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Mais.um
supermercado
em Jaragua
do Sul

•

•'0 Grupo Breithaupt inaugura
'hoje o sexto supermercado da

,

rede. Localizada na Rodovia
Prefeito Engelbert Oechsler,

,

no Agua Verde, a nova loja
.cupa áre� de 1,5 mi�metros

, quadrados e oferecera malS

de 40 mil itens.O novo

supermercado vai funcionar
de segunda a sábado, das 8 às
21 horas, e no domingo das 8
.às 13 horas.
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O coordenador regional do partido, Luiz Sérgio de Assis Pereira, Carlos
da Silveira Bastos, que disputavam uma vaga à Câmara dos Deputados,
e Nelson Dirceu Ropelato,: que concorria a uma das 40 vagas na

.

Assembléia Legislativa, decidiram sair da disputa.AExecutiva do PV

já anunciou apoio aos candidatos Carione Pavanello (PFL) e Ronaldo .. .

Raulíno. -

81 SEM TER PARA ONDE IR: EQUIPE VISTORIA PRÉDIOS E PONTES
CESAR JUNKES

I ij
r

A PolíciaMilitar, em conjunto com a DefesaCivil e a Secretaria de DesenvolvimentoSocial
e Família, realizou ontem a retirada de pessoas que vivem nas ruas, em prédios abandonados

,

e debaixo de pontes e viadutos. Mas para tentar solucionar o problema, já que.este tipo de
.

ação tem se tornado. rotina em Jaraguá do Sul, a prefeitura garante que inaugura, ainda este
mês, um albergue para abrigar dependentes químicos e andarilhos.
•
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61 GUARAMIRIM: REVOLTA OBRIGA PREFEITURA ALTERAR PROJETO
PIERO RAGAUI,DE FREITAS
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Revoltados, os moradores da rua Padre Horácio, no bairro Amizade, impediram ontem

que os trabalhos de pavimentação da rua prosseguissem. Segundo eles, a empreiteira
responsável pela obra, estava colocando tubo de 40 polegadas, quando o necessário seria

de 80 para dar vazão ao excesso de água nos dias de ·chuva. Depois de pressionada, a
prefeitura de Guaramirim voltou atrás e vai atender a reivindicação .
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• EDITORIAL

,

•

,

•

A nova moda entre os

candidatos a qualquer coisa é a

defesa da reforma política.
Agora mesmo'o presidente Lula
está defendendo a instalação de

uma assembléia constituinte

específica para a reforma

política. Seria o único modo de
deter as perversões que fazem

com que 99% dos políticos
dêem ao 1 % restante uma

\

• CORREIO DO LEITOR•

O CORREIO DO POV

,
•

Legendas como o PSDB e outrasdos partidos e o. financiamento

público de campanha. Berzoini
acha que a vitamina para a

musculatura dos partidos se
•

chama "votação em listas".

Funciona assim: o eleitor vai à
-

urna nao para votar em

candidatos, mas em partidos.
Caberia às legendas escolher

quem iria para o Congresso.
Abra-se, por oportuno, um

.,. Político brasileiro, já dizia o barão de Itararé,
é um sujeito que vive às claras, aproveitando as

gemas, sem desprezar as cascas
,

,
I

I

!
,
!
,
,

I

• FRASE

•

, . -

pessima reputaçao.
i Recomenda-se ao eleitor leve
,

'I em conta o seguinte: eventuais
I, reformas políticas serão

concebidas e aprovadas por
•

. políticos. E político brasileiro,
já dizia o barão de Itararé, é um

sujeito que vive às claras,
aproveitando as gemas, sem

desprezar as cascas. Ricardo
Berzoini, presidente do PT,
levou ao sítio que mantém na

internet um feixe de idéias para
a reforma política. Diz que "a

chave evitar crises de

corrupção" é o fortalecimento

•

Votar pela primeira vez-é

ingressar no exercício da
,

cidadania. E ter o direito de
ser um membro participativo
na vida política de um Estado.
Na prática,

. mais uma

atribuição incorporada à vida
do jovem sem que lhe seja
perguntado se está preparado
ou não. A tarefa não é fácil. E
neste novo mundo as

novidades são inúmeras:

termos diferenciados, velhas
raposas políticas, propagandas
bem elaboradas, planos de

governo complicados e uma

forma de persuasão da qual os
jovens não estão preparados
para se' defender. Mas quem
está? Pois é ... Mas diante deste
cenário desconhecido os

nossos novos eleitores têm
. ,

uma tmportante arma: a

informação.
Seja através da internet, da

.(
\

parêntese: o PT teve uma a

chance de lustrar a estrela que

luzia em seu logotipo negando
,

legenda nas eleições de 2006 aos

petistas que .se enrolaram no

mensalão e em outras

mumunhas. Fora De lúbio

Soares, ninguém foi punido.
Assim, é lícito intuir que, se a

mágica das listas já estivesse em

vigor, a cúpula do petismo
enviaria ao Parlamento um

selecionado composto por gente
do porte de Professor Luzinha,

\

João Paulo Cunha, Antonio
Palocci e um enorme etcétera.

"

televisão ou da conversa com

colegas, o cidadão começa a

formar a sua opinião. Nesta
pequena, mas importante
parcela da população, está
sendo depositada a esperança
de que se possa haver uma

mudança na maneira de se ver

e de se pensar em política. Esta
nova parcela de eleitores
instruídos está preparada para
abandonar velhos costumes e

reivindicar as reais neces

sidades do seu povo. Um nome

conhecido, uma postura
imponente, favores, compra de
votos, devem deixar de ser um

fardo que o eleitor carrega por
4 anos. Quem pode mudar este
roteiro? Mais uma vez a nova

. classe de jovens eleitores
detentores da informação.

Neste contexto, a

campanha 'Vote para fazer a

diferença', que o Centro

,

. -

co-rrm as também -

nao

hesitariam em devolver a

Brasília expoentes da bancada

sanguessuga. Fecha parênteses.
Quanto ao financiamento

publico, Berzoini prega a criação
de um fundo fornido com

verbas pescadas do bolso do

contribuinte. A grana seria

distribuída entre partidos e

candidatos. «A forma é mais

eficiente e poupa recursos", diz
ele, levando-se em conta "a

situação atual, em que ocorrem

casos de corrupção, decorrentes
do financiamento privado". O

. .

raciocínio de Berzoini parte de

uma premissa falsa: a de que a

roubalheira decorre do

financiamento privado, não da

desonestidade humana. De
•

resto, cabe a pergunta: quem

assegura que, depois de beliscar
a bolsa da Viúva, o partido ou o
candidato deixará de beber das

fontes privadas? Ora,
corrupção não é' filha

modelo. Existe porque

a: dimensão da honestidade dos

a

do

chamados agentes públicos
costuma ser, desgraçadamente,
menor do que a fenda do bolso.

•

•

Jaime Richter, Presidente
interino da ACIJS -

Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul

Empresarial de Jaraguá do Sul
está colocando em prática,
assume importância relevante.
Afinal, os jovens exercem

papel preponderante na

construção de um País melhor

para todos.
Sem esquecer que a política

deve ser uma consciência

coletiva, em que as

, necessidades do Estado sejam
atendidas, é preciso que essa

nova geração de eleitores e

cidad ãos ques tione, se

informe, investigue. Dos 16
aos 18 anos de idade, o

impor tanre é fazer valer o

direito ao voto. Votando com

raciocínio, cobrando

promessas e· planos .
de

governo, e fisca lizando a

condução, pode-se corrigir
gradativamente a política e

servir como referência aos

demais eleitores

•

OVoto
Todos os dias, ouvimos pessoas que se

manifestam no sentido de que irão. anular ou
votar em branco. Os argumentos apresentados,
aparentemente, parecem lógicos. A corrupção
enraizada nos poderes da República e o pré
conceito de que todo o político é ladrão são as

,

justificativas apontadas. E um discurso fácil,
verdadeiro lava-mãos.

Não concordamos com essa posição.
Anular o voto ou votar embranco é a pior forÍna
de protestar. Estamos certos de que o único jeito
de mudarmos a situação, de corrupção
generalizada, é através do voto. Sem dúvida, a
escolha de um bom representante é o caminho

que nos levará à melhora das nossas condições
de vida. Sobre esse ponto, estudos da Fundação
Getúlio Vargas apontam para o crescimento da
renda per capita nacional em valores acima de
R$ 3.009,00 (três mil reais), caso a corrupção
fosse diminuída em 800/0 (oitenta por cento).

Durante a nossa existência, inseridos no

modelo social que escolhemos para viver,
existem certas atividades que não podemos
deixar de praticar. Escolher bem os gestores do
model_o social é um direito e um dever de todo o
cidadão. O ato de bem escolher é uma regra de

. ,

boa conduta. E a oportunidade de opinião para a

escolha de pessqas dignas e honestas, para os cargos
e funções públicas.

Fazem bem as instituições que apóiam o

alistamento do eleitor que vive nesta cidade.
Quem vive no Vale do Itapocu, deve votar aqui.
Caso contrário, deve ser considerado como alguém
que vive amargem da sociedade.Não pode opinar
Não pode exigir uma contraprestação de serviço

,

público, nem exigir a sua proteção.
Entretanto, por vários motivos, não

concordamos com a posição de representatividade
forçada, Primeiro, porque a escolha do modelo
democrático pressupõe a liberdade de busca do

poder, visando à execução do programa se ação de
. cada partido. Depois, porque não se pode dar a

alguém ou a uma entidade o direito de dizer quem
é o melhor dos que se apresentam como

candidatos. -

Devemos acreditar que existem candidatos
sérios, honestos e com propostas para um Bra!il
melhor. Separar do joio do trigo é a tarefa que se

apresenta ao eleitor.

Ivaldo Kuczkowski, Advogado especialista em Direito
Administrativo Aplicado.

•

O CORREIO DO POVO

"Só que a novela acabou há Quase 20 anos e as pessoas ainda me chamam de
Odete. Odeio isso"

•Beatriz Segall, atriz, sobre a sua personagem mais famosa, a vilã Odete Roittman de Vale Tudo

O primeiro voto é o

da informação

A força do caráter
Quem assistiu ao debate realizado pela rádio

CBN, entre seis dos oito pleiteantes ao Governo
do Estado, percebeu, nitidameni:e, a enorme

dificuldade dos adversários do candidato à

reeleição, Luiz Henrique da Silveira, em tentar'

desqualificar a sua gestão.
Primeiro, porque a maioria preferiu não atacar a
Descentralização, tomo prometia. Claramente,
foram advertidos por suas assessorias de que isso

seria um furo n
"

água, tendo em vista a.
,

excepcional aceitação que esse novo modo de

governar vem merecendo da população
catarinense. Um único debatedor arriscou-se a

.

fazer críticas às Regionais, garantindo que, se

. eleito fosse, as desativaria. Os demais, meio sem

jeito, admitiram tratar-se de umaboa idéia, sujeita
apenas a adaptações cosméticas que seus gostos e

preferências pessoais lhes sugeriam .

Segundo, porque não conseguiram destacar
nenhum ponto crítico ou setor mais

problemático em que pudessem se apoiar para
tentar denegrir o atual governo. As poucas

tentativas, além de tímidas, foram facilmente
desmontadas pelas respostas do candidato à

reeleição. Como que para comprovar a falta de
temas relevantes que pudessem desgastar Luiz
Henrique, houve quem apelasse para a

. .

"denúncia" rasteira de que teriam sido
encontrados ratos numhospital da capital. Como

.

se um Governador de Estado fosse um zelador,
um faxineiro ou um guarda de quarteirão,
encarregado de caçar ratos. Se procurassem

melhor, certamente também encontrariam

pernilongos ou muriçocas, quem sabe até um

vaga-lume ou um louva-Deus ...
Valha-me Deus!, quanto oportunismo! Qualquer
criança sabe que em casos como esse o que cabe
ao governante de 5 milhões de catarinenses é

cobrar responsabilidades e punir quem tenha
errado. O que foi feito, exemplarmente, pelo
governador Pinho Moreira, ao contrário do que
anda ocorrendo nesta República d_p. impunidade.
O pouco tempo disponível para as respostas,

limitado pelo rígido formato dos debates, dificulta
sobremaneira quem tem o que mostrar, dizer,
propor ou elucidar. Em função disso, Luiz
Henrique não pôde enumerar, muito menos

explicar, as vantagens e virtudes da

Descentralização nem os benefícios que vêm

espalhando por toda Santa Catarina.
Não lhe foi possível, por exemplo, contraditar o
único e solitário crítico dessa nova forma de

administrar, com argumentos e exemplos que
demandariam tempo bem mais elástico.

Antigamente, quando tudo era centralizado em

Florianópolis, inclusive as licitações e as suas

usuais ganhadoras, sÓ a implantação do canteiro
de obras no interior do estado acrescia entre 10 a

I

200/0 o custo das mesmas. Não sei se .alguém do ""

governo já fez essas contas, mas, se fizesse, !
certamente chegaria a uma economia de várias

!

centenas de milhões de reais.

Outra vantagem, a curto,médio e longo prazos, é.
a fiscalização in loco, diária e efetiva das obras pelos
gerentes e secretários 'regionais, durante o seu

andamento e nãomeses após o seu término, como
ocorria outrora. Com isso, evita-se absurdos como
os que freqüentemente se via nas obras estaduais:
uma escola, por exemplo, já totalmente

construída, mas com materiais bem inferiores ao

exigido pelo edital de licitação. No curto prazo,

perdiam as crianças, que tinham de estudar em
escolas inadequadas e inseguras. No médio e

longo prazos, perdia o estado, primeiro, porque
lesado em seus cofres, segundo, porque privado
de catarinenses bem formados e capacitados.
Mais do que tudo isso, porém, arrisco-me a dizer

que outro fator atuou como poderoso inibidor da
,

libido dos contendores: a força moral do único .

'detentor de mandato executivo em todo o Brasil

que teve a coragem, a coerência e o senso ético.de
renunciar para enfrentar seus adversários em

igualdade de condições.
.

A força de um caráter tem efeito fulminante.

•

Alvaro Junqueira, consutor do gabinete do governador
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Perigo à vista 1 •

Deputado Edinho Bez (PMDB) alertou, da tribuna da Câmara,
sobre o risco que correm os aposentados diante da oferta de
crédito fácil para desconto em folha via bancos. Cresce
espantosamente o número de inadimplentes. Simplesmente
porque se trata, na maioria, de gente que ganha uma miséria.

Aqui na terrinha, o prefeito Moacir Bertoldi (PL) mandou à Câmara
projeto propondo que servidores municipais aposentados
possam fazer empréstimos junto aos bancos Bonsucesso e

,

Santivest. E para ajudar ou enterrar de vez?

DIVULGAÇAOf'
vereador Pedro Garcia, membro
da executiva do diretório do

PMDB, confirmou que o partido
está fechado com a candidatura de '

Carlos Chiodini a deputado
estadual em toda a região,
afastando a possibilidade de
divisão de apoio a candidatos de
outros partidos que formam a

coligação majoritária 110 Estado.
Apenas neste caso o partido
trabalha para o ex-prefeito de

Lages e candidato ao Senado,
,

Raimundo Colombo (PFL). "E
possível que o Chiodini tenha'
respaldo de alguns tucanos, mas

(,ÇELSO MACHADO

:c� Há consenso apenasI [( \

para as candidaturas
de Luiz Henrique e

u�aimundo Colombo

,

Quer mais?
Três candidatos concentram
sozinhos 66,4% do total declarado
pelos aspirantes ao govemo e ao

Senado. Patrimônios somam R$
839,7 milhões: Ronaldo Cezar
Coelho (PSDB-RJ), que concorre a

senador, R$ 492,6 milhões; João
Lyra (PTB-AL), ca.ndidato a

governador, R$ 235,6 milhões;
Orestes Quércia (PMDB-SP), a

governador, R$ 111 ,5 milhões.

Perigo à vista 2
Este tipo de empréstimo para
aposentados não exige fiador e
muito menos consulta ao SPC,
porque o banco fica autorizado a

deduzir as parcelas diretamente
da folha. Isso é legal? No caso

dos aposentados da iniciativa
privada há questionamentos na

Justiça. O mínimo que a Cãmara
de Vereadores deveria fazer,
antes de qualquer coisa, é ver os

aspectos legais.

}ARAGUÁ DO SUL- Aliados
no plano estadual, mas nem tanto

em âmbito local, PFL, PMDB,
PSDB e PPS traçam rotas próprias
na busca de votos nas umas em

outubro. O foco do PSDB nestas

eleições são os candidatos a

deputado estadual lançados por

'[araguá do Sul e que integram a

: aliança formada para as eleições
majoritárias, o que inclui PFL,
PMDB e PPS, disse ontem o

r presidente do diretóriomunicipal
.

tucano, vereadorEugênioMoretti
, Garcia. C01110 os tucanos não têm

, '

um nome para a Assembléia
,

Legislativa, a campanha no
,

município será direcionada para
( o vereador Carione Pavanello

f '(PFL), em dobradinha corn o
,

deputado federal Paulo Bauer
r (PSDB), que disputa a reeleição
r 'com expressivo contingente de
eleitores na cidade e região. Nos

J outros municípios do Vale do
�, Itapocu, entretanto, os diretórios
,

tucanos podem ter outras opções.
Em Corupá, a vereadora
Bernadete Hilbrecht (PPS),\

- deverá ter apoio de parte do
,

<

partido (o vice-prefeito Dieter
( Werner é do PSDB), mas que
, também podem dividir votos para
Carlos Chiodini (PMDB). Em
Guaramirim, lembra Garcia, o

PFL poderá abrigar Carione
, ,J

- .

nao vamos pressionar para que

façam isso", disse o vereador,
referindo-se a inexistência de
candidaturatucana local para a

Assembléia Legislativa. O ex

prefeito de Rio Negrinho, Mauro
Mariani (PMDB), deputado
estadual licenciado e que concorre

a uma vaga na Câmara dos

Deputados faz dobradinha com

Chíodíní. "Foi secretário estadual
da Infra-estrutra e já mostrou

serviço na região", emendou
Garcia, ressaltando, porém, que o

joinvilense Adelor Vieira

(PMDB) também é uma opção do
partido por já ser deputado federal'
e ter bom trânsito na região. Pelos
lados do PFL, a prioridade está
na eleição de Carione Pavanello,
até porque Ramundo Colombo
ainda é bastante desconhecido
l1a região. Por outro lado, Luiz
Henrique da Silveira fica

impedido de dar apoio explícito
a Pavanello, Chiodini ou

Bernadete, que representam
partidos coligados para a

reeleição dele (de LHS).

Ainda bem
Segundo o Tribunal Regional

, EleIToral, nada menos que 831
elenores catarinenses aptos a ir
às urnas em outubro são
totalmente analfabetos. Menos

'

mal que não sejam candidatos,
porque já os temos aos montes
em todos os parlamentos. Não só
na escrita e na leITura, mas,
principalmente, em

conhecimentos mínimos
necessários ao exercício do
mandato.

Finalmente!
Pela primeira vez a prefeitura vai

pôr dinheiro na arena multiuso e,

mesmo assim, remanejando
verbas do orçamento. São R$
875 mil citados em projeto que
está na Câmara de Vereadores,
de um total de R$ 14 milhões
previstos para a obra. Fora isso,
ninguém tem ainda previsão
segura do custo de manutenção.
Fala-se em até R$ 35 mil/mês.

Pedro Garcia confirmou que o PMDB está fechado com Carlos Chiodini

do partido à Câmara dos

Deputados no Estado. Além de

respaldar o também ex-prefeito de
Lages, Raimundo Colombo
(PFL), ao Senado. Fogaça afastou
qualquer possibilidade de apoio a

candidatura do vereador Ronaldo
Raulino (PL) a deputado federal.
'1'\ aliança formada em 2004 e que

elegeu o prefeito Moacir Bertoldi,
acabou quando todos os votos

foram contados, exceção dos

partidos que foram beneficiados
com cargos na prefeitura", disse,
para explicar que a participação do
PPS na aliança que apóia o

peemedebista Luiz Henrique da
Silveira nada tem a ver com a

coligação ocorrida naquele ano em
Jaraguá do Sul. "A aliança na

majoritária ao governo do Estado
este ano é uma decisão do diretório
nacional que nós acatamos. No

plano local, preservamos nossa

autonomia", concluiu. Ontem, o

Pavanello, mas lembra que o

prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL)
já declarou apoio aberto ao irmão,
MaurícioPeixer (PSDB), vereador
em [oinville. "Em Massaranduba,
o PSDB deve respaldar a

candidatura do deputado estadual
Nilson Gonçalves, também de

[oinville.
Outros, como Eduardo

Scherem e Gilmar Knaesel
também serão acolhidos, os três
concorrendo à reeleição", lembra
Garcia. O vice-presidente do
diretório municipal e

coordenador regional do PPS,
Altevir Fogaça, confirmou ontem
ao O Correio do Povo, que o

partido está definido quanto a

candidaturas, Apoio irrestrito,
segundo ele, àvereadoraBernadete
Hilbrecht e ao ex-prefeito de'
Lages e atual deputado federal
Fernando Coruja, que vai à

reeleição como único candidato

Vai não vai
Quem entende? O reitor da
UFSC, Lúcio José Botelho, diz

.

que ainda não está definido o

edital do processo seletivo para
aulas á distância em Jaraguá do
Sul. Falta, ainda, definir os
cursos. Já o professor Cláudio
Piotto, que coordena o processo
de interiorização da universidade
na região, garante inscrições
nesta quinzena de agosto, para
dois cursos.

Mudança
o plenário do Senado aprovou a

,

proposta de emenda
constITucional que obriga o

presidente da República a cumprir
o orçamento aprovado pelo
Congresso. Todos os partidos
recomendaram a aprovação. Ou

seja, a aplicação dos recursos

federais estabelecidos para o ano

toma-se imposITiva e não mais
deliberativa.

I

•

Só eles?
No âmbITo federal, grupo de
parlamentares defende o fim da

reeleição para presidente da

República, govemador e pretelto.
Outros vão além, qoerern cinco
anos de mandato para o

presidente. No que toca a eles
mesmos, continuam com a

garantia de se reelegerem
quantos vezes for possível. Já
viram essa gente dar um tiro no

pé?

Calmaria
Por enquanto, já que a coisa
ainda não pegou fogo, há uma

espécie de armistício entre
candidatos na região. A
presença de pára-quedistas
também ainda é pífia. Vale
lembrar que não se pode proibir
o ir e vir de ninguém que corre

atrás de votos. Mas há um

consenso: não venham com trio
elétrico porque aí vai dar bode.

•

•

I

•

I

Supremo vaijulgar noncía crime do PT contra Jorge Bornhausen
•

l

,I
decisão do TSE de encaminhar tucional, em consonância com

o entendimento do Supremo
Tribunal Federal." N a ação,
protocolada em 18 de julho, o
presidente do PT, Ricardo

Berzoini, alegou que o

presidente do PFL, Jorge
Bornhausen e o candidato a

vice, José Jorge, teriam cometido
crime contra a honra e a moral
do PT e de todos os seus filiados.
"Ao afirmar que há ligações
entre o PT e o PCC, os

representados atribuem a

filiados do PT a co-autoria de
crime de dano (artigo 163 do
Código Penal); incêndio (artigo

•

250 do Código Penal) ; explosão
(artigo 251 do Código Penal):

, BRASÍLIA- O ministro
I '

.)!Caputo Bastos, do TSE
. (Tribunal Superior Eleitoral),II ,

decidiu enviar ao STF

(Supremo Tribunal Federal)
notícia crime proposta pelo

r l' PT) contra o presidente
nacional do PFL, senador Jorge

,.
Bornhausen e o candidato a

m2,IE'Il-
)0(, ,j"

vice -presidente pela coligação
-

"Por um Brasil Decente", José
Jorge. Na ação, o PT pede a

_..

investigação dos pefelistas por
terem associado a legenda aos'
atentados praticados por uma

organização criminosa em São

Paulo, no mês de julho. A
organização é o PCC (Primeiro
Comando da Capital).A

motim de presos (artigo 354 do

Código Penal) e tantos outros

praticados", disse o presidente
do PT no requerimento,
referindo - se a crimes

cometidos em seguidos ataques
da organização no Inês passado
na capital paulista. Na decisão,
o ministro Caputo Bastos

explica que o STF, sendo o juiz
natural dos membros do

Congresso N aciona] nos

l ,

ao Supremo a ação penal baseia-
se no artigo 102 da

Constituição Federal que

dispõe que compete ao STF

processar e julgar: "( ... ) nas

infrações penais comuns, o

Presidente da República, o

Vice -Presidente, os membros
do Congresso Nacional, seus

próprios Ministros e o

Procurador-Geral da Repú
blica". Ademais, cita o relator
do processo, ministro Caputo
Bastos, que o TSE já assentou

que os crimes eleitorais devem
ser enquadrados como crimes

comuns, "incidindo, portanto,
a referida disposição consti-

•
-

l

Subindo
A partir da próxima segunda
feira, a energia elétrica em Santa
Catarina vai estar mais cara,
variando conforme as cateçorlas
de consumidores. Já é, sem o

novo reajuste, a mais cara do

país. Isso porque a Celesc
compra algo em torno de 95% da

energia distribuída via Eletrosul e

Itaipu. Como não é cooperativa
de consumo e visa lucro, está

. explicado.

Abertura
A Comissão de Assuntos
Sociais do Senado aprovou
emenda que autoriza
supermercados, armazéns,
empórios e lojas de convenência
a venderem medicamentos
analgésicos e anti-térmicos ou

que não precisem de prescrição
médica. O que já acontecia anos

atrás. Mas, por pressões das
farmácias, foi proibido .

• ... 1"

processos penais, e .() uruco

competente para ordenar
providências relativas à

obtenção de provas para a

apuração de crimes eleitorais
atribuídos a parlamentares

, .

federais.
•

I '

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

,

"

•

II POUCAS & BOAS

Menos trêsI
I

: Depois de registrar individualmente suas candidaturas, Luiz
I

.

Sérgio de Assis Pereira, Carlos da Silveira Bastos e Nelson Dirceu
!

,; Ropelato desistiram de disputar a eleição proporcional. Antes
deles, Vitório Altair Lazzaris retirou sua candidatura, que já haviaJ '

, sido impugnada pelo TRE. Ainda assim, o Vale do Itapocu fica
.' com dez candidatos a deputado estadual e quatro à Câmara

Federal.
,

Agilizando
Este ano, as pessoas que
estiverem fora de seu

domicílio eleitoral terão
mesas exclusivas para
apresentar a justificativa de
ausência. Foi a maneira
encontrada pelo TRE para
agilizar a votação. Estas

seções começarão a

receber os eleltores urna
hora antes do pleito, às 7
horas, até às cinco da
tarde. Em Jaraguá do Sul"
serão três mesas

exclusivas.
Nas bases
Mini comitês estão sendo
formados nas residências

,

de militantes petistas para
trabalhar, nos bairros de

Jaraguá do Sul, nas
,

candidaturas do deputado
estadual Dionei Walter da
Silva (PT), à reeleição, e'
do professor Sebastião

. Camargo (PT), a deputado
•

federal. São 20 mini'
comitês organizados, com

projeto. de criação de
novos em outros .

municípios catarinenses.

Extra
Vereadores de Jaraguá do
Sul se reúnem hoje, às 11
horas, em sessão
extraordinária convocada

pelo Executivo. Na pauta,
projetos enviados pelo
prefeito Moacir Bertoldi

(PL) em regime de
urgência para
remanejamento de
recursos do orçamento do

município.

Vantagem
Dos dez candidatos a

deputado estadual da

microrregião, o ex-vereador
Ivo Petras Konell (PSB) é o

que, teoricamente, sairia
em vantagem na corrida à
Assembléia Legislativa.
Isso porque ele precisa de
17 a 20 mil votos para ser

eleito, enquanto os demais
, trabalham com projeções
que giram em torno de 35
mil votos. O que não

significa que Konell tem
mais chances de se eleger.
Isso, so o resultado nas

urnas vai mostrar.

Mudança
A Rede Bom Jesus
assume a partir de

janeiro, os colégios
Divina Providência, de

Jaraguá do Sul, e Coração
de Jesus, de
Florianópolis. Os
contratos foram assinados
na semana passada na

capital do Estado. As
entidades devem operar

,

com a nova marca pelo
'

menos pelos' próximos 15

,

Com a barriga
Solicitação feita há cerca

de 90 dias pelo Clic
(Conselho de Líderes
Comunitários) continua
sem resposta da prefeitura.
Cobram a relação dos
médicos concursados e

contratados do município e

suas respectivas cargas
horárias, devido às
constantes reclamações de

/ ,

falta dos profissionais nos

postos de saúde. Na
reunião do Conselho
Deliberativo, realizada esta
semana depois de nove

meses, por pressão do

Clic, não foi informado.

anos.

-

,

(
•

Asfalto
Ainda esta semana, a

prefeitura de Schroeder
informa que deve iniciar a

colocação da camada
asfáltica na estrada de
acesso ao Bairro
Bracinho, no primeiro '

trecho dos mil e

quinhentos metros. Como
segunda ação, a

administração já tem um
,

projeto para asfaltamento
de mais 600 metros de
continuidade do mesmo

acesso, até a ponte da
Trindade. Os primeiros
contatos com os

moradores dessa .

localidade já estão sendo
mantidos na busca de
adesão: A intenção,
segundo o prefeito Felipe
Voigt, é concluir a obra
até dezembro.

•

•

i'

Coordenação,

o advogado Márcio

Mendonça assumiu a

coordenação da campanha
de Ruy Lessmann (PDT) a

deputado estadual.

Mendonça já havia
assessorado Lessmann no

período em que ocupou
uma das cadeiras de
vereador na Câmara de
Jaraguá do Sul, onde
'também é diretor. Ê um dos
22 candidatos à
Assembléia do PDT, único
no Vale do Itapocu.

"

,

,

•

,

f

,

· :
•

,

,

,
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"
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SEM APOIO: VERDES HAVIAM REGISTRADO CANDIDATURAS DE FORMA AVULSA'

•

,CAROLINA TOMASELLI

� E executiva anuncia

apoio às candidaturas
de Cacá Pavanello
e Ronaldo Raulino

JARAGUÁ DO Sui - Ostrês
candidatos do PV de Jaraguá do
Sul com registro junto ao TRE

(Tribunal Regional Eleitoral)
desistiram de disputar as eleições
proporcionais de outubro. O
coordenador regional do
partido, Luiz Sérgio de Assis
Pereira, enviou um comunicado
oficial ao diretório municipàl
informando sua decisão de abrir
mão de concorrer a deputado
federal. O comunicado foi lido .

na reunião do partido na quarta
feira, quando os outros dois
candidatos, Carlos da Silveira
Bastos e Nelson Dirceu

Ropelato, também decidiram
retirar suas candidaturas a

deputado federal e estadual,
respectivamente. Os três

haviam registrado suas

candidaturas de forma avulsa,
sem apoio formal do diretório

municipal.
Pereira informou ontem ao

O .Correio que não pode
participar da reunião e que por

I DEIVULGAÇÃ.Q_

,
-

•

este motivo enviou o

comunicado retirando sua

candidatura e pedindo apoio
para os outros dois candidatos
do partido em Jaraguá do Sul. "Eu
procurei retirar meu nome para
'somar, até porque os outros dois

(Bastos e Ropelato) fazem parte
da executiva municipal. E·

o

também pelo elevado número de
candidatos dos outros partidos

no município", justificou o ex

candidato.
Também na reunião da

executiva na quarta-feira, o PV
de Jaraguá do Sul, único diretório
do partido no Vale do Itapocu,
decidiu apoiar Carione
Pavanello (PFL), que concorre,

a uma das 40 vagas na

Assembléia, e Ronaldo Raulino

(PL), candidato à Câmara

,.

I

Federal. "Foi o que a maioria
absoluta decidiu. Vamos apoiar.

JRonaldo e Cacá porque sao

candidatos locais", resumiulo
presidente do PV, Antônio
Eckert, lembrando o manifesto

dirigido pelo partido a Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) em
janeiro. No documento,
apelaram pela reedição da

campanha do voto' útil,
encabeçada pela associação nas

eleições de 1994, quando foram
eleitos três candidatos do

município à Assembléia. "Claro

"

(

,

(

,

(

,

que existem as questões -:

partidárias. Não vamos execrar f

os candidatos do partido, mas G

nossa linha de pensamento é ::

manter a coerência, trabalhando c

pelas candídaturas da cidade e .

região", explicou o presidente.
Na eleição majoritária no (

Estado, o PV está coligado com ,

o PP do candidato a governador 1

Esperidião Amin, com apoio '

confirmado do diretório local do, (

PY, assim como o candidato
senador, Gerson Basso (PV). Na J

microrregião, o PP trabalha para f

eleger o vereador Dieter Janssen, (

candidato a deputado estadual,
e que, segundo o presidente do r

PY, poderá receber apoio de parte .

dos filiados.

"

Camargo defende fusão de Cepeg e Cefet para ensino superior gratuito �

}ARAGUÁ DO SUL - O
candidato a deputado federal,
professor Sebastião Camargo
(PT), anunciou ontem como uma

das suas bandeiras de campanha
a fusão do Cefet (Centro Federal
de Educação Tecnológica) com o

Cepeg (Centro Politécnico
Geraldo Weminghaus). A idéia,
expljca, permitirá viabilizar a

proposta de transformar o Cefet
de Jaraguá do Sul em um centro

técnico de ensino superior. Hoje,
a instituição de ensino federal
oferece cursos técnicos de nível
médio.
,A proposta de transformar os

Cefets, não só de Jaraguá do Sul,
mas de todo o Estado, em

universidades federais

tecnológicas, vem sendo
defendida por diversas lideranças
políticas,

.

entre elas a senadora
Ideli Salvatti (PT), que em

declarações recentes ao O
Correio manifestou o desejo de

repetir em Santa Catarina o

,

modelo implantado no Paraná.
Trabalhando para a reeleição c

do presidente Lula e pela sua fi
•

candidatura a deputado federal, ,J

. Camargo explica que a parceria ;;

Uj entre os centros permitirá agilizar 1
.

a implantação de cursos 2

superiores federais em Jaraguád.
Sul. Isto porque, segundo ele, O

•

Cepeg, instituição de ensino (

técnico privada do município, "

dispõe de uma estrutura física e :':.>

de materiais que permite atender '1

também aos alunos dos cursos de �

•

-

- .

•

•

'.

••

Candidato disse que projeto de unificação será uma das bandeiras de campanh�

1'.1

•

graduação do centro federal. "E, .:

ao contrário doCepeg, que é pago, .'

os cursos do Cefet serão gratuitos, "

por se tratar de uma instituição
.

. de ensino federal", explicou ..
Atualmente o Cefet passa por 1,

obras de melhorias e ampliação, <'

com uma das etapas já concluída.
No total, a unidade de [araguá ,'-;

receberá R$ 1,8 milhão do r

governo federal, que está ri

investindo R$ 14 milhões no c,

ensino técnico de SantaCatarina. . r

t
•
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EXPECTATIVA: .CONSTRUÇÃO CIVIL DEVE IMPULSIONAR VENDA

• •

•

MAURILIO OE CARVALHO
•

81'
,

•

"F_;� Grupo, que completa 80 anos de atividades
, f

( este ano, vai abrir, no início de setembro, uma
Illoja de produtos automobilísticos em Canoinhas

..

i .

J
PIERO RAGAZZI DE FREITAS

,

')

(.

" o novo supermercado vai funcionar de segunda a sábado, das 8 às 21 h

, Jaraguá do Sul- O Grupo
()JBreithaupt inaugura hoje mais

l[Jum supermercado na cidade.
11'Localizada na Rodovia Prefeito

·
'

"rEngelbert Oechsler, no Agua
, fVerde, a nova loja ocupa área de

It, 1,5 mil metros quadrados e

f,' oferecerá mais.de 40 mil itens,
r:1entre gêneros alimentícios,
,flperecíveis, frutas, utilidades
,IFdomésticas, eletrodomésticos,
iJLprodutos de .límpeza e higiene
'f) pessoal. De acordo com o

diretor-comercial do grupo,
Roberto Breithaupt, a locali

zação do novo supermercado
�-. busca atender os moradores do
· '

'bairro e região, "que não

,precisarão se deslocar até o

.

'"
centro para as compras".�� t / •

LI
"E uma nova oportunidade

,Jr de negó�ios. Também ampli
;: i ramos a rede e, por conseqüência,

melhoramos o atendimento ao

cliente", justifica o diretor,
informando que o foco do grupo
é fortalecer a presença na

cidade. "Jaraguá do Sul está
crescendo e precisamos acom

panhar esse crescimento",
reforça.

PERSPECTIVAS - O

Grupo Breithaupt projeta
crescimento de 1 00/0 nas vendas
este ano, sustentadas em boa

parte pela redução dos impostos
sobre materiais de construção e

dos importados. "Nossa expec
tativa é manter a taxa de cres

cimento das vendas num pata
luar próximo disso e continuar

investindo no grupo", revelou
Roberto Breithaupt.

O grupo é uma das mais

tradicionais redes varejistas de

'1 'S� ,

•

• •

Santa Catarina. Possui quatro
supermercados, dois hiper
mercados, nove loj as de
material de construção, uma de

geram 1.390 empregos diretos.
No início de setembro, o'

grupo inaugura um auto-center

em Canoinhas, anexo à loja de
material de éonstrução,
eletrodomésticos e máquinas,
aberta emjulho do ano passado.

,. .

maquinas e equipamentos e uma

de departamento, além de um

shopping center, que juntos

�

CONSTRUÇAO CIVIL DEVE IMPULSIONAR AS VENDAS

Na avaliação de Roberto

Breithaupt, a retomada da cons
trução civil será o grande
impulso para o crescimento das
vendas do grupo. "O déficit
habitacional do Brasil é de sete

milhões e existem outras sete

milhões de moradias ina,

dequadas, que precisam ser

concluídas. Com a redução de
impostos sobre alguns materiais
de construção, nossa ex

pectativa é que isso contribua

para aquecer o mercado",
afirmou.

Por outro lado, o dire tor-

,comercial acha que o cres

cimento precisa ser consolidado
em todas áreas. "O Brasil precisa
criar uma agenda que permita o

desenvolvimento, com cres

cimento real para gerar

empregos", defende, apostando
na redução da carga tributária e

da taxa de juros como com

ponentes importantes para o

desenvolvimento do país. "O
Estado precisa saber gastar e

intervir menos no mercado",
completou.

, �.
,

Breithaupt: "Vamos continuar investindo porque é uma característica da empresa"

,

�:l'Total de registros' e exclusões no SPC fica estável em julho
..

• J

aumento da inadimplência
surpreendeu os lojistas, agora

apenas o total de consultas sofreu

diferença significativa.
Segundo o diretor do SPC,

Wanderlei Passold, 46.614 pessoas
tiveram a situação verificada,
somando 50/0 a menos se

,

PAI E A ORIGEM DE TUDO.
RS 104,00

E RECEBER O BOTICÁRIO É A ORIGEM DE MUITO.Ç ElOGIO.Ç, BEIJO.Ç E ABRAÇO.Ç.
( •

_ . 1

R$'6990

•

•

,

,
..

,,
•
I
;,

relacionado a julho do ano

anterior. Além disso, 1.283
,

clientes não conseguiram quitar as
dívidas e acabaram engrossando a

lista de devedores junto ao serviço.
A quantidade de registros ficou
semelhante a 2005 e dentro da
média histórica mensal, que gira

em torno de 1.200 a 1.300
inclusões. Nos 30 dias de junho,

, esse total chegou a 1.350.
A recuperação de crédito

também f!.ão extrapolou as

estimativas. No total, 727 clientes
pagaram as contas atrasadas. (Kelly
Erdmann)
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PAVILHÃO DAS ETNIAS'
Diversas atrações reunindo dança, artesanato,

história e muita comida típica.

•

• CORREIO ECONÔMICO

. ,

,
,

,

j

Reajuste i'
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) autorizou ontem!
alterações de até 8,29% para as tarifas de energia cobradas dei
consumidores residenciais de quatros Estados. As mudanças:
nos preços vão ocorrer em Santa Catarina, Espírito Santo, Paranál
e Pará e entram em vigor na segunda-feira.A 'maior alta ocorreu:
no Espírito Santo, onde a Escelsa a vai elevar sua tarifa de baixai
tensão (para consumidores resldenelals) em 8,29% e de altai
tensão (industriais) em 15,28%. A empresa capixaba atende]
1,050 milhão de unidades consumidores em 67 rnunlcíplos.A'
Iguaçu, que atende apenas 25 mil unidades consumidoras em!
Santa Catarina, obteve autorização para aumentar suas tarifas:
residenciais em 6,96% e industriais em 13,24%.

•

,
'

Mais barata
Somente os consumidores
residenciais da Celesc serão
beneficiados por redução de tarifas. A

empresa, que tem 2,048 milhões de '

clientes em 260 municípios de Santa
Catarina e um do Paraná (Rio Negro),
vai cobrar 3,43% menos pela energia
forneciada a consumidores
residenciais. Para os industriais,
entretanto; haverá ana de 5,79%.A
Aneel informou que, para determinar
os índices, de reajusfe, leva em

consideração o IGP-M dos úttimos 12
meses, o custo da energia comprada
das geradoras, taxas de fiscalização e

encargos de transmissão, entre
outras coisas.

Conversores
o ministro Hélio Costa

(Comunicações) afirmou

que o governo poderá
subsidiar os conversores

para que as famílias
carentes tenham acesso a

TV digital 'se ficar

comprovado que a família
,

,

não tem condições de

comprar a caixinha'.O
,

conversor que permite à TV;
receber o sinal digital,
sequndo estimativa do
ministro, vai custar entre
R$ 80 e R$ 100. 'Deve
haver ffnanciamento pela
Caixa Econômica, Banco do
Brasil e Banco Popular e o

usuário vai pagar R$ 5 por
mês. Se, ainda assim, ele
não puder pagar, o governo ,

terá de subsidiar porque !
todo mundo terá TV digital.' :

rl'l
JARAGUÁooSUL-Onúmero

,;de registros e exclusões no Serviço
( tJ1

j fde Proteção ao Crédito (SPC)
'15' jaraguaense semanteve estávelno

",I mês de julho passado, se

-;�. comparado ao mesmo período de
, "

(,I
2005. Ao contrário do que jiavia

, .

sido visto em junho, quando o
( "','

�,---,--"._-�.�_._----,---�,_ .._----_ .._-----"---,------,�--,--------_._.".._---------�._-_._-,--

" ,
"

,

Inovação
A Brasil Telecom lançou ontem no Rio
Grande do Sul um aparelho que reúne
os telefones fixo e celular. Chamado

•

de Telefone Unico, o equipamento é a

iniciativa mais concreta no país de
uma tendência no setor de

telecomunicações há tempo
profetizada por analistas de rnercado:
a convergência entre redes fixas e

,

celulares. O Telefone Unico, que vai .

custar entre R$ 600 e R$ 900, funciona
com um celular conectado a uma linha
fixa convencional com o uso de um

aparelho chamado ponto de acesso,
desenvolvido em parceria com a

Motorola. O sevço permite reaJizar e
receber telefonemas fIXos e móveis
com o celular.

,

Prazo
,

Costa disse que acredita no:
funcionamento da TV digit'll.
em todo o país em cinco '

,

anos, apesar de o decreto :

estabelecer 10 anos para o '

desligamento da TV

analógica. O cronograma
com as cidades que
receberão o sinal digital
deve sair até o final deste
mês com a regulamentação
do decreto.

•
_____,_,_ .. ._·_._o_o, ._.__.. o,_.,, ..._ .. .__ .

,

"-

• INDICADORES ECONOMICOS

,

COMPRA EURODOLAR (EUA) VENDA

COMERCIAL 2,175 2,177 It COMPRA • VENDA

PARA,LELO 2,293 2,393 11 2,795 2,797
PESO (Argentina)

TURISMO 2,147 2,283 It
I 0,709 0,710•

• BOLSAS DE VALORES .' '<. ..,., .. ,.; : <
.' .<

< ,,', /.,,- , •••••• "1 .• POUPANÇA .

-

PONTOS OSCILAÇAO
11 BOVESPA 37.451 0,44%
11 DOW JONES (N. York) 11,242 038%

11 MERVAL (B. Aires) 1715 0080/0

• NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39'/0

0,737

R$894,85

ACQUA brastlts ,

Acqua brasil is des. colônia IOOml

Acqua brasílts gel pós barba II0g
Acqoa brasílts desodorante spray 95ml

, Acqua brasílís sabonete 90g

Azul Portinari
, Azul Portinari des. colônia 100mI

. ,

,

Azul Portinari desodorante spray 95ml
O Boticário sabonete perfumado 125g
Caneta esferográfica

r ,

,
-t

l voes P(lDE SER O ()IJE QIJISER
,

!) J :1

r, <I FELIZ DIA DO� PAI�.
t'

i
1'-11 i '

•.... , - , ", - "" " " " ", " " " " , , .. " .. -" " .. "."" "", ..

. ,,' ,

"t' ",li, "

,
'

,
_. ,-

....!._iII\'
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• OCORRENCIAS POLICIAIS
I

Atropelamento
A jovem S.F.L. de 13 anos, foi atropelada por um caminhão

às 18h30min de quarta-feira. O acidente aconteceu no Km 80,4
da BR 280 em Corupá, em frente à igreja Santo Antonio. S.F.L.
atravessava a rodovia quando foi atingida por um caminhão de

Corupá, dirigido pelo Sr. H.L.G.C. Ela foi levada ao Hospital
São José com suspeita de fratura no braço direito, corte na

cabeça, traumatismo craniano, suspeita de hemorragia interna
e ferimentos pelo corpo e está internada na UTI. Seu estado de,
saúde é estável.

Arrombamento Assassinado
o ex-detento Maurício
Everton Cônsul, de 23 anos,
foi morto com três tiros na

noite de quarta em Itajaí.
Atingido no pescoço e nas

costas, Maurício foi
encontrado caído na rua José
Luiz Marcelino, Bairro Murta.
Testemunhas dis-seram à

polícla que os assassinos
eram dois adolescentes. Eles

fugiram de bicicleta em

direção à área conhecida
como Brejo e não foram
localeados, Natural de
Curitiba, Mauricio tinha duas

.

O Bar e Mercearia
Tavares foi arrombado na

madrugada ce ontem. O
bandido quebrou o vidro
da porta e furtou cerca de
R$ 400,00 e vários

cigarros totalizando o

valor aproximado de R$
I

350,00. O furto aconteceu

.oor vota das 4h na Rua
José Theodoro Ribeiro,
Bairro Ilha da Figueira.

Furto de veículo
Furtaram o veículo GM/
Vectra, ano 1996 de cor

prata, placas LXT-4029. O
furto aconteceu por volta
das 22h de quarta-feira,
quando o carro estava
estacionado no pátio da
AABB, na Rua Adélia
Fischer, Bairro Baependi.

• • •

passagens criminals por
furto e estava com alvará de

,

soltura do presídio de Itajaí.

Quase
, ,

Uma jovem de 21 anos levou
um tiro no pescoço por volta
das 20h30min de ontem, no
Bairro Cristal, em Lages. Ela
foi, levada à UTI 'do Hospital
Nossa Senhora dos
Prazeres, em estado grave.
De acordo com a polícia, o

namorado da moça Antônio
Cremes Alana, 19, foi quem"
efetuou o disparo. Ele foi

preso em flagrante e

conduzido à Delegacia de
Polícia.

Furto de
'

•

bicicleta

•

91

1'.
'

.5
CINEMA De sexta 04/8 à quinta 10/8

O CORREIO DO POVO ';.

ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC
•

•

,

�'
.

,
,

• Espaço de vivência de jogos, brinquedos e
,

brincadeiras tradicionais e contemporâneas a partir,

)

do resgate da memória lúdica da região do Vale do

Itapocú. Diversão e cultura para toda a família .

JARAGUÁ DO SUL· se· PARQUEMUNICIPAL DE EVENTOS

•

'.

,

•

, ,

PUBLICO: MAIORIA E DE CRIANÇAS E IDOSOS'
,

í

,

KELLY ERDMANN

� Trânsito de pessoas
é constante e exige
cuidados extras com

a segurança do espaço
}ARAGUÁ 00 SUL - o Museu

Wolfgang Weege, instalado no '

Parque Malwee, recebeu cerca de
,

'

duas mil pessoas durante o mês

de julho passado. O número
, . ,

expressive exigiu que os

administradores estudem
maneiras para aumentar a

segurança do local e das peças

expostas.
,

E que no meio' da
. I

movimentação constante, foi

registrado o desaparecimento de
um dos itens mais procurados
pelos visitantes. A arma com

coronha de chifre de boi fazia parte
do acervo de doações há 18 anos
e sumiu, provavelmente no

último final de semana. Segundo
a coordenadora EllenAnnuseck,
somente na terça-feira, 1 o de

agosto, é que a equipe percebeu a

falta do revólver, que ficava em

uma estante de madeira própria
para a demonsrração.

Para evitar outros furtos desse

tipo, a vigilância interna e

externa do museu deve ser

reforçada nos próximos dias.

CESAR JUNKES

Armas antigas atraíram bandidos, segurança no local será reforçada
Além disso, algumasmodificações troles, coleção de moedas, armas
estruturais estão sendo feitas e pedras, além de equipamentos,
dentro dos três prédios que como máquinas de escrever,

integram o espaço Wolfgang computadores, calculadoras e

,Weege, criado em 16 de maio de . cofres utilizados ern diferentes
1988 para conservar e disseminar épocas. Conforme explica Ellen
a história regional. Annuseck, os visitantes ficam

Com 1.700 peças, fabricadas fascinados COIU a volta ao passado
, -

desde meados do século 19 áté proporcionada pelo local. "E

hoje, o _ acervo é enriquecido muito bom ouvir as inúmeras

cotidianamente a partir de' reaçõesprovocadaspelosobjetos"
doações da comunidade. Quem 'que vão desde lembranças e

passeia pelas construções que

abrigam as diversas relíquias, pode
encontrar bicicletas antigas,

, . , .

memonas ate quesnonamentos e

longas conversas históricas,
comenta.

Foi furtada uma bicicleta
,.

, ,
,

Moriark, modelo Tropical,
aro 26 de cor violeta. O
furto aconteceu por volta
das 19h dessa terça
feira, no bicicletário da
Escola Gertrudes
Milbratz, no Rio da Luz,

Entre ,os apreciadores mais

comuns, estão as crianças em fase "}

escolar, que geralmente levam If
,

também os pais em outras _.

oportunidades, e os idosos. Estes ',:

também costumam permanecer i'

horas inteiras admirando as peças. G

Eles vêm em grupos e procuram a .'

monitoria para saber informações -:

específicas sobre cada um dos ,

itens. Mas, a surpresa fica po
conta dos vigias do Parque
Malwee. De acordo com Ellen, os /

profissionais voltam ao local :;

mesmo nos dias de folga, sempre ,

acompanhados de amigos e "

familiares.
O perfil de quem passa pelo "

MuseuWolfgang Weege é feito a ;;

partir dos dados disponibilizados ,(

em um livro de visitantes, ,

deixado ao lado das .portas de :)

entrada dos prédios. A,'
coordenadora pede que as pessoas > ;

assinem o documento para ,;

viabilizar este tipo de estudo. O ;

espaço perma-nece aberto',
, durante todos os dias da semana, ,

inclusive nos feriados. De ')

segunda-feira a sexta-feira, voc.
pode conhecer o acervo das 1O�J
às 12h, e entre as 13h e 17h. Nos or

sábados e domingos, o horário de ,)

funcionamento vai das 9h às 12h ,;
e das 13h30 às 17h, e nos feriados >(

das 13h às 17h:

,

Moradores se revoltam e prefeitura de Guaramirim altera projeto
, I

. '

GUARAMIRIM - Os mora-
,

.

dores da rua Padre Horácio, no
bairro Amizade, estão revoltados
com a prefeitura por conta da obra
de asfaltamento daquela via que,

segundo eles, não resolverá os

problemas de cheias que ocorrem

sempre que chove intensamente.

"A empreiteira' está colocando
tubo de 40 polegadas, quando o

necessário é de 80 polegadas, para
que possa dar vazão ao excesso de

-água das chuvas", reclama o

presidente da associação de
moradores do bairro, Lírio
Venturi. A pavimentação asfáltíca
é uma antiga reivindicação dos

moradores, mas segundo Lírio,
estes não foram consultados sobre

. '�IINE SHOPPING BREITHAUPT ,

, "" '

u

O
, JARAGUÁ DO SUL· RUA EMíliO C. JOURDAN

t
,

•
.

• •

SALA FILME/HORARIO GENERO

.

,

. 1 Piratas do C�ribe - Baú da Morte .

Aventura
14h30 - 17h30 - 20h30

,

.

2 Premonição 3
Suspense

15h - 17h - 19h - 21 h ,

•

Carros
,

Desenho
16h - 18h30 - 20h45

3
Os Sem Florestas

Desenho
14h45

, -
-

o desenvolvimento do projeto.
"Eles nem vieram perguntar se a

rua tinha algum problema de
enchente. Se tivessem vindo,
saberiam que este problema só

seria resolvido COtU um tubo

maior", disse o mecânico Jackson
Zanella, residente no local há 18
anos. Os moradores impediram
que a empreiteira desse
continuidade ao trabalho, até que
a prefeitura faça uma proposta de

,

mudança' no projeto de
escoamento de águas pluviais. Ao
final da tarde de ontem, o

secretário de obras, Valéria

Verbiriem, informou que o projeto
será alterado, atendendo a

solicitação.

A manifestação pedindo a

mudança no diâmetro dos tubos
,

iniciou na tarde de ontem, quando
"os moradores, observando o

tamanho da tubulação solicitaram
a presença de "alguém" da

prefeitura para explicar o projeto.
Devido a dificuldade de encontrar
um representante do executivo,
eles decidiram impedir que o

trabalho continuasse. O

proprietário da, empreiteira
Paviplan, Maurício Vogelsanger,
responsável pela obra, acatou o

-

pedido do grupo e parou o

trabalho. "Vamos esperar que haja
um consenso entre a prefeitura e

os moradores, para que possamos
,

dar continuidade", declarou.

-

Segundo' o presidente da i:

associação demoradores, esta obra c,'

é .uma solicitação, antiga da l;

comunidade, mas não adianta ,;

fazer às pressas ou de qualquer jeito, .:

«Eles querem inaugurar dia 28, .'

para o aniversário da cidade, mas a "

pressa não justifica fazer qualquer l,
coisa. Afinal, todos estamos,

pagando pela obra", afirmoa)
Venturi.

Os moradores da rua Pedro ::.'

Horácio estão pagando pelo asfalto c!

valores que variam conforme o .::.'

tamanho da frente do imóvel. "Eu ;J

vou pagarR$ 2.119,00 se for à vista, ,;

em prestação aumenta um pouco",
-'

disseRolfKlitzke,morador do local t
�

•

há mais de 20 anos. (C.B)

JI\."" • ••

e voce nao es iver sa IS eno,
•

nao anu e seu vo o: mu e e can
NÃO SE ANULE. VOTE PARA FA2ER A DIFERENÇA.

, 11

,

"

É você quem faz a DIFERENÇA .

APOIO INICIATIVA
•

I
o

O CORREIO DO POVO

•

•

,I!
,

c
ACIJS • COL· APEVI
SINDICATOS PATRONAIS

Cenrtrr 1�m)1rcsa:rilll
de juraguá do Sul
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•

JULIMAR PIVATTO

.r � Hoje tem a rodada
C)GI decisi·va na maioria
If:J das modalidades
�. 1

•

,.�)j na competição
i -=-,.-

er:
}ARAGUÁ DO SUL - Das

.: r equipes da região participantes
·

_ da fase regional dos Joguinhos
�,�(

.{ ,I
Abertos, a primeira a se garantir

._,
na semifinal da competição foi

'" o vôlei masculino de
-'

Guaramirim. N a manhã de
,

"

ontem, eles venceram Pouso
•

"

Redondo por 3 sets a O e hoje,
-, '
,

às 10h30 na MBB, enfrenta
, -.

,

Blumenau na briga pelo
· primeiro lugar do grupo. Nesta
·

modalidade, apenas duas
, .

,,'

equipes se classificam para a fase
'.(

estadual, em Criciúma. Já' o
•
•
L

basquete feminino de
),

Guaramirin'l não estreou bem
, , .

• •
..

na competição. Perdeu por
;,. r:( ,
.' 68x20 para Blumenau. Apenas

�;." uma equipe, das quatro
,

participantes, irá para a
',:

próxima fase.
A equipe de vôlei feminino

• J! de Corupá também venceu sua

segunda·partida na competição
e está na semifinal. Ontem elas

r, .

r. .,

-

· ,·
, '

J� _I

•

••

;.... ")�'.\_,'

SÃO PAULO (SP) - Bem,

humorado, o técnico da seleção
,�: de Portugal, Luiz Felipe Scolari,

•

',', defendeu o técnico do Corin-
'-'

" ; thiansGeninho, derramou,se em
,; I elogios ao goleiro Rogério Ceni,
,;, do São. Paulo, e se recusou

� novamente a falar sobre a
· .... " \

,"

.: rf convocação do técnico Dunga
para a seleção brasileira, durante

· . entrevista coletiva concedida \�,' J

a) ( ontem, em São Paulo.
Sobre a crise do Corinthians,

,), Felipão disse que mudar de

o iI I técnico está longe de ser a solução
adequada. "Geninho deve ficar e

,J', ter tranqüilidade para fazer seu
. ,

.r, trabalho. E um grande técnico e

· :', sair dessa situação é uma questão
de tempo", afirmou, citando o São
Paulo como exemplo de clube que
montou uma estrutura que se

manteve mesmo com a troca de

técnico, de Paulo Autuori por
Muricy Ramalho.

O técnico contou ainda que
o capitão do São Paulo, Rogério
Ceni, o ajudou muito durante a

Copa de 2002, quando levou a
,

seleção brasileira ao. penta-
campeonato mundial, e se disse

•

•

,
" ....

,

DIADO SORV,
•

Distribuição gratuita de sorvete para as

. crianças durante o dia 19 de agosto.

,

I

•

,

I

r

bateram Aurora por 3 sets a 1 e

hoje, às 14h30 na Ser Marisol,
disputam o primeiro lugar do
grupo contra Pomerode. .

No futebol de campo, no

clássico regional, Jaraguá do Sul
e Guaramirim ficaram no 1 x 1.
O time jaraguaense é o segundo
colocado da Chave A com

,

quatro pontos, atrás de RIo do

Sul, que venceu Imbuia por 3x1
e lidera com seis pontos.
Guaramirim tem um ponto e

hoje precisa vencer Imbuia e

torcer para uma vitória de Rio
do Sul para se garantir na

semifinal. J á'Jaraguá do Sul joga
'pelo empate para se classificar,
mas, se' vencer, fica com o

primeiro lugar da chave.
No 'futsal feminino,

Guaramirim ficou no 1x1 com

Rio do Sul e as duas equipes
lideram o Grupo B com quatro
pontos. Hoje, Guararnir im
enfrenta Ibirama às 1Sh e Rio
do Sul joga contra Salete para
definir os classificados para a

próxima fase. O handebol
masculino de Jaraguá do Sul, um
dos favoritos a conquistar a .

única vaga para a fase estadual,
não teve dificuldades para
vencer Salete ontem por 36x22.

está feliz pelo bom momento do

goleiro, que ajudou o time a

chegar a mais uma final de
Libertadores. "Sou fã dele, pena
que logo vai ter de parar porque
está ficando sem cabelo como

" b
.

eu, nncou.

Assim COIUO havia feito
.

numa' entrevista concedida em

Caxias do Sul, Felipão não quis
comentar os jogadores
convocados por Dunga para
defender o Brasil em sua estréia'
na seleção, no dia 16, em Oslo,
contra a Noruega. "Se o Dunga
fizesse alguma análise da seleção
portuguesa eu mandaria ele para
oiflfen10.Derepenteeletambém
me mandaria para o inferno",
, ,

Ironizou.

Felipão passa alguns dias no

Brasil antes de retornar o

trabalho na seleção portuguesa,
quarta colocada na Copa do
Mundo. A equipe disputa UIU

amistoso contra aDinamarca, no
dia 1. o de setembro, em

Copenhague, e cinco dias depois
estréia nas eliminatórias da

-

Eurocopa contra a Finlândia, em
Helsinque.

•

PIERO RAGAUI DE fREITAS

No handebol masculino, Jaraguá do Sul venceu e está praticamente garantido na semifinal

Resultados
,i'W "-_ "" _

. Basquete feminino
GuarlÍriJfriJn 20x68 BlUme"'I1'a1rõ'u-......"e_

I, _ ..""

Basquete masculino
J!�guã.�_b S]fx $.1,: do�ul
l Fulebol de campo '

. Jarag� dqj.�11 xLG.uaral'Oitii'iL
Fulsal feminino

. Rio do Sul 1 x1 Guaramirlm
Ja!aguã do Sul x Mafra .� .

Handebol masculino ,

Jllraguã do Sul,A6x22 Salete
, 1"

Handebol feminino
jaraguã do gilf"x'Mafrª,
Vôlei masculino
Pouso Redondo Ox3 G.uaramirim

,

Vôlei feminino
Aurora 1x3 Cotupá
Jaraguã do Sul x Indaial

"

i "

.

,
, ,

.I.
.

\ J
J

" ."
\""'"

- -

. ,

Com as duas vitórias, os

jaraguaenses lideram a chave e

praticamente se garantiram na

semifinal. Hoje, no último jogo
da primeira fase, eles enfrentam
Mafra, às 17h30, no Ginásio da

Duas Rodas. As outras partidas
de ontem não terminaram até

o fechamento desta matéria.

• LINHA DE FUNDO
,

Inter vence o Libertad e

garante' final brasileira

,.! r
! J.0

Felipão se 'cala sobre Seleção
e defende Geninho e Rogério

PORTO ALEGRE (RS) - O
Internacionalbateu o Libertad na
noite de ontem e voltou a uma

final de Copa Libertadores 26
anos depois de cair. diante do
Nacional. Jogando dentro de casa,./

a equipe gaúcha acordou na

segunda etapa e garantiu a

passagem para a decisão com um

triunfo por 2xO. Desta forma, o
torneio continental tem uma

. final brasileira pelo segundo ano

consecutivo. Depois de'

conquistar o tricampeonato em

cima do Atlético,PR na última

temporada, o São Paulo desafia o
Internacional na final. Os jogos
acontecem nos próximos dias 9 e

16. Com luel110r campanha, os

gaúchos decidem em casa.

O Internacional tOIUOU a

tniciativa no início do confronto
e assustou logo aos três minutos

de jogo! Femandão desceu pela
direita e cruzou rasteiro. Rafael
Sobis completou dentro da área e

,

o goleiro González fez boa defesa.
Essa foi a única boa oportunidade
criada pelo time gaúcho na etapa
inicial, Jogando fora de casa diante

•

do estádio completamente lotado,

-,

o Libertad preferiu não se expor e

foi ainda mais discreto no campo
de ataque durante o primeiro
tempo. Aos cinco minutos, o

atacanteGamarraarriscou de fora
da área e bateu no alto para defesa

tranqüila do goleiro Clemer.
Na etapa complementar, o jogo

continuou marcado pela falta de
criatividade. O nervosismo entre

os torcedores colorados
aumentava a cada segundo. O
Internacional chegou ao primeiro
gol em um lance fortuito, aos 18
do segundo tempo. Alex avançou
pela esquerda e arriscou' chute

despretensioso. O, goleiro
González se atrapalhou com c

quique da bola e aceitou. O meia

ainda viu a bola tocar na trave

antesde entrar.

O gol inflamou as

arquibancadas e acordou os

jogadores dentro de campo. O
Inter partiu para cima e aumentou

,

a vantagem aos 22. Fernandão
dominou de costas para o gol na
entrada da área, girou e chutou de

perna esquerda.Abola desviou na

marcação e enganou o goleiro
-González.

. Jogos de Hoje
.Arlhur Millrer (básquete)
A partirdas 9h
10h30 Guaramirim x Mafra (F)

.

17h Guaramirim x Jaraguá do Sul (M)
João Pessoa (futebol de campo) , ;

A partir das 9h
1 Oh15 Guaramirim x Imbuia
15h15 Rio do Sui )( Jaraguá db Sui :

Arlur Müller (Iulsal feminino) ;
18h30 Blumenau x Jaraguá do Sul"
Arsepum (fulsal)
A partir das 9h
15h Guaramirim x Ibirama (F)
Duas Rodas (handebol)
A partir das 9h

.

l6h Jaraguádo Sul x Blumenau (F):
17h30. Marra x Jarllguá do .SIII (M) ;

MBB (vôlei masculino)
A partir das 9h (só de manhã) ;
10h30 Guatamirim x Blumenau !
, n ... """�o'" "'�"�" ,".""""",,,,,,,,,,,,,,"�",,_,,,., """', " """"'"

Ser Mari.sol (vôlei)
,

Aparfirdas9fl- ,�
14h30 Corupá x Pomerode (F)
17h30 S,B doSul x Jaraguã do Sul (F)

•

,

JULIMAR PIVATTO

Felipão
De férias no Brasil, o técnico da Seleção Portuguesa, Luís Felipe
Scolari, vem sendo bastante assediado pela imprensa. Ontem,
em uma coletiva em São Paulo, disse que já tem propostas para
quando terminar seu contrato com Portugal, no final de 2008.
Mas preferiu não dizer quais. Ele também esclareceu se foi ou
não chamado para substituir Parreira. "Recebi o convite. Não
rejeitei, foi apenas uma opção".

Circuito ATJ
As inscrições para a 3" Etapa
do Circu�o ATJ de Tênis
estão abertas. Os
interessados em participar
do evento devem

comparecer nas

dependências do Clube
Atlético Baependi, até
amanhã, prazo final para se

inscrever, A diretoria já
adianta que, depois deste

prazo, não aceãará novos

competidores, A etapa
acontecerá de 9 a 13 de

agosto.

•

Encontro
,

Amanhã, a partir das 8h30,
cerca de 500 crianças de
1 00 equipes se reúnem no

Ginásio Colégio São tus.
Elas fazem parte dos pólos

de vôlei do Pec (Programa
Esporte e Cidadania). Esta é a

sexta edição do encontro. O
projeto é uma parceria da

Fundação Municipal de
Esportes, a Associação
Desportiva Voleibol e da

,

Marisol.
•

Natação
Acontece, neste flm-de
semana, a 3" Etapa do
Circu�o Catarinense de

Natação Master, em Joinville.
Três aíletas da Academia
Impulso confirmaram

presença - Elke Bemardino,
Solange Benz e Marlise
Klemann. A expectativa das
jaraguaenses é conquistar
bons resultados. Cerca de
200 nadadores de todo o

Estado participam do evento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALBERGUE: INSTITUIÇAO DEVE SER INAUGURADA DENTRO DE DUAS SEMANAS

-

DAIANE ZANGHELINI

.... Barraco onde usuários
de drogas dormiam
foi derrubado pela
equipe de vistoria

•

•

}ARAGUÁ DO SUL - Equipe
composta por policiais

•

militares e integrantes da
Defesa Civil e da Secretaria de
Desenvolvimento Social e

Família realizou ontem a

retirada de pessoas que vivem

nas ruas, em prédios
abandonados e debaixo de

pontes e viadutos. Em um

terreno baldio nos fundos do
Mercado Municipal, a equipe
derrubou um barraco onde
dois jovens dormiam e faziam
uso de drogas. Eles foram
encaminhados para suas

respectivas casas.

De acordo com o vice

presidente do Comdec

(Conselho Municipal de
Defes-a Civil), Carlos Aberto

Dias, a .prefeitura recebeu

.

várias reclamações de pessoas

que foram abordadas no

Centro por andarilhos e

usuários de drogas. Em alguns
casos, eles aproveitam quando

. os carros estão parados no
.

sinaleiro e abrem a porta,
assustando os ocupantes.

"Muitas pessoas vêm de
outros municípios e acabam
ficando na rua, mas a maioria

,

tem casa e família em Jaraguá
do Sul e fazem uso de álcool
ou drogas nestes locais",
ressaltou. Segundo Dias,
alguns dependentes químicos
já' foram encaminhados para

•

casas de apoio, enquanto
pessoas de outras cidades
recebem a passagem de
retorno através da Secretaria

•

• •

O CORREIO DO POVO

CESAR JUNKES

Morador de rua foi retirado da ponte pela Polícia Militar, mas não tem para onde ir
-

<'

de Desenvolvimento Social ,e

Família.
Em uma das pontes

visitadas, a 'Olavo Marquardt
(ao lado do prédio da empresa

Famac), policiais e fun
cionários da prefeitura
localizaram outros dois jovens
que dormiam no local. O

primeiro a ser encontrado foi
um servente de pedreiro de 26

anos, que afirmou que mora

em um alojamento do mu->

nicípio há cinco meses e que
não conseguiu voltar para casa

porque estava embriagado. O
outro, que tem 27 e estava

visivelmente drogado, disse

que trabalha como

"pistoleiro" e mora em Jaraguá
do Sul há 14 anos. Também foi

,

constatado que ele tem
'.

passagens pela polícia.
Desde março, a prefeitura

vistoria praças, pontes e

viadutos do município, em

parceria com a Polícia Militar.

Em maio, a Defesa Civil
fechou cinco pontes do
Centro com alambrado e

arame farpado, mas a proteção
foi depredada e esses locais
foram nova-mente ocupados.

PAVILHÃO DOS NEG6CIOS
Encontre produtos e seMçospara cadatlpo denegócio•

Trabalhadores que inovam sao
premiados' pela CNI/Fiesc

.

}ARAGUÁ DO SUL
Funcionários de 12 empresas de

Jaraguá doSul e da região do Vale
do Itapocu apresentaram ontem,
dia 3, projetos que visam a

melhoria da qualidade e

produtividade nas indústrias. A

etapa local do Prêmio CNI/Fiesc,
edição 2006, foi realizado no

auditório do Sesi e contou com

20 trabalhos inscritos.

De acordo com Elvira

Volpato Zanandrea, diretora
adjuntadoSenai, esta é uma forma
de reconhecer os trabalhadores

,. . �

responsavelS por lnovaçoes que .

passaram a ser utilizadas no

cotidiano fabril. Todos
auxiliaram na busca constante

pela competitividade, reduzindo
custos ou problemas internos.

•

Estas foram algumas das
metas do grupo da empresa

jaraguaense Indumak,
especializada em empacotadoras
e enfardadeiras. A equipe
liderada pelo operário Márcio
Preuss produziu um silenciador
para as máquinas usadas no

processo produtivo. COIU o

projeto, implantado desde julho
de 2005, eles conseguiram
diminuir em 780/0 os custos de .

manutenção, aumentaram a vida

útil dos aparelhos e quase

extinguiram os ruídos dentro' da
fábrica.

Para os funcionários do grupo
de melhorias da Zanotti S.A.,
também de Jaraguá do Sul, o

objetivo foi reduzir a sucata

restante da concepção de
elásticos e eliminar as paradas
falsas de cada máquina. Depois
de um ano de elaboração, hoje o

dispositivo automático faz parte
da rotina. Segundo Eduardo

Pinta, colaborador da empresa,
desde então nenhum produto
teve devolução por causa de
falhas.

No final da tarde de ontem, a
comissão julgadora do prêmio,
composta por sete profissionais,
escolheu os três projetos que se

destacaram durante o dia. Eles

representam Jaraguá do Sul na

etapa estadual, marcada para o 1o

de setembro, em Florianópolis.
Caso sejam premiados
novamente, participam Dt!'ML%�
final, ainda sem data divulgada.
No ano passado, os grupos de
funcionários da Zanotti S.A. e da
Duas Rodas Industrial

conquistaram, respectivamente,
o primeiro e terceirolugares em

Santa Catarina. (C. Brandão)

CASA DE APOIO EM DUAS SEMANAS
-

A casa de apoio para dependentes químicos carentes, prometida pela
prefeitura desde o mês de março, deve ser inaugurada dentro de duas
semanas; conforme informou a assistente social da secretaria de
Desenvolvimento Social e Família, Euci Cristofolini. O "Centro de

Resgate Social" funcionará na Rua João Januário Ayroso, 155, Bairro
Jaraguá Esquerdo e tem capacidade para 20 internos.

Euci explica que, no momento, a secretaria está fazendo a

triagem dos inscritos e comprando os móveis que faltam. A
assistente social também afirma que a prefeitura já contratou os

funcionários que trabalharão no estabelecimento - corno psicólogo,
médico e assistente social - que acompanharão o tratamento dos
internos,

•

CESAR JUNKES

,

,

•
,

"

,""«., ''fi!;

Equipe da Zanotti apresentou solução para reduzir sucata
-

.

Sesi oferecé cursos de aperfeiçoamento focado em informática para trabalhadores
}ARAGUÁ DO SUL - Os

,

trabalhadores que querem
aperfeiçoar os conhecimentos
em . matemática aplicada,
produção textual, espanhol,
inglês e artes, e ainda, apren
der os segredos da informática,
podem participar do projeto de
inclusão ,digital do Sesi

(Serviço Social da Indústria).
,

Os cursos começam no

próximo dia 7, segunda-feira, e
contam com o acompanha
mento de um professor
qualificado pelo programa.

Segundo o supervisor
educacional, Armando Cipri
ani, esta é uma oportunidade
para aqueles que sabem pouco
ou nada sobre o mundo dós

microcomputadores. Isto

porque, o conteúdo é todo
virtual e, juntamente com este

aprendizado, os alunos estu

dam disciplinas cornple
mentares. As aulas são

semanais e carga horária total
varia conforme o curso

escolhido. A mínima é de 30

horas, no caso de Língua

Espanhola, e a máxima chega a

90 horas, em Produção Textual.
Patrícia Parma da Silva foi

uma das pessoas que optou pelo
programa do Sesi. O primeiro
contato dela com UIU

microcornpu tador foi na

manhã de ontem, quando
começou o curso de artes. Para
a aluna, a iniciativa é bem

•

)

vinda porque oportuniza a

volta aos bancos escolares.
Os interessados ern ingres

sar em uma das modalidades
oferecidas podem entrar em

contato com a equipe de

Educação do Sesi, pelos
telefones 3372-9423 e 3372-
9426. O preço das mensali
dades é de R$ 45, e não há taxa

•

,

-

de inscr ição., O supervisor
educacional do Sesi lembra que
o projeto Educação do
Trabalhador engloba também

, .

outras areas, como o ensino

básico. Atualmente 350

pessoas fazem parte do

programa, em funcionamento
em 14 empresas de Jaraguá do

. Sul e cidades vizinhas. (KE)

---,.-
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' Giovanni, para convencer Ana a continuar
ajudando-o com seus trabalhos escolares,

I a engana dizendo que Tomás a atna-rnas-é,' ,,:�'
tão tímido que não sabe corno lhe dizer, Téo
se desculpa com Raquel por tratá-Ia rnal'" -'.

quando lhe disse que Josy tinha namorado. "

Ela o perdoa mas depois o obriga a ser seu
, namorado e o beija, Martin Otávio diz a

Alma que Pardo não é o pai de Roberta e
. afirma que ele sabem quem é seu

verdadeiro pai. Surpresa, Alma dizque ele
está ficando louco. Roberta diz a Diego que
se quiser que Anita continue fazendo seus

• trabalhos tem que lhe pagar o mesmo
. salário que ganha na cafeteria ou lhe dê sua

, câmera digital.
,

O CORREIO DO POVO
�

NOVELAS
� GLOBO" i8H

Sinhá Moça
Justo e Bentinho vêem a cena. Rodolfo
acha que Sinhá Moça já fugiu e vai embora
com Ricardo e Dimas. Cãndida e Virginia
vêem Sinhá Moça e se apavoram" O Barão
se desespera. Os escravos que não

queriam fugir reclamam que agora o Barão
vai voltar atrás em suas promessas para se

vingar. Rodolfo procura por Sinhá Moça no
casebre e fica muito preocupado quando
não a encontra. O Dr. Amorim cuida de
Sinhá Moça.Fontes se preocupa, pois sabe
que todos estão querendo saber quem
eram os outros três cavaleiros que estavam
com Sinhá Moça. Frei José vai visitar Sinhá

Moça. O Barão, desesperado, pede que ele
reze por ela,

.

I> GLOBO" i 91-1

Cobras e Lagartos
Foguinho diz que Ellen terá que ser

• demitida. �Iina e Luciano se apresentam
com seus verdadeiros nomes. Bel pergunta

,

à secretária de Estevão sobre a ONG, mas
ela nada sabe. Estevão promete que vai lhe
dar o endereço. Celina leva o namorado

para conhecer as filhas. Letícia e Júlia
ficam petrificadas quando se deparam 'com

.

Luciano, que vai embora, correndo. Os
I filhos impedem Eva de ir ao encontro de
Orã. Ellen, disfarçada, consegue entrar na
festa de Fàguinho. Bel checa e encontra a

ONG, com Leona à frente, em

funcionamento. Ellen abre o cofre da
mansão, encontra a carta e descobre que
Duda é o herdeiro.

� GLOBO" 21H

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" 18h30

Rebelde
I

,

: � RECORD ... 19h15
,

: ,Bicho do Mato
E.mílio está estupefato diante de Cecília.
Cecília diz que Emflio fez isto só para que
ela não terminasse com ele. Emilio diz para
Cecilia que fez tudo isto porque a ama.

Alzira entra na sala atraída pela discussão.
Cecília diz que Alzira ajudou Emilio a

enganá-Ia. Emílio pede perdão para Cecília.
Cecília diz não e colocá um ponto final ne
namoro. Brandão escondido observa Juba,
aflito, por não ver o carro de Emílio por ali.
Um homem ajuda Juba. Juba acha que
seqüestraram Emílio. Juba é levado para o

hospital. Cecília vai embora. Emilio vai atrás
. '

e diz que ela terminou o namoro só por
causa de Juba. Emilio pergunta para Cecília
se foi Ruth que contou que ele nâo tinha

doença nenhuma. Ruth diz para Silvia que
vai fazer um favor para Cecília, uma festa

•
para a chegada de Juba.

,

I> RECORl) " 20h

Cidadão Brasileiro
•

Carolina pede para Antonio deixá-Ia ir para
Goiás com ela. Antonio diz que não será
bom nem para ela e nem para o Toninha. Ele
quer ir sozinho para dar duro no trabalho e

conseguir um futuro melhor para seu filho. '

Celso e Maura chegam na casa de Carolina.
Carolina conta que Antonio vai para Goiás.
Antonio se encontra com Edouard, Homero
e Marcelo. Renée decide ir a Obradec ver

Antonio. Edouard fala para Antonio ir
discutir seu salário com o Ferreira Mendes.
Cléo fica chocada ao saber que Luiza está

pensando em não se casar com Camilo.
Antonio se entende com Ferreira. Renée
chama Antonio para sair, mas, ele diz que
não quer, Renée fala que ele é um ingrato.
Antonio se sente comprado e acaba indo. O
telefone do quarto de Antonio toca e pára
duas vezes. Ele liga para a telefonista e

pergunta se alguém ligou para ele de fora do
hotel.

I,
SEXTA - FEIRA, 4 de agosto de 2006 11 B

•

-

W<':m'w�'��:x::�_=ey�,_,)�,· m�:_��;.@<==n@W�<""'=iX��':·�·W';XO�_;�_iW,-'<WS:iQ=_'_:w:m�',«wk'_�WI_'_'"_

,

�

��SUCESSAO
Segundo o jornal inglês "The
Guardian", depois do futebol,
o maior sucesso que vem do
Brasil no momento é a

banda "Cansei de Ser Sexy".
O grupo faz o maior sucesso

aqui e lá fora. Em turnê

pelos Estados Unidos, a
banda chama atenção não
só dos críticos de música,
mas também das revistas de
moda - que adoram o

figurino da turma. O disco foi '

classificado por uma

jornalista de lá como

frenético, caótico e

maravilhoso.

��LISTA
Pelo terceiro ano consecutivo, a
Contigo! realiza a eleição das 50
personalidades mais bonitas da tevê.
Para participar, o público teve 30
dias para acessar o site da
revista e votar na sua beldade

predileta. No total, foram
10,8 mil votos. No topo
da lista das mulheres,
está a apresentadora
do Estrelas, da Globo,
Angélica. Já na lista
dos homens mais

gatos, o escolhido
pelo segundo ano

consecutivo é

Reynaldo ..
Gianecchini.

�.�DJFERENTE
Karina Bacchi entrou ,E

recentemente'na trama
de;CidadãôBrasileirQ e

já.s�.§ent� em casa" A
atriz éstava um pouco " .•

." ,
"

,

neryosa.com o fato de .

'"

sua ât9al personag��
ser diferente!idas outras
que ela já fez. Karina +;,
conta qôe �stá ao§losa :lil

" para Bruna �.ê torn'ar
s 'uma,.verdádelra vilã: liA ',',

:i- ',::'. .'
".;

,

.:""':::�

persg,nªgem terá::!+rna, !;,t
trªnSforrTlaçãO I]�,smo ill
e por amor vai fl.êâr
louca e corrfeçará a

fazer maldades".

. ��[\JEGOCIANDO
Luana 8iovani foi

,
,eonvidada para

$, •

,
' particlpar da novela Pé
na Jaca, que vai
substituir Cobras e

, Lagartos na Globo,
segundo a coluna de

" tPatrícia Kogut, do
jornal O Globo. A atriz

"
Já aceitou o convite da

emissora, mas 'ain"da

".'
:'.0:::-

nãÇl assinou o

contrato. A trama deve
estrear no dia 20 de
novembro.

" ',v "

•
•

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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DIVUlGAÇAD DIVUlGAÇAD •

Tradicional '

Começa hoje, e se estende até domingo, a
Tradicional Festa do Senhor Bom Jesus, da
Paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim.
Hoje às 19h30 haverá a Santa Missa e após

•

Jantar Italiano. No sábado acontece às 17h a

Tradicional Benção dos veículos, às 19h30
Santa Missa, é depois inicio das festividades. No

domingo os eventos começam às 10h com Santa

Missa, ao meio-dia um almoço, às 14h30
domingueira com o Grupo Musical Motivasom e

às 18h o sorteio da rifa.
•

Lançamento
O escritor jaraguaense Carlos Henrique
Schroeder lança seu oitavo livro, "Ensaio do
Vazio" nesse mês. Amanhã, dia 5, o lançamento
acontece às 10h, na Livraria Berinjela, no Rio
,

de Janeiro e, na segunda, dia 7, o Balcão Lounge
recebe o evento às 20h, em São Paulo. No novo

romance, Schroeder 110S apresenta Ricardo, um
artista plástico amargurado, que narra suas

desventuras com Fernando, um poeta
fracassado, Kátia, a esposa ausente e Joana, a
prostituta respeitosa. Ensaio do Vazio tem 112

páginas, custa R$ 25,00 e pode ser adquirido
através dos sites www.Zletras.com.br,
www.submarino.corri.br e nas principais livrarias

. do Brasil. Em Jaraguá do Sul, o livro está
,

. disponível nas Livrarias Grafípel.
,

O candidato a deputado estadual Carlos Chiodini ganhou um

reforço para sua campanha. Trata-se do ex-prefeito de Jaraçuá
do Sul e ex-deputado Durval Vasel. Um cos fundadores do
PMDB no município, Vasel pretende mobilizar a base

A dona Tekla Fruet aniversariou no último dia 27 de julho.
Parabéns dos amigos e parentes

,

ri PARABENS!
,

. ,

MATRICULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

, "

.

'Yo
:. ,

Aniversariantes do dia

�

E só escolher
Hoje tem música ao vivo em duas Choperias da
cidade. Na Bierbude se apresentam Renato e'
Vanderley. E na Choperia 115 rola saiu com a

banda Tribo da Lua.

Vanderlei Rosa

,:,',,'.:,:,' ',',',' ,

Cuno dli liêCóriis'60: •
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Adriana Ivete Zuse Adir Valentini

Luis Catafesta Adalberto Pereira

. www.criart.com.br Darci Wille

Matilde Balock Stahl
Elenor Elert .
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II HOROSCOPO
Áries 20/3 a' 20/4
Tudo com você! Hein? Claro, ariano, não
depende só de você. Mas sua vontade forte,
sua disposição aberta, seu calor e sua notável
capacidade de persuasão, associadas à

determinação, podem fazer a história seguir o
curso que você deseja. NãO pense demais,
fique presente no momento. Consulte o oráculo
do coração, 'sua alma guiará seus passos,

,

,

Câncer 21/6 a' 21/7.
Apesar de algumas peças que a vida tem lhe

pregado, você aprendeu a vencer as flutuações
e inseguranças com um belo jogo de cintura,

Ninguém consegue agradar a todos o tempo
todo, isso você já sabe. E parece também que
finalmente desistiu de falar com as paredes.
Agora é só tocar o barco e confiar em seu

potencial para liderar a galera.

Libra 23/9 a 22/10
Pensar o caminho é muito mais inquietante do

que o caminho em si. Tudo flui melhor quando
você se movimenta. A dualidade do

pensamento pode dividir, multiplicar em mil
'espelhos, iludir. Cruze o portal, siga o seu .

feeling. Conectado com seu propósito, a vida
acontece, Difícil às vezes é saber o que você .:

realmente deseja, não é, balancinha?

Capricórnio 22/2, a 21/1
Quer ser canonizado? Não? Então pare de se

economizar e se sacrificar. Nem tanto ao céu,
nem tanto à terra. Ficar atrás dos muros que
você criou pra se proteger vai poupá-lo de
muitos incõmodos, por certo, mas das grandes
aventuras também, Você não. quer nem luxo,

•

nem lixo, como diz aquela canção". Seguir
seus desejos não é nenhum pecado.

• •
•

Touro 21/4 a 20/5
Se todas as respostas estivessem reunidas em

uma enciclopédia universal, convenhamos, a

vida seria muitíssimo entediante. E nem mesmo

os taurinos, que têm lá o seu lado tradicional,
achariam legal. Dúvidas, incertezas, lncóqnitas
e mistérios ... Estes sim são verbetes

interessantes, que sacodem, despertam,
instigam e movem.

Leão 22/7 a 22/8
Alma que se eleva, pensamento que se exalta,

,

corpo que se expande na dança do Sol de cada
dia. A existência, por si só, extasiante. Inteiro,
atento e presente no momento. Na música das
esferas, você completa mais um ciclo. Um

tempo vai, outro vem. Sua energia se renova e

você renasce em outra qualidade. Ah, como é
boa a vida!

Escorpião 23/10 a 21/11" .;

Você quer mais, bem mais. E não se trata da

quantidade, porque você já está cheio de ,

: ..

muitas coisas. Justamente por isso você quer
'

. ..

mais, quer qualidade e também intensidade. '.

Chega de noites insones, de andanças sem fim,
de beijos de todos os gostos em que só o que
fica é um travo amargo na boca. Você quer .

mais, não quer?

•

Aquário 21/1 a 18/2
•

A sexta-feira convida ao social, ao romance e à
•

diversão. Chega de ficar de molho, está mais
do que na hora de sair do aquário. E não ponha

. desculpa no frio, que a coisa vai estar quente lá
fora. Ponha o pé na rua e cabeças virarão na

sua, direção. Seu charme balança corações.
. Paqueras, sorrisos inesperados". Você não
'acha isso legal?

•

•

, .

Pehes 19/2 a 19/3Gêmeos 21/5 a 20/6
É isso aí, Gêmeos! Como dizia o Velho
Guerreiro, quem não se comunica se trumbica.
Conversar, debater, subir no banquinho para
defender pontos de vista, tudo é válido se a

compreensão não é pequena. Com as palavras
certas na ponta da língua, até certas barreiras e

limitações podem ser superadas. Melhor
argumento que esse, só dois destes,

Virgeltl23/8 a 22/9 Sagitário 22/11 a 21/12
,

Meio deslocado, assim-assado? Resista à Uau, que brilho é esse? Hummm, é você
tentação de se emburacar. Como virginiano, mesmo, ó fil�o de Júpiter, irradiando luz e

você é um modelo de eficiência e organização calor. Sagitarianos precisam estar sempre
(ou deveria ser). Organize-se, pois. Mas não . apaíxonades, romanceando e flertando com

aplique toda a sua energia no trabalho, dê alguém ou alguma coisa. Aproveite que hoje o

também uma arrumada no departamento dos mundo está mais cor-de-rosa e aumente o

amores. Um rolê por aí e a companhia de grau de suas lentes pra ver mais de pertinho o

amigos pode põr tuce nos lugares... seu alvo,
..
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Bzzz, bzzz.. Peixes elétricos em curtos-
,

,
circuitos? Isso não é agradável pra ninguém:
Calma, baixe a rotação e procure entender que
raios estará acontecendo. Sexta-feira, estresse :
acumulado batendo." Pegue leve, a barbada

pra hoje é. agradar e se agra,dar. Coloque flores
em casa, encha a geladeira e comece o fim de,

. .

semana mais cedo. '

.
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DIA DO CHOCOLEITE
Distribuição gratuita de Chocoleite para todos

os visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto,

2B I SI:XTA-FEIRA, 4 de agosto de 2006

•

•

,

•

",. Pelo Estado"
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SANGUESSUGAS: MAIS UM SENADOR
�.
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Campanha
em se

esquenta
pelo Sul

O.CORREIO DO POV

•

�------------------------------------,'
,

,

A menor guitarra do mundo que pode ser tocada

•

A campanha eleitoral em SC, ainda que morna nas ruas, começa a

ganhar calql" a partir do Sul do Estado. Entre as lideranças pollticas, aliás,
a disputa ,está em plena ebulição na região, Se a geografia das principais
candidaturas ao governo não explica o fenõmeno - apenas Manoel Dias
(PDT) é da área, natural de Içara, já que Amin e Luiz Henrique são da

,

Grande Florianópolis, o último com base no Norte, e Fritsch é do Oeste a

resposta pode estar na atual ocupação de poder. De um lado, há o

governador Eduardo Moreira, ex-prefeito de Crlciúrna, cujo staff monitora
sistematicamente o desenvolvimento de pesquisas de intenção de voto na

região, a partir de realizações como centro de eventos, anel viário e

pavimentações urbanas. E de outro, há o empenho do PT em rubricar os
investimentos do governo federal, como nas obras de duplicação da BR-
101. E ainda tem Amin correndo pela beirada.
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Lideranças
políticas tentam

rubricar investimentos
feitos na região

AGÊNCIA ESTADO
,

..... ,'
�,

,

� Segundo o presidente da comissão, Antonio
Carlos Biscaia (PT-RJ), relato é suficiente para
abrir processo de cassação de "um elevado
número de parlamentares"

•

,

o'
_,].

DIMAS DE FREITASIA GAZETA
,.,

,

mais três senadores: Ney Suassuna
(PMDB-PB), Serys Slhessarenko
(PT-MT) eMagnoMalta (PL-ES).
Todos já negaram envolvimento
com a máfia'das ambulâncias e

apresentaram defesa à CPI,Em

depoimento àCPI, V.edoin afirmou
acreditar que os senadores tinham

conhecimento de que suas

emendas estavam sendo usadas no

esquema.

,ú, Sanguessugas
o termo pegou. Em
entrevista coletiva,
o prefeito de
Canoinhas,
Leoberto Weinert

(PMDB), assim ,

classiflcou os

vereadores aliados
Célio GalesKi
(PSDB) e Bene
Carvalho (PMDB).
O prefeito contou

, que ambos

ameaçaram não
votar projetos de

urgência, já que ele
decidira não fazer

convocação extra

MAIS GENTE
Em depoimento à CPI dos

Sanguessugas, o empresário
ampliou ontem as acusações
contra 92 parlamentares já citados
no esquema, acrescentou provas
contra outros que receberam

propina em dinheiro e citou dois
novos deputados como

participantes da máfia das
ambulâncias. Os dois novos

'

parlamentares citados não

estavam nas listas já em posse da
CPI e deverão ser notificados após
a divulgação do ptimeiro relatório
da comissão, prevista para a

BRASÍLIA - O vice-presidente'
daCPI dos Sanguessugas, deputado
Raul [ungmann (PPS-PE.), disse
que o empresário Luiz Antônio
Trevisan Vedoin afirmou em seu '

depoimento ontem que existe um

quarto senador envolvido com o
.

esquema de compra superfaturada
de ambulâncias. Vedoin é sócio da

,
j"'.� ,

-

Planam, empresa suspeita de
liderar a quadrilha responsável
pela compra irregular de
ambulâncias com 'recursos do
Orçamento da União. No

entanto, [ungrnann disse que
Vedoin não revelou o nome desse

,

quarto senador. Para - os

integrantes da CPI, Vedoin pode
estar querendo proteger o nome

de parlamentares que ainda
devem dinheiro para a Planam.
No depoimento, prestado ontem
para a CPI na sede da Polícia
Federal em Brasília, o empresário
disse que esse quarto senador'

conseguiu a liberação de R$ 20
milhões em recursos extra

orçamentários para compra de
ambulâncias. Além do misterioso

quarto nome, Vedoin havia
envolvido no esquema o nome de

, , ,

proxuna semana, Juntamente com
outros dois cuja participação foi
descoberta nesta semana -

j
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..

____� .' ""
..

\'" 4"'
,

Dois momentos. Dia 18 de junho, Shirlei dos Passos Cabral reuniu em
..

sua casa, no Bairro Serra Alta, em São Bento do Sul, mais de uma

dezena de pessdas para lançar um núcleo do PSOL no município. Dia 2
de eçosto, foi detida provisoriamente pela Polícia Federal acusada de
pertencer à quadrilha que praticava crimes pela Internet. O presidente da
Executiva Estadual do partido; Aderbal João Rosa Filho, o Deba, explica
que Shirlei não tem qualquer ligação orgânica com o partido, já que não
teria sido abonada a ficha dê filiação, dela, O TRE ainda não atualizou as

filiações de junho, "Foi um ato isolado patrocinado por dois integrantes
da direção na época, mas que, inclusive, já estão afastados ", disse, ,

Quanto as denúncias, acrescenta, deverão ser investigadas pela POlícia,
mas "não contam com envotvtmento nem com o beneplácito do
partido ", ressalvou.

•

r ,f• •

,

.

"I�,

,

:, " i
,...:� ;
!_l .•

i, ,

'l' I •

para economizar,

Facilidade
Santa Catarina terá
451 urnas coin

. ,

software e fone de
ouvido próprios
para o uso de
eleitores cegos.
Além disso, todas
as urnas têm

informações em .

braile.

);>- Educação. O candidato do PDT ao governo de SC, Manoel Dias,
visitou ontem a sede da ADI/SC (Associação Diários do Interior) e a

Central de Notícias Regionais, Maneca disse 'estar impressionado com o
.

desenvolvimento das indústrias' tecnológicas no Estado que já empregam
e geram mais renda do que o turismo. Exemplos como este, na avaliação
do trabalhista, reforçam a necessídade absoluta de priorizar a educação.

,-
, !

,

,

• CURIOSIDADES MUSICAIS

). Prêmio fiscal. O candidato Esperidião Amin reuniu-se ontem com

empresários do setor moveleiro do Norte do Estado, Prometeu, se eleito,
criar incentivos fiscais para quem exportar produto com valor agregado e

retomar projeto de financiamento da construção de estradas de ferro para
escoamento até os portos. Recebeu apoio do presidente da Associação
Comercial e Industrial de São Bento, Uwe Stoertz, e em, Rio Negrinho, de
empresários ligados ao PFL. '

Na moita
Para o deputado .

Altair Guidi, o
compromisso dele
é reeleger-se,
Reeleger Luiz
Henrique já seria

compromisso do

partido dele, o PPS.
De qualquer modo,
o adversário

,

histórico do PMDB
em Crícíúma tem

comparecido em

todos os atos de

governo na região.
ANA CRISTI�A COSTA LIMA, vice-presidente do Conselho Regional de
Psicologia de SC

• ,
-

-

fI' '

,
1;
"

•

[;" tf:'J'

"�I ,
J

li
s

;.), ,
"

• .,J

I
<.'
" �

•

,

EU VOTO
ti Pela garantia dos Direitos Humanos, pela eqüidade - oferecer mais a

quem mais precisa - e peio direito à diversidade. Pelo amplo
financiamento de políticas sociais com a participação das
comunidades," ,

.

Pesquisadores da Universidade Cornell (Estados Unidos)
construíram a menor guitarra do mundo, a nanoguitarra, mais
ou menos do tamanho de um glóbulo vermelho, com o intuito

de demonstrar as possibilidades de fabricação de peças'
mecânicas minúsculas

f" _
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E aí...
o primeiro dos sites de candidatos ao governo a entrar em operação - desde ontem - é o

lulzhenrtquedasllveiratõ.can.bt Os demais ainda não aterrissaram no mundo virtual. Aliás, capaz de

chegarem antes os programas de tevê do que esta ferramenta que é mais simples e barata,

Para poderser tocada, exige um microscópio para ser vista.

Suas cordas são feitas de silício', medindo cerca de 12

micrômetros de comprimento e com uma seção transversal de
150 por 200 nanôrnetros. Estas nanocordas vibram em

freqüências 17 oitavas mais altas, do que as cordas de uma
, ,

guitarra normal, algo como 130 vezes mais alto.E claro que o

aparato não produz boa música. Na verdade, aos ouvidos
humanos, ela não produz música nenhuma: os pesquisadores

,

utilizaram um equipamento eletrônico específico para detectar
as vibrações e convertê-las em sons audíveis. Como tocar algo
tão pequeno? Utilizando feixes de raios laser.

l- .
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ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇAO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO, KARINA
'MANARIM/CRICIÚMA, LUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO SUL: PATRíCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS E
SONIA GIARETTNCHAPECÓ., >

, ..

Associação dos Diários do Intenor - ADI/SC cOlunaadi@cnrsc.com.br ,

� ,�

ADRIANA BAlDISSAREtll COM COI.ABORACÃO FERNANDO BOND, MARCO AUREI.IO GOMES E PATRICIA
, GOMESIFLOlUANÓPOl.lS '

Assoçlados: AGazeta· Blguaçu em Foco - Correio do
Povo - Correio Lageano - Correio do Sul - Destaque
Catarinense • Diário da Cidade· Diário da Manha - Dlério
do Iguaçu· Diário O Tempo. Folha daCidade· Jornal da
Manha· Jornal O Igueasu'Munlçiplo Dle-a-dia· Notlsul.
O AUêntico • O Perfil Diário· O Yele • Sul Brasil· Tribuna
do Die • Tribuna Calannense • Vóz Regional

.Até a próxima!

se
Associação des Diários do Interior

.

,

Philemon Rodrigues (PTB-P� � c

Salvador Zimbaldi (PSB-SP), ()
empresário apresentou aind� �
nome de testemunhas que podén,
comprovar que parlamentare
receberam dinheiro vivo corn ,

pagamento de propina, Com ,
,
,

não havia comprovante deste ,

,

depósitos, a CPI consideraw
difícil punir estes cOngressistas,.

-

CASSAÇOES
O depoimento de sete hora ,

'

,

do sócio da Planam Luiz Antôm
Trevisan Vedoin à CPI do"

Sanguessugas será suficiente, di '

acordo com o presídente di ,

comissão, Antonio Carlos Bisca� .

(PT-RJ), para abrir processo di �'

cassação de "um elevado número '

de parlamentares", O primein';
relatório daCPI será apresentado (

na próxima semana e dev �

recomendar a abertura de process':
de cassação contra um númen ':'

ainda incerto de deputados ( :

senadores. O depoimento dest � ,

quinta-feira comprometeu i t

situação dos senadore�-
envolvidos Ney Suassun!ll",
(PMDB-PB), Serys Slhessarenh '_

(PT-MT) e Magno Malta (PL
ES) -, confirmou as evidências qu ::.

existiam contra parte do i.'

parlamentares e referendou a�'

acusações contra deputados qUI.
'

poderiam escapar por falta di

provas,
, . '

Ii?/ilI;!fE1iI r1JIJ

guitarra e

,�.
violão

,

,

Eduardo
Fone: 3370·6088 • 9104·4565
eduthelema@hotmail,com

Por Eduardo Alves, sonoplasta da peça infantil"Q Patinho Feio" do Grupo Gats e professor
particular de violão e guitarra em Jaraguá do Sul e Guaramlrim, Fone: 3370·6088,

,

,

,
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� O CORREIO DO POVO
�

,

• BREVES

� NOS EUA,
•

�Calor
A demanda por energia
atingiu novos recordes no

leste dos Estados Unidos em
.

j meio a uma onda de calor e

umidaée que não dava sinais
de trégua.O Serviço Nacional
de Meteorologia dos EUA
emitiu alerta de altas

. temperaturas para os

habitantes de uma ampla
área que se estende de
Massachusetts à Carolina do
Sul e partes de
Oklahoma.Desde domingo,

, autoridades locais
confirmaram' que mais 13
pessoas morreram por causa
dos efeitos do calor e

suspeita-se que mais sete
mortes tenham sido

provocadas pelas altas
temperaturas.
A mesma onda de calor foi

responsabilizada por mais de
160 mortes ocorridas na

Califórnia, na costa oeste dos
EUA, na semana passada.

,
,

•

'.

'.
" NA FRANÇA

�Calor
A onda de calor matou 112

pessoas na França nas

últimas quatro semanas,
informou ontem o Instituto de

Vigilância Sanitária através
de um comunicado. As

temperaturas chegaram a até
400C.Dos mortos, 66 eram

'

idosos de pelo menos 75
anos, enquanto outros 26
tinham menos de 75 anos,
más sofriam de diferentes

•

doenças, como diabetes,
obesidade ou câncer.Além

. disso, desde o início da onda
de calor, em 7 de julho, 12

pessoas morreram no local
de trabalho, quatro enquanto
praticavam esportes, três que
não tinham domicílio fixo e

uma criança de 15 meses.A
nota do instituto afirma que a

onda de calor terminou na
.

quarta-teíra.
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NA ITALIA

�Petróleo ,

O grupo italiano de
hidrocarbonetos ENI informou
ontem a descoberta de um

poço de gás no golfo do
México, 195 quilômetros a

sudeste da cidade americana
. de Nova Orleans.A empresa
afirma em comunicado que o

· poço foi perfurado a uma

profundeza total de 3.. 900
metros e fica no chamado
bloco Mississipi Canyon 546,
do qual tem uma participação
de 50%, enquanto a

canadense Nexen Petroleum
possui os outros 50%.A .

, companhia italiana
acrescenta que iniciou a

produção petrolffera na jazida
Allegheny South, a 260
quilômetros de Nova Orleans,
com um resultado de quase
3,000 barris diários,

•

\

•

IARAGUÁ 00 SUL - se- PARQUE MUNrCIPAI. liE EVOOOS

•

CRISE NO ORIENTE MÉDIO: MAIS UM DIA DE CONFRONTO

,

AGÊNCIA ESTADO

� Cerca de 2.000 brasileiros já abandonaram a

zona de conflito
AE/FILIPE ARAÚJO

Emoção e alívio na chegada de brasileiros vindos do Líbano

LÍBANO - O grupo terrorista

libanês Hizbollah anunciou

ontem que dará continuidade à

luta contra Israel enquanto.
soldados israelenses

. , .

permanecerem eln terntorio

libanês. Após 22 dias de
conflito, o saldo da violência já
chega a quase mil -900 no

Líbano e 63 em Isarel .
"Declarar um cessar-fogo não

será uma preocupação do povo
do Líbano enquanto houver

algum soldado israelense em

solo libanês -rnesmo que tenha
invadido apenas um metro",
disse Hussein Rahal, porta-voz
do grupo.

Logo após a declaração,
transmitida pela rede de TV de

língua árabe Al Jazira, do Qatar,
Israel informou a morte de dois
soldados israelenses, atingidos
por um foguete do Hizbollah em
Farajin, sul do Líbano. Outros
dois soldados ficaram feridos.

Foguetes lançados contra o

norte de Israel também

mataram seis civis

israelenses.Em confrontos na

manhã de quinta-feira, forças
israelenses disseram termatado

quatro membros do Hizbollah

que estavam armados. Eles
também teriam desarmado dois

foguetes e destruído um

depósito de ·armas do grupo.
A atual onda de violência foi
desencadeada com o seqüestro
de dois soldados israelenses
levado a cabo no último dia 12

pelo Hízbollah. A ação deixou
ainda oitos soldados israelenses
e dois membros do Hizbollah
mortos. Desde então, Israel
ataca o Líbano por ar, terra e

mar.

BAIXAS
Só no Líbano, 900 pessoas

morreram [26 soldados, 43
membros do Hizbollah e mais

de 800 civis], há cerca de 3.000
feridos e 1 milhão de pessoas
tiveram de deixar suas casas. O
anúncio do número de baixas

foi feito pelo premiê libanês,
Fouad Siniora. Em Israel,
confrontos e foguetes do
Hizbollah mataram 63 (39
soldados e 24 civis).

Entre as vítimas no Líbano,
� .

um terço sao crianças com

menos de 12 anos de idade.
Cidades inteiras no sul do país

.
,

foram destruídas por
.

'

bombardeios aéreos de Israel.
Várias regiões também carecem

de água, luz e telefone.

CHEGADA
Pousou no aeroporto

internacional de Guarulhos

(SP) às 9hS8 de ontem mais um

vôo da missão humanitária

organizada pelo Ministério das

Relações Exteriores para trazer

brasileiros que há três semanas

estão fugindo do confronto
armado deflagrado entre o

grupo terrorista libanês
Hizbollah e o Exército de Israel.
O vôo havia pousado às Sh40
no aeroporto internacional dos

Guararapes, em Recife (PE). A
bordo da aeronave da Força
Aérea Brasileira (FAB) que saiu
ontem à noite da cidade turca

de Adana, havia 150

passageiros. Desta vez nenhum
,

deles desembarcou em Recife. A

permanência de pouco mais de .

•

uma hora e meia em solo
pernambucano foi apenas para

procedimentos de
reabastecimento e limpeza da
aeronave.

,

As 7h10 o avião da FAB
.

decolou levando o grupo de
brasileiro para o aeroporto

,

Guarulhos. E o oitavo vôo que
traz brasileiros que deixam a

região de conflito.Informações
do Itamaraty dão conta de que
cerca de 2.000 cidadãos do '

•

Brasil já abandonaram a zona de
conflito no Oriente Médio.

Astronautas realizam caminhada espacial
WASHINGTON- Um astro

nauta americano e um alemão
aventuram-se do lado de fora da

Estação Espacial Internacional
(ISS) ontem, para realizar serviços
de fotógrafo, encanador ,e
eletricista. A caminhada espacial,
a 69ª para construção da ISS, é

importante para lançar as bases da
expansão da base orbital, que
deverá ocorrer com 10 missões

previstas para o próximo ano, de
acordo com Kirk Shireman, vice-

gerente do programa da Estação
Espacial na Nasa. Assim que os

astronautas deixaram a ISS, o

alemão Thomas Reiter tomou-se
o primeiro caminhante espacial a
usar uma bandeira alemã num

traje espacial americano. Reiter já
esteve no espaço duas vezes

anteriormente, ambas usando
trajes russos, do lado de fora da

estação Mír, O americano Jeff
Williall1s também realiza sua

terceira caminhada espacial,

1 \

Enquanto Reiter e Williams
estiverem do lado de fora da ISS, o
russo Pavel Vinogradov
perrnaneceu no interiorda estação
para ajudar no controle das

atividades, marcando a prirneira
vez em que ,a tripulação da ISS
funciona com três integrantes
desde o desastre do ônibus espacial
Columbia, em 2003, Entre 2003 e

,

ontem, todas as caminhadas
espaciais realizadas haviam
deixado o interior da ISS deserto,

,
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
"

Parte da renda da bilheteria da EXPO 2006 sera

revertida em prol da refonna do prédio da AMA -

Associação de Amigos do Autista.

I

•

BAGDÁ. Uma bomba presa a

uma motocicleta explodiu no

centro da capital ontem,matando
ao menos 12 pessoas. Outras 29
ficaram feridas, segundo a polícia.
Em outras partes do país ao menos
13 pessoas foram encontradas

,

mortas.O ataque próximo à rua

Rashid, centro comercial,
aparentemente tinha como alvo
vendedores de frutas e vegetais, e
estabelecimentos comerciais, de
acordo com o tenente da 'polícia
Ahmed Mohamed ali. O policial
disse que a bomba estava em uma

moto estacionada.
A motocicleta se desfez em

pedaços. Uma mistura de óleo e

sangue criaram poças no chão,
com pêssegos e outras frutas

espalhadas pela rua. As caixas de
.

papelão que continham as frutas

foram lançadas para todos os lados.

1

Ummotorista de taxi afirmou
ter visto a motocicleta
explodindo e atingindo um

vendedor de vegetais e duas lojas
de dois irmãos, que vendiam chá
e cigarros. "Vi uma mulher .

queimando", disse o homem, que
abandonou o local sem se

ídenrifícat O ataque aconteceu
enquanto oministro dasRelações
Exteriores doJapão, TaraAso, fazia
uma visita-surpresa a Bagdá. Em
uma coletiva de imprensa ele
anunciou que o]apão irá fazer um
empréstimo de US$ 29 milhões

para a reconstrução do lraque. A
reconstrução da economia

iraquiana tem sido dificultada pela
violência contínua. A principal
causa dos atentados' a bomba,
•• •• •

tiroteios, sequestros e assassinates
é a divisão dos iraquianos entre

xiitas e sunitas.

.

Civis e soldados perdem a vida
KANDAHAR/AFEGANISTÃO

Quatro soldados da Organização
. do Tratado do Atlântico Norte

"(Otan) morreram e dez ficaram
feridos em emboscadas

promovidas por rebeldes na

província de Kandahar, no sul do
Afeganistão. Em outro ponto de
Kandahar, a explosão de um

carro-bornba em ummercado no
sul do Afeganistão provocou a

morte de pelo menos 21 pessoas
ontem, informou o governo
local. Treze pessoas também
ficaram feridas no atentado

perpetrado contra um mercado
estabelecido no distrito de

Panjawyi, na província de
Kandahar. Uma pàtrulha da
Otan encontrava-Se perto do
mercado atacado. O carro-

, bomba era conduzido por um

militante suicida, disse o

ministro de Interior do

Afeganistão, Yousef Stanezai.
Não estava claro se o ministro

afegão incluiu o extremista
entre as 21 pessoas mortas. De
acordo' com ele, há diversas

. , .

crianças entre as vitimas.

Las Vegas tenta derrubar proibição
de alimentar moradores de rua

LAS, VEGAS - Ativistas
entraram com processo judicial
para derrubar uma nova lei

municipal que proíbe distribuir
alimentos para moradores de rua

em parques de Las Vegas.
Esta lei viola a liberdade de

expressão, a liberdade de reunião
e outros direitos, diz o processo

judicial federal protocolado na

quarta-feira pela ACLU -

American Civil Liberties Union

(União Americana em Favor das
Liberdades Civis) de Nevada .

A ação judicial foi impetrada em

nome de cinco ativistas e da
divisão local da Food Not Bombs
(Alimentos e Não Bombas), uma
organização nacional que descreve

seu objetivo como "compartilhar
alimentos vegetarianos com

pessoas famintas e protestar
contra a' guerra e a pobreza" .
O grupo e seus membros servem

regularmente refeições para
moradores de rua nll;m parque de
Las Vegas, o que enfureceu os

vizinhos e desencadeou o debate

que levou àmedida, aprovada em
19 de julho.O decreto proíbe
"fornecer alimentos ou refeições
aos indigentes gratuitamente ou

por um valor nominal" em

parques da cidade e define

indigente como uma pessoa a

quem uma pessoa razoavelmente
comum acreditaria ter direito à

assistência pública do condado.

,
COMUNICADO

A EMPRESA RESIVALE LTDA, torna público que
requereú à Fundação do Meio Ambiente - FATMA
Coordenadoria Regioal do Norte, a Obtenção de Licença
LAI, com Atividade de "PRODUÇÃO DE BIODIESEL" na
unidade industriallocalizada à Rua Erich Forehner, N° 951,
Bairro Schroeder I, Municipio de Schroeder, Estado de Santa
Catarina,

J
I
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3-Aconteceu no dia 22/07 a Festa Julina do
Centro de EducaqAo Infantil Ooru)lnl'la. " 118
,prlnoellnhlll 811nal I Alina marcaram
pfêlllnql IflpllClll1

4-0 fofinho Guilherme Peilis para
follcldade d08 pIlI Wanderlei e Ales8andra
complDtou 2 anlnhol dill 02

5-Palsando pra delKar alegria na ooluna,
aandr. H,lena Brandenburg filha de

, Sandro elronda qUI! compilltou 2 IInl"[108
no á�lmo dla31/07

,

8-Enfeitando a coluna, Gustavo K. da Silva
filho de leda e Fabiano. "A madrinha Rala e

os avós Altamir e Dorac! te amam multo'" .

,

9·No próxlmo dia 08, a gatinha Ana
Karolina Balsanel!1 completa 5 aninhas.
Quem deseja multas felicidades e manda
um super beijo são seus pais Claudio e

Inês e seus avós Wilson e Ursula

1 O-Ontem fui um sonho e hoje sou realida
de, estou completando meu 10 aninho no

dia 08, Me chamo Glovana C. Hornburg
Plnl, para a alegria dos pais Claudio e
Luciana e dos avós Ronaldo e Ana

•

•

o nDSSO neg6cio é fazer a alegria do seu filho
Parabéns aos aniversariantes do mês de Julhd'

que comemoraram no buffet O Recanto das Festas
-

Thayssa V, Koroll ..
29/07/06 • 10 aninho

,

,

,
,

,
-

'

,

Gabriela L. Mokwa •

01/07/06 -10 anos

,

Ana Paula O. Paganelli
.

·02107/06· 11 anos

,

Isabella a, Fallgatter •
08/07/06 • 2 anos

•

'�'
•

\ :Ii

Eduardo Schmidt·
09/07/06 .

Mauri Rank Neto·
09/07/06

Juliana Duarte·
29/07/06

,

,

,
,

."

,

, '
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1-A mamãe Schirlei manda um beijão pro,

seu bombonzinho, o filhote Gabriel que ela
amamuito•

,

•

"

2-A gatinha RobertaMendonça filha de
Nllma e Márcio aniversarioU no Oltimo dia

,

24/07. Quem deseja felicidades são os
pais, tios e tias

j

I

•

1·Completa 13 anos hoje a lovem Ana
Lufza, fllha do casal Nliza c Paulo Vllhena
que, Junto com !l1l1I1J familiares ti amIgos
desejam um feliz Il abençoadO aniversário

6-0s avós José e Marla homenageiam a
netlrfha Thavna por !ltJU!! 8 anos

•
,

;,'
,

,
.

11- Corri orgulho os pais, avós, tios e tias
homenageiam o fofinho André lennert
Bolng que no próximo dia 06 completa 9
meses

.'

,

/

12.-Felicidades para gatinha Julia Helena
Moeller que completa 3 aninhos neste
sábado.Parabéns dos pais Andrea e Silvio
e irmãos

No último dia 15/07 a Kikar Auto Center
realizou mais um Pit Stop em frente a

Praça Ângelo Píazeira:

No local técnicos fizeram inspeção dos
veículos destacando sempre a importância

da manutenção na segurança .

Na ocasião foram dístríbuídas diversas
guloseimas para as crianças bem como

diversão garantida também com a

Turma do Miguelito.
Klkar Auto Centerl Jaraguá comemorou
130 anos mas quem d�u o presente para

toda a comunidade foi a Klkarl

Nossos especiais agradeclmos a todos
os apoiadore. do evento:

COFAP

Mastra EScapamentos
Fundação Cultural

I

,
I

,

Jornal Correio do Povo

Studio FM

Bebidas New Sui

Agropecuária Real

I

. .
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