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I GUARAMIRIM
,

Bate-boca e

acusa1;ões
entre vereadores
marca sessão

A última sessão da Câmara
,

de Vereadores de
Guaramirim foi marcada

pelo bate-boca envolvendo
o petista Evaldo João
',unckes e o líder de
governo, Luiz Antônio
Chiodini. Junkes acusou o

prefeito Mário Sérgio Peixer
de condicionar a liberação
de escrituras de lotes para,
moradores da.Vila Amizade
ao apoio à candidatura do
vereador Maurício Peixer

(PSDB), irmão do prefeito,
que disputa uma das vagas
na Assembléia.Em troca,
Chiodini avisou que o

....

petista será processado por
Peixer.

,

'!/ I LIGA FUTSAL
I

• '

Malwee tem

jogo decisivo"
hoje no Sesi

,

A partida de logo mais, às
15h30, contra o John Deere
é uma verdadeira decisão

para equipe da Malwee na

segunda fase da Liga
Nacional. O lema é vencer,
ou-vencer,

'---------------------
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,8 I BRASILEIRAO

.Paulo Almeida
'estréia contra

,

o Atlético
Paranaonse

2106-2200

Unimed: Seu Plano, Sua Vida
,--------------------
,
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www.unimed.com.br
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JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.452. R$ 1,50

,

Jaraguaense relata
dias no Zimbabwe

Maoonna faz doação e pede
ajuda para Bill Clinton

"
\

51 NUMEROS: VENDAS CAIRAM CERCA DE 60%, SEGUNDO, ESTI'MATIVA

• •

,

•

Em Jaraguá do Sul, empresas têxteis que cessaram as exportações para o país do Oriente Médio estão
disponibilizando no mercado interno os produtos que não embarcaram.
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61 FLAGRA: PROSTITUIÇAO A LUZ DO ,DIA EM LOCAIS PUBLICOS
PIERD RAGAllI DE FREITAS
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Desde as primeiras horas da manhã, até o final da tarde as garotas de programa estão em pontos estratégicos a procura'
,

de clientela na região. Em vias públicas, principalmente, no trecho sem residências, que margeia o rio Itapocu, até o

viaduto antes do posto Marcolla a situação é constante.

•
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3B I ELEIÇAO 2006

CNI/Ibope
,

divulga nova,

pesquisa para
presidente

,

r

,

, Com 44% dos votos, Lula
seria reeleito no primeiro

,

turno.

,

,
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3C I EDUCAÇAO

Sistema Acafe
revela perfil do
vestibulando
no Estado -

28 IINVERNO
,

Aumenta
incidência de

doenças
respiratórias
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18 I BREITHAUPT ,
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Inaugurado
,

novo
.-

"

supermercado
na cidade

,
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Dia de sol e nebulosidade variada
, , '.

com pancadas, isoladas de chuva
'" ,
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� Indicação 1

\

'"o vê�ador, ,Luís Ant6niQ Chiodini (PP), o o vereador Osnl Bylaarct
.• '�' •• � ,," 'N '

. mais votado nas u�lfTlas eleções em' (PMDB) apresentou
Gi:Jaraminm, é O convidado de hoje do

"

: indicação para seja
, programa Studio Atuaiidades Entrevistas.' refeita' reforma do prédio

.
' . ,.

Líder do governo na Câmara de, ,

'

..
" adquirido pela prefeitura

Guaramirim, ele vai'falar sobre o". . ·para instalação da
trabalho nó 'LegisJati�o,,' o Ex�cutiv0, a§� ",

•
secretaría de Educação e

últimas campanhas ele�oràis",s�as., : • ", Cultora. Segundo o

atividades no magistério, passagem .pela .. .peernedeblsta, o prédio,
secretaria de esportes, entre· oUiros,', ,.'." foi invadido por
assuntos. O programa é apreseritad() por "

'andarilhos e está
Albino Flores e Fabian.a·',M�c�ado e' vai,' : ", depredado, necessitando
ao ar das 7h30 às 8 horas, na Studio' FM. também de limpeza. A

(99.1). ' ". .

'

, .: indicação foi aprovada na

: .,' .sessão de quinta-feira.
"

Largada
o PMDB de Massaranduba dá hoje o

pontapé inicial na campanha 2006.
,

Segundo o presidente do diretório

municipal, vereador Sesar Tassi, o
partido começa oficialmente a

moblãzaçáo para eleger Luiz Henrique
gover.nador, Carlos Chiodini deputado'
estadual e Mauro Mariani federal. Os
candidatos à Assembléia e Câmara dos

Deputados estarão reunidos com

simpatizantes e filiados em um almoço
na Sociedade Atiradores a partir das
11 h30. "São esperadas cerca de
quinhentas pessoas.'

.

Indicação 2
A compra de

, ,

,implementos agrícolas
básicos, como arado e

grade, para equipar o

trator de pneus de

propriedade da prefeitura
foi a indicação
apresentada pelo
vereador Alcibaldo
Pereira Germann (PP).
Ele explica que os

implementos vão

possibilitar o atendimento
a pequenos produtores

. -

rurais que nao possuem
equíparnentcs para
preparo de pequenas
áreas de subsistência
familiar.

"
, . .

..
. "

Plenária
,

' . .

o deputado estagu<;I1 Francisco de Assis
, Nunes (PT); candidato à Câmara Federal,
realiza uma plenária no sábado, a partir

'

das 14 horas, em Jaraguá do Sul. No
auditório do Colégio São Luiz, o petista
vai fazer uma apresentação das suas

'bandeiras de campanha e uma avaliação
i go mandato de deputado. Na região,
.. Assis disputa a eleição em dobradinha

,

,

com o vereador de Guaramirim, Evaldo
João Junckes (PT), que concorre à

, Assembléia Legislativa.
,

'

Níver
Amanhã, o candidato do
PT ao governo do Estado
comemora seu

aniversário em Seara,
sua cidade natal.

, Completa 52 anos.

Depois de almoço, José
Fritsch segue para
Chapecó, onde foi morar
aos 12 anos e, 30 anos

depois, tornou-se prefeito.
Antes disso, já havia

disputado eleição, em

1994, quando se elegeu
deputado federal. Já em

2002 disputou eleição
para governador, depois
assumiu a Secretaria

, Especial de Aqüicultura e

Pesca.

,Incentivo
A prefeitura de Schroeder inaugura hoje a

Casa do, Agricu�or, que estará localizada
na rua Marechal Castelo branco, 2981,
próximo à agência dos Correios. A

•

intenção é contribuir para a permanência
do homem do campo agregando renda
ao orçamento das famílias de produtores
rurais. Dezesseis produtores participam
da inauguração da Casa, que estará
aberta aos sábados, a partir das 9
horas.

•

•

•

,
,

yP, .. ,'" merec. ",AIS comodidade
',�. �X inicial ao' ,'I

amento ortodôntico, todos os
. tos"t�O ealizados aqui mesmo na

,o,Mais, em_l "instalações, que além de

derna�ã2 bem I 'Iizadas, no centro da cidade.

���.��., rto . dis
CLíNICA DE ORTODONTIA
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ESPAÇO CASA-
Novidades em móveis, produtos de decoração,
etetroetetrõnícos, material para construção,

.. acabamentos, iluminação, equipamentos de
informática e outros itens que vão fazer. sucesso.

,
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NA MIRA: NA ÚLTIMA SESSÃO, PETISTA VOLTOU A CRITICAR O PREFEITO
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Os ·can.didà.tp,S 'tia�¢O!r!:lação Todos Por Toda Santa Catarina
'-'1,',', ", .

estarão em :Jaragu'á' 'do Sill na proxima segunda-feira. Luiz
, •. ",I· ,

. Henrique (f'.MDB:)i,leonel Pavan (PSDB) e Raimundo Colombo
I ' .

. .
, . " I .

. ,

I (PF�l:deyeilJ sersunír.com apoladores da aliança majoritária e
. I scncedern éritrevlsta coletíva à imprensa às 19 horas, na

. .
.'\. . .

Sociedade dos Canaricultores, próximo à Escola Alberto Bauer.

•

CAROLINA TOMASELLI

•
,

� Junckes acusou'
prefeito de exigir voto a

irmão candidato em troca
- ,

de escrituras de terreno

GUARAMIRIM - O líder de

governo, Luiz Antônio Chiodini

(PP), afirmou, na sessão de quinta
feira, que o vice-presidente da
Câmara de Vereadores de

Guaramirim, Evaldo João [unckes
(PI) , o Pupo, será processado pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL). Na reunião anterior, de

terça-feira, o petista, candidato a

deputado estadual, acusou o
•

prefeito de condicionar a

liberação de escrituras de lotes

para moradores da Vila Amizade
ao apoio à candidatura do vereador
Maurício Peixer (PSDB), irmão do
prefeito, que disputa uma das

vagas na Assembléia,
"Foi feito um carreteiro no

bairro e o prefeito disse que se' não '

votarem no.Maurício, não vai sair
. a escritura dos lotes. Não vou•

permitir coronelismo, ameaças e

coação", afirmou o petista na

tribuna daCâmara. Já na sessão de

quinta-feira, o vereador voltou a

criticar o prefeito, por conta de

I

•

-

,
,

,

CESAR JUNKES

líder de governo, saiu em defesa da

administração municipal,
afirmando que, a competência
sobre os medicamentos não é só

.
'

do município, mas também dos

governos estadual e federal. "O
senhor (Junckes) vai ser

processado por esta questão daVila
Amizade", completou o vereador,

,

que de imediato foi rebatido pelo
petista. "Tomara que ele me

processe, e torriara que'ganhe uma,
porque até agora não ganhou.
Foram cinco processos", provocou
[unckes, que voltou a fazer

acusações contra o prefei , I

durante discussão de indicação d. f
autoria do vereador Alcibal�, I
Germann (PP), para compra J _,

I
,

'

implernentos agrícolas P'l�J'
equipar um trator de pneu � ,

'

prefeitura. "Na primeira eleiçãl. }

ele (Peixer) prometeu a patrul�,
agrícola, na eleição passad (

também, e nada. O prefeil.
mentiu para os agricultore "

mentiu para o povo", esbravejes ,

Com os ânimos acalmado .,'

seguiu-se a votação de outn.

i projetos, todos aprovados �I, !

primeiro turno, inclusive o � _.'

suplementação para compra o::
remédios. Os vereadorer
autorizaram também o repasse d � i

auxilio financeiro para G
,

Associação des Bananicultores�_;Guaramirim, no valor de 3 mil'
reais para custeio do pagarneru :'

do engenheiro agrônomo o, !
•

período de julho a dezembro desl',:
ano. Tambémfoiaprovadoprojet< ,

do Executivo para abertura d':l)
crédito suplementar, no valor, J
R$ 42mil, para compra de veíc �i

para a Secretaria de Agricultun �:
Em segundo turno, foi aprovado, '

para repasse de auxílio financesn
de R$ 2 mil para a Associação l'
Canoagem Bio Radical .

Irritado, líder de governo disse para vereador petista "se controlar"

projeto de lei para abertura de
crédito suplementar no valor -de

R$ 167, sobra do. orçamento de

2005, destinado a compra de
remédios, "A população está

pedindo remédio há sete meses e

agora, faltando dois meses para a

eleição, com o prefeito
trabalhando forte na campanha
do irmão, é estranho vir esta

suplementação. Isto é para a

campanha", acusou [unckes que,
no entanto, votou a favor do

projeto, aprovado em primeiro'
,

turno. Chiodini, na condição de
J

Direção do Lar da Criança faz relato dos frabalhos na Câmara
A presidente do Lar da

Criança "Marcos ValdirMoroso",
Amália Dequech, e a secretária
da entidade, Andréa Stanck,
ocuparam a tribuna da Câmara
de Vereadores de Guaramirim, na
quinta-feira, para fazer um relato
dos trabalhos. Segundo a

secretária, no local são atendidas
crianças e adolescentes em

situação de risco dos municípios
'

de Guaramirim, Corupá,
Massaranduba, Schroeder, que são

integrantes de um consórcio
formado em 1999. São

aproximadamente 14 crianças
que passam pelo albergue todos
os meses, vítimas de negligência,
abandono, violência tísica e

,psicológica, abuso sexual,
conflitos familiares, crianças sem
moradia e carência econômica.

Andréia explicou que a

preocupaçãomaior da entidade é

financeira, já que o valor mensal
.

repassado pelos governos federal

eestadual e das prefeituras cobre um banheiro e arnpliarnosr
apenas o pagamento dos estrutura", agradeceu a secretárir'
funcionários, faltando recursos Os vereadores foram
para investimentos e unânimes em dizer que é precío-
manutenção da entidade. "Nós uma mobilização dos munícípe:
temos que agradecer todos os dias para aumentar o valor do repas
as doações que estão sendo feitas mensal, e que o mesmo ser;[
pela comunidade para' a encaminhado diretameritet
manutenção do albergue, e temos Associação que administra o I1(J.

que agradecer a Câmara de da Criança, e não mais a Am�j1,
Vereadores pelo repasse de

,
<(Associação dos Municípios f:

recursos que permitiu fazer Vale do Itapocu), como acontes

algumas reformas. Construímos hoje.
,

,

lYIinistro confirma presença no Encontro dos Bombeiros Voluntários
JOINVILLE - O ministro do

Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, Patrus

Ananias, aceitou o convite do

deputado Dionei Walter da
Silva (PT) e da senadora Ideli
Salvatti (PT) e confirmou

presença na abertura do
, Encontro Nacionai dos
Bombeiros Voluntários, dia 18
de agosto, em Joinville. O

deputado intercedeu pela
presença do ministro. a pedido

da Abvesc (Associação dos
Bombeiros Voluntários do
Estado de Santa Catarina).

O convite foi entregue a

Patrus Ananias pela senadora
Ideli Salvatti, no dia 1.9 de julho,
juntamente com um ofício
assinado por ela e pelo
deputado Dionei, ressaltando a

importância da presença do
ministro no evento. A Abvesc
acredita que a participação de
um ministro de Estado vai dar

projeção ao trabalho realizado

pelos bombeiros voluntários na
área social.

O deputado Dionei acres
centa que a presença do
ministro do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome será
muito importante para a

divulgação do modelo de
bombeiro voluntário, que
serve de exemplo a todo o país,,

pela excelência dos serviços
prestados e pelo baixo custo

que representa ao Estado. :E?j'
também acredita que o enco"

tro pode abrir possibilidade �l,
convênio entre o gover/' I

federal e os bombeirr,
voluntários. A abertura (P .

Encon tro Nac.ional di!;'
Bombeiros Vo lunráriê
acontece dia 18, às 19 horr":
no Centro Diocesano �[,

•

Pastoral, ao lado da Unídai'
dos Bombeiros Voluntários J:,
Joinville ..

,
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COMÉRCIO EXTERIOR: APENAS U$ 2,2 MILHÕES FORAM DE se PARA o LíBANO EM 2005
, ,

,

•

, QAIANE ZANGHELINI DIVULGAÇAO

f)
,� Marisol comercializa
'no mercado interno

': peças infantis que
,

'

" João embarcaram
, j I, ,

,'; }ARAGUÁ DO SUL - Apesar

•
,cia distância, a indústria
-catarinense também já sente os

. efeitos da guerra entre Líbano
.t- e Israel. Com o porto libanês
, bombardeado, as exportações
, .de Santa Catarina para o Líbano

,
'

�' diminuíram 60% nos últimos
•

':' 30 dias, e os principais produtos
,:'"que' ,tiveram queda nas

,i exportações para � país são do
" ramo têxtil, como cama, mesa e

�; banho e manufaturados de
lí.rmalha e camisetas.

(), Em Jaraguá do Sul, empresas

Volume de vendas era pequeno, mas estava em fase de crescimento

calçados das marcas Lilica

Ripilica e Tigor T. Tigre. "Como
as exportações para o Líbano sâo

esporádicas e as peças não

precisam ser adaptadas, as

roupas sâo comercializadas ern
diversas regiões do país",

,

comenta o chefe de administra-:

ção de exportação, Fabiano
André Dalke. Para o presidente
,do Sin tex (Sindicato das
Indústrias de Fiação, Tecelagem
e do Vestiário de Blumenau) e

diretor da Hering, Ulrich Kuhn, ,

a situação do Líbano não chega
a ser preocupante para a

indústria têxtil catarinense, já
- ,

que as exportaçoes para o pais

representam menos de 1% do
total. No ano passado, Santa
Catarina exportou cerca U$ 300
milhões na área têxtil e apenas
U$ 2,2 milhões eram par;a o

Líbano, o equivalente a 0,70/0.
"Temos oito lojas Hering no

Líbano e todas estão abertas,

, .

(',textels que cessaram as

',:,exportações para o país do
( 1 Oriente Médio estão
c ;,disponibilizando no mercado
, .interno os produtos que não

,

• '.embarcaram. E o caso da
'r; Marisol, que tem sete lojas no

')1 Líbano e exporta peças infantis
I ncomc camisetas, calças, meias e

cil '

1

mas não há movimento. Uma

carga está parada em um contêi
ner na Europa, pois nenhum

. "

navio consegue entrar,

explicou. Segundo Kuhn, a

empresa previa exportar entre

U$ 400 mil e U$ 500 mil para o

Líbano nesse ano, mas deixará

,de embarcar aproximadamente
U$ 250mil em virtude da guerra.
A Hering exporta o equivalente
a: U$ 30 milhões por ano, o que
corresponde a 1,5% do total. "O
volume de exportação de Santa
Catarina para o Líbano ,é
proporcional ao tamanho do

país", compara.
De acordo com informações

da Fiesc (Federação das
Indústrias do Estado de Santa

Catarina), o volume de vendas
do Estado para o Líbano era

pequeno, mas vinha crescendo
até começarem' os bombar
deios. De janeiro a junho do ano
passado, foram exportados U$
1,58 milhões e cerca de 110

toneladas, enquanto no mesmo

período deste ano as vendas
foram de U$ 961 mil, o

equivalente a pouco mais de 60 '

toneladas.

Gasolina e álcool ainda mais caros a partir de outubro
,

}AR'AGuÁ 00 SUL - Abastecer

�'
o carro com álcool e gasolina

, poderá ficar ainda mais caro para.t;:l
o consumidor a partir de outubro.It-1 \ ,

A informação é do coordenador
I ) ,

, .do Getecol (Grupo de Trabalho
(' ,

"

Especialista em Combustíveis e
, '.
,

, Lubrificantes) da Secretaria de
I' ," .

, Estado da Fazenda, HuelintonI: J

.r [Willy Picker, que,' acredita no,
,e_"

aumento da alíquota do ICMS
1_ ") 1

, (Imposto Sobre Circulação de

�') Mercadorias e Serviços) sobre o
,-

álcool. Com isso, o litro do
combustível deverá ser reajustado

'":,--em aproximadamente 10%, o

equivalente a R$ 0,15.
"Se o consumo de álcool

hidratado com nota fiscal não
j' aumentar em Santa Catarina até

; I." o dia, 30 de setembro, a alíquota "

· I '

· '

passará de 18010 para 250/0, como
era até abril", ressalta. Ele
relembra que o governo do Estado
decretou a redução da alíquota até
o dia 30 de setembro de 2006 para
inibir a comercialização não

oficial de álcool.Mesmo assim, não
houve crescimento significativo
das vendas com nota fiscal. O

•

(misturado à gasolina) e do álcool
etílico hidratado cobrado pelas
usinas durante todo omês de julho,
e a entressafra da cana-de-açúcar
entre osmeses de outubro e janeiro.
Pickler afirma que é difícil prever
qualo preço que a gasolina poderá
atingir nesse período. Alguns
postos de' combustíveis de Santa
Catarina já estão cobrando mais

caro pelo litro da gasolina desde a

semana passada, e asmaiores altas
estão no norte do Estado: em

[oinville, o preço subiu 3,960/0,
passando para R$ 2,51.

Em Jaraguá do Sul, portanto, o
preço médio do litro da gasolina
está R$ 2,63 e do álcool, R$ 1,79,
sendo que o reajuste foi de 1,230/0,
entre os dias 23 e 29; até o dia 22, o
litro da gasolina estava, emmédia,

coordenador do Getecol não
descarta a possíbilidade de o

governo manter a alíquota até o

dia 31 de dezembro, mas ressalta

que a prorrogação do prazo só

acontecerá se as vendas de álcool
com nota fiscal forem mais

significativas.
Em relação à gasolina, a

tendência é que o litro fique mais

caro por dois motivos: o aumento
semanal do valor do álcool anidro

R$ 2,60, e agora está R$ 2,63. Em
parte do.Estado, a alta na gasolina
ainda não chegou, pois algumas,
companhias ainda estão

comercializando o estoque com o

preço antigo. Daiane Zanghelini

ICMS MANTIDO
A nova base de cálculo publicada no

Ato Cotepe/ICMS nO 51/06 (Comissão
Técnica Permanente do Imposto
sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e

Serviços), de 25 de julho de 2006,
mostra que o ICMS sobre o valor da
gasolina e do álcool não foi alterado.
Com isso, o imposto sobre o litro da
gasolina representa R$ 0,63 do valor
do produto e, sobre o álcool, R$ 0,31.
A queda do ICMS sobre esses

combustíveis vigorou a partir do dia
16 de julho, quando baixou R$ 0,02
sobre a gasolina e R$ 0,03 sobre o

álcool.

PAVILHÃO DAS ETNIAS
Diversas atrações reunindo dança, artesanato,

história e muita comida típica..

• CORREIO ECONÔMICO •

•
•

,

Equipes vencedoras
.

As indústrias WEG Equipamentos Elétricos S.A - Acionamentos, :
,

Zanotti S.A. e Menegotti Máquinas e EquipamentosLtda foram:
as vencedoras da etapa regional de Jaraguá do Sul e as primeiras:,

0. 1

a garantir presença na fase final do Prêmio CNI/FIESC 2006,:
,

marcada para 10 de setembro, em Florianópolis. O Prêmio é um!
reconhecimento aos melhores projetos de melhoria do processo:
produtivo, em geral criados pelas equipes de qualidade, formadas
pelos colaboradores.Na etapa regional de Jaraguá do Sul, a'

comissão julgadora selecionou as iniciativas que solucionaram:
problemas na caixa de tear (da Zanotti), na usinagem de Buchas:
Guias da Máquina MOM 5000 (da Menegotti) e com os tensores:
tensores da bobinadeira Marsilli (da WEG).

.

Produção em queda
o índice da produção industrial brasileira
- ajustado sazonalmente - apresentou
queda de 1,7% em junho frente a maio,
apps crescimento de 1,6% no mês
anterior. Segundo divulgou ontem o

Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), no confronto com

junho de 2005 também houve recuo (-
0,6%).0 indicador acumulado nos

primeiros seis meses do ano ficou em

2,6%, e o acumulado nos ú�imos 12
meses (2,0%) mostrou desaceleração
em relação ao resutado de maio (2,6%).
NoS indicadores trimestrais, a produção
de abril a junho de 2006 avançou tanto
frente a igual período de 2005 (0,8%),
como na comparação com o trimestre
imediatamente anterior (0,5%).

Crescimento
No acumulado do

primeiro semestre de

2Q06, frente a igual
período de 2005, o
crescimento total da
indústria tolde 2,6%, e

21 atividades tiveram
aumento na produção.
A fabricação de '

máquinas para
escritório e

equipamentos de
informática (58,4%)
manteve a liderança
em termos de

impacto sobre o

'índice geral, com
destaque para
computadores e

monitores.
Os índices que
agregam produtos
segundo o grau de

exportação de cada
setor confirmam a

predominância dos
fatores associados à

• •

demanda doméstica no

desempenho industrial
no primeiro semestre
de 2006: a categoria de
alto coeficiente

exportador aponta
crescimento de 2,3% e

.

a de baixo coeficiente
exportador cresce 2,9%
- afirmou o IBGE.

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

FEL'IZ DIA DO� PAI�.

" '

, PAI É A ORIGEM DE TUDO. E RECEBER O BOTICÁRIO É A ORIGEM DE MUITOS ELOGIOS, BEIJOS E ABRAÇOS. '

•
•

Uornini des. colônia tOOml
Uomini desodorante sl>ray 95mt
O Bo+ia\rio sabonete I>erfumaclo 1259

,

Nêce5Sli1ite

," \,.1

,
.f. j

voes PODE SER. o QlIE QIJISER

Segmentos
o recuo na produção industrial teve

perfil generalizado e atingiu 17 dos 23
ramos que têm séries ajustadas
sazonalmente, Os principais impactos
negativos vieram de veículos
automotores (-4,6%), após acréscimo de
7,0%, e de outros produtos químicos (-
4,8%). HouVe ainda contribuições
negativas da indústria extrativa (-3,4%),
de máquinas e equipamentos (-2,1%),
outros equipamentos de transporte (-
7,2%) e material eletrônico e

equipamentos de comunicações (-
3,3%). Entre os ramos com crescimento,
farmacêutica (5,5%) e refino de petróleo
e produção de álcool (1,5%) exerceram
as influênc,ias positivas mais relevantes.

.
'

• INDICADORES ECONÔMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,182 2,184 " COMPRA VENDA

PARALELO 2,277 2,383 " 2,809 2,812
PESO (Argentina)

TURISMO 2,267 "2,113 I 0,710 0,710.'

• BOLSAS DE VALORES·
_

,

"

__ • . '._ ..". :!lr RQUPANÇA -

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA

•
37.847 1,060/0

" DOW JONES N. York 11.240 -002%

" MERVAL (B. Aires) 1.683 -187%
.

• NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,390/0

0,732·

,
'

/,!II CUB junho
R$894,85

•

,

Galbo des. colônlQ 1001'1'11
Galbo desodorame spray 951'1'11
O Bofia\rlo Slilbonefe J>erfumaclo 125g
Boné.

\
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O CORREIO DO POV (}�

ESPAÇO RECREATIV� 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 todaa família.

JARAOUAcDÓ SUL .SO- PAllqUE MUNICIPAl. DE£VEIff'OS

,

,

SEXO POR DINHEIRO: EM QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR,
•. ' '

..

..

•

,

,

KELLY, ERDMANN

•

.. Clientes topam programas em locais

p�rigosos, que também são freqüentados
, '-:'po�r ladrões e traficantes

� ]ARAGUÁ DO SUL - A

_ prostituição à luz do dia é mais
comum em nossa cidade, e por

, � toda região, do que se imagina.
,

Em vários pontos, desde as
'.
primeiras horas da manhã, até
o final da tarde as "garotas de

programa", como preferem ser

J chamadas, estão em pontos
estratégicos exibindo seus

dotes, em alguns casos de gosto
,bem duvidoso, para quem

possa interessar. Se durante a

v.noire, em J araguá, a rua
•

Epitácio Pessoa é dominada

'pela prostituição de travestis,
r-, durante o dia o local é de uso
" .

preferencial de prostitutas,
·

, principalmente, no trecho sem

residências, que margeia o rio
"

,.

"-Itapocu, até o viaduto antes do

. posto Marcolla. Na região,
·
.

pode - se observar pontos de

prostituição às margens da BR-
280, próximo ao trevo com a

BR-10 1, e nas proximidades
,
dos postos de combustível em

!" Guaramirim. As autoridades
! destacam que nada podem!
, fazer" afinal, prostituir a si

,

'mesmo no Brasil não.é crime.
. '

Resta aos órgãos competentes,
'principalmente de saúde,
desenvolver projetos de
conscientização sobre a,

necessidade do' uso de

preservativos, afinal, segundo
a Organização Mundial de
Saúde, ocorrem no Brasil cerca

· de 12 milhões de doenças
sexualmente transmissíveis,
inclusive aids, ao ano.

PERFIL

Algumas sâo jovens, outras
nem tarrto, algumas sâo .

bonitas, outras nem tanto, mas

':' em comum todas têm a rua
•

como local de trabalho. Uma
vida que de "fácil" nada tem, a

prostituição na rua é cheia de

_
riscos, perigos e -incertezas.

A.C.S, que diz ter 24, conta que
.,:' "batalha" nas ruas há dois
anos. "Antes eu trabalhava,
numa boate, mas aíbtiguei com

J

uma garota que era amante do
dono' e fui obrigada a sair.

o Tentei outras casas, mas acabei
,

na rua. Tenho um filho pra
sustentar, sou obrigada a fazer
isso", diz. A garota revela que

L, ,

!

cobra entre R$ 20,00 a R$ 50, pelo
programa e que faz sexo dentro
do 'carro dos clientes em locais
desertos ou pouco
movimentados, no centro

mesmo de Jaraguá do Sul em

plena luz do dia. No trecho da

Epitácio Pessoa que já citamos,
dependendo do horário, ,Podem
ser vistas quatro ou cinco

prostitutas, fazendo convite aos

motoristas e motociclistas que

passam pelo local. O programa,
fazem ali mesmo. Ou melhor,
sobem o morro existente em

, .

f de t'trottoir"rente o ponto e trottoir'.

, Naquele local, sob a proteção da
altura e da densa vegetação,
clientes e garotas fazem sexo, sem

se preocupar muito com quem

possa estar observando. A

reportagem deOCorreio doPovo
esteve no local e pode constatar o
fato. Naquela região existem dois

pontos prefêrericiais para a

realização dos programas � luz do

dia, um é o morro em frente à rua

Epitácio Pessoa, outro deles é o

ponto mais alto da rua Maria
Bardin Lenzi, onde ficam duas
caixas d - agua do Samae. O local,
repleto de preservativos usados,
evidencia o volume de relações
sexuais que ali acontecem.

As leis de mercadodítam as

regras da prostituição na rua.

Demanda e oferta, concorrência
por pontos e descontos nos valores
dos programas são rotina na vida
destas mulheres. Ao conversar

com algumas, percebemos que a

atividade também resulta em

grande nível de estresse. "Além de

brigar pelo ponto, muitas meninas
fazem preços muito baixos, aí fica'
difícil da gente' (sic.. ) ganhar um
bom dinheiro. Dá pra sobreviver e
olha lá", diz M.R, 26 anos, entre

um programa de outro. Ela conta

que a violência por parte dos
clientes também faz parte da rotina
no trabalho. ''As vezes os caras não

querem pagar e mandam a gente
sair do carro. Aívai fazer o quê? Dá
vontade de chamar a polícia, mas é
difícil pra gente", conta. Segundo
contam as garotas, os clientes são

das mais variadas classes sociais e

ocupações. "Tem empresário,
boízinho, aposentado, homem de
todo tipo", disse uma das garotas
que preferiu não se identificat

(

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Motoristas fazem programa nas margens do Rio Itapocu na Epitácio

PESQUISA
Elas são jovens, solteiras e trabalham geralmente na rua, bares
e boates para receber, em média, de um a quatro salários
mínimos por mês. São mulheres que, ao vender sexo, cercam
se de cuidados para evitar a Aids. Mas que dispensam o uso 'do

preservativo masculino com seus namorados ou maridos.Esse é
o perfil das prostitutas brasileiras, resultado de pesquisa inédita

,

encomendada pelo' Ministério da Saúde e que foi apresentada na

abertura do seminário Prostituição e Aids, que ocorre u em abril
passado em Brasília.
A pesquisa analisou os riscos das práticas sexuais dos
profissionais e seus clientes, a auto-estima das pessoas que

.

vivem do sexo pago, o acesso aos serviços públicos de saúde, o

preconceito e as mulheres infectadas pelo HIV, sífilis e hepatites
B e C.A maioria tem orientação sobre essas doenças. O que não

quer dizer que se proteja direito, principalmente com seus
parceiros fixos. Segundo a pesquisa, 73,8% das prostitutas
orientadas por ONGs usam camisinha nas relações sexuais por
dinheiro, e apenas 23,9% usam quando estão com companheiros
fixos. Os números caem para 15,8% quando elas não recebem
nenhum tipo de orientação. Os dados mostram ainda que 45,5%
das prostitutas brasileiras têm 20 a 29 anos, destas 43,9%
trabalham somente na rua. •

,

Homem tenta matar o cunhado
com dois tiros em Guaramirim

GUARAMIRIM - Desenten
dimentos familiares acabaram
em uma tentativa de
homicídio na Es trada
Corticeira, interior do

município, ontem à noite. Por
volta das 20 horas. L.L., de 34
anos, foi baleado pelo
cunhado G.J.B., 35, enquanto

-

utilizava um telefone público
próximo ao local onde mora.

Segundo informações
repassadas pela polícia militar
de Jaraguá do Sul, o crime

aconteceu por causa de

desavenças entre os dois.'

G.J.B. teria aproveitado um

momento de distração para
, disparar três tiros, um deles
em direção ao filho da vítima,
L.M.L, de oito anos, que não

foi atingido. Os outros

disparos acertaram O'

abdômen e o braço direito de
L.L., causando hemorragia
interna e perda dos

, movimentos das pernas.
O responsável peloacerto de

•

•

í
•

,

contas fugiu em direção a u ru

matagal, nos arredores da We .j\
Quíniica, na BR-280, e� _J5

Guaramirim. Viaturas da PW'Í'lÍc
organizaram rondas pel�l; I �

região, mas nada enôontraraa If!

Testemunhas alertam sobre fl �'

possibilidade de G.J.B. deix '18)
Santa Catarina em direção c (

Cascavel, no Paraná. Par C'[£

tentar evitar a fuga, a políc\c[)
avisou as empresas d "o

transporte interurbano qu �JJi

operam nesta rota. Até agon ,::1\

não há pistas do paradeiro d 4',1)
_ agressor.
De acordo com a enfermariad !I,b

Hospital São José, de Jaraguádl,iJ
Sul, L.L. está internado nco

Unidade de Terapia Intensiv [Ill

(UTI) em estado grave. EI �1':'1
continua sem conseguir mexer-x
os membros inferiores e dev\�';é
ser submetido a tomogra,fiazGc'
para, que os médice'eo:
identifiquem as .lesôt 2'>(
ocasionadas pelos tiros. (Kell '(lie
Erdmann)

,

Fogo destrói casa em Guaramirinl j1
e um rancho em Massaranduba

é identificar situações
irregulares, seja no âmbito

legal" fiscal, sanitário e de

segurança nestes ambientes.
O comando da operação foi
dividido entre o tenente:

ser contido na madrugada d s;)

sexta-feira, 4. As chaml;;r
destruíram todos o 'f)

equipamentos agrícola ?,cl

guardados no local.
-

,

No Bairro Caixa D -

Agu�t8Jj
em Guaramirim, uma casa dlsb
madeira ficou em ruínas depoi �i·:)·

do incêndio registrado no iníci e,l::;

da manhã de ontem. Os seier:::,

bombeiros que atenderam ,J� r

ocorrência precisaram de maio!I"
de seis litros de água para acab�J8rl
com o, fogo, que acabo!' r)

consumindo toda a residêncii- .,:'_

(Kelly Erdmann)

GUARAMIRIM!MASSARAN -

DUBA - Dois incêndios deram
trabalho para os bombeiros da

região nas últimas horas. O'

primeiro foi regis trado na

noite de quinta-feira, 3, e

atingiu um rancho na

propriedade do agricultor
, Jacinto Gazda, na Estrada
Geral' Segundo Braço, Bairro
Guarani Mirim, em

,

Massaranduba. Segundo
informações do comandante
do Corpo de Bombeiros
daquela cidade, o fogo começou
por volta das 22h3'0 e só pôde

IÍ FALECIMENTOS
.... I-

I

Faleceu às 05:30h do dia 04/08, o senhor Pedro Rozwoü, com idade� 91

de 63 anos.O velório toi realizado em sua resídêncía e o sepultamento' G,'

no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 23:00h do dia 03/08, o senhor Toribio Bet com idade de I

[11

80 anos.O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz I
SI

e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi. i

Faleceu às 20:45h do dia 03/08, o senhor Hermann Liesemberg, ,

.�
com idade de 79 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica i B .

Martin Luter e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi. :
L- --

.._,

Força-tarefa realiza operação pente-fino/nas ruas da .cíoade
}ARAGUÁ DO SUL - Um

força-tarefa formada por

policiais miltrares, civis,
integrantes, da secretatia

. '

municipal da, Fazenda,
Vigilância Sanitária, Ecad e

Corpo de Bombeiros, realizou
11a noite de o n tem uma

operação pente fin o em

vários estabelecimentos
comerciais e casas noturnas

da região. O objetivo da ação

coronel Ricardo Brõering e

a delegada regional de
Polícia Civil, Jurema Wulf.
Um balanço da operação
será apresentado na !

- .

proxrma semana.

,
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PAVILHÃO DOS NEGÓCIOS
Encontre produtos e serviços para cada tipo de negócio.

,

lARAGUÁ Dt! SU� • se· PARQfJEMUNICIPAL ot t(III!NTO$ ..
'

••
,

,

,

•

LIGA FUTSAL: JOGO DECISIVO
•

•

•

11

�
5
JULIMAR PIVATTO

c
----------------------

,

liga de Futsal •

<
•

... L�o depois do
�. jogo a equipe já
r. embarca parac

f São Paulo

r }ARAGUÁ DO S"l)L - o jogo de

I logomais, às 15h30, contra oJohn
" Deere é fundamental para a

seqüência da Malwee na segunda
fasedaLigaNacional.Uma vitória
em casamanteria acesa as chances

[r de classificação sem precisar
depender de outros resultados

I para isso. Uma derrota ou um

fi empate pode complicar as

, aspirações da Malwee. E, para..

: emendar, a equipe já tem um jogo
i' na segunda-feira, às 19h1s, fora
� de casa, contra o Banespa. As duas
( partidas terão transmissão da

s SporTV-.Quem quiser evitar filas• •

para comprar ingresso pode
•

adquirir antecipado nos Postos
Mime por R$ 7. Para o técnico

Fernando Ferretti, só a vitória
1 interessa. "Se vencermos

continuamos dependendo apenas
da gente para 110S classificar. Caso

Jogos de Hoje

15h30 Malwee x John Deere

i9h Joinville x Cortiana

20h Intelli x Cascavel

Grupo A

Col. Time

Amanhã

14h Petrópolis x Umuarama

Segunda-feira
19h15 Banespa x Malwee

•

o GP se SG GA

1 18 15 3 1.2

2 16 17 -1 0.941176

2 20 15 5 1.33333'

2 16 15 1 1.06667

3 21 25 -4 0.84

3 13 17 -4 0.764706

J PG V E

10 Carlos Barbosa 7 12 3 3

37 9 2

6 8 2

6 8 2

7 8 2

7 '8 2

20 Banespa
.

Q"-DIO ��
JAQAGUÁ

230 John Deere

40 Umuarama 2
•

250 PetrópolisMalwee enfrenta a Jahn Deere haje e viaja após a jaga para enfrentar a Banespa na segunda-feira
260 Malweedo último jogo, na segunda-feira,

serviu para recuperar os atletas,
principalmente Chico, Xande,
Márcio e Falcão, que estão com

problemas musculares. "Eles
ainda não estão 100%

recuperados, mas estãobemacima

do que estavam", comentou
Ferretti.

Esta semana eles fizeram

apenas treinos em um período,
dando ênfase às jogadas de ataque.
"Precisamos finalizar melhor para
evitar o contra-ataque. Estamos
tomando muitos gols nesse tipo

de jogada", avaliou o treinador.
Malwee e John Deere estão

empatadas 11a classificação com

oito pontos, mas os gaúchos têm

maneira possível. "Essa semana foi
boa, porque treinando a parte
tática e física a gente vai

adquirindo confiança"..
Ele também comentou que a

Malwee podemudar o esquema de
jogo conforme a situação.
"Treinamos à parte defensiva em

duas situações. Primeiro com a

gente marcando em cima, a saída
de bola e depois com o time mais
recuado. Ainda mais que nem

todos estão bem fisicamente e não

tem como forçar amarcação forte
o tempo todo", analisou Xande.

Grupo B

Col. Time D GP GC SG GA

O 21 15 6 1.4

1 14 10 4 1.4

EJ PG V
•

um Jogo a menos.

O camisa 15 Chico, disse que.

já deu para melhorar a lesão
muscular que sentia e prevê UIU

jogo difícil contra o John Deere

hoje. "Vai ser um jogo de muita

marcação. Mas se ganharmos hoje
vai ser outra história", comentou.
O ala Xande afirmou que não está

1000/0 recuperado, mas está pronto
para ajudar o grupo da melhor

37 15 410 Joinville

37 12 3

7 10 3

7 10 3

6 6 2

2° Atlântico

3 16 12 4 1.3333313°· Chapecó
--_.

3 20 19 1 1.05263
-

1

4 15 21 -6 0.714286o

O

50 Cascavel, .

contrano, vamos ter que torcer

por outros resultados e isso a gente
[ não quer", afirmou. O intervalo

•

5 14 23 -9 0.60869660 Cortiana 6 3 1

· I, .

•

• LINHA DE FUNDODefinidos os semifinalistas da fase regional dos Joguinhos JULIMAR PIVATT.O

Convocação
o armador Jefferson, da equipe jaraguaense de handebol, foi
convocado mais uma vez para a seletiva de treinos da Seleção
Brasileira. Ele, que já integrou a equipe cadete vice-campeã
pan-americana em 2005, este ano foi convocado para a juvenil.
Ele se apresenta somente no domingo de manhã em Blumenau,
onde iniciará os treinos. A Seleção está lá desde ontem, mas
como ele está disputando a fase regional dos Joguinhos
Abertos com a equipe jaraguaense, será liberado apenas
amanhã.

de vencer Jaraguá doSulpor 19x17
e conquistar o primeiro troféu da
fase regional. As jaraguaenses
ficaram com o segundo lugar, mas
somente uma equipe se classifica

para a fase estadual. No futebol de

campo, os jaraguaenses perderam
para Rio do Sul por 4xO e

Guaramirim venceu Imbuia por
13x1. Com os resultados, Rio do
Sul ficou em primeiro lugar da
chave e Guaramirirn em segundo,
no critério de desempate. Na
\ semifinal, 110je no João Marcatto,
jogam Rio do Sul x Joinville e

Gaspar x Guaramirim.
N o clássico regional do

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

basquetemasculine, Jaraguá doSul
bateu Guaramirirn por 102x36 e

as duas equipes se classificaram. Os
jaraguaenses enfrentam Mafra na
semifinal e Guaramirim pega
Blumenau, que ontem fez 100xs

(isso mesmo) em Rio Negrinho.
No vôlei feminino, Jaraguá do Sul
venceu SãoBento do Sulpor 3 sets

.

a O e Corupá perdeu para
Pomerode pelo mesmo placar.
Com isso, as duas equipes da região
se enfrentam na semifinal hoje na
Ser Marisol. No outro jogo em

busca da final, Indaial enfrenta
Pomerode.

No handebol masculino,
Jaraguá do Sul passou por Mafra

(30x22) e ficou com o primeiro
lugar do grupo. Com isso, os

jaraguaenses enfrentamBlumenau
na semifinal de hoje. [oinville e São
Bento do Sul fazem a outra partida.

•

E no futsal feminino, Jaraguá do
Sul venceu sua terceira

cónsecutiva, desta vez por 7x4 elU
. .

•

de Blumenau. As

}ARAGUÁ DO SUL - Hoje
, começa a fase decisiva da fase

e regional dos JoguinhosAbertos de
f Santa Catarina. Alguns
. classificados já serão conhecidos
i hoje e. 'outros apenas amanhã de

. manhã. A primeira equipe da
•

: região a se garantir na semifinal
foi o vôlei masculino de

Guaramirim, que, mesmo

perdendo por 3 sets a 1 para

Blumenau, garantiu o segundo
lugar do grupo. Hoje, às 10h no

I Arthur Müller, enfrenta Rio do
.

Sul na semifinal.
No handebol feminino,

I Blumenau ficou com a vaga depois
f

Jogos de hoje;
Arthur Müller (vôlei masculino)
8h30 Blumenau x S.B. do Sul (semifinal)
10h Rio do Sul x Guaramirim (semifinal)
Arthur Müller (basquete)
11 h30 S.B do Sul x Guaramirim (F)

. 13h Marra x Blumenau (F)
14h30 Blumenau x Guaramirim (M)
16h Jaraguá do Sul x Mafra (M)
Estádio João MarcaHo (futebol)
9h Rio do Sul x Joinville
10h15 GasparxGuaramirim
14h 3'/4' lugar
15h15 Final

Parque Malwee (Iulsal masculino)
9h Matra x S.B do Sul
10h15 Timbó x Rio do Sul
16h Semifinall
17h15 Semítina12
Arlhur Müller (Iulsal feminino)
17h30 Guaramirim x Joinville
18h30 Jaraguá do Sul x Rio do Sul

Arsepum (handebol masculino)
9h S.B. do Sul x Joinville
i0h15 Jaràguá do Sul x Blumenau
16h 3'/4'
17h15 Final
Ser Marisol (vôlei)
8h30 Pomerode x Indaial (F)
10h Jaraguá do Sul x Corupá (F)
14h30 3'/4' (M)
i6h Final (M)
17h30 3'/4' (F)
i9h Final (F)

•

Taça Pomerode
A partida entre Vitória e ..

Flamengo, que aconteceria
hoje pela sernifinal da Taça
Pomerode, na categoria
aspirantes, foi transferida para
o próximo sábado, dia 12. As
duas equipes entraram' em um

acordo e resolveram adiar a

data do jogo. O clássico será
às 15h15 no campo do Vitória,
no Bairro Rio da Luz.

buscando ranquiamento para
participar do Campeonato
Brasileiro da categoria. O

, desfalque será Willian
Barrionuevo que está
machucado. Mas ele já se

garantiu na competição
nacional no salto em distância e

•

no salto triplo.

Sesianos .'

Dando seqüência aos Jogos do
. Sesi, hoje três modalidades

. estarão em disputa. A partir das
8h, no Ginásio das Duas Rodas
e no Sesi, tem o futsal livre
masculino. No Sesi, a partir das
9h, acontecem os jogos do
futset master masculino e na

Arvyeg, a partir das 8h30, acont
ecem as disputas da bocha. ,

Atletismo
A equipe Apa/Malwee/FME

•

participa, neste fim-de-
semana, do Campeonato
Estadual de Menores (até 17

anos), na cidade de Itajaí.
Serão 34 competidos
representando Jaraguá do Sul e

•

cima

jaraguaenses se classificaram em

primeiro lugar e enfrentam Rio do.
Sul. Guaramirim venceu porWO
Ibirama e também se classificou

para a .sernifinal e enfrenta

Joinville. .
.

\

I

j
.

Basquete jaraguaense (branco) espera a adversária da semifinal
- .

-

'�.
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BRASILEIRÃO: TENTANDO FUGIR
,

•

O CORREIO DO POVO
.0

,

• •

•

JULIMAR PIVATTO

... Confira tabela
de jogos do final
de semana e a

classificação
SÃO PAULO (SP) - O

técnico Geninho foi obrigado
a fazer mais uma alteração no

time titular do Corinthians

para enfrentar o Atlético
Paranaense, neste sábado, no
Pacaembu: o volante
Mascherano foi liberado para

viajar às pressas para a

Argentina, por causa de

problemas de saúde de sua

filha recém-nascida, e Paulo
Almeida terá a oportunidade
de fazer sua estréia pela

. '

•

. equlpe ..
Mascherano viajou na

noite de quinta-feira e nem

participou dó treino na

manhã desta sexta. Paulo
.

Almeida, que chegou do
Benfica durante a Copa do
Mundo, disse que está pronto
para estrear, mesmo tendo de
entrar numa fase tão

complicada para o

Corinthians, que está há oito
•

Jogos sem vencer.

"Estréia sempre causa

FILIPE ARAÚJO/AE

.

Marcelinho Carioca e Carlos Alberto brincam no treino do Corinthians

•
•

..

• ,-,
,

•

� Para faz r a dlfi r nça na escola. no trabalho e

na viol ns é pr elso s comunicar em ;ng"5.

Para foz r Q di/! r nça ê preciso ter o domínio da lingua,
apr.nder o Idioma como um todo.
t assim que a Fellows' ensina Inglês.

•

. -'. '

,

,

f
q
s
O
o

ansiedade, mas estou

preparado e espero poder
contar com a torcida. Sempre.
que joguei contra o

Corinthians no Pacaembu a

torcida foi um adversário a

mais, espero que continue

assim", disse o jogador. 8
Curiosamente, ele foi o f;

responsável por separar a

Mascherano e Carlos Alberto c

durante uma discussão no P
(
,

treino da tarde de quinta. O

feira. � G

,

Brasi lelrão Série A I

153 Rodada

I

E
c
,

�
l
(

16n BOlafogo x sao Paulo ç
c
•

.

16h Grêmio x Juventude ."-� ,-.-"-.,.", , ..,-" , ,."...,,, .. ,,,.,.,,.,,,., .. ,",,.,,., ,,,_,',,, ,.-., ,,'_.,, , ,.,".,,. _ -'

16h Santos" Internacional (

€

I
I
1
I

(

I

16h Figuelrense x sao Caetano 16h Paraná x Vasco

18h10 Ponte Preta" Fluminense
I 18h10 Flamengo x Goiás
f.• '_'_ ---'-- _,_ - -- -'---'-'''--'-'-� - -'-�- _'--'_'--'''__ '__'_'_"_--'_'_

,
,

I" 18h10 Corinthians J( Atlétlco-PR
18h10 Cruzeiro x Sanla Cruz

;-----
------- -----

...

-----1.

18h10 Fortaleza x Palmeiras

•

,
•

,

•

,

•

•

.' A Fellows· possui metodologia moderna
para crianças, jovens e adultos.
Através de um ensino inovador, a Fellows' traz _

a-comunicação do dia..a ..dia para a sala de Quia.
Tudo isso com Gulas dinâmicas e
turmos com número reduzido de alunos.

(em frente à Circuito Veiculos)
•

•

,
•

11 ,

•

,

•

. ,
•

•

r D 10M S

www.fellowsidiomas.com.br
•

"_ ,"

•

!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

NOV AS
� GLOBO - iSH

Sinhá·Moça
Frei José pede que Sinhá Moça lute e afirma
que ela ainda será muito feliz com Rodolfo.
Sinhá Moça pede que Frei José não permita que
Dimas faça algo contra o próprio pai. Cãndida
ouve e compreende que Dimas é filho do Barão.
Rodolfo quer ver Sinhá Moça na fazenda do
Barão, mas Fontes tenta desencorajá-lo. Ana
fala algo que faz com que Nina desconfie que
Rodolfo e Sinhá Moça se casaram. Ricardo
acha que Ana traiu sua confiança e fica
chateado. Ana fica furiosa com Nina. Frei José

pede que Cândida esqueça o que ouviu de
Sinhá Moça e ela concorda. Sinhá Moça diz a

,

•
Cândida que quer ver o Barão e contar que está

, casada.

)

r

)

)

� GLOBO -19H
•

Cobras e Lagartos
Ellen coloca a carta em sua bolsa. Milu diz a

Sandrinha que Tomás' quer casar com ela.
Celina diz a Leticia que nunca mais verá
Luciano. O(lconta a sua vida a Serafim. Sushi
chama Estevão de mentiroso. Eva se apresenta
a Conchita como Esmeralda. Estevão joga o

gato de Sushi na rua. Eva come a maçã da
simpatia de Kika. Ellen destrói a própria casa e

diz a Téo que vai começar uma vida nova. Sushi
encontra seu gato no Saara e sobe em um

telhado para pegá-lo. Bel chega neste
momento e se desespera. Otaviano diz a

Leticia que Luciano é seu irmão. Ellen arma

uma confusão na Luxus e diz a Foguinho que
ele terá que fazer o que ela quiser, senão irá

para a cadeia.

� GLOBO - 2iH
.

,

Páginas da Vida
t Helena conta para Olivia que Nanda sofreu um

acidente. alivia se compromete a avisar a

familia. Sabrina acorda tensa com um

pesadelo, pensa em ligar para o Brasil, mas é
dissuadida por Vinicius. Sérgio acorda a mãe,
preocupado com Nanda. Ela manda que ele
converse com Alex, pois já se aborreceu muito.
alivia e Sílvio sorriem ao verem as crianças.
Silvio se responsabiliza pelas despesas. alivia
fraqueja ao se despedir da amiga e chora,
abraçada a Silvio. Alex se desespera ao saber
da morte da filha e sente-se mal. Helena
estranha o comportamento de Marta, que
sofre, mas sem maior emoção. Marta pega a

bolsa com os dólares, mas deixa na cestinha o

anel que Nan,da estava usando. Helena
comenta com Selma que reconheceu Marta do
incidente da batida do carro. alivia comenta
com Sílvio que Alex está internado, com

problemas cardiacos.

� SST - 18h30

Rebelde
Alma, chorando, diz a Martin Otávio que criou
sua filha sozinha e, portanto, ele não tem
nenhum direito de reclamar a paternidade. Ele
responde que ela desapareceu e nunca lhe
disse nada sobre a existência de uma filha, .

pretende consultar um advogado para saber o

que diz a lei. Diante da pressão de Guilherme,
Alma decide terminar seu relacionamento com

ele. Hilda e Franco aconselham Alma a dizer a
verdade para Roberta. Ela pensa em fugir com
a filha, mas Franco critica sua atitude, diz que
está sendo infantil e a aconselha a enfrentar a
situação. Mia fica irritada por Miguel não se

vestir adequadamente para ir ao teatro assistir
a uma ópera.

� RECORD-19h15

Bicho do Mato
Cecilia vai até a casa de Ruth esclarecer a

dúvida sobre a deença de Emilio. Silvia avisa
Ruth. Emilio fica preocupado. Ruth vai falar
com Cecilia. Ruth finge que não sabe de nada
sobre a mentira da doença de Emilio e que
Cecilia terminou o namoro: Cecília conta tudo
acreditando na amiga. Alfredo, revoltado, fala
com Juba, Alzira e Léo. Alfredo diz que está
perplexo com a atitude de Emilio. Alzira conta

para' Alfredo que Cecilia terminou com Emilio
porque ele mentiu que tinha um edema na

cabeça. Alfredo diz para Juba entregar à polícia .

a busca pelo Piauí. Alzira diz para Juba
esquecer a vingança. Juba é enfático e diz que
não é vingança. É Justiça. Alfredo diz para Juba
que Ramalho emprestou o dinheiro para ele.
Juba diz que vai agradecer Ramalho. Buthdlz
para Cecilia que Emilio piroy, mas que gosta
muito dela.
I------------------------�

,

,

> RECORD - 20h

Cidadão Brasileiro
Victor diz a Antonio que há um funcionário da
Obradec que pretendo derrubá-lo de seu cargo.
Antonio não acredita no que Victor diz e vai para
a casa de Edouard. Renée fica feliz ao ver que
Antonio chegou sem Carolina. Bruna conta

para Antonio que conheceu Carolina em um dia

que ela se encontrou com Renée. Antonio fica
sem entender. Renée fica brava com Bruna.
Renée explica para Antonio que ela e Carolina
se aliaram contra Luiza. Renée fala também
que contou para..l.uiza que ela vai também para
Goiás. Antqnio fica preocupado.
Valter, outro funcionário da Obradec, observa,
com inveja, Edouard elogiando Antonio. Celso
conta para o pai e para a irmã que ele·não está

conseguindo arrumar emprego. Carolina diz
que vai pedir ajuda para Antonio. Toc Toe. fala
para as Marias que elas deveriam ir ao médico
pois gravidez na idade delas é praticamente
impossivel.

•
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��NO BRASIL
O grupo norte-

. americano Yellowcard
chega ao Brasil para
dois shows. Formado
em 1997, eles tocam
na sexta, 18), na
F.uodição Progresso
no Rio de Janeiro,,,,.'F�""';;
no sábado, 19, na \;lia
,

. , �.

Punchal em São :

R,aulo, A banda foi

cltada'pela revista T. ;.

•

"RollingStone" como
'um dos melhores
álbuns de pop-rock de
2006'. •. ..

-

�

��BOA AÇAO
Madonna doou 3
milhões de dólares ao

país Maláui, no leste da
,

Africa. O dinheiro será
destinado a ajudar no
problema social das

crianças órfãs, que somam 1
milhão dos 12 milhões de
habitantes do país. A
popstar pretende, assim
que encerrar sua turnê,
visitar o continente africano, e
em parceria com ex-presidente
norte-americano, Bill Clinton,
tenta levar um projeto de
medicamentos baratos à

população ..
I

I

��TRILHA SONORA
O filme da Grande Família,
que .deve ser lançado ainda
este ano, terá a direção
musical de um

especialista. Segundo o

Jornal O Globo, o titã
Branco Mello será o

•

responsável pela trilha
sonora do longa. O músico
pretende usar somente
músicas brasileiras. O
grupo Lafayette e os

Tremendões vai fazer uma
partlcipação especial na
trilha, além de aparecer no
filme, tocando em um baile
da década de 60.

• •

i

.0.0

,

•
"

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
,

Aniversariantes do dia
05/08

•

Eliane Koehn
Amarildo Giacomo

,

Julio César Siewerdt
Gisele Aline A. Theodoro
Maria S. Mayer ,

Amanda Risso
Tânia J. B. Carvalho
Hionis Maria H. Wittkoski
João Vasel
Julia Helena Moeller
Gentil Luiz Marció
Vilso Greiner ,

Ivete Maria Vieira

Orjana Bublitz
,

Marcelo Elias
Márcia de F. da Silva
Adelina A. dos Santos
Eduardo C. Muniz

06/08 •

Victor Bauer ,

Laura Safanelli Moserd
Francisco Bassani
Elvira Halsin
Camila Bertoldi

, Adirlene Kahn
Franciele Hedler
Isaumir Rutz
João Batista da Costa
Marilene Voigt

,

Geni Farias
Michele de Paula Correa
Isabeli Raulino
Max Hindlmayer
Osmiria Riegel

II PARABÉNS!

,

,....AGBRte�-OAt-em-a.if1auguração do novo suparmsreaco. dQ,!GruP·Q-'Sr"eithalJpt,.eA
,

rmva loja fica ria Rodovia Prefeito Engelbert Oechsler no Bairrà Água. Verde: Na
.' . � , ,.

'foto, á matriarcâ Carmem, com os filhos, Bruno (E) e Roberto Breithaüpf (O), ,

•

, .

Festa do Padroeiro
A comunidade São Cristóvão do Bairro Amizade convida para a festa do

Padroeiro, que acontece amanhã. Depois do almoço, às 14h30, haverá um
bingo com ótimos prêmios e à tarde será servido um café.

Noite de Preto '

.

Hoje a Danceteria Notre promove a Noite de Preto. Atéa meia-noite
homens trajados de preto pagam R$ 5,00 e mulheres tem entrada
livre. Ingressos antecipados naChoperia 115 e O Boticário do
Shopping.

I MATRICULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

I"
p'

.,
'

Show
A banda gaúcha "Bidê ou Balde" se

apresenta hoje noObservatórío Bar
em Blumenau. Quem abre a noite é a

'.

banda blumenauense STUART.
Convites antecipados em Blumenau
na Bruneti Discos (Shopping"

I

Neumarkt) e Bonança Conveniência.
Os últimos ingressos promocionais no
valor de R$ 10,00.

Se(f:se1"1'ice'de Perjumes
comjrag/-âncías imyor-tadãs

.7Lpa,rtíl'de Rs 10.00

www.criart.com.brdo
InfOl"mações .Inscrições:��.l) PONTO PISO ACABAMENTOS: li. .

Rua eel: Procópio Gomes de Oliveíra, 140 - Centro - tel. 3370-6363/ fax. 3376-4040
CII(çQ,.(áo - Celt!'"'' Comerciai Faíi- Sali, '5

:f'olle: (0"'*47) .327.1'210_:;:
1',n,air: a teiierdope rfu:me@'ya,!i1)o,conl.6r

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

,

II HOROSCOPO
•

,
.

" ' , ,

,

Aries 20/3 a 20/4
Está sentindo o batidão, a energia pulsando?
De longe você sente o cheiro (e o som) de

,

patada no ar... O astral (lo dia é como o seu: pra
cima! Vá fazendo aquela concentração para
estar no ponto na hora H. Sua programação
pode ser das mais quentes ... Nada melhor que
o seu fogo pra derreter alguns corações que
estão quase congelando.

Virgem 23/8 a 22/9
Agenda cheia, casa lotada, você rodeado pelos
seus amigos, mimado por seus queridos.
Então, não é bom se- sentir amado e impor
tante? Mesmo com sua mente crítica anali
Scl.j"�J tuco c cr.., i d pressa em esvaziar cin
zeiros e arrumar a bagunça, você está se diver
tindo. Nada como um virginiano relaxado e

desencanado ... Esse sábado promete.

Libra 23/9 a 22/10 , Capricórnio 22/2, a 21/1
"

Acordou no maior alto-astral, leve,' solto, como
se o resto do dia fosse somara e água fresca ...
E por que não? Ok, ok, é inverno. Que seja sol e
água quentinha, então, qualquer coisa assim.

Entregue-se à liberdade de seu ser capmo,
resgate a sua natureza. Embarque na sinfonia
dos pássaros, nas cores das flores, dance com

os faunos e as ninfas ...

Câncer 21/6 a 21/7
Aproveite essa onda louca que invadiu sua

praia e derrame seus efervescentes senti
mentos naquele ser que não sai da sua cabeça.
Para a comunicação acontecer, dialogar é

preciso. Por mais que se estiquem as suas

anteninhas, a telepatia não funciona 100%.
Simplicidade é a receita de hoje. O resultado
também será simples de perceber. Nhac!

.

Festas., agitos, clima de comemoração. Mas
você está comemorando o quê, exatamente?
Claro, celebrando a vida, os amigos e amores,

-

as paqueras, os ficantes ... Você está certo,
anfitrião, o cosmos é pra lá de generoso com

quem é generoso com ele. Vai dizer que ele não
merece as suas graças e suas palmas, com o

espetáculo que oferece a cada dia?

Touro 21/4 a 20/5
Parecia que estava tudo decidido, mas dentro
de você uma força ínsistente o empurra para .

outra direção. Você se pergunta, raciocina e

não decifra o que é ... Se ficar bem quietinho vai

perceber que é seu touro na arena, batendo os

cascos, reclamando espaço para a emoção. -
Será que alguém agitou os panos vermelhos da

paixão?
'

Leão 22/7 a 22/8
'

Um frio danado e você aí, na maior, hein, a,
todo vapor! Ésbanjando calor humano, não é,
Leão? É só chegar mais perto que a gente
sente seu fogo acolhedor. Onde for, você atrairá

gatinhas & gatões querendo, um pouquinho
desse aquecedor ambulante. Fique de olho no

termostato: se esquentar demais pode queimar
seus fãs ,e derreter o jubão. ' .

•

Escorpião 23/10 a 21/11
Mesmo sendo o alquimista do zodíaco,
encarregado de transformar o mundo ao seu

redor, você não é só mistérios e magias. Diga
aí, Scorpio: você tem ouvido os seus sinais? Há
o que fazer acontecer, decisões a tomar. Talvez
você ande passando tempo demais encerrado
no seu laboratôno.. Riscos? Faz parte da
aventura do viver. Venture-se!

Aquário 2J/1 a 18/2
Hoje você vai ser praticamente obrigado a
'o' .

descer da nave e largar as divagações sobre o

universo e metafísicas diversas. A galera está

pedindo sua atenção aqui na Terra. Você é muito

querido pelo pessoal, frat�r aquariano! Querem ,

você naquele evento que você mesmo inventou,
esqueceu? Entre seus pares, nenhuma filosofia

.

,

será vã.'
•

Gêmeos 21/5 a 20/6
Tantos convites requisitando sua presença e

você feito barata tonta sem saber pra que lado
ir? Fácil, Gêmeos, você é do tipo que se desco
bra em mil e dois pedaços quando precisa (e
quer). Comece pela melt!,,, fl'4r''''' G 1:J:Jor mais
interessante, com aquelats, !.1�"0J;:',é:) G:::C3-

na(s) que tem aquele papo bom ... Ah, enfim,
você bem sabe dos seus afins. humano jamais.

Peixes 19/2 a 19/3
Se a sua intuição rnandou um recado para sua

imaginação, diga alô, responda ao chamado.
Tudo vale. PUle, grite, mas apareça. Mais tarde
você volta pro seu ninho (acompanhado?). Abra
as janelas, os olhos e as escamas, peixinho.
Infinitas possibilidades? Sim! Experimente pôr
em prática as teorias da física quãnãca que você
viu naquele filme.

Sagitário 22/11 a 21/12
Animação total: centauros na ponta dos
cascos, de ferraduras novas e brilhantes, mais
que prontos para ... Resta saber qual vai ser a
boa. Ah, seu roteiro ainda está meio confuso?
Cineminha, jantar e depois, pras pistas! Não é
bem assim, por quê? Faltando companhia, é?
Só porque você está resistindo a ligar praquele
número que está ali, piscando no celular...

•

!
"
,.

-
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• Pelo Estado

'ColigaçãoTodos
pOrTodaSC

mapeiaefeitos
daaliança

� Para coordenação de
,

campanha, diferença
pró-Luiz Henrique

sairá de pefelistas e
tucanos que antes
apoiavam Amin

,

"

,

,

,,

• •

•

,

'.' .; Peso. Amin conseguiu
,

: l' 'reintegrara primeira-dama
�. ,,� ....

'

de,FQrquilhlnha, Miriam
.

: .. ": .
•.

'. tioepers, àeoórdenação
.

"

:': de�mpanha na Região
.

'. '.
.

Ca�nífera, ainda que ela
.: '. i I'.. ténh� sido preteri?a na

.: nominata do PP
à

Alesc:
!. t Agora, pretendem reforçar

.

I .
o time da Salve SC no Sul

,
coma colaboração de

:, Márcio Burigo, Rui Hülse
; � eAristorides Stadler.

•

I

J

I

!
,

,

Cabala. Encontro
marcado para às
15h45min25seg de
domingo, noCTG Os
Praianos, em São José,

,

para as carreatas do
. PMDB, PSDB e PFL que
saem de Biguaçu,

• Palhoça, Santo Amaro eI
m Capital.Até o candidato

LHS, contumaz inimigo de
relógio, promete chegar
na hora para honrar
números das siglas.

O CORREIO DO POV�(,

,

matemática da Coligação Todos porToda se pro
jeta-se sobre regra de três que relaciona os fato
res: resultado em votos sobre a mudança no apoio

de lideranças do PFL e PSDB de EsperidiãoAmin para
Luiz Henrique. Pelo cálculo da coordenação de cam
panha, a vantagem de apenas 20 mil votos em favor do '

PMDB, em 2002, seria desta vez turbinada pelo mapa
. político ampliado da aliança governista. Há "quartetos"
posicionados nas cinco regiões geográficas. No Pla
nalto Serrano, Luiz Henrique não tinha e agora tem o

apoio de Raimundo Colombo, Ivan Ranzolin, Antonio
Ceron e Onofre Agostini. No Sul, de Altair Guidi, Ge
raldo Althoff, Júlio Garcia e Carlos Stüpp. No Vale do
Itajaí, de Nelson Goetten, João Paulo Kleinübing, Paulo
Gouvêa e Ciro Roza. Na Grande Florianópolis, de Dá- .

rio e Djalma Berger, Fernando Elias e Paulo Bornhau
sen. No Norte, onde a diferença pró-LuizHenríque já
fol de 128 mil votos, a conta soma Paulo Bauer, Darci
Mattos, Simone Schramm e Vicente Caropreso. O rol ..
inclui tanto franco apoiadores quanto oposítores neu
tralizados. Noves fora, a ausência de nova "onda Lula"
sobre a qual o petista José Fritsch pudesse surfar para'

, triangular a disputa ao governo.
\

Divulgação

.

} Chino-catarina. A turma aíé composta por
catarinenses e chineses e comemora o início da '

ampliação da fábrica da Weg na China inaugurada no
anopassado. As duas novas unidades, que vão custar
US$ 12,5 milhões, fecham a estratégia de fazeruma
plataforma deproduçãogenuinamente Weg, para
atenderqualquerparte domundo. A empresa de Jaraguá
do Sul quer crescer 15% sobre os R$ 2,97bilhões
faturados em 2005. Está no caminho de ser, em breve, a .

maior fábrica demotores domundo.

Agro. Hugo Biehl tem
sido apresentado por
Amin como o "governador
daAgricultura". No Oeste,
disse que a dupla tem
projetos fortes para a
educação no campo.

EU VOTO
'O desencanto com o

.

papel dos políticos é um
grande risco paraa ,

democracia. Eu continuo
votandona�u",
porque acho quemerece
crédito e ainda é uma
soluçãoviável paraa
realização dOSllWetos---'

:ê'" •... ,� ,t

SOCIalS. '

lUIS FERNANDO VERISSIMO,
ESCRITOR E Músrco DO JAZZ tJ

,

i .

I

:, SOlidariedade [I).
�. Catarinenses podem doar,
'I até o dia 31, livros de .

I' literatura para oTimor

l Leste, por intermédio do
� RbtaryClub.

Solidariedade (2) •.
Neste domingo, tem
nova edição da feiJoada
beneficente do Lions

.

Clube de Rio Negrinho.
. Com recursos do ano
passado, 12 pessoas
corrigiram a visão.

,

Besc. José Fritsch
comprometeu-se a tornar
o Besc de novo
catarinense, mantendo-o
público, se for eleito. '

Para o candidato ao governo, Manoel Dias (PDT), o principal problema de Lula e

do PT "nem é a corrupção, mas a traição ao povo". Ele lembra de que Brizola lhe
disse no dia 27 de dezembro de 2002, .

que Lula 'Já era': quando o então
presidente eleito não se envergonhou em explicar a escolha de Henrique
Meire/les para o Banco Central. Por estas e outras, é que o PDT calcula
ultrapassar a cláusula de barreira e ser 't> único partIdo de esquerda do país".

E aí...

M�QiªçãQ dQ$ DIªrios dO Interior· AQ,I/§C CQIUDªªdi�cDrsç.Qom,l?r
ADRIANA BALDISSARfLLI COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO, FERNANDO BOND/
flORIANÓPOLIS, KARINA MANARIM/CRICIUJ\1A E SONIA GIAREITA/CHAPECÓ.

- - - -�.

Associados: AGazeta • Blguaçu em Foco � Correio do
Povo • Correio Lageano • Correio do Sul • Destaque
Catarinense· Diário da Cidade· Diário daManhã· Diário
do Iguaçu· Diário O Tempo· Folha daCidade· Jornal da
Manhã· JornalO Iguassu·Municipio Dia·a-dia •Notisul.
OAUêntioo • O Perfil Diário· O Vale· Sui Brasil· Tribuna
do Dia • Tribuna Catarlnense • Voz Regional

--,._- ------ -- .. .- -, .. -
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PREVENÇÃO: AMBIENTE VENTILADO É FUNDAMENTAL, DIZ MÉDICO

}ARAGUÁ DO SUL - Os
dias de clima úmido e

temperaturas baixas

registrados ao longo da
. última semana prejudicaram
a saúde de pessoas propensas
a alergias e doehças típicas do
inverno. O termômetro é as

emergências hospi talare s,
....,"J.-

que tiveram aumento no

número de pacientes com

viroses, crises de rinite e

bronquite e sirttomas

decorrentes da pneumonia.
Segundo o pediatra Luiz

Alberto Linhares, do,
Hospital

..

e Maternidade

Jaraguá, esse crescimento na

quantidade de internações é

comum e ocorre todos os anos

durante os meses de frio. O
médico explica' que os

atendimentos a crianças
reclamando problemas

KELLY ERDMANN

� Doenças respiratórias
são as mais comuns

nessa época do ano

e exigem cuidado

. ';' ....

r e sptr a to rto s estao

constantes e a equipe médica
nem se surpreende mais em

ver a recepção lotada de

pessoas com febre, tosse,

espirros e mal estar

generalizado.
Os principais motivos

,. -

para este c e na r ro sao a

umidade e a falta de medidas

para evitar a proliferação do
mofo dentro de casa. "A

prevenção dessas doenças é

problemática", comenta
,

Linhares. Mas, quem não

quer ser surpreendido pelo
leque de males trazidos por
elas, precisa ficar atento aos

hábitos.
-

OS VILOES
O pediatra .d iz que a

primeira atitude preventiva
deve ser abrir as janelas e

portas para ventilar o

ambiente onde se está. Outra
dica é deixar que os raios do
sol éntrem nas casas e

apartamentos, evitando
assim, a umidade excessiva

•

I•

,

CESAR JUNKI

•

•

•

,

•

i
·

•

I
-
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I

.!
>
,

I .

Emerson, de dois anos, não resistiu à queda de temperatura

normal na região de Jaraguá
do Sul em todas as estações
do ano. O carpete também

engrossa a lista de vilões da
saúde no inverno. "Ele é

terrível e deve ser retirado o

quanto antes", porque abriga
ácaros (poluentes biológicos)
c au s ado r e s de alergias,
enfatiza.

Se você evitou, porém,
.

não conseguiu fugir dos

problemas respiratórios, fique
atento aos indícios das

doenças. A pneumonia é uma

. infecção aguda que atinge os

pulmões e necessita de

atenção dobrada porque pode
levar à morte. Os sintomas

mais rotineiros sâo: tosse com

catarro, febre alta, calafrios,
suor e palidez. Foi a partir
deles que Roseni de Novaes
Silva descobriu a doença no

filho, Emerson, d� dois anoll.·
Ele acabou sendo intemadoês

agora necessita de sessões di _'

nebulização .. J á a r iniu .

mesmo sendo mais bran-d,,'
causa incômodos generali
zados, como coriza, coceira n

"

nariz, olhos e boca, espirro c

freqüentes e febre em algun-.
casos. A sinusite, outra infla

mação não-contagiosa, deíx .

o
. paciente com o narr:

congestio-nado, dor d �

cabeça e tontura. Nos caso"

de bronquite, o doente sofr
com dores atrás do osso d v

-

peito, fadiga, catarro e tos '

seca e chiada. Vale lembra'

que para
. impedir

.

agravamento de todos ess

problemas, é preciso procurf
indicação médica. Para cad
doença e paciente há ui"
tratamento específico.

•

-

Concurso de Declamação conta com 230 inscrito��
JARAGUÁ DO SUL _ A 16a

edição I do .Concurso de
Declamação, promovido pela
Fundação Cultural, está

marcada para acontecer nos

próximos dias 10 e 11 de agosto,
quinta-feira e sexta-feira. Este
ano, os novos talentos da poesia
sobem ao palco do Grande
Teatro da Sociedade Cultura
Artística (Scar) divididos em

categorias, que vão desde a

educação infantil, passam pelos

•
•

ensinos Fundamental, Médio e

Supletivo, e terminam com

representante.s da terceira
idade.

No total, 23 O pessoas se

inscreveram no concurso, A
comissão julgadora vai analisar
cada um a partir de quatro
critérios: interpretação,
integridade do texto, entonação
e dicção. Os cinco melhores nas�

nove modalidades da disputa
serão premiados com medalha

e valor em dinheiro.

se
Associaçao dos Diários do Interior'

,

Para quem tem interesse e·l·

assistir à declamação de poeml"
conhecidos ou mesmo J<"
autoria dos candidatos, va

.

lembrar que a entrada"
gratuita. O

.
prímeié:

,.

concorrente se 'apresenta I'

8.h30 de quinta-feira, 10. Nesl>'
dia, o evento segue até à noit
Na sexta-feira, o início é às 8h�
o encerramento geral, no fi�'
da tarde. (Kelly Erdmann) I

\� I
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DIA DO CHOCOLEITE
Distribuição gratuita de ChoGoleite para todos

os visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto .

•

4
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CORRIDA ELEITORAL: MARGEM DE ERRO É DE DOIS PONTOS PERCENTUAIS
,

•

o

A,GÊNCIA ESTADO

... Petista tem 44% das intenções de voto contra

,,�5% de Geraldo Alckmin e 11 % de Heloísa Helena

11

(Tribunal Superior Eleitoral) à

sucessão presidencial.

SEGUNDO'TURNO
De acordo com aCNI/Ibope,

num possível segundo turno,
Lula perderia 10 pontos de

vantagem para Alckmin. Em

junho, o presidente tinha 53%
das intenções de voto contra

290/0 do tucano. Agora, Lula
teria 500/0, contra 360/0 de
Alckmin. ,

Num eventual segundo
,

turno com Heloísa Helena, a

vantagem de Lula também
cairia, de acordo com a pesquisa.
O presidente teria 530/0 das

intenções de voto contra 30%
de Heloísa. Em junho, Lula
tinha 570/0 e Heloísa 210/0.A

pesquisa ouviu 2.002 pessoas
entre os dias 29 e 31 de julho,
em 142 municípios do país. A
margem de erro é de dois pontos
percentuais, para mais ou p,ara
menos.

IBOPE
Na comparação com a

pesquisa Ibope divulgada há
nove dias, Lula permaneceu
estável em 440/0 e Alckmin
r

osciloudois pontos percentuais,
de27% para 250/0. Já Heloísa
subiu três pontos, de 8% para

11,%.Num eventual segundo
�

turno e na comparaçao com a

pesquisa Ibope do dia 25, Lula
oscila de 48% para 50%,
enquanto Alckmin cai de 39%

para 36%.
Uma possível disputa entre

Lula e Heloísa num segundo
turno não foi cogitada pelo
Ibope nesse levantamento do
dia 25.

DATAFOLHA·
Os números da última

pesquisa, Datafolha são

semelhantes aos divulgados
nesta sexta-feira.
Na pesquisa, divulgada no '

último dia 19, Lula aparece com

440/0 das intenções de voto e

Alckmin, com 280/0. A
candidata do PSOL à

Presidência vem em terceiro,
com 100/0.

��' Bastos e Requião assinam acordo ern Curitiba
n e CURITIBA - O ministro da
la Justiça, Márcio Thomaz
x :"Bastos, esteve ontem em

ri: Curitiba para assinar um

d � acordo de cooperação com o

iO' governador Roberto Requião
fr. (PMDB) para a construção de
d,' uma nova penitenciária

•

,�" estadual no Paraná. O Fundo
n 'Penitenciário Nacionai vai

•

investir R$ 10,7 milhões na
,

"., 'unidade, que deverá ter 800

rf vagas. O local, segundo
d', Requião, será definido até o

JI" dinício a próxima semana.

As duas .a l tema tiv a s são

Piraquara, na região
l: metropolitana de Curitiba, e

I�;. Cruzeiro do Oeste, no

noroeste do Estado do
',Paraná, que é administrado

e·1 por José Carlos Becker de
•

ai '

Oliveira (PT), filho do ex

deputado e ex-ministro José
Dirceu.
. Durante a solenidade, o

diretor licenciado de Itaipu e

coordenador da campanha de'

reeleição do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, Jorge
Samek, foi chamado para

compor a mesa e sentou-se ao

lado de Bastos.
\ Catanduvas - Sobre a

Penitenciária Federal de

Catanduvas, inaugurada em

junho, que tem apenas uma

cela ocupada pelo traficante
'Fernandinho Beira-Mar,
Márcio Thomaz Bastos disse

que "não há nenhuma pressa"
em ocupar as 208 vagas
restantes. Mas, segundo ele,
nove Estados já pediram cerca

COMUNICADOa
.

,

" '

:51:

lt�
h-
1\'

. ,

,.

de cem delas. Bastos não

revelou qu a is são. "Os

pedidos estão sendo

processados nas justiças
estaduais respectivas, depois
vêm para a Vara Federal de
Curitiba e aí faremos a

tr a n sfe r
ê

nc ia ", disse.
Para São Paulo ele confirmou
ter oferecido 40 vagas, em

razão de esse número ter sido

pedido pelos escalões médios
do governo. "A conveniência

e oportunidade eles vão

decidir no momento que lhes

'parecer oportuno", disse. "E
estamos

i

dispostos a

continuar a oferta de

cooperação, na medida em

que nos recusamos a politizar'
a questão da segurança

pública. "

Representante
Comercial'

Empresa de cosméticos seleciona
representante para a região de

Jaraguá do Sul, São B�nto do Sul
e Mafra. Interessados enviar
curriculum para o e-mail:
joinvi Ile@keune.com.br

ou ligar para o

fone (47) 3455-1516".

,

Produção industrial tern maior
,

queda em nove meses, diz IBGE
SÃO PAULO - A produção

da indústria brasileira caiu

1,7%'em junho na comparação
livre de influências sazonais

(típicas de cada período) com
maio, segundo o IBGE (Insti
tuto Brasileiro de Geografia e

Estatística) .Foi o pior
desempenho desde setembro de
2005 (-20/0). Em' maio, a

indústria alcançou o melhor
resultado do ano, -com uma

expansão de 1,60/0. Na compa

ração com omesmomês do ano

passado, também houve queda
,

de 0,60/0. No a110, a atividade
industrial apresenta alta de

2,6%.0 chefe da Coordenação
da Indústria do IBGE, Silvio
Sales, atribui o recuo a uma série

de fatores, como greve em

montadoras e na indústria

extrativa, um dia útil a menos
em relação ao ano passado,
paralisações informais em razão

da Copa do Mundo e a redução
do volume de exportações.

, Além disso, ele cita que

sondagens da indústria já
começaram a apontar um

aumento de estoques."A
dimensão da queda sugere que
foimais que uma acomodação",
afirmou.

Para o pesquisador, ainda
não há dados para afirmar que
o recuo de junho tenha sido

pontual. Houve decréscimo

generalizado na produção
industrial na comparação com
o mês anterior.O setor de bens
intermediários, que agrega,

! ..

entre outras coisas, lnSU1UOS

para a indústria e construção
civil, embalagens, adubos e

fertilizantes e que tem o maior

peso no índice, puxou a queda,
com baixa de 1,9%'. Os bens de
capital (máquinas) e bens de
consumo semi e não-duráveis

(roupas e alimentos) tiveram

recuo de 1% na produção.
Entre os maiores destaques

negativos estão veículos
automotores (-4,6%), outros
produtos químicos, que inclui
petroquímica e fertilizantes (-
4,80/0) e indústria extrativa (-
3,4%) .Por outro lado, os

segmentos farmacêutico

(5,50/0) e refino de petróleo e

produção de álcool (1,50/0)
tiveram aumento repre
sentativo.

Na comparação anual, o
maior impacto negativo partiu
do setor dematerial eletrônico
e equipamentos de comu

nicação. A produção de
telefones celulares exerceu a

maior pressão para baixo: -

32,10/0. No primeiro trimestre

do ano, os celulares tinham

alcançado alta de 31,30/0. Já no
segundo trimestre, eles
tiveram recuo de 18%.

,

ROBOTICA EDUCACIONAL MARISTA

Robótica Educacional é um recurso didático que
possibilita desenvolver no aluno a criatividade, o
raciocínio lógico e a autonomia no aprendizado,
num ambierite constituído por diversos recursos
tecnológicos como motores, sensores, programas
e sucatas para a construção de vários dispositivos
robóticos ou robôs .

No processo de criação, os alunos sentem a

necessidade de buscar conceitos da física,
matemática, eletrônica, dentre outras, para
tornarem suas criações mais atrativas.
No Colégio Marista São Luís a Robótica

..

Educacional tem duração de um semestre e é
voltada para alunos de Sa a 8a Série do Ensino
Fundamental.

�------------,----_.- -_._--_. -_._ _.
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...Restituição
A consulta ao terceiro lote de

restituições do Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF)
2006, ano-base 2005, estará
disponível a partir de terça
feira. As informações poderão
ser acessadas pela internet, na

página www

receita.fazenda.gov.br ou pelo
telefone 0300-78-0300.
Segundo a Receita Federal, o '

dinheiro poderá ser sacado a

partir do dia 15. A correção
será de 4,63%, referente à taxa
Selic acumulada de maio a

julho mais 1 % relativo a

açosto' O valor não terá

qualquer outro acréscimo,
independentemente da data em

que for sacado.

...Orientação
o terceiro lote libera 375.407

declarações, das quais
269.540 para contribuintes com

direito a restituição de imposto
pago a mais. As restituições
somam R$ 289,9 milhões.
Outros 56.102 contribuintes
terão imposto a pagar, no valor
total de R$ 62,5 milhões. A
Receita orienta os que não
informaram o número de conta

corrente, para crédito da

restituição, a procurarem, a

partir do dia 15, uma agência
do Banco do Brasil, ou ligar
para 4004-0001, nas capitais, e
0800-729-0001, nas demais
localidades, para transferir o

dinheiro para qualquer banco
em que seja correntista.

...Crise
O presidente da General
Motors no Brasil, Ray Young,

, "

informou ontem que a empresa
encerrou na semana passada
seu programa de ajuste de
funcionários, que resultou na,

saída de cerca de 900
trabalhadores por meio de
programas de demissão
voluntária. O executivo preferiu
não usar as palavras
demissões ou cortes. As
dispensas fazem parte,
segundo ele, de um processo
mais amplo de ajuste das

operações da GM no Brasil ao
valor da taxa de câmbio.
"Aceitamos a realidade do País
e precisamos agora de ganhos
maiores de produtividade.
Nossa estratégia é focar mais
o mercado interno", afirmou.

...Exportação
Segundo Young, a GM vai ,

,

exportar neste ano 30% de sua

produção no Brasil, o que ,

corresponde a uma queda de
pouco mais de 20% em

relação às Vendas externas do
ano passado. No entanto,
ressaltou que, apesar da queda
no volume vendido, a receita
com exportações deve ficar no
.mesmo patamar do ano

passado, já que a GM subiu os
I '

preços das venda externas.
•

..

-

MULTI MÓVEIS LTDA ME, Rua Santa Catarina, 165, Bairro
Floresta, Joinville, SC, CNPJ 95.818.613/0001-47, I.E.
252.614.135, informa o extravío dos blocos de NF's modelo 1
série B1 nQ 151 à 400, modelo 1 série única n2 001 à 250,
modelo 1 série 1 nQ 001 à 250, todos usados, notas fiscais de

, ,

entrada, livros fiscais de entrada, saída, apuração de ICMS,
inventário, diário e razão dos anos de 1993 à 1996.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



48 I FIM DE SEMANA, 5/6 de agosto de 2006
,

•

•

,

•

o

)AIlAO'"DO lUI. � Ie • PAIItqU.MIlNtOlPA\ D.mmos

CIRISE: MANIFESTAÇÕES NO ORIENTE MÉDIO PELO FIM DA GUERRA

AGÊNCIA ESTADO

•

. � Desde o níclo-dos confrontos, mais de 900
pessoas morreram no Líbano e 74 em Israel

LÍBANO - Diferentes ataques
aéreos de Israel, registrados
ontem, causaram a morte de 33
·civis e deixaram cerca de 60
'Soterrados no Líbano. Foguetes
do grupo terrorista Hizbollah

lançados contra o norte de

Israel, além de confrontos
terrestres no sul do Líbano,

A •• A

mataram tres C1V1S e tres

soldados israelenses.
Três foguetes do grupo

atingiram ontem a cidade de

I-Iadera, no ataque de maior

alcance do Hizbollah contra o

norte de Israel, até agora.
Hadera fica a cerca de 75 km da
fronteira. Não houve registro de
v.timas.Desde o início dos
confrontos, no último dia 12,
mais de 900 pessoas morreram

no Líbano [800 civis, aproxi
.nadamente] e 74 em Israel [30

•

civis]. Nos bombardeios
israelenses, mísseis atingiram
um caminhão de frutas e

legumes estacionado em um

armazém na fronteira entre

Líbano e Síria, matando 33

civis, a maioria. agricultores
curdos e sírios. Segundo Israel,
o local foi atacado porque o

serviço de inteligência do
Exército acreditava que se

tratavam de postos de
armazenamento de arrnas do
Hizbollal1.

ÓDIO
-

Arabes e persas expressaram
seu ódio a Israel e apoio ao

Hezbollah em diversas

manifestações em todo o

Oriente Médio ontem, no dia
de orações para os muçulmanos.
Centenas de milhares de xiitas

tomaram as ruas de um bairro

popular de Bagdá e um protesto
foi registrado até na Arábia

Saudita, onde são raras

manifestações populares de
de scan te n tamen to. U m

protesto tornou-se violento em

Teerã, onde cerca de 100 pessoas
jogaram pedras e um coquetel
molotov na Embaixada

britânica, danificando o prédio
mas não ferindo ninguém. Os
manífestantes acusaram a Grã
Bretanha e os Estados Unidos
de serem cúmplices d€ Israel na
luta contra o Hezbollah.
Na Arábia Saudita, centenas de
xiitas marcharam pelas ruas

durante os últimos três dias no

município de al-Qa tif, na

região da costa do Golfo, onde
há uma alta concentração de

-

xiitas. Na Asia, muçulmanos
também se manifestaram ern

apoio ao Hezbollah como na

Indonésia, Filipinas, Malásia e

Paquistão.
•

Brasileiros pegam prisão perpétua na Irlanda
IRLANDA - Dois brasileiros

,

foram condenados à prisão
perpétua na Irlanda pelo
assassinato de um outro

brasileiro em 2005. José Cláudio
Batista e Adriano Martins
Costa foram declarados
culpados pelo assassinato de
Paulo César Siqueira pela Corte
Criminal Central irlandesa.

•

Segundo o superintendente de

polícia da delegacia de Kildare,
JohnMurphy, os brasileiros, que
alegaram inocência durante o

julgamento, ainda podem apelar
da sentença.

O assassinato de Paulo
César Siqueira teria acontecido
depois que os envolvidos
discutiram num bloco de

apartamentos em Kildare, que .

fica a cerca de 65 km da capital,
Dublin. Um terceiro brasileiro,

. Alessandro de Almeida Mata,

foi absolvido, e de acordo com

as apurações, ele teria tentado
apaziguar os ânimos durante a

discussão.De acordo com um

artigo publicado pelo jornal
irlandês Irish Independent, ao

ouvir suas condenações, os réus
não demonstraram nenhuma

emoção, mas vários dos
familiares' presentes ao

julgamento começaram a

chorar.

-

INVESTIGAÇAO
COMPLEXA

A apuração do caso foi
bastante trabalhosa,
demandando o interrogatório de
cerca de 120 pessoas, de cinco

nacionalidades diferentes.
•

•

"Muitas pessoas foram ouvidas,
•

porque o cnme aconteceu nU1U

bloco de a{!artamentos, onde a

densidade pdpulacional é muito

alta", afirmou Murphy. Ainda
segundo o Irish Independent, as

- . -

razoes que causaram o cnme nao

ficaram completamente claras,
mas ficou certo que Siqueira foi

espancado por um grupo de

pessoas, com testemunhos de
moradores dizendo que ele foi
vítima de muitos chutes
violentos e de golpes com um

bastão de madeira.
Os serviços de emergência

foram chamados, mas Siqueira
faleceu em decorrência de mais

de 50 ferimentos pelo corpo. O
crime ocorrido em Kildare não é

o primeiro que traz brasileiros às

manchetes policiais no exterior

nesta semana. Na quinta-feira, o
brasileiro Artur Domingues, 28,
foi preso pela polícia londrina
acusado de ter esfaqueado um

compatriota no fim de semana

passado .

Lei pode naturalizar 1 m·ilhão de estrangeiros na Itália·
ITÁLIA -O governo italiano

adotou ontem um projeto de lei

que abre caminho para a

naturalização rápida de cerca de 1
milhão de pessoas ao reduzir de dez

para cinco anos o período de
residência necessário para adquirir
anacionalidade italiana.O projeto
de lei prevê 'igualmente que os

filhos de pais estrangeiros insta

lados regularmente na Itália há

,
.n
"

cinco anos podem obter auto
maticamente a cidadania.A Itália,
que enfrenta uma diminuição de
sua população com uma taxa de
natalidade entre asmais baixas da
União Européia, já abriu caminho
há duas semanas para regularizar
350 mil trabalhadores estrangei
ros. Segundo a organização
católica Caritas, o total de

estrangeiros que querem obter a

..

\

cidadania italiana até 2008 supera
o 1,5 milhão de pessoas. A direita

populista da Liga Norte já
.

anunciou sua oposição ao projeto
de lei, ao acusar a esquerda de

querer "dar um golpe de
misericórdia na civilização
italiana".A Itália conta com 60
milhões de habitantes, dos quais
três milhões são imigrantes,
segundo estimativas oficiais

,

•

O CORREIO DO POVO

II BREVES'Raúl Castro não pretende ser

um líder, diz filha de Fidel

.

Distribu1ç1o gratuita de SONete para as

crianças durante o dia 19 de agosto.

•

j,t. "I_ i�T ",,'

E\lerton e Eleonora Kist recebendo o prêmio Master

,

deprimido pela grave doença de
sua esposa Vilma Espin, que o

acompanha desde os primeiros
tempos da guerrilha castrista em

Cuba. Na segunda-feira (31),
Fidel Castro, que completa 80
anos no próximo dia 13 de agosto,
cedeu provisoriamente o poder a
seu irmão Raúl, enquanto se

recupera de umadelicada cirurgia.
"Se Raúl Castro tomar o poder
em Cuba esta será uma

oportunidade que deve ser

aproveitada porque ele é mais

aberto do que Fidel", afirmou a

irmã dos dois líderes cubanos,
Juanita Castro, 73, que há 43
anos vive exilada elU Miami,
numa entrevista publicada pelo
jornal "El Periódico" .Sobre a

saúde de Fidel, desejou que ele se

restabeleça logo. "Que Deus o

ajude, que Deus o ilumine e que
Deus o perdoe".Juanita afirmou

que os laços familiares jamais se

rompem e que por isso gostaria
. de voltar a abraçar seu irmão, para
"deixar para trás toda esta

história" .

CUBA- Alina Femández,
filha do ditador cubano Fidel
Castro, 79, afirmou ontem que
seu tio Raúl Castro, 75, no
comando provisório da ilha
desde segunda-feira (31), não
pretende ser um líder como seu

pai, mas conta com o apoio das

forças armadas."Ele não é Fidel.
Não há dúvidas. Acho que não

pretende sê-lo", afirmou Alina
ao noticiário da rede de TV

•

norte-americana CNN, que
acaba de contratá-la como

colaboradora.
"Acho que ele não pretende

ser um líder, mas tem o apoio da
instituição mais forte de Cuba,
as forças armadas", acrescentou
Alina, que abandonouCubaem
1993.Por sua vez, o jornal de
Barcelona "La Vanguardia",
citando fontes diplomáticas,
afirmou ontem que Raúl Castro
não apareceu em público após
o anúncio da doença de Fidel
Castro porque estaria sofrendo

•

de "depressão". Segundo o

jornal, o líder cubano estaria
•

\5 ANOS
flfilR£SAS f PROFlS:".aIlAIS DistA

•

Lenar e lona Kist, pal. de Everton e Franclaeo fi
Ivon. Oliveira, ,a18 de Eleonora,

•

•

�\

-_

• I
,NO GONGO

Queda
Ao menos 17 pessoas morre
ram após a queda de um avião
de passageiros na República
Democrática do Ganga.Segundo
uma porta-voz da ONU, o avião,
de fabricação russa, �ava
tentando aterrissar no aeroporto
de Bukavu em meio a uma

tempestade.A aeronave se

chocou com umamontanha e

caiu, em chamas, sobre uma
floresta a 15 quilômetros de
distância da pista do aeroporto.

•

NAGHINA

Tufão ;
Ao menos cinco pessoas foram m

.
�

mortas na Chna em conse- .'
qüência da passagem do tufão
Prapiroon, na quinta-feira, se
gundo aTV local.Segundo a

meteorologia, o tufão teve a sua

força reduzida e foi reclassifi
cado como tempestade tropical
após deixar rastros de destrui- Jção na província de Guangdong,
ao sul do país.Dezenas de
milhares de pessoas tiveram

que deixar suas casas por conta
das ehchentes.

.

Os dentistas Everton Lenor Kist e
Eleonora Lopes de Oliveira Kist,
foram agraciados no último dia
10, com o prêmio de Destaque
em Ortodontla na cidade de
Jaraguâ do Sul.
O Prêmio "Mc\ster Pesqulsafl é
conferido aos profissionais de
algumas áreas, mediante
pesquisa de mercado, realizado
no municipio. Os profissionais

•

mais citadps dentro de sua área
de atuação, recebem o prêmio de

destaque do ano.

Citados' por 49% da população,
na área de Ortodontia, o casal
recebeu o "Prêmio Máster 2006.

- O casal possui consultório de
ortodontia na cidade de Imbituba,
e também em Jaraguá do Sul,
na Avenida Getúlio Vargas 158,

. sala 2, em cima da loja
O Boticário, onde com muito
profissionalismo, competência- e
alto padrão de atendimento
atendem seus pacientes .:

• 1

,

<

,

,

\

I
•

•

Consultas pOdem ser agendadas
pelo fone:47-3372-3755.
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