vigiado no bairro de
Tulse Hill, no sul de Londres, en
trou em um ônibus e foi até a esta

ção de Stockwell, ónde foi baleado
pela Polícia ao ser confundido com
um terrorista suicida.

REINO UNIDO- O comissário

da Polícia de Londres, IanBlair, será
interrogado sobre o caso do
brasileiro Jean Charles de

Menezes, que foi morto' em 2005

por agentes que o confundiram
com urn terrorista suicida,
informaram ontem as forças de

segurança.
Umporta-voz daScotlandYard

disse que Blair será interrogado por
membros da Comissão Inde-

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 Cerro, 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.

NO REINO UNIDO .

.,

�Casamento gay
A união civil entre dbis pastores
anglicanos homossexuais, I

,

Jeffrey John e Grant Holmes, foi
-

realizada há poucos dias em St
•

Albans, Inglaterra, A informação
foi divulgada pelo jornal "The
Times".A união criou uma

polêmica entre ós membros
mais conservadores da Igreja

. Anglicana, que se recusam a ,

reconhecer os direitos reivin-
,

�
dicados por alguns pastores "-t

,

gays nos últimos anos. O
•

reverendo Christopher Herbert, ..

que celebrou privadamente a
-

união, declarou: ''Acredito que
uma união civil confere os I

,

direitos legais e humanos,
refletindo em uma sociedade de -

diferenças e mudanças",
.'

-

,

•

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

comercialização de motores elétricos e alternadores, com'
localização no município de Jaraguá do Sul/SC, rua Bernardo

Grubba, 180, Centro,
O prazo de impugnação junto a .FATMA é de 20 (vinte) dias
corridos a partir da data desta publicação e a renovação do

-c, licenciamento será concedida se atendida a legislação
-, ambiental. .'

.

pendente de Queixas contra a

Polícia (IPCC, sigla em inglês)
sobre seus comentários feitos
horas depois da morte de Jean
Charles, em 22 de julho de 2005.
A família deJeanCharles acha que
Ian Blair enganou a população, já
que o comissário disse que o

incidente estava diretamente
vinculado COIn as investigações

,

. ,

<

Po.rtaria 074/2001 - FATMA de 18/10/2001

......�"Il'''''�''''''''Ir,
., "" ��:� ��'t

, ' candidato que compra
-

seu·voto,
vende seus sonhos de �ualidade de vida.
VOTE em quem pode fazer a diferen a.

NÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.

É você quem faz a DIFERENÇA.
•
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