
VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005
(O

,

O

,

1 SAUDE

to Umaea cada
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CInco pessoas
sorre com

colesterol alto
).

�J\.[imentação saudável e
exercícios físicos são os

grandes aliados no combate
m

ao problema.
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B I É LEI

Ja

Triplicaai

pena por
19,
violência

Ita doméstica
- A Lei de Enfrentamento à

Violência Doméstica, que
altera o Código Penal, foi
sancionada ontem, pelo
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Com a mudança,
.'0 tempo de detenção passa
'a ser de três meses a três

,

anos, ao invés de seis meses

a um ano.
i

: 2B I MEDO

PCC volta
.a causar

terror em

São Paulo

• •
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Carione Pavanello recebe apoio
e elogios de Jaime Negherbon

. ,

•Aposentados ressaltam importância do
voto como instrumento de mudança

, ,

• •

4 I ELEiÇÃO 2006: LUIZ HIRSCHEN DESI8T.IU DA DISPUTA
I

61 SEM CASA

',' Mais uma
,

fiscaüzação
nas pontes e

,

prédios

,

, .

Sem um local para levar os
moradores de rua, a

Prefeitura faz apenas um

trabalho de orientação .

Luiz Hirschen, o Luti, anunciou ontem a renúncia de sua

candidatura pelo PSB de Jaraguá do Sul. Agora, o Vale do

Itapocu fica com três postulantes à Câmara dos Deputados,

aumentando as chances de eleger representantes da região. Por/

enquanto, Ronaldo Raulino (PL), Sebastião Camargo (PT) e

Everaldo Corrêa (PTC) continuam na disputa.

•

Thiago Rausis
é campeão
estadual de
automobílísmo

5 I DIA QOS PAIS: ESTRATÉGIA E ATRAIR CLIENTELA COM PROMOÇÕES
CESAR JUNKES CORREIO ESPORTIVO

Malwee vence
, ,

,

o Banespae
Assume a

liderança'
,

"
"

o ,

if,
•

•

Com a vitória por 3x2, a
Malwee chegou aos 14
pontos, dois amais que o

Carlos Barbosa, segundo
colocado, mas que tem dois
jogos a menos. Na próxima
segunda a Malwee recebe o

Umuarama.

CORREIO ESPORTIVO

atrair a clientela.Corno é 0 caso 'de uma loja de
eletrodomésticos em Jaraguá do Sul, que baixou os preços
dos televisores para garantir boas vendas.

/

O Dia dos Pais está chegando, e com a data; a expectativa
de vendas cresce entre 5% e 10% em relação ao ano passado
na região. Os comerciantes apostam nas promoções para

•
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EDITORIAL

Fez bem a mídia em levar a

julgamento a idéia que o presi
dente Lula achou "genial" e que o
jurista e seu eleitor Dalmo Dallari
,achou "um absurdo". A idéia

,
"saiu", como diria Lula, vagamen
te, numa reunião com advogados,
entre eles, aliás, DalmoDallari, aos
quais o PI havia encomendado
"

I uma avaliação dos poderes das
, ...

CPIs e da conduta dos seus
:-;

membros. Conversa vai, conversa
"

};em, alguém sugeriu levar o

Congresso a votar uma emenda
"

! �l'
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se, é inconstitucional. Por isso se

escreveu que a idéia é um factóide
,

- parece um fato, mas não é.Nem
assim deveria ser relegada no '

noticiário. Primeiro, porque se um

presidente, qualquer presidente,
produz um factóide, isso é notícia,
desde que amídia a trate na devida

perspectiva crítica. Do contrário,
,

,

aísim ela estariadeixando se pautar,
no mau sentido, pelo governo.

Segundo, e mais importante,
porque a quase unanimidade das

objeções com que a idéia foi

,

I�, No caso em tela, há forte relutância dos

politicos em mudar as regras do jogo graças'
às quais se elegem, operam e se reelegem

constitu-cional para a eleição de
uma Assembléia Constituinte

•

desti-nada a fazer a reforma

política. Reforma, aliás, que o

próprio Lula, o PT e aliados

preferiram não fazer nestes quase'
quatro anos, optando pela

,

cooptação de políticos. E uma

dessas propostas bombásticas,
uma das prioridades do presidente
Lula anunciadas na campanha de
, , ,

2002, mas sem futuro pela frente.
No caso, porque não há hipótese
de o Congresso delegar a outro

colegiado eleito uma tarefa tipica
mente sua -e,mesmo que houves-

• FRASE

,

,

,

recebida - por adversários e

correligionários de Lula - mostra

a futilidade de se querer legislarpor
cima do Legislativo com poções
mágicas para vencer dificuldades
reais. No caso, a relutância dos

,

políticos em mudar as regras do

jogo graças às quais se elegem,
operam e se reelegem. Mas é como
se diz: todo problema complicado
tem uma solução simples e errada.
Deta-lhando: mesmo que Lula
estivesse certo quando diz que uma
reforma política profunda acabaria
com a corrupção, o que significá
estabelecer um nexo muitíssimo

r

,

.'

,

maior do que parece efetivamente
haver entre uma coisa e outra, ou

o Congresso fará a reforma ou ela
não sairá.Demais amais, não existe
"a" reforma. Existem pontos de
reforma que têm menos ou mais

apoio entre os políticos e os

cientistas políticos. Estes últimos

por sinal vivem advertindo que a

mudança não só não é uma

panacéia, mas pode gerar emendas
piores do que os sonetos. Por isso
recomendam cuidados redobrados

-

ao se mexer com a questão. Seja
como for, convocam-se assem

bléias constituintes em situações
de ruptura institucional. Pela
leitura dos jornais do dia, não falta
quem ache que nem sequer as

intenções são boas. Lula é acusado
de surfar na onda do desencanto
da sociedade com os políticos, seja
para se antecipar aos ataques que
sofrerá no horário eleitoral no

. ".. .

quesito ética, seja para aparecer
como o patrocinador de uma

reforma moralizadora - em cujos
méritos as pessoas acreditam mais

do que talvez devessem. Curiosa-

•

". . .....,

mente, as cnncas mats causncas a

idéia da Constituinte foram dispa
radas por petistas.Um deles disse:
"Isso é jogar areia nos olhos da soci
edade." O nome de quem falou?
Elemesmo, JoséDirceu deOliveira
e Silva, cassado pela Câmara dos

Deputados por corrupção.

�A capacitação tecnológica
corno diferencial profissional

Em termos globais, a mídia

corporativa tem enfatizado a

, necessidade do estudo como fator
de diferenciação profissional em
um ambiente extremamente

competitivo. Quando se olha a

competitívidadede países como

EUA, China, Alemanha - e para'
falar nos emergentes, México e
,

Africa do Sul - verificamos que
, ,

em todos eles, o estudo e a

capacitação em novos conhe
cimentos foram fatores funda
mentais de competitividade.

Em termos locais, é preciso
-lembrar que osmercados-alvo de
Jaraguá do Sul não são mais

apenas os da região Sul/Sudeste
ou mesmo o território brasileiro.
Mesmo em áreas onde a

competitividade chinesa é

altíssima, como nos têxteis,
percebe-se claramente que as

empresas da região estão se

capacitando para competir
internacionalmente, o que já é
/ '

fato nas áreas alimentícia emetal-
A •

mecaruca.

Em termos populacionais, a

'cidade que hoje apresenta 140 mil

,habitantes chegará em 2025 com
uma população aproximada de
310 mil habitantes e uma renda

per capita cerca de 3,5 vezes

superior à média brasileira.
Avaliando-se que o País cresce,

localmente crescemos aindamais.
Em termos de infraestrutura,
tenho visto ações como as da
Prefeitura Municipal, da
Secretaria de Desenvolvimento

Regional e dos Conselhos

Empresariajs, no sentido de
estimular o empreendedorismo
como fator gerador de novos

, . . ,..,

negocias na regiao.

Quanto à necessidade de se

aplicar, continuamente em
,

conhecimento - e isto equivale
, . .

na pratica em se capacitar, para
estes desafios - de cada dez novos

ingressantes no ensino superior,
seis são do sexo feminino, o que

equivale a dizer que um novo

perfil gestor emerge e que as

mulheres estão mais rapidamente
se capacitando para os desafios de
uma socieade do conhecimento.

Como já comentei em outras

colunas, é importante que o

-

Randal Gomes,
Coordenador dos Cursos de
Comércio Exterior e de Gestão
Financeira da FATEJ, escreve
às terças-feiras nesta coluna

profissional ligado neste mundo

conternporâneo .
defina

claramente trajetórias e faça um

planejamento de sua carreira e de
suas ações profissionais. Já se

tornou comum a' realização de
dois cursos de graduação, como
meio de se cornplementar a

formação e as próprias faculdades
estimulam a realização de novos

, ,

cursos, através de enfoques novos,
programas de nivelamento inicial
e de cursos intensivos, que

permitem ações de networking e

obtenção de informações
relevantes. f

A região do Vale do Itapocu
dispõe de instituições aptas a dar
este passo avante. Há profissionais
qualificados em todas elas,
comprometidos com este novo

mundo e com quem tenho
encontrado nestes quase dez anos
em que tenho atuado no ensino

superior;
Ganha com isto a comuni

dade empresarial e ganha também
a sociedade como um todo, ao
alavancar novos patamares de

,

desenvolvimento;

Dia Nacional de Controle do Colesterol
As doenças cardiovasculares

constituem na principal causa de morte

no Brasil. Dentre as enfermidades que
acometem o sistema cardiovascular se

destaca a aterosclerose que envolve a,

presença de placas gordurosas dentro das
artérias podendo causar obstrução da

passagem de sangue para o coração e

posteriormente infarto agudo do

miocárdio, angina (dor no peito) e morte

súbita.
Para prevenir e tratar a aterosclerose,

o principal objetivo deve ser de reduzir o
colesterol total e os lipídios sanguíneos
aos níveis preconizados pela Sociedade
Brasileira de Cardiologia (o ideal é ter

menos de 200 miligramas dessa gordura
,

por decilitro sanguíneo). E importante
ressaltar que o colesterol é primordial no
metabolismo do corpo humano para

formação de hormônios, ácidos biliares e
. ,

vitamina D, que é muito importante para
os ossos. Mas o problema é quando ele
circula em excesso nos vasos sanguíneos.

Recomenda-se para prevenção e

tratamento do colesterol elevado uma

atenção maior com os alimentos de origem
'

animal.' Aconselha-se 'substituir o leite
,

integral e seus derivados para as fontes

desnatadas, preferir as carnes vermelhas

,

magras, retirar a pele de aves, evitar frituras,
bacon, presunto, salame, mortadela, gema
de ovo, vísceras e frutos do mar (lagosta,

.

camarão, ostra, marisco).
O consumo de alimentos ricos em fibras

como grão e cereais integrais (granola, I
aveia, farelode trigo, arroz integral, massas
integrais, pão integral), frutas com casca

bem lavadas, vegetais crus e sucos não

coados são importantes na redução do
colesterol.

O controle da ingestão «los altfnentos
ricos em gordura trans como os biscoitos

amanteigados, croissants, falhados,
sorvetes cremosos e óleos e gorduras
hidrogenadas, além da redução do álcool e

do fumo fazem parte das orientações para

prevenção e tratamento do colesterol
elevado. '

Além do tratamento dietético, existem
remédios para controlar o colesterol alto,

. . . -"

mas a mats impor tan te orren taçao e a

mudança no estilo de vida, redução do]
estresse, a prática de atividade física,
manutenção da pressão arterial estável e

controle do peso.

I

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@jornalcorreiodopovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251
200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

.

Lalau e o parlamentar
Lalau foi um juiz. Com sua toga foi

julgador e condenou. Depois da toga,
,

julgado e preso. Não precisou autorização
de seu chefe maior, o STF para isso. Pelo

contrário, seus colegas tiveram pressa de
ver Lalau na cadeia.

Na verdade, diante da pior crise moral
atual do Congresso Nicolau dos Santos
Neto é um herói. Foi exemplo de como é

fácil evitar a impunidade no Brasil. Paises
do além mar devem ter invejado tão

'rápida justiça. Mesmo com bons advogados
e recursos judiciais Lalau sucumbiu.

O que o mundo de lá não sabe é que o

episódio do velho juiz teve outro

. direcionamento repressivo: Lalau não

era parlamentar.
O magistrado foi preso mesmo antes

da formação da culpa. Teve seu' sigilo
bancário e telefônico quebrados; suas

contas bancárias foram bloqueadas; seus
•

bens foram confiscados; seu passaporte
recolhido. Tudo resolvido na fase

investigatória, no inquérito policial.
Se o sexagenário juiz fosse parlamentar

nada disso teria acontecido. Estaria hoje
degustando, sua champagne francesa no

terraço do apartamento em Miame.

Estaria rindo a toa como os deputados
investigados pelas CPIs. •

Patrícia de Fragas Hinnig CRN/2-6524 - membro

do Núcleo de Nutricionistas'de Jaraguá do Sul e

Região

, ,

,

, ,

,

"Eu estou absolutamente zen, paz e amor. Paz, amor e trabalho, que é disso que o

: Brasil precisa".'
. ,

•Geraldo Alckmin reeditando o lema de Lula na campanha de 2002.

•

•

Nicolau vai ressarcir o Estado grande
parte do roubo com seus bens arrestados,
Se ele fosse parlamentar dava a volta por
cima e o processo se perderia na gaveta da

prescrição: Além do mais, seu patrimônio,
nem estaria ao alcance da justiça .

Discriminação perversa. Dois pesos e

duas medidas. Um é mais cidadão brasileiro

que o outro perante a lei. São dois códigos
penal. O dinheiro roubado por Lalau é

diferente da grana que corre solta em r

Brasilia nas malas,· cuecas, bancos,
ambulâncias' e outros locais. Dois tipos de

"

corrupção, um punível e outro outro não.
, ,

Lalau isolado, sofre escondido da
sociedade. Está acossado, envergonhado. O

,

,

,

parlamentar ladrão, ao contrário, mesmo

com sua foto na imprensa como indiciado '

desfila com desenvoltura pelo país afora.

Pior, fazendo campanha para sua reeleição, .

Com o foro previlegiado dos políticos, .

interpretado de maneira vil, faz o Estado
de Direito descambar para a bagunça legal"
com reflexo direto à dignidade dós demais .'

cidadãos brasileiros. Como se não bastasse, '

. põe em risco a própria segurança da pátria, .

Acorda Brasil!

Carlos Alberto da Rocha, Advogado e Juiz
r

Aposentado

.1)i,·c!OI· editortul/admlnlatrutlvot Fruncisoo Alves
Edltorn: Patricia Moraes .

/
I
I

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

comercia I@Jornalcorrelodopovo,com,br \

I •

IO CORREIO DO POVO

e
" 1

,

,.
,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

• 10 CORREIO DO POVO

•

TERÇA-FEIRA, 8 de agosto de 2006 I� 3

•

i

CÂMARA AUMENTA A BASE DE APOIO A BERTOLDI

•

CELSO MACHADO

� Tucano muda sua

postura e anuncia

projetos para a

áreá ambiental

}ARAGUÁ DO SUL- Primei
ro suplente do PSDB, tomou
posse ontem o tucano Ademar
BrazWinther, que ocupa a vaga
de Afonso Piazera Neto (sem
partido), nomeado na' semana

passada secretáriomunicipal de
Planejamento e Urbanismo.
Também foi empossado José de
/

Avila, no lugar de Carione
Pavanello (PFL), que está em

licença para sua campanha a

deputado estadual. Winther
ficou pouco mais de dez
minutos na sessão ordinária de

,
.

.

ontem a noite, mas o tempo
bastou para clue, em declarações
à imprensa quando deixava o

prédio do Legislativo, dizer que
,

. não será um vereador de
� oposição ao prefeito Moacir

•

•

o

JARAGUÁ DO SUL· se • PARQUE MUNlelflAL DE EVENTOS
. .

•

• •

ill
.. lb

•
,

,

Ir.
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,
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0

31
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,

-

,

• MOSAICO

foi eleito em 1998. Ideli Salvatti

(PT) e Leonel Pavan (PSDB),
,

eleitos em.2002, têm mais quatro
anos emeio de mandato. Sabendo

.

o número de representantes a que
o estado oumunicípio tem direito,
deve-se descobrir o quociente

•

eleitoral.
Para isso, divide-se o número

de votos válidos pela quantidade
de cadeiras a serem preenchidas.
Posteriormente, passa-se ao

cálculo do quociente partidário.
Essa conta determina o número

de deputados (da mesma forma

quando há eleições para

vereadores) a que cada partido ou
coligação tem direito. Para tanto,
divide-se o número de votos

obtidos pelo partido ou coligação
pelo quociente eleitoral. O
resultado final representará a nova
composição nas casas legislativas.

,

•

•

ou o diploma cassados.
. Contrariamenre aos anos anteriores,

.

a partir de agora fica proibida a

propagandapormeiodeoutdoors. São
pemritidas apenas placasdeatéquatro
metrosquadrados colocadasemáreas
particulares com permissão do

proprietário.Também é vedada a

fixação de propaganda em locais

,

•

ele, este tipo de procedimento
dos vereadores em nada

importava para a .população,
que preferia favores (areia,
tubos, macadame). "Isso é que
dá votos na eleição", costumava
dizer. DOll0 de uma empresa.

.

extratora de areia nos rios da

região, ontem o vereador sur

preendeu ao anunciar que pre
tende apresentar projetos de
cunho ambiental. Ainda na

sessão de ontem a vereadora
Maristela 'Menel (sem partido)
teve aprovado ofício convo

cando o secretáriomunicipal de
Saúde, Sérgio Ferrazza, para ir à
Câmara, em data a sermarcada,
para explicar em detalhes a

razão de projeto do Executivo

aprovado' pela Legislative, que
devolve ao Ministério da Saúde
a soma de R$ 50 mil que seriam
empregados lla implantação do

'programa Farmácia Popular
desenvolvido pelo governo
federal em vários estados a partir
de 2002 (leia.mais na página 6).

Não responda l�

Se você receber um e-mail da Justiça Eleitoral sollcítanooh
atualização dos dados cadastrais, informações sob�1
irregularidades e cancelamento do titulo eleitoral, não abra. Est!
e-mail é falso e de origem desconhecida. Pode ainda conter
vírus ou servir para obter estes dados para utilização e:
transações comerciais fraudulentas, entre outras. A prática ve

sendo realizada desde o ano passado através da Internet por
mensagens eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral já solicit�
providências ao Departamento de Polícia Federal para apurar -fi
responsabilidade pelo envio das mensagens. O caso está send�,
investigado. \�

CESAR JUNKES
..

�-,
I

•

"Vou aprovar todos os projetos do prefeito", declarou Whinter

Bertoldi (PL). Ao contrário,
agora no exercício do quinto
mandato de vereador (deve ficar

•

até o final de 2008), disse que

sempre foi vereador da situação.
"Por isso, vou aprovar todos os

.

projetos do prefeito", declarou
sem meias palavras, acrescen
tando que "fiz minha campanha

sozinho, com minha família.
Por isso, faço o que quero". O
inusitado nas declarações de
Winther ficou por conta de

mudança radical de postura.
Durante dezesseis anos no

exercício de quatro mandatos
consecutivos, nunca apresen
tou qualquer projeto de lei. Para

•

, Eleitor elegerá 16 deputados federais e um senador em se
BRAsÍl1A- Este ano, os eleitores

r
votarão tanto em eleições
majoritárias - que escolhem

presidente e vice-presidente da

República, governadores e vice

governadores, e senadores -

• • • J

quanto em propotctonats - para
escolher deputados estaduais e

federais. As eleições ocorrem no
,

primeiro domingo de outubro e,

se necessário, o segundo turno-será
· no. último domingo do mesmo

r mês. Para se eleger em primeiro
.

tumo, os candidatos a presidente
�

e a governador devem obter
.' maioria absoluta dos votos

válidos,metademais um. Caso esse
,

· percentual não seja atingido, há o

segundo turno, emque se considera
,

,

, eleito quem obtiver a maioria

simples dos votos válidos. Isso,
,

significa que não entram na conta

votos brancos e nulos. Na uma

eletrônica, o eleitor que quiser
votar em branco conta com uma

tecla que representa essa opção.
Para anular o voto, no entanto,
terá de digitar um número

inválido, que não corresponda a

nenhum candidato na disputa. A
conta para saber se os candidatos

.

nas eleições proporcionais foram
eleitos é um poucomail! complexa
e também considera apenas os

votos válidos. Para o Legislativo,
cada esisdo ou município tem

direito a um número fixo de
\

representantes.Para aCâmara dos
Deputados esse número vai de 8 a

70, calculado de acordo com a

população do Estado. No caso de
Santa Catarina, são 16 deputados
federais e três senadores. Neste
ano, oEstado tem apenas uma vaga .

já que o mandato é de oito anos.

Jorge Konder Bomhausen (PFL),

- PT TEM MAIOR NÚMERO
À REELEiÇÃO
Entre os 14 deputados federais que
disputam a reeleição em outubro, do
total de 16 da bancada catarinense, o
PT tem o maior número. São quatro.
PP e PMDB 'aparecem depois com
três postulantes cada um, seguidos
do PFL com dois e PSDB e PPS com

um cada. O deputado Paulo Afonso
Vieira (PMDB), desistiu alegando
motivos particulares. Luci Choinacki
(PT) disputa a eleição como

candidata ao Senado.
PMDB- Adelor Viera, Edinho Bez e
João Mattos
PT - Carlita Merss, CláudioWignatti,
Jorge Boeira, Mauro Passos
PFL - Gervásio Silva, Ivan Ranzolin
PP - João Pizolatti, Leodegar
Tiscoski, Odacir Zonta
PSDB - Paulo Bauer
PPS - Femando "Coruja" Agustini

,

" .

Desrespeito à lei eleitoral pode render multas de até R
.

Brasília- Entre as novidades

previstas pela Lei 11300/06, que já
valem para as eleições deste ano,

está a proibição a candidatos e

partidos de distribuir camisetas,
chaveiros, bonés, canetas, cestas
básicas ou qualquer outro bem
material ao eleitor. A legislação já
considerava Clime eleitoral doar,

•

r
l
I

I

I
I
,

prometer ou oferecer vantagem ao

eleitor em troca de votos no

período que vai do registro da
• •

candidatura até o dia da eleição.
Quem. desrespeitar essa

determinação, além de estar

sujeito a multa de 1 mil a 50 mil
Ufir (R$ 1,7 mil a R$ 85 mil),
poderá ter o registro da candidatura

•

85 mil
como postes, viadutos, passarelas e

pontos de ônibus. Os showmícios ou
comícios comparticipaçãode artistas
também foram proibidos. Outra
modificação se refere à propaganda
na imprensa escrita. Antes, os

anúncios podiam ser veiculados até
o dia do pleito. Agora, esse prazo
encerra-sena antevésperadaeleição.

r

Farmácia 1
A atITude do preteiío Moacir
Bertoldi (PL) e da maioria do's
vereadores, que aprovaram
projeto do Executivo devolvendo
R$ 50 mil do Ministério da Saúde
para implantação do programa
Farmácia Popular, já disseminado
no país, 'tem que ser explicada,
também, pelo PT da cidade. Que é
aliado do PL nas eleições
majoritária e proporcional. Ou
não?

Farmácia 2
Qu'ando lançado, foi carro-chefe
da entourage petista , que
derreteu-se em elogios,
obviamente já contabilizando
votos na base da pirâmide de

elehores, onde se concentram os

de pouco poder aquisITivo. Agora,
o mínimo que têm a fazer (os
petistas) é respaldar o discurso

.

do prefeito, para quem o

programa é uma arapuca .

financeira para omunicípio.

Farmácia 3
Aliás, a tunma do bloco do amém
na Câmara de Vereadores, tem a

obriqaçãç de fazer o mesmo.

Neste caso, com argumentação
própria já que concluíram pela
inutilidade do projeto. E não

apenas imitar papagaios, como
costumam fazer,estas aves que
aprendem a falar apenas o que o

,

dono ensina.

Onde?
o vereador Afonso Piazera Neto

(sem partido) que acaba de
assumir a secretaria de

Planejamento e Urbanismo, disse
. na última semana de 'julho que as

modificações no sistema viário
de Jaraguá do Sul começariam na

primeira semana deste mês de

agosto. Se, de fato, começou na

prática esqueceram de dizer.

Quem explica?
Falando nisso, alguém tem que
'explicar com clareza qual a
vantagem de se inverter a mão do

tráfego ao longo das ruas

Reinaldo Rau e Marechal
Deodoro. Além, é claro dos

gastos corn mudança dos abrigos
de passageiros do transporte
coletivo e das placas com nomes

de lojas em sua grande maioria.
Um gasto que correrá por conta
de cada lojista, claro.

,

Vantagem?
As quatro novas pontes previstas �J .

no projeto Transjaraguá também o

, ..,

precisam de explicação ""

convincente. Afinal, se do 'lado dei
cá' dos rios não estão previstos. q
novos eixos viários que peimITanp
sair da cidade (entrar ficará bern ,)
mais fácil) sem nenhum tipo de b
transtomo, qual. seria a vantagem?,

.'0

Corremos o risco de virar uma J
FI�rianópolis. Você' entra, 'mas n��
sal.

Cabresto
)'), , , .

o PV de Jaraguá do Sul foi
. .. f[

devidamente enquadrado pelo
preteiío Moacir Bertoldi (PL). Por

- conta de cargos em comissão, 3
Aliado com o PP de Esperidião -

Amin, o PV tem Gerson Basso
como candidato ao Senado. Que I

não teve nenhuma acolhida quandb
esteve na cidade na festa do

,

Starrimtisch, no calçadão da I
Marechal. Ficou falando sozinno.-'

Gente fina
o govemista José Samey (PMDB)

. anunciou apoio à reeleição de Lu\a,
.

E precisava? Mas, disse, está _�
magoado com o govemo, qúe' n&l
teria correspond ida ao apoio
emprestado no Senado. Com ele
também se queixam do tratamenjl
os igualmente governistas do

n

PMDB, Renan Calheiros e Ney �.

Suassuna, este ú�imo na lista dos
.

r
parlamentares sanguessugas.

Eleições 1
•

I
Alcides Pavanello, tio do vereador e

.
,

candidato a deputado estadual,
Garione Pavanello, é o coordenador
regional no Vale do Itapoçu da '

aliança "Todos Por Santa Catarina",
que reúne PMDB/PSDB/PFL e ,J

PPS, além de uma penca de r

nanicos, com Luiz Henrique na

cabeça de chapa, Leonel Pavan �e
vice e Raimundo Colombo ao' I
Senado. ,

,

Eleições 2 c
I

Em Blumenau, a coordenação da
mesma aliança é do major da .'

,

reserva do Exército, Horácio
.

Rebello. Que já foi vereador pela'
antiga Arena na década de 70, nós
tempos dos governos milITares e,

. depois, chefe de escritório de 1

negócios da extinta Ceval (hoje t

Bungue Alimentos) no Paraçuai.:
quando os chamados "brasi

guaios" foram para lá plantar soa.

)

-,

,

I

•

•

,

I
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ESPAÇO CASA c

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

DO
._

JARAGUÁ DO SUL· se" PARQUEMUNICIPAL DE EVENTOS

AGORA SÃO"TRÊS: SEBASTIÃO CAMARGO, RON·ALDO RAULINO, E EVERALDO CORRÊA'
_Lcc------------------------------------�.------,·

Corre nos bastidores políticos
que haverá nova desistência de

,

r candidato a deputado no Vale do
Itapocu. Levando-se em

consideração a ausência de
estrutura mínima para campanha
de boa parte dos posíulantes,
isso sem contar o anonimato,
certamente é a decisão mais
coerente a ser tomada. Com a

renúncia de Luiz Hrschen (PSB),
o Luti, sobe para cinco o número
de candidatos que desistiram da

.. disputa. '.

�
Em São Paulo, a Procuradoria
Regional Eleitoral impugnou 1.348
registros de candidatos às

eleições de outubro, o equivalente
a um total de 47% dos registros
examinados. Ausência de efetiva

,

.,. comprovação de

desincompatibilização no prazo
legal por parte dos candidatos
que exercem cargo ou função na

administração pública, contas

desaprovadas pelos tribunais de
contas e até a não-comprovação
de escolaridade estão entre as

principais irregularidades
encontradas.

I
I

I
,

, c •

,
, ,

i
•

CC

r-
�------------------------------------------�

:

Dança das Cadeiras
A primeira suplente do Pp, professora Natália Petry, assume na

quinta-feira o lugar do vereador Dieter Janssen (PP) no

Legislativo de Jaraguá do Sul. Inicialmente, ela ocupa a vaga
.

por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por mais um
. mês. Janssen já havia confirmado seu afastamento para se

dedicar a sua campanha a deputado estadual. Concorre pela
primeira vez. Aqui, em 2004 foi o vereador mais votado, com
3272 votos.

,

Vaga
Desde o ano passado, Natália

•

Petry respondia como presidente
da Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul. Enquanto estiver na
Câmara, obrigatoriamente deve
deixar a presidência, por se tratar
de cargo de' confiança indicado
pelo prefeito. Mas 'não há

previsão de nova nomeação para
o cargo. O secretário de

Educação, Anésio Alexandre,
responde pela fundação, que é
subordinada à pasta.

Entrega
As obras de ampliação da
Escola Municipal de Ensino
Fundamental Germano
Laffin e Pré-Escolar Mundo
Encantado, no Bairro Ilha
da Figueira, foram
oficialmente entregues na

sexta-telra. Foram
construídas duas salas de

aula, uma biblioteca, seis
banheiros e uma área
coberta totalizando 748 m2
com investimento de R$
170 mil do município. A
instituição atende 219
alunos de educação infantil
e ensino fundamental,

,

, Sem vínculo
•

O vice-presidente do PSB de
,

Jaraguá do Sul, Luiz Hirschen, o

Luti, informou ontem que continua
afastado da presidência da

Associação de Moradores do
Bairro Água Verde e também da

função de tesoureiro da Ujam
(União Jaraguaensé das

Associações de Moradores). Ele

pediu licença dos cargos para se

dedicar a sua candidatura a

deputado federal, da qual
renunciou ontem. Mesmo assim,
disse que só volta a atuar
diretamente nas entidades depois
de 10 de outubro, até porque

•

continua a fazer campanha para
-,

: os candidatos da sigla. .

'�r-:.,r,

Denúncia
Senadora Leonel Pavan

(PSDB) teria pagado
salário de sua empregada
doméstica com verba do

gabinete. A denúncia foi
feita pelo Jornal Bolsão, de
Balneário Camboriú, na

edição de sexta-feira, que
trazia um documento corn<
logotipo do Senado
constando a nomeação de
Roseli Nagel, em 2003,
como assessora

parlamentar. No entanto,
Rose, como é conhecida,
nunca teria saído do

apartamento de Pavan, em

Balneário Camboriú.

,
.

li Coerência

Impugnados

Segurança
c

Audiência pública da
Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais
da Assembléia Legislativa
debateu ontem a criação
da Defensoria Pública em

•

Santa Catarina, único
Estado que ainda não
instituiu o serviço. Hoje,
as causas na esfera
criminal para pessoas
sem condições de pagar
um advogado são
encaminhadas para a

Defensoria Dativa, um

serviço pago pelo Estado
e prestado por advogados
inscritos na OAB. A

Constituição Federal
indica que os Estados
criem a Defensoria
Pública, órgão que
prestaria assistência

jurídica e integral. A

proposta será
encaminhada pela
Procuradoria Geral para
análise do governador.

•

•

Negherbon confirma apoio à candidatura de Cacá Pavanello

• • •

'"

ontem à tarde, informando qu
vai continuar a atuar junto
movimento comunitário. "�
mais do que nunca, fico livtl
para trabalhar com afinco �
campanha do candidato a:!
governo e de Konell a deputad
estadual", completou. Eni
J araguá do Sul, o PSB, qui
encabeça chapa para govee
nadar com Antônio Carlo

Sontag, tem como candidato'

deputado estadual o ex-veread
Iva Petras Konell. '

Luti disse ainda que PQ
conta da.exigência da cláusu
de barreira de obter 5% do
votos para a Câmara Federal,
PSB de Jaraguá do Sul apoian
um candidato

c

do partido
provavelmente o comunicado
Roberto Salum, de Florian6

polis, o que será definido aindr
nesta semana. O coordenado,
regional da sigla, Emerso

Gonçalves, antecipando pas,
síveis críticas de opositores pq
não apoiar candidato I

deputado federal do municípi
lembra que partidos com

PMDB, PSDB, PFL e P,
também trabalham pal
postulantes à Câmara Federal di
outras cidades. "Mínf
desistência foi a parcela dt

responsabilidade do PSB par'
com a campanha que a Acij!
encabeçou e perante a região;',.

completou Luti.

J
,
-

•

justamente o fato de ter votad
em projetos favorecendo,
prefeito Moacir Bertoldi (PL)"
Em abril, Negherboí
descumpriu a decisão di
executiva do partido de vots

pela apuração da denúncj
contra o prefeito por supost
benefício à empresa Canarinh
na quitação de dívida de IS�

"Independente da minh
c

decisão de sair do PT, o Fritsçl
nunca esteve lá. Os outros doi

(Luiz Henrique e Esperidiã '

Amin) já tiveram"

oportunidade de governar. ,ú ,

Fritsch é uma boa opção'
comentou Negherbon, gu

.

I .

ainda não decidiu em quem v�
,

votar para presidente. Antes ds .

eleições, o vereador disse qu
.

não vai se filiar a nenhue '

partido, apesar dos convites. �

,
•

c

\ ·1
t:'

t,
t c

•"

CAROLINA TOMASELLI

� Carta de renúncia da
candidatura foi
lida na sessão da

Acijs ontem à noite

}ARAGUÁ DO SUL - O
candidato do PSB de J araguá do
Sul à Câmara Federal, Luiz
Hirschen, o Luti, desistiu de

disputar as eleições de outubro.
Ele anunciou ontem sua

decisão de retirar sua

candidatura durante reunião

plenária da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaragua do Sul). Foi a quarta
renúncia.cde., candidato a

deputado federal da região com
registro no TRE (Tribunal

•

Regional Eleitoral). O primeiro
foi o ex-vereador Vitória Altair
Lazzaris (PP), no final de julho,
e que já tinha sua candidatura
impugnada pelo TRE. Já na

semana passada foi a vez de Luiz
Sérgio de Assis Pereira e Carlos
da Silveira Bastos, ambos do PY,
que haviam registrado suas

candidaturas de forma avulsa,
sem apoio do diretório
municipal do partido.

Luti explicou que sua

decisão vem respaldar o apelo
feito pela Acijs para redução do

c

número de candidatos. Inicial
mente, foram registradas sete

}ARAGUÁ DO SUL -

c

O
vereador Jaime Negherbon
(sem partido) confirmou ontem
seu apoio à candidatura de
Carione Pavanello (PFL) a

deputado estadual. Quando do
anúncio do seu desligamento do
Partido dos Trabalhadores, no
último dia 28, Negherbon disse

que escolheria entre Pavanello,
Carlos Chiodini (PMDB) ou

Dieter Janssen (PP), três dos dez
candidatos à Assembléia na

. . -

rnicrorregtao.
Além de colega na Câmara

de Vereadores de Jaraguá do Sul,
Negherbon disse que sua

decisão de apoiar Pavanello
levou em consideração a

experiência do pefelista no

Legislativo, onde cumpre
terceiro mandato consecutivo.
"E também pela atuação dele na

'

•

• CESAR JUNKES

•

Luti: "O PSB se sente representado na região com Ivo Petras Konell"

candidaturas a deputado federal
e outras 11 para estadual,
número recorde na micror

região. Agora, o número de

postulantes à Câmara Federal
,

entidade manteve reuniões

com os dirigentes partidários e

seus candidatos quando,
segundo Luti, o PSB anunciou

que "não seria um empecilho"
no que se refere ao pedido para

diminuição de candidaturas.
"Mesmo sabendo que o

partido corre risco de deixar de
existir por causa da cláusula de
barreira, pensamos mais na

c

região. Acima de tudo está a

população", discursou o ex

candidato, em visita ao jornal

., ,

cal para tres, corn urn a menos a

Assembléia Legisla-tiva,
portantodez nomes. No mês

passado, a associação comercial
lançou a campanha "Vote para
fazer a diferença", conscien
tizando os eleitores de Jaraguá
do Sul a não anular o voto.

•

Entre as etapas da campanha, a

CESAR JUNKES

área de esporté, com um belo
trabalho de incentivo a diversas
modalidades, o que o tornou

conhecido em todo o Estado",
elogiou o vereador.

Já à Câmara dos Deputados,
o ex-pe tista deve apoiar o

candidato Ronaldó Raulino
(PL), também vereador' em

[araguá do Sul, "mas ainda não

tomei minha decisão". Para

governador, Negherbon disse

que vai votar em José Fritsch

(PT), seu candidato também em

2002, e que nestas eleições. tem
a vice-prefeita de Jaraguá do Sul,
Rosemeire Vasel (PL), como
candidata a vice-governadora.
O apoio a candidatos ligados à

administração municipal, como
Raulino e Rose Vasel, não

surpreende, já que omotivo que
o levou a sair do PT foi

t

I

Negherbon elogiou postura de Cacá

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DAIANE ZANGHELINI
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•

� (... Promõção estimula

�� procura, mas não
JI :aumenta o lucro, diz
,� eresídente da COL \

ldo \)1
,

�nt If }ARAGUÁ 00 SUL - O Dia dos

[ul Pais vem chegando, e com ele a

'

er, -expectativa de vendas cresce entre
lá ,0% e 10% em relação ao ano

o·� rpassado na região. Apesar da data
:ld iser lembrada com bastante
li antecedência pelo comércio,
iq .parecemesmo é quemuitos filhos
ui' £vão agir como "bons brasileiros"
10 z- e comprar o presente "em cima

1, rda hora".
an �]" Percorrendo as ruas doCentro
10 .de [araguá do Sul, a equipe de O
:la, lCorreio do Povo observou que
16 -muitos filhos ainda não se

ld1lJ!lecidiram sobre o presente dos

:lQI rpais, e quemuitos papais aindanão
•

o (se deram conta daproximidade da
os -data. "Nãopenseinisso ainda, mas
Jq, ipode ser uma carteira. Uma

" etelevisão de plasma também ia

li! ,(bem", disse, com bom humor, o
m coperador de máquinas Osvaldo
p (]ferreira de Souza, 31 anos. Da

li, smesma forma,' a auxiliar
di eadministrativo Eleni Jannesch,
hi J;� 1, pretende presentear o pai com
di <;uma peça de roupa, mas ainda "vai

aI) cpesquisar o que ele está

:1)! ;� r

•

s

JARAGUÂ I)I)$Ul- so. PA�UE MUNIOII>ÁL l1ÊE'Vém'I)$

,
•

de Arrecadação de Tributo
Federal), emitida através do

próprio site da Receita quando a

declaração do r IR é feita em atraso.
,

De acordo com o titular daReceita
Federal de Jaraguá do Sul, João ,

Batista Nunes Coelho, os

proprietários que não declararem
o Imposto Territorial Urbano são

impedidos de fazer finan
ciamentos em bancos públicos por

.
'

falta da certidão negativa de
tributos.

Na região do Vale do Itapocu,
algumas propriedades rurais estão
cadastradas para pagar o ITR e o

IPTU (Imposto Predial e

•

•

CESAR JUNKES
,

J I
!

Bleiser de veludo custava R$ 320 e na promoção saíporR$ 229 .

!

precisando" .

Em situações como essas, os

pais ainda dispõem de um tempo
,

para pensarem no que gostanam
de ganhar ou até mesmo para dar
um passeio com os filhos e se

inteirarem das últimas novidades
,

oferecidas pelos lojistas. Segundo
o presidente daCDL (Câmara dos
Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do
Sui, Waldelnar Schroeder, os 658
comerciantes associados à

entidade estão otimistas em

relação às vendas e fazem das
- . '

prornoçoes uma estrategia para
atrair os cõnsumidores.

,

I Entretanto, isso não significá
lucratividade, mas divulgação, já
que o cliente fica satisfeito com o

preço das mercadorias e comenta

com seus amigos e conhecidos.
"Quando se faz promoção não há

lucratividade, e sim um estímulo
de demanda", resumiu.

,

A promoção foi umé\ das

apostas de uma loja de
eletrodomésticos do Centro de

Jaraguá do Sul, para esse Dia dos
Pais. Conforme explica o

,
vendedor Ralph Salvá, a compra
da televisão mais procurada - de
29 polegadas, tela plana - saltou

,

de uma para três por dia nos

últimos 30 dias, já que o preço
baixoudeR$ 1.400 para R$ 1.249
à vista, uma diferença de R$ 151.
A famosa TV de plasma 42
polegadas pode ser encontrada
por R$ 5.999 à vista, enquanto no
início de julho estava R$ 7.999.

,

Além do 'valor mais acessível, o
estabelecimento também aposta
nos descontos à vista e planos de

parcelamento para conquistar não
somente pais e filhos, 'mas todos
os tipos de consumidores. "Temos
planos de pagamento de 25 e 36
meses e descontos de 10% a 150/0 à

vista, dependendo do televisor",
destacou Salvá.

Uma loja de roupasmasculinas
do Calçadão também apresenta
ofertas tentadoras. Exempío disso
é um bleiser de veludo, que antes

custava R$ 320 à vista agora pode
ser comprado por R$ 229. Para os

filhos que optarem pelo perfume,
as novidades cabem tantono bolso
dos que não querem gastar muito'

•

quanto 'no bolso dos mais

abastados. Em uma loja do
Calçadão é possível encontrar
estojosmontados direto da fábrica'
ou na própria loja, que custam

desde R$ 34,90 até R$ 117. Entre
os itens que compõem os kits
destacam-se colônias, loções pós
barba, cremes, canetas, bonés,

, .

camisetas e ate porta-temo.

II f I

OI' 'Mais de cinco mil devem declarar Imposto Rural na microrregião
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4,6 milhões de declarações, das
quais 200 mil em papel. No ano

passado foram entregues 4,248
, milhões pela internet e disquete,
além de 270 mil em formulário.

Segundo informações da Epagrí
(Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina SIA), a

microrregião soma 5.346
propriedades rurais, aproxi
madamente.

A multa para quem perder o
prazo de entrega da declaração é

de 1% ao mês sobre o imposto
devido, ouR$ 50,00.A guia para a
arrecadação é oDart (Documento

CO,.TABILIDADE
•

TerritorialUrbano). Isso acontece
quando uma propriedade rural

•

passa a pertencer ao perímetro
urbano, em virtude do
desenvolvimento da localidade.

Nesse caso, o proprietário deve
.

entrar em contato com a

prefeitura do município para
constatar se a propriedade é rural
ou urbana. Se o imóvel estiver fora
do perímetro urbano, o dono deve
solicitar o cancelamento do IPTU
à prefeitura; caso esteja dentro do
perímetro urbane, o proprietário

.

deve procurar a Receita Federal

para a anulação do ITR. (Daiane
Zanghelini)
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PAVILHÃO DAS ETNIAS
.

Diversas atrações reunindo dança, artesanato,

história e muita comida típica.
•

• CORREIO ECONÔMICO
Projeção pessimista
o crescimento da produção industrial neste ano será menor do 'I· que previam os analistas de mercado consultados pelo Banco l

·

Central. Há um mês eles acreditavam em crescimento de 4,21 %,
mas os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística I

·

(IBGE) se encarregaram de reduzir o otimismo inicial para 4,15% I
na pesquisa da semana passada, e agora cai mais um pouco, I

para 4%.Com isso, fica cada dia mais distante de se confirmar a
.

previsão do ministro da Fazenda, Guido Mantega, de que o:
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) - soma das riquezas I
produzidas no país - seria superior a 4% neste ano. '

A projeção permanece em 3,60% há nove semanas, com 1
possibilidade de aumentar para 3,70% no ano que vem, I

enquanto a proposta do Executivo para a Lei de Diretrizes I

Orçamentárias (LOa) apónta 4,75%.

Lucro
o Bradesco, maior
conglomerado financeiro

privado do país, divulgou
ontem um lucro de R$ 1,602
bilhão para o segundo
trimestre deste ano, 13%
maior que no mesmo periodo
do ano passado.No primeiro
semestre, o lucro acumulado
pelo Bradesco foi de R$ 3,132
bilhões, resutado 19,5% '

superior ao obtido na primeira
metade de 2005. Os ganhos
superaram o do segundo
maior banco do país, o Itaú,
que lucrou R$ 1,498 bilhão, no
segundo trimestre, e R$ 2,958
bilhões, nos primeiros seis
meses do ano.

Importações
As importações registraram um

recorde na média diária de agosto.
Entre os dias 10 e 6, o total
negociado por dia útil foi de US$
433 milhões, a maior média para
uma única semana da história. O
recorde anterior tinha sido o da . i
última semana de agosto de 2005 I
(US$ 412,7 milhões). A média Idiária está elevada, indicando, além I
do efeito da desvalorização do

. ,

dólar, que ainda há o impacto do fim:
da greve dos auditores fiscais.A !

, paralisação dos auditores durou i
cerca de dois meses e foi :

,

encerrada no início de julho. :
,

A greve afetou os embarques de
bens e a Ijberação de itens
importados.

•

" ,

• INDICADORES ECONOMICOS:

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA
,

11COMERCIAL 2,174 2,176

PARALELO 2,280 2,400 11

TURISMO 2,128 2,265 11
,

EURO
COMPRA VENDA'

2,775 2,778
PESO (Argentina) .

IIi
,

I
,

I 0,707 0,707 Ie;
,

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA

, '

•

PONTOS OSCILAÇÃO
Ie BOVESPA 37,077 ..(),81%
Ie DOW JONES (N. York) 11,185 ..() 30%

11 MERVAL (B. Aires) •

1.701 071%

NIKKEI (Tokio) 16,951 -139%

0,676

• CUB junho
R$894,85}ARAGUÁ 00 SUL - Começou

ontem a entrega da declaração do
I ITR (ImpostoTerritorialRural) às
2 agências da Receita Federal em
lql (Jfodo o país. Todos os proprietários
l jí ()de imóveis rurais devem
1)•.. (apresentar o documento até o dia
on 1;29.
di !, 1: Adeclaração pode ser feitapelo
til [!Site www.receita.fazenda.gov.br e

ejl (:; entregue em disquete nas agências
sin (r80 Banco do Brasil e Caixa
lh ')Econômica Federal ou em
, .

.

3p (formulários; retirados e entregues
4 ,has agências dos Correios, ao

,

I

;çl fJeusto de R$ 3,20. A expectativa
.oi rrda Receita é que sejam entregues

•

iã I r

------
'

_

• LOTERIAS
•

concurso: 787 concurso: 1635

• Lotomania ..• Loteria Federal
, "

.'

concurso: 04059 ,

1 ° Prêmio: 11.881
'

2° Prêmio: 55.763
3° Prêmio: 60.840
4° Prêmio: 28.844
5° Prêmio: 48.167

concurso: 643
03 � 10 - 14 - 15 - 19 - 30 - 38

39 - 45 - 52 - 54 - 57 - 64 - 66

69 - 74 - 75 - 85 - 91 - 96

Global Organizações Contábeis ,Ltda
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 - Sala 7

Centro - Jaraguá do Sul
Tel. 3275-3036/3275-3725 - globcont@terra.com.br . ,

,

•

r

,

. I

I
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,

RESGATE SOCIAL: CASA ESPECíFICA DEVE SER INAUGURADA

•

I
,

:
I

•

KELLY ERDMANN

: � Sem local para onde
,

, ,

: levar os moradores de
I

i rua, eles apenas fazemI

: : trabalho de orientação
I
I
,

f, }ARAGUÁ DO SUL - Casas
I abandonadas, viadutos e pontes
I
I jaraguaenses voltaram a ser

I vistoriadas pela Polícia Militar,
I

I Defesa Civil e Secretaria de

,

Desenvolvimento Social e

Família na manhã de ontem, 7.
: Pelo menos 15 pessoas foram
encontradas nesses pontos. Sem

lugar específico para

• encaminhá-las, a equipe apenas
,

'

i :; os aconselha a deixar os locais e

I
'

voltar para casa. Mas que casa?
i
I Conforme a assistente socialI

L da Prefeitura, Euci Cristofolini,
a única atitude possível no
momento é esta. Isto porque,

[aragua-do Sul só conta com a

Casa de Apoio Padre Aloísio

Boeing, inaugurada no primeiro
semestre desse ano para atender

· dependentes químicos à

procura de recuperação.
Mesmo assim, poucos dos

abordados recebem algum tipo
de acompanhamento posterior.

Segurança e Cidadania, Ademir
Sanches Neves, os moradores de
rua aproveitam para manter o

vício das drogas e ainda,
praticar pequenos furtos.

N as proximidades da

empresa Duas Rodas Industrial,
no Centro, uma construção com
a estrutura comprometida foi

, , Equipe orientou desabrigados, medida já vltou rotina ria cidade

Fato que possibilita oretorno

deles às ruas, logo em seguida.
Esse é o caso de muitos

daqueles que recebem passagens

para deixar omunicípio e voltar
às cidades de origêrn. li] á
fornecemos, mas não adianta",
comenta Euci. Segundo o

responsável pela diretoria de

,

•

•

•

o

•

invadida por pessoas para o

consumo de drogas. Nas

proximidades, os vizinhos
reclamam o aumento da
violência. De acordo com um

deles, que não quis se

identificar, desde a desocupação
da casa o número de furtos
cresceu de maneira assustadora.
"Todas às noite tem gente aí (no
local). Deveriam é lacrar as

portas", sugere.

ABRIGO
Muito solicitado, porém,

ainda fechado, o Centro de

Resgate Social deverá ser

inaugurado até o final de agosto.
De acordo com Euci Cris
tofolini o abrigo funcionará em

uma casa na Rua]oão ]anuário
Ayroso, 1855, Bairro ]araguá
Esquerdo.

A partir da aber tura, a

promessa é que moradores de
rua sejam acolhidos de maneira

, ' ,

temporana enquanto a equipe
de assistência social da
Prefeitura prepara o enca

minhamento seguinte (retorno
à' família ou ao mercado de

trabalho). O local terá capa
cidade para 20 pessoas.

'1 Farmácia Popular não é viável para Jaraguá, diz secretário
aoMinistério da Saúde destinados
à implantação do programa, que já
existe ern vários estados e am

algumas cidades de SantaCatarina,
como Rio do Sul (Alto Vale do

Itajaí), São Bento (PlanaltoNorte)
e São José (Grande Florianópolis).

De acordo com Ferrazza, o
Ministério da Saúde exige que a

farmácia funcione em uma área

central de mil metros quadrados,
o que sairia demasiadamente caro
aos cofres da prefeitura. "No
Centro de]araguá do Sul o aluguel
de um imóvel desse não sai' por
menos de R$ 2 mil. Sem contar o

serviço de contabilidade, que
custaria da faixa de R$ 300 a R$
400 por mês", explicou. Ele não

L, }ARAGuÁ DO SUL - Secretário
"

de Saúde Pública Sérgio Luiz
f
F f' ,

errazza, con irmou ontem a

equipe de reportagem de O
• Correio do Povo que o programa
r Farmácia Popular (do Governo

Federal) pão será implantado no

�. município, pelo menos neste ano.

: A justificativa é de que a prefeitura
arcaria com altos custos mesmo

c

durante o primeiro ano de

funcionamento, período em que o
I l Ministério da Saúde repassaria R$I
, . 50 mil para montar a estrutura e

,

outros R$ 'lO mil mensais para

pagamento de água, luz, telefone e

do salário dos funcionários.
Na semana passada, aCâmara

de vereadores devolveu R$ 50mil

soube informar o gasto que seria

gerado n� período de um ano.

Outro motivo que explica a
,

'

não viabilidade da Farmácia
,

Popular município é que muitos

remédios que seriam

comercializados (com abatimento
até o limite de 900/0, dependendo
do medicamento) sâo

disponibilizados gratuitamente na
farmácia básica do SUS (Sistema
, ,

Unico de Saúde), na Rua
Amazonas.

"A Farmácia Popular só é
. . , .

vantajosa para os murucipios que
não têm condições de adquirir os
remédios, o que não acontece em

]araguá do Sul", destacou,
afirmando que a secretaria del

I

Saúde domunicípio adquire uma
quantidade de medicamentos
básicosmuito maior que a exigida
peloMinistério da Saúde. Ferrazza
também negou que farmácias da
iniciativa privada tenham

"pressionado" a prefeitura para a

não implantação do programa. .

.

A farmácia básica do SUS
fornece 160 medicamentos para
uso contínuos. Os remédios
controlados são fornecidos
somente na farmácia básica,
enquanto os demais são

distribuídos em 10 postos de
saúde. Mas a reclamação dos
usuários é de constantemente os

remédios não são encontrados no

serviço da prefeitura. (DZ)

• O CORREIO DO POI,O

\

ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC
,

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

Itapocú. Diversão e cultura para toda a família.
,
,

na construção de nova unídad

o

• r
.M r

Antônio Carlos Pacheco, ressaltou importância do empreendimento, t

}ARAGUÁ 00 SUL - O Sese

.

- Serviço Social do Comércio,
anunciou oficialmente, duran
te a reunião plenátia da Acijs
de ontem, no Cejas, o início da

construção de sua nova unidade
nomunicípio, que deve ser uma

das maiores de Santa Catarina.

Segundo o presidente do
Sistema Fecomércio, Antônio
Carlos Pacheco, é um orgulho
para a entidade estar

anunciando um investimento

superior a R$ 9 milhões, entre
terreno e obra. "Este
investimento é grande, mas se

levarmos ern consideração,
tudo que esta unidade do Sese

poderá oferecer, o valor do
benefício é muito maior",
destaca Antônio Carlos
Pacheco.O terreno, com mais

de 21 mil metros quadrados,
onde a nova unidade do Sese
será construída, foi adquirido
há mais de três anos e fica no

bairro Czerniewicz, em frente
•

ao Hospital ]araguá, perto do
centro.

O projeto desta nova

unidade do Sesc tem identidade
local. "Nos realizamos um

concurso para escolher o

projeto e, para nossa satisfação,

quem ganhou foi o arquitet,·�
Everton Bitencourt, daq '.J
mesmo de ]araguá do Sul.:t
destaca o presidente Q ( f
Sistema Fecomércio ..

'

(!
empreendimento terá qua,,;,ç
seis mil metros quadrados �$:�, íd ,c
area construi a, custara clt.'

7.977.804,00 e deverá s'j ..�
., c

entregue em 720 dias. "Co' ri

.

, os 1.250 milhã� de reais q' . !
pagamos pelo terreno, 'i'

investimento passa a dos no] :f'�
milhões de reais" ressal\ .,}

,

Pacheco. A presidente Q I�
Sindicato dos Trahalhadori ,5

,

no Comércio de ]araguá G ('�
.

(Sul, Ana Roeder, ressaltcds i

importância do projeto para /.)(
, (trabalhadores do segment, ,,:

"É ótimo, bem perto �oI�
centro, uma área de lazer �

estudo à disposição dco."

'comerciários", disse Ana.i(I' ,I
presidente da CDL, Waldet1ll1 ,i

Schroeder, também destacê«
a iniciativa da entidade. "Ir,�
comércio de ]araguá do 51! c
sente-se orgulhoso por es:,J�
iniciativa do Sesc, pois valoCYH:l
os colaboradores ao li!
segmento, através de Ú OI

, ,

empreendimento arrojadd f

d "d'
' I

mo erno, isse. I (
L- :.:../. ......;-.'

•

• FALECIMENTOS
. .' j

Faleceu às 08:20h do dia 06/08, a senhora ilse Voigt Behling, co��
idade de 78 anos.O velório foi realizado no salão da Igreja da Paz � 'I 1

sepultamento no cemitério Municipal de Schroeder, ' (

Faleceu às 03:30h do dia 06/08, a senhora liga Bento Freiberge,' I
com idade de 68 anos.O velório foi realizado na Igreja Nossa Senho f:'i
Rainha da Paz e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Le� i:c(

\
_ , .. _ , , ', , .. " , , " , , " " .. , __ ,. __ , , , , , ...........•..... , .. ", , .. , , , , , .. , " , " , , , , __ "., " _ .. , , _._,. _ .. _ .. .,......... ...........•....................................................... . c _ ........................................•.•........

,

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

(jomini des, colônia lOami
Uomini desodorante s(:>r;;y 951'01
O Boticário sabona+a perfumado 1259

FELIZ DIA DOS PAIS,
Nécessllire

.

q q Q ªQI[ÇÁRIQ.tQI ªlJ.�ÇAR NA,$.lMg�.ªRA-?lkl::rBA?,A f,$$�t':IÇIA º_Q�f:W..MA.�_NQYQ. kANÇAM5Nrk

R$ 117,00

V()CÊ rODE SER O QUE QUISER

% Galbe des. colônta lOamI
Galbe desodorante s(:>ray 95ml
O Boticário sabona+e (:>erfumado 125g
Boné

•Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



)1 OíCORREIO DO POVO

•

•

•

" �LEIÇÕES: "VOTO É SEGREDO E S.AGRADO", DIZ SENHOR DE 64 ANOS DE IDADE

DAIANE ZANGHELINI

� Maioria dos idosos da
� enquete acham que
b análise dos candidatos

é fator de mudança
,

.

}ARAGUÁ DO SUL O
horário eleitoral em rede de

.
. ,

"
rádio e TY começa na próxima

'0 .

• terça-feira, 15, e com ele a tarefa

el, 90S eleitores em analisar as
.

"

q i,_Bropostas dos candidatos, as

ui reais necessidades da população
a ;_t, as mudanças a serem
..

-realíeadas. Depois de escândalos
ai' .çomo o mensalão e a CPI do�

, &'5:�orreios e dos Sanguessugas, é

ll�.�omum os eleitores sentirem

s ,,_�ificuldades para escolher quem
:Oll!geve representar o Estado e o

, .

q
. �als.
,

Nesse contexto, as cam-
, J

oJ:;.l?anhas realizadas pelo Centro

tl\:, fmpresarial de Jaraguá do Sul e
j '. pela Justiça Eleitoral buscam
U J ...)

)r� .sensibílízar os eleitores. para a

G()!�mportância do voto. A

UI, campanha "Vote para fazer a
I )-1

" diferença", do Cejas - ilustradaa ,o

i ,b�om um dedo apertando a tecla

1�otyerde "confirma" da urna

•

O QUE PENSAM OS APOSENTADOS

"A eleição é um momento
muito democrático, acho
importante as pessoas
participarem dele e não

anularem o voto"

Sofia Ruda, 79 anos

"Enquanto tiver saúde, vou
votar com certeza. O voto é
um direito que conseguimos
com muita luta, e não

podemos abrir mão".

Ana Lehmert, 71 anos

"Se existe um grande número
de votos anulados, é porque

os candidatos não são bons o

suficiente. Anular o voto é
uma maneira de mostrar que

não concordamos com as

idéias apresentadas".'

Alcido Berndt, 63 anos'
'

"O voto dá o direito de exigir o
cumprimento das propostas de

campanha. Quem não vota não

pode criticar o que deixou de
ser feito".

Domingos Forte, 52 anos

CO;)) }ARAGUÁ DO SUL - Desde

"I( ontem, proprietários de veículos

Si, de passeio que possuem engate
".,para reboque estão sujeitos à

��I'>�tensa fiscalização por parte da
)fW)"" \

a' ljfM.AResolução 197 doContran

"C'-1 Conselho Nacional de Trânsitou' )
'.

Id; �provou em 25 de julho passado as

, normas que regulamentam o uso

I do dispositivo de acoplamento
f"mecânico para reboque, mais

) conhecido como engate traseiro,

, �A Resolução disciplina o uso do

:Irr,�ngate em veículos com peso

'�,: bruto total (PBT) de até 3.500kge
,
com capacidade de tracionar

�e " reboques, declarada pelo fabri-
10 ',',tante ou importador do veículo.

, usuários de engate terão que seguir
,

!'

eletrônica - mostra que votar é

exercer o direito de cidadão e a

chance de reivindicar
melhorias.

Neste ano, Santa Catarina
vai escolher 40 deputados
estaduais e governador.

Para representar Santa
Catarina em Brasília serão

•

escolhidos 16 deputados
federais e um senador.

Cerca de 4 milhões de
eleitores do Estado também
votarão para a escolha do

próximo. presidente da

República em 1 o de outubro

(primeiro turno) e 29 de
outubro (segundo turno). Na
região do Yale do Itapocu há
138.382 eleitores, sendo 88.457
de Jaraguá do Sul, 20.340 de

Guaramirim, 10.590 de

Massaranduba, 10.049 de
. Corupá e 8.946 de Schroeder.

Para entender o que os

eleitores mais experientes
pensam sobre o assunto, a

equipe de O Correio do Povo
conversou com aposentados
para saber de que forma
selecionam os candidatos e o que

pensam sobre o voto nulo e a

compra de votos ..

normas estabelecidas pelo
Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro). O prazo para

cumprimento dessa medida é de
180 dias. Na estrutura do engate
deverá constar uma plaqueta
inviolável com as seguintes
infermações: nome empresarial do
fabricante, CNPJ e identificação
do registro concedido pelo
Inmetro, modelo e capacidade
máxima de tração do veículo ao

qual se destina e referência a

Resolução 197. '

Segundo o tenente Gilson
Martins de Andrade, responsável
pelo setor de trânsito do 14o BPM,
os proprietários e condutores de
veículos que possuem engates

instalados, deverão obriga-
toriamente, portar os documentos
o reboque ou carreta que,

teoricamente, são engatados neste
dispositive. "Quem não possui
uma carretinha ou um reboque,

� �

nao tem. razao para ter o engate
instalado", avisa o tenente. Se

proprietárioou condutornão puder
comprovar que utiliza
efetivamente o engate para fazer

reboques, terá o veículo

apreendido, será multado em R$
127,96 e terá cinco pontos na

CNH. "O carro só será liberado

após comprovação, mediante
documento, a propriedade de um

carreta ou reboque.Ou então, será
liberado após a retirada do engate",
informa Andrade. Segundo o

,
'

•

•

•

•

u uro, comece no
. ."",

os re sua o imao: vo e.

oficial, muitos motoristas estão

utilizando o engate como "arma"

para se defender de possíveis
batidas na parte traseira do veículo,
além de forçar a saída em situação
de um aperto em estacionamentos.

Segundo o vendedordaMarangoni
Autopeças, [uarez da Silva, a

resolução doContran não diz nada
sobre a necessidade de

comprovação da propriedade de
uma carreta ou reboque, apenas
sobre as características técnicas do

engate. Em pesquisa em lojas de

autopeças do município,
descobrimos que o investimento
será de R$ 150,00 a R$ 200,00.
''Ainda não temos o produto em

estoque, porque a procura não

começou", ressalta o vendedor.

�

NAO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.
I .

Jfi;�

•

,
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PAVILHÃO DOS NEGOCIOSr
Encontre produtose serviços para cada tipo de negócio

.

Feira de Artesanato recebe
cerca de 25 mil visitantes

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca
de 25 mil pessoas passaram

pela Feira Brasil de Artesa

nato, que aconteceu de terça
a domingo (01 a 06) da
semana passada, reunindo
expositores de diversos
estados brasileiros ocupando
77 estandes montados no

pavilhão "�' do Parque de
Eventos. A informação é do
secretário de Desenvol
vimento, Econômico,
Newton Eliseu Burdzaki,
acrescentando que a feira

registrou uma movirnen-

tação financeira de aproxi
madamente R$ 800 mil.

De acordo com Burdzaki, a
feira superou todas as expec
rativas, tanto dos organi
zadores quanto dos expositores,
que previam tim público de 15
mil pessoas. Para ele, o ponto
alto foi a presença das famílias

jaraguaenses, que aproveitaram
a oportunidade de compra, as

atrações culturais e as opções
gastronômicas para desfru
tarem de momentos de lazer,
principalmente nos dois
últimos dias do evento.

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Varieda,des de produtos atarlu consumidores de toda região

LAN AMENTO DA
,

TURMINHA MARISTA

Na última semana os alunos da Ed. Infantil e Ensino
•

Fundamental I do Colégio Marista São Luís foram '

apresentados a uma turminha muito especial, é a

Turminha Marista.
Esta turminha é composta por 17 personagens que
vivem as maiores aventuras. Eles podem ser

encontrados no portal marista -www.marista.org.br
. ,

- na sessão da Educação Infantil e 1 ª a 4a série.
Cada um tem suas características, seus gostos e

sua maneira de viver, mas todos vivem em

harmonia.
O lançamento aconteceu na aula semanal de
informática de cada turma, onde os alunos puderam
conhecer os personagens e ler as histórias.
Cada turma, no decorrer dos próximos meses irá
conhecer melhor estes personagens e ao final

produzirão histórias e textos ou seja novas

aventuras da Turminha Marista.
Se você ainda não os conhece, não perca tempo,
acesse o Portal Marista -www.marista.org.br e bom,
divertimento.

COLÉGIO
MARISTA
SÃO Luís

Educação Infantil
ao Ensino Médio
- 33710313 -

"

", ' ti" "

,
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AGRAVANTE: FUMO AUMENTA CHANCE DE INFARTO

KELLY ERDMANN

.... Costumes alimentares
da região de Jaraguá
são calóricos e muito

g9rdurosos, diz médico
•

}ARAGUÁ DO SUL - Um em

cada cinco brasileiros tem
. .

problemas com colesterol
elevado, segundo estudos da
Sociedade Brasileira de

•

Cardiologia. Sem apresentar
sintomas, a aterosclerose é

também uma das principais
causadoras de morte entre as

doenças cardiovasculares e exige
cuidado.

Para evitar o aumento das

•

'" . .. "

estattsticas negativas, ja
consideradas alarmantes, o

Governo Federal instituiu, há

quatro anos, o Dia Nacional do
Controle do Colesterol,
lembrado hoje, 8 de agosto. Em
todo o país, profissionais da saúde
alertam a população dos perigos
trazidos pela má alimentação,
falta de exercícios físicos e demais

agravantes.
De acordo com o cardiolo-

,

DIA DO CHOCOLEITE
.

Distribuição gratuita de Chocoleite para todos

esvisitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto.

Dona Nadir, apesar de ser hipertensa e ter o colesterol alto, fugiu da dieta ontem, mas diz que equilibrou no sal
• •

.

gista RicardoMurilo Cidade, pelo
•

menos' 80% do colesterol é

produzido pelo fígado dos

pacientes propensos. ao alto
índice de LDL (colesterol
maléfico à saúde). Os outros 200/0
vêm da dieta assumida por cada
um deles. Por isso, é importante
ficar atento a 'alguns indicadores
que auxiliam no não-apare-

é a sua taxa de LDL. O histórico
familiar amplia as chances de
infarto em até três vezes.

Outras atitudes também

podem desencadear a obstrução,
.

.

por causa do colesterol, dos vasos
que levam o sangue ao coração e

cérebro. Como conseqüêncía, os
fumantes dobram as chances de

cimento e controle da doença.
Conforme explica omédico,

a hereditariedade é um dosmais

importantes fatores de risco.

Caso você tenha parentes
próximos (pai e mãe,
principalmente) com problemas
ocasionados pelo colesterol
acima do .ideal, vale a pena fazer

exajiles regulares para saber qual
.

sofrer um ataque cardíaco. Já

•

•

•

• • •

•

quem é hipertenso, diabético e

fuma, corre nove vezes mais o

risco de morrer de derrame
cerebral ou infarto.

Além disso, alguns hábitos
alímentares provocam o

aumento desses problemas.
Ingerir carnes gordurosas,
frituras, óleo de coco, leite

integral e derivados, pães, massas
e bebidas alcoólicas em excesso é

como diminuir o tempo de

explosão de uma bomba-relógio.
Segundo o cardiologista Ricardo
Murilo Cidade, a dica é evitar

esses alimentos e assumir uma

dieta rica em frutas, verduras,
legumes e demais fibras. Mas,
para surtir mais efeito, esses

cuidados precisam ser

acompanhados de atividades
físicas regulares. O ideal é pelo
menos 30 minutos de exercícios,

isso. Ela é hipertensa e tem o nível
de colesterol alto, ma� mesmo

assim, acaba fugindo do controle
algumas vezes. Ontem ela foi
.convidada por familiares para

almoçar e não resistiu .às
tentações de um prato coberto de
batata frita, frituras e pão .

"Equilibrei no sal", comentou ela
quando indagada sobre o

cardápio adotado.

BOM X RUIM'
Entre os inúmeros tipos de
colesterol, dois deles são os

mais conhecidos. Segundo o
.

cardiologista Cidade, o HDL,
considerado benéfico para a

saúde, elimina a gordura que
se deposita nas pareces dos
vasos sanguíneos e, por isso,
previne ataques cardíacos e

derrames cerebrais. Um dos

principais meios de aumentar
a quantidade desse colesterol
é a ingestão de azeite de oliva
natural, o abandono do cigarró
e restrição no consumo de

açúcar. Já o LDL precisa ser

evitado e controlado sempre,
porque desencadeia a

obstrução daqueles mesmos -

vasos sanguíneos .

, • A

no rmmmo tres vezes por semana

e jamais em jejum. Vale lembrar

que antes de iniciar qualquer
seqüência é necessário fazer um
teste de esforço,' com
acompanhamento médico ou de

professor de educação física,
A aposentada Nadir Melo

Pacheco, de 66 anos, sabe de tudo

,Cientistas e médicos quesflonam benefícios da soja Alimentação saudàvel pode combater o estresse
SÃO PAULO!AE - Entre os

alimentos funcionais (aqueles
que, além .de nutrir, ajudam a

prevenir doenças) , a soja talvez seja
a maior vedete. Ingrediente da
dieta oriental hámilhares de anos,
muitos são os ocidentais que vêm
driblando o sabor pouco familiar

para se benefíciar de todas as

vantagens atribuídas à .

leguminosa: alto teor de proteína
e de fibras, alívio para os sintomas

da menopausa, redução do
colesterol ruim, prevenção contra
a osteoporose e contra alguns
tipos de câncer.

Entre 1999 e 2005, a produção
de grãos de soja no Brasil
aumentou de 31.377 milhões de
toneladas para 53.053 milhõe�.
Além do grão e dos tradicionais
leite e queijo, hambúrgueres,
sorvetes e chocolates são alguns
produtos à base de soja disponíveis
na mercado.

Agora, na contramão da

grande oferta e dos estudos que
sinalizam benefícios, cientistas,

.

A ", •

agencias governamentais e

sociedades médicas de alguns
países questionam as propriedades
atribuídas a ela e alertam para

possíveis efeitos adversos do
•

consumo excessivo.
. .

Autoridades e sociedadesmédicas
•

ele países como Inglaterra, Canadá,

v
I\i

•

França e Nova Zelândia
recomendam cautela, por

exemplo, ao aliraentar bebês com
fórmulas à base de soja. "Eles
alegam que não há estudos de

longo prazo que mostrem a

segurança desses produtos para

Sbem (Sociedade Brasileira de

Endocrinologia e Metabologia)
.

alerta em relação a possíveis riscos
e questiona uma das principais'
propriedades atribuídas à soja: o
alívio dos calores damenopausa.
Após revisar vários estudos, a

entidade concluiu, em um artigo,
,

que sua eficácia como alternativa
de reposição hormonal é

,

praticamente nula.

Segundo a eridocr i-

nologista Ruth Clapauch, do
departamento de endocr i

nologia feminina e andrologia
.
da Sbem, a maior parte dos
estudos que mostram efeitos

SÃO PAULO!AE - Pouca

gente sabe, mas quando nosso

corpo está tenso' ele ativa
,

mecanismos de defesa' que
.consomem nutrientes do

organismo. Isso quer dizer que,
quando estamos estressados,
podemos causar um

desequilíbrio nos nossos

nutrientes, provocando reações
como imtabilidade, variações'
de humor e queda de cabelos.

"O estresse eleva a produção
de alguns hormônios e aumenta

a demanda nutricional", diz a

nu tricionis ta' J anaína
. Fischborn, da Clínica Kurotel ..
Por isso, além de fazer
exercícios físicos e utilizar
técnicas de relaxamento, ter
uma alimentação saudável é

.

essencial para criarmos

condições fisiológicas para
combater o estresse.

Alguns alimentos .
são

indicados por suas propriedades
calmantes. Outros são

importantes para repor os

nutrientes consumidos nos

momentos de tensão. Há
também os que devem ser

evitados porque contribuem

para a ansiedade.

Janaína preparou algumas
dicas especiais para uma

alimentação sem estresse:

•

cnanças pequenas.
A soja tem isoflavona

·

[substância semelhante ao

hormônio feminino estrógeno1, e
não sabemos os efeitos dela em um

sistema reprodutivo imaturo

como o da criança", afirma Roseli
Sarni, presidente do

departamento de nutrologia da
Sociedade Brasileira de Pediatria.
Ela diz que a entidade levará isso

.

em conta em um consenso sobre

alergias que está elaborando.
Estudos também vêm mostrando

que a soja interfere na produção
do hormônio tiroxina (da
tíreóíde) e que pode, por isso, não
ser indicada para quem tem

predisposição
.

genética ao

hipotireoidismo. Crianças, idosos,
·

gestantes e pessoas COtU
·

dificuldade de absorver nutrientes
também sâo recomendados a não

exagerar -compostos antinu

tricionais da soja diminuem a

absorção de certos minerais. A
discussão vem ganhando espaço

principalmente naNova Zelândia
e no Reino Unido. No Brasil, a

. . ,. .

positivos e 111 vitro ou com

animais e não pode ser

transposta diretamente para o

ser humano." Na prática, os
.

.

efeitos estrogênicos da isofla-
vona sâo muito fracos e prati
camente iguais aos do placebo.
Ela não consegue se ligar aos

receptores de estrogênio com

a mesma facilidade que os

hormônios 'do nosso corpo.
Concluímos que não é eficaz

para esse fim", diz. Segundo
Clapauch, o 'fato de algumas
mulheres relatarem alívio com

a soj a pode se dever à intermi
tê ncia natural dos calores.

,

"Mesmo não usando nada, os

fogachos vão e voltam."

• ,

•

Recomendado é ingerir cinco porções de frutas e verduras por dia

• Alimente-se a cada três

horas, pois longos intervalos de

jejum submetem o organismo a

• Prefira alimentos inte
,

grais, já que possuem fibras
• Chás e ervas calmante

. .

auxiliam a relaxar. Uma boa

opção é fazer uma infusão de
erva-cidreira, camomila
melissa .

• Evite alimentos ansio

gênicos como o café e bebidasj
base de cola I

•

um estresse Interno

• Consuma .pelo menos

cincó porções de frutas e

verduras ao dia para repor
vitaminas e minerais

• Inclua maracujá na dieta,
por seu efeito tranquilizante

d
.

.
'.

•
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

I
I

e

O CORREIO DO POVO

• NOVELAS
� GLOBO - i8H

Sinhá Moça
Sinhá Moça conta para o Barão que se

casou com Rodolfo no quilombo. Cândida
confessa para Virginia que ficou muito

decepcionada quando soube. que o Barão
teve outro filho. Rodolfo sofre por estar

longe de Sinhá Moça. José Coutinho não

permite que Adelaide vá visitar Sinhá Moça
e eles brigam. Frei José conta para Rodolfo

que o Barão já sabe sobre o casamento.
Juliana vai visitar Sinhá Moça, que pede que
leve um recado para Rodolfo. Bastião se

desespera ao saber que Sinhá Moça está
ferida e decide vê-lá. O Capitão 'garante a

Justina que vai se vingar do Barão.
• •

Fulgêncio pede que Justina desista de
Adelaide, em vão. .

� GLOBO - 19H

Cobras e Lagartos
Ellen exige que Foguinho se case com ela e

que a co�que como presidente da Luxus.
Sushi recupera a consciência e diz que
Estevão é o culpado. Foguinho exige que
todos os funcionários chamem Elleri de
Dona Ellen. A familia fica pasma ao ver Ellen
de volta à mansão. Estevão diz a Bel que
Duda está usando Sushi para separá-los.
Foguinho convoca uma. coletiva de

·imprensa. Estevão paga as contas de
Dtaviano na Luxus. Luciano pede desculpas

•

a Letícia. Ela jura que será amiga dele por
toda a' vida. Foguinho declara para a

imprensa que Ellen é a Rainha da Luxus.
Celina fica atônita quando Ellen se senta na

cadeira de presidente da Luxus.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida

� SRT - 18h30

Rebelde
.

� f{ECORD .. 19h 15

Bicho do Mato
Juba e Cecília se beijam. Juba diz para
Cecilia que desde que a encontrou perdida
no. Pantanal qu�ria beijá-Ia. Cecilia diz para
Juba esquecer a lealdade a Emilio e ser leal

,

ao sentimento que ele sente por ela. Emílio
dorme. Ruth o observa, carinhosa. Ruth

beija Emílio que ainda está zonzo de sono.

Emílio acorda e murmura o nome de Cecília.
Ruth reage furiosa e belisca Emilio. Emilio
derruba Ruth da cama. Ruth provoca Emilio
e diz que Juba é um homem rústico, mas
muito atraente. Emilio fica com ciúmes e diz
que ele é um caipira. Bárbara está

preocupada porque Cecília não passou a
•

noite em casa. Zuzu dá de ombros e diz que
,

não é a primeira vez.

•

� RECOR[) - 20!,

Cidadão Brasileiro
Renée pergunta para Luiza se ela vai se

casar com Camilo ou ficar com Antonio.
Luiza acha um absurdo a pergunta de Renée
e fala que mesmo se soubesse a resposta
não contaria à ela. Luiza fala que ela é muito

segura e que o que Renée fizer não vai

atrapalhar em nada na vida dela. ,Renée se

irrita e fala para Luiza que ela' arrumou uma

gran�e inimiga. l.uiza nem liga para o que
ela diz. Renée fala para Bruna que ela está
com vontade de acabar com Luiza. Bruna
acalma a amiga. Edouard fala para Antonio
que a lei para a construção de Brasília foi

aprovada e eles já podem começar a

trabalhar.
I

•

�----------------------�

'.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

��ÁLBUM NOVO
Depois de lançar
Radiola, em 2004, os·
mineiros do Skank estão· .,

. dê volta com um nOvo
álbum. Carrossel reúne
14 faixas inéditas. O CO, ,

o sétimo disco de
. estúdio do gr4,po com

canções inéditas, .

I ."

promete �gra.�.ar os tas
"

".

ao abusar de batidas "

I .
.

,
� . �

",.', .,« ,�.' .,."

mais, direcióna(ja p,ara o :.
rock:O lançal)1ento está
previsto para o final de'

'

agosto e será seguido
por uma túrnê de .

•

divulgação. '.'
, '_"; ',' ;' <

��DIRETOR
Ben Affleck terminou seu

primeiro filme como diretor,
Gane Baby, Gane, e agradeceu
aos moradores de Boston pelo
apoio durante as filmagens:
"Este é um ótimo lugar para se

rodar filme, todos os moradores
sãomuito cooperativos". O filme
deverá estrear 'no começo de
2007 e trará o irmão de
Ben; Casey Affleck,
Michelle Monaghan,
Ed Harris e Morgan
Freeman no elenco.
O roteiro é baseado
em um livro do autor
Dennis Lehane .

,
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��VíDEO
Luana Piovani é
protagonista de cenas de

agressões a um

paparazzo. O vídeo mostra
.
a atriz dando um tapa no

•

paparazzo, que a seguia
pela praia de Ipanema, no
Rio de Janeiro. O vídeo
está no site

www.youtube.com e já
tem quase 100 mil
acessos. Outro famoso

que caiu na rede, também
no site You Tube, foi o ator
Sérgio Hondjakoff, que
aparece bêbado durante
uma entrevista.

,

•

I

.

Café Literário
DIVULGAÇÃO

..

i'

r-----------------------�.

Roberta diz a Inaki que já sabe que pertence
- a uma familia rica e pergunta por que nunca

lhe disse nada. Ele responde que não disse
nada por que sabe que ela não gosta de falar
sobre diferença de- classes. Alma pede a

Martin Otávio que não conte a Roberta que é
seu pai pois isso destruiria a sua vida.

I
Dtávio diz a Alma que ela não conhece a

própria filha, pois Roberta é uma garota
forte, honesta e que prefere a verdade seja
ela qual for. Depois ele diz a Alma que, por
enquanto, não pretende reclamar seus

direitos desde que ela não tente fugir pois
não vai permitir que a tire outra vez.

Helena explica que a Sindrome de Down é
um acidente genético. Marta deixa claro que
não aceita a neta e que não tem condições
de criá-Ia. Helena tenta convencê-Ia e lhe dá
a foto de Nanda com os gêmeos, exultante
de felicidade. Giselle e Miroel jogam futebol
na praia. Giselle acaba se machucando.
Renato dá uma passada no estúdio de
Isabel. Renato quase dá um beijo em Isabel,
mas ela vira o rosto. Marina se preocupa
com o pai e comenta com alivia. Helena se

lembra de sua filha Clara no berçário .. Tide (

diz a Marina que comemorarão o

aniversário dela com um jantar para toda a

família. Marta diz a Helena que levará o

menino, mas entregará a menina para o

Juizado de Menores para adoção.

I
•

,

outWIl\l\I\W.

•

Um retrô moderno e cheio de sensualidade: assim pode ser definido o verão da Mineral, moda jovem masculina e feminina da Marisol S.A que
já está nas lojas. Para a temporada mais quente do ano, a proposta é trazer o frescor do campo e a volwptuosidade latina,A atmosfera
romântica e inocente tomou conta da coleção feminina, onde as estampas com ar primaveril abrem o trend. A marca explorou o que há de
mais bucólico e poético, em peças que remetem a uma certa ingenuidade provocante. Fazendo um contraponto à doçura das peças
femininas, a coleção masculina chega no melhor estilo latin lover: As calças e bermudas aparecem mais soltas ao corpo, e as camisetas e

regatas em meia malha surgem em tons quentes e vibrantes, prometendo 'deixar os garotos irresistíveis. Misturando bordados, lasers e
, .

apliques diferenciados a marca estampou a irreverência, a alegria e a gostosa malícia dos povos hispânicos.
•

.

Acontece hoje, a partir das 19h30, o 11o

Café Literário do Sese, na Unerj. O Café
Literário será desenvolvido a partir de "O
poema", de Jean-Joseph Rabearivelo, que
será distribuído aos participantes. O evento

será na Sede da Associação de Professores e

Funcionários da Unerj, atrás do Bloco B. A
entrada é franca, mas as vagas são limitadas,
reserve seu lugar através do telefone: (47)

,

3275-8212. O Sese também oferece uma

. oficina, "Poesia para ouvir", que será

realizada hoje das 14h às 17h, no Bloco E,
sala 107. A oficina é gratuita e as inscrições
podem ser feitas no Sese ou na hora, haverá
uma taxa de R$ 8,00 para quem solicitar
certificado para a Oficina ou o Café
Literário. Outras informações no fone 3371-
9177.

.: Palestra
Hoje no Centro Empresarial de [araguá
acontece a palestra "A difícil arte de criar
seus filhos" às 19h. Na palestra o tema "A

educação dos filhos no mundo atual"
também será abordado. O investimento é de
R$ 5,00 e um quilo de alimento.

• •

Informações e inscrições pelo fone 3275-
7017.

I

Show alerta para perigo das drogas
No dia 11 de agosto, sexta-feira, às 19h,
acontecerá o show "Drogas Liberdade é

dizer não", dentro das festividades do
. '.

aniversário de Guaramirm. Haverá

apresentação de quatro bandas de Rock

(sendo duas do município). O evento

acontece no pátio da Prefeitura de
Guaramirim.

III HORÓSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
0, tempo das Cruzadas já passou, valente

guerreiro. O do moinhos de vento também.
Bem, não de todo. Mas histórias e literaturas à

parte, que tal colocar no jogo seu personagem
mais pé-na-chão? Assim talvez o nível de -

satisfação alcance o nível dos seus elevados
critérios. Nada como uma verdade verdadeira

para derrubar expectativas e frustrações.

•

Escorpião 23/10 a 21/11
Parece que às vezes uns & outros querem
mesmo é incendiar o paiol. .. Se há alguém
pagando pra ver, deixe que risque o fósforo e

arque com as conseqüências. Mas não custa
avisar. Você não está a fim de exceder limites e

não gosta de confusão, mas desprezar sua
força é negar sua essência. Implodir ou
explodir? Preserve sua integridade.

Câncer 21/6 a 21/7
Revirou o baú de sua concha e encontrou um

tesouro: em meio a fantasias de príncipe e de .

pirata, fotos e canções, a imaginação foi parar
naquele mundo mágico onde tudo é possível ...
Não esqueça de voltar à tona, caranguejo.
Mergulhe na realidade e cultive preciosidades
mais palpáveis antes que elas desistam de

participar do seu louco universo.

Libra 23/9 a 22/10
Não se sente confortável para ligar? Então envie
um e-mail para a tal pessoa ter uma noção de

que você está interessado. Até sinais de fumaça
resolvem o problema. Você quer que ela saiba

,

que está pensando nela, certo? Não precisa ser

nada complicado, só o bastante para pôr a bola
em jogo ... Quem sabe dá um bom pingue
pongue?

Capricórnio 22/2, a 21/1
Aproveite o astral legal que rola neste dia. e .

ponha flores em seu caminho: Você trabalha e

se dedica tanto que mal tem tempo de parar e
•

reparar como deixou a estrada limpa e bonita

para os que virão depois de você, Que tal fazer o
mesmo para si? Transforme sua jornada com

cores mais alegres, 'com um piso macío.e
menos pedregulhos.

. ,

Touro 21/4 a 20/5
Você não tem que se curvar para qualquer um,
mas certas situações requerem flexibilidade
extra. O inesperado bate à sua porta ... E pode
ser tuuudo aquila que você esperava. Vale
amolecer durezas e afrouxar resistências,
romper velhos padrões e revolucionar.
Considere outros pontos de vista, mudanças
súbitas nos seus 'Planos podem iluminar o dia.

.

Leão 22/7 a 22/8
.

Roer as unhas até chegar na falange de suas

patinhas ou entrar na onda e agüentar no osso

o que vier? Como os Leões não são de fugir da
raia, você sabe a resposta. Nervosismos,
precipitações e rugidos no lugar de gentilezas,
nem para os inimigos. Se tiraram o X do mapa,
sem problemas, sua sensível bússola localizará
o espaço mais quentinho ao sol.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seja qual for a estação, na sua folhinha a época
é a das melhores ventanias. Do tipo que areja e

traz para pertinho de você a porção ideal de
reservas energéticas, leia-se amigos e amores,
força, criatividade, prazer... Rebuliço, coisas
fora do lugar? Os ventos transformam,
levantam poeira, revelam o que estava oculto,
trazem novas sementes.

.' ,

"

Aquário 2171 a 1.8/2
Novas ondas e sensações embalando seu

aquário ... Está se sentindo um pouco mais
sensível que o normal? Deixe isso ser um fator

positivo e leve o dia numa boa, leve e tranqüilo.
Você é capaz de sintonizar tons e escalas que
outros, por mais que girem o dial, nunca .

conseguirão pegar. Canal aberto, deixe que suas

anterias o orientem.
•

4Sagitário 22/11 a 21/12
Prometer e não cumprir não vale. Para evitar ser
acusado de falastrão e adjetivos menos

elogiosos, convém encarar os desafios com

uma ótica mais realista, sem aquela de agir no
impulso e ver o que acontece mais tarde. Ima-

•

gine uma corrida em que os obstáculos não são
fixos, em que o que conta é o jogo de cintura.
Medalhas? Só sendo vencedor de verdade.

Peixes 19/2 a 19/3
Impressão rima com muitas palavras: emoção,
tesão, compulsão, intuição, compaixão, tensão,
i�aginação, desorientação ... Com tanto "ão",
pode dar uma bagunça das grandes. Fica fácil .

'.
se perder por aí. Algumas dessas palavras são
boas, outras ruins. O mesmo pode ser verdade
quanto aos efeitos de tentar impressionar aquele •

alguém. Vá pelo caminho do meio. I ,

Virgem 23/8 a 22/9
Cinema em casa pode ser uma boa pedida
hoje. Melhor ainda se aquela companhia
bacana chegar de surpresa (ou com surpre
sas). Ainda está na busca da parceria incrível,
perfeita, linda e ... ? Vixe! Você é exigente dema
is, parece até 'seleção pra emprego. Assím a

vaga do seu coração vai continuar vazia e o

filme, em vez de romance, vira ficção cientlfica.
,

•

• ,
...

• •
•
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•

• Pelo Estado
•

.

Prévia da

prestação de
contas

vira enfeite

As eleições deste ano seguem no país feito caminhão de melancia. Com a

antecipação da minirreforma, a aplicação das novas regras tem de ser

ajeitada pelo caminho. A primeira prévia de gastos cos candidatos, por
exemplo, congestionou o TRE no domingo, foi remetida ao Tribunal Superior
em Brasília e agora está sendo liberada aos poucos no site,

•

(www.tse.gov.br) para fiscalização do cidadão. E, o que é pior, aos 44% dos
candidatos, em todo o país, que não se deram ao trabalho de apresentar
despesas e receitas nada acontece. Isso mesmo, a legislação obriga esta

prestação de contas, mas não fixa penalidade para quem não a fizer. Pra
. valer, portanto, só o relatório final, 30 dias depois da eleição. Em SC, 65%
cos candidatos abriram os números à prévia.

• Minirreforma
,

. não criou forma de

penalizar 44% dos
,

'

candidatos que deixaram
de apresentar.gastos

\

ai.,a do SuJ

. ! Vaivém. Prefeitos catarinenses _:rra
: 'j .

querem o compromisso do futuro

., I" . governador de que vai aumentar
·,t !I,;.: ,e regularizar o repasse de recurso�

�

" I." para trensporte escolar. Esta e

" I. ri
'

a principal proposta que será

.: � apresentada na semen« que vem em

: • encontro com os candidatos na Capital.
. , I . Ontem, presidente
.:: I' da Fecam, Antsio Anatólio Soares

"

(à direIta na foto), coordenou reunião
das 21 associações municipais

, em Lages, na companhia do prefeito de
r

Bom Retiro e presidente
da Amures, Jair José Farias.
Os prefeitos também querem •

percentual definido do Fundo Social e
TI
" implantação do ICMS ecológico,

•

,

Câmbio [1], Nem a tradicional Fundições Tupy, de Joinville, escapou aos efeitos do dólar
em baixa. Com metas de redução de custos de até 40%, a empresa tem alterado turnos
de trabalho para reduzir horas extras e remanejado setores inteiros, A empresa informa,
contudo, que trabalha a pleno e não há risco de demissões.

Câmbio [2]. Mais de 70% do capital da Tupy pertence aos fundos de pensão Previ, Telas
e Aerus. Com a crise da Varig, este último, que detém 17,7%, deve ser substituído por
novo 'acionista.

No céu. Com a crise dos grãos, as áreas de reflorestamento foram as únicas terras
valorizadas no país, Os campos de Coxilha Rica, em Lages, por exemplo, viraram top de
linha. A cotação de um hectare, da média de R$ 6 mil, pode chegar a R$ 25 mil. Em SC,
o pinus alcança o maior rendimento do Brasil e, até, do mundo.

"
•

•

.

Na terra. O setor de reflorestamento, contudo, enfrenta dificuldades para cumprir o
prazo de. plantio do pinus, até mês que vem. Há investidores que já conseguiram
recursos do BRDE, mas estão atravancados pela demora da Fatrna,

.

Suspensão. Conselho Federal da OAB suspendeu os advogados Francisco Edras Vieira,
Arão cos Santos e trineu Muller, nó Norte de SC, por prazos de 30 a 90 dias, por infração
ao Código de Ética, no quesito não-repasse de valores aos clientes.

Ministro. Márcio Thomaz Bastos ficou retido ontem por problemas em São Paulo e

Rondônia. Mas, amanhã, vai liberar R$ 13,2 milhões em ltaial.
.

"

l I
•

,

Fatura. Celesc ganhou novo prêmio, agora de melhor do país na avaliação do cliente, em
pesquisa feita pelo Vox Populll para a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia
Elétrica.

.

._��. I,' ( "

'-",,! 'v .. 'V' ":
.

\ I.,
•

, .u, "

� -'��

EU VOTO
"No caráter, na origem e na formação ética;�os candidatos. Tem que examinar a vida
pregressa dos candidatos, porque, quando â 'gerite vota, dá uma procuração para a criatura.
E, em geral, no Brasil, quando assumem o poder, passam a abusar dele."
VICTOR FONTANA, ex-governador que lançou livro ontem na Assembléia

•

..__--------"..-�, - -

E aí...
se é o único db país que ainda não tem defensoria pública. Aqui, a assistência jurídica gratuita é
realizada pela Defensoria Dativa. O Estado repassa recursos à OAB que indica os advogados.
Associações de defesa do consumidor reclamam que estes priorizam os cüentes privados e não
atendem causas coletivas. Governo alega que os custos aumentariam muito, já que a estrutura teria
de ser maior do que a do Ministério Público. Ainda assim, legislação deve ser mexida.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE LUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO SUL, MARLI
VITALI/CRICIÚMA,ONÉRIS LOPES/LAGES E PATRíCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS
Associação dos Diârios do Interior - ADljSC colunaadl@cnrsc.cQm.br
ADRIANA BALDISSARELLI COM COLABORAÇÃO FERNANDO BOND. MARCO AURELIO (JOI\1ES F PATRICIA
r,OMES/FlORJAIIIOI'OLfS ,

,

Associados: A Gazeta • Blguaçu em Foco - Correia do
Povo - Correio Lageano • Correia do Sul • Destaque

. Catarínsnse- Diário da Cidade - Diário da Manhã· Diário
do Iguaçu· Diário O Tempo· Folha da Cidade - Jornal da
Manhã· Jomal O Iguassu •MunicIpio Dia-a-dia - Notlsul
OAtlAntico • O Perfil Diário· O Vale - Sul Brasil - Tribuna

. do Dia • Tribuna Catarinense • Voz Regional
se

Associação dos Diários do Interior

,
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.

,

�
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•

DIA DO SORVETE

•

Distribuiçâo gratuita de sorvete para as
,

crianças durante o dia 19 de agosto .

•

VITÓRIA: VíTIMA COMEMORA MUDANÇA

NANGI ARAÚJO'

.... Tempo de detenção
passa a ser de 3 meses

a 3 anos, ao invés de
6meses a 1 ano

BRASÍLIA (CNR/ADI) - A
•

Lei de Enfrentamento à

Violência Doméstica, que altera
o Código Penal, foi sancionada.
ontem, pelo presidente ,Luiz
Inácio Lula da Silva. "Se. fosse
possível dar um nome a essa Lei,
eu acho que nós já batizamos
como LeiMaria da Penha", disse
o presidente em homenagem a

biofarmacêutica que se tornou

um símbolo contra a violência
durante uma luta de 19 anos que
travou para ver o agressor,
Marco Antonio Herredia, ser

condenado por disparar um tiro

em suas costas, tornando-a

paraplégica.
De sua cadeira de rodas,

sorriso largo, Maria da Penha
não lembra alguém que

apanhou, ficou detida em

cárcere privado e foi baleada

pelo próprio marido. Abriu seu
•

discurso falando de fé. "Existe
uma passagem na bíblia que diz:

NANGI ARAi

I j
=H'"

-

'�<"
�

"" -- '"., ';,'" '�', __ ,

Ao fundo, da esquerda para a direita, a senhora Maria da Penha, a presidenl '
do STF, Ellen Gracie, o presidente Lula , a ministra, Dilma Rousseff, e

Secretária, Nilcéa Freire

'Bem aventurados os que têm
fome e sede de justiça, pois deles
será o reino dos céus'. Pois nesse
dia tão especial, me considero
vivenciando essa glória divina,

•

por estar aqui como

procuradora de tantas mulheres

que sofrem CDm a violência",
disse.

De acordo com a nova lei,
que segundo Penha representa

,

a. "vitória da esperança sobre o

medo", agressores podem se .

presos em flagrante ou te .

prisão preventiva decretad .

Além disso, a pena de detençã "

dos crimes de violêndlr
doméstica passa a ser de trê

meses a três anos, ao invés d
seis meses a um ano, como ante, .

E acabam as chamadas "pena :

.". "

pecuruartas:, em que o·
,

agressores são condenados .

pagar multas ou cestas básica

�

Sindicato recomenda que agentes evitem·locais público�"
SÃO PAULO - O Sifuspesp

(sindicato' que representa os

agentes penitenciários de São

Paulo) recomenda que seus

filiados evi tern lugares
públicos devido à onda de

ataques atribuídos ao PCC

(Primeiro Comando dá

Capital), iniciada ontern.A

medida, de acordo COIU o

sindicato, se deve ao fato de a

maioria dos agentes mortos

durante as ações da facção
anteriores terem ocorrido en1

locais públicos e próximos às

casas dos agentes. Por isso, o

Sifuspesptambérn recomenda

que os agentes evitem repetir
.. /'.

itmeranos entre suas casas e

locais de trabalho para não

serem pegos. Segundo
representantes da categoria, os

agentes temem que ocorram

ataques contra eles no próximo
fim de semana, quando muitos

presos deixam as cadeias

temporariamente por causa do
Dia dos Pais. Na primeira onda
de ataques, em maio deste ano,
as forças de segurança pública
começaram a ser atacadas no fim
de semana do dia das mães.

A Secretaria de -Estado da
.

Segurança Pública confirmou a

realização de 27 ataques, em

todo o Estado. Pelomenos cinco
cidades do interior foram

. atingidas pela onda de violência.

Dois suspeitos foram mortos '

outros dois, presos. Pelo men�
.

duas pessoas ficaram feridas.li
São Paulo, bombas fora, .

atiradas no Poupatempo da Lu..

na sede do Ministério Públi .

Federal e na Secretaria de Estad .

da Fazenda, todos na regiá
central.Por medo dos ataques,)
cooperativas de microônibus
vans que operam na zona leste
em parte da zona norte de Sá -.

Paulo recolheram as frota .

Esta é a terceira série de ataqu
contra forças de segurança'
alvos civis -corno agênci
bancárias,. postos de gasolina'
ônibus- promovida pelo PC
desde o começo do an

"

•

Charme e beleza que valorizam ambientes
•

•

er 1111
ambient

BR 280 krn 56·473373.1010· wwwberllrnarnbentes.com
•

•
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CRISE NO ORIENTE MÉDIO: TENTATIVA DE TRÉGUA É FRUSTRADA

•
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AGÊNCIA ESTADO
lAi ,.------------------------

� Forças israelenses voltaram a bombardear com
intensidade Beirute e o sul do Líbano ontem. Ao

•
•

menos 150 alvos foram atingidos
LÍBANO - O premiê libanês,

•

Fouad Siniora, corrigiu publica-
•

mente ontem informação de que
I t um ataque de Israel ao vilarejo

libanês deHoula tinha deixado 40
. mortos.Na verdade, houve apenas

.. uma morte. "Agora sabemos que
morreu apenas uma pessoa. Pensá

: vamos que todos tivessem mor

rido quando a construção desabou.
Graças a Deus se salvaram", disse

.
Siniora a lideranças árabes reuni-
das em Beirute.Após o ataque de
Israel àquela região, equipes de

0nl L
,

resgate conseguiram retirar 65
e .

pessoas com vida sob os

escombros.
se. Declarações precipitadas de
te ,'ambos os governos, Líbano e

d� . Israel, têm causado informações
.'

çã desencontradas e controversas.

ci '. Em outras ocasiões, o total de
:rêl .

vítimas de ataques também foi
df• reduzido. Na última sexta-feira
te, . (4), após ataques do grupo ter

n� . rorista Hizbollah, Israel informara
o amorte de nove soldados e quatro

's civis. Mais tarde, o total foi'
:a reduzido para três soldados e três

f
civis. Na semana passada, aONG

i
,

Human Rights Watch (HRW)
)�', também reduziu o número de

mortos de um ataque israelense à
lS .

:nü
.

,E�

cidade de Qana (sul do Líbano),
de 56 para 28 vítimas, com base
em informações de fontesmédicas,
sobreviventes e grupos de ajuda,
entre outros. O governo libanês
aindamantém o número original.

LÁGRIMAS

Ontem, o premiê libanês

chegou a chorar quando anunciou.
as supostas mortes durante o

/

encontro da Liga Arabe, que
discute formas de impor um

cessar-fogo imediato contra o

Líbano. "O último massacre

ocorreu há algumas horas, uma
camificina 'espantosa em Houla,
onde caíram mais de 40 mártires

[referindo-se a civis inocentes] ",
afirmou Siniora. "Se essas ações
horrorosas não são terrorismo de

Estado, então o que é terrorismo

de Estado?", perguntou.O
Hizbollah lançou ao menos 40
foguetes contra a região daGaliléia,
no norte de Israel. Até o momen

to, não há registro de vítimas.
•

i

MAIs ATAQUES

Forças israelenses voltaram a

bombardear com intensidade
Beirute e o sul do Líbano. Ao
menos 150 alvos foram atingidos

de Israel .
. -

por avioes
,

Outros cinco civis libaneses
morreram ontem em um ataque
aéreo israelense que derrubou três
edifícios em Tiro (sul do Líbano), '

informaram equipes de resgate
locais. O grupo de edifícios
derrubados emTiro está localizado
na região em que o Exército
israelense realizou no sábado (5)
uma "operação especial" durante
a qual sete soldados foram feridos .
O Líbano quer um cessar-fogo
imediato que ponha fim a quase
um mês de violência entre Israel e
o Hizbollah, mas também exige a

retirada de cerca de 10 mil
soldados israelenses que
invadiram o território libanês
durante a ofensiva. Essa exigência
não consta da proposta de cessar-

.

fogo lançada neste fim de semana

por França, Estados Unidos e o

Conselho de Segurança (CS) da
ONU (Organização das Nações
Unidas), o que impediu sua

aprovação na noite deste

domingo. O texto apresentado,
. que pede a interrupção total das

hostilidades, citava a retirada dos
soldados israelenses apenas com a

chegada das tropas internacionais
de paz. Com a rejeição do Líbano,
os cinco membros permanentes
do CS da ONU (França, Reino
Unido, Estados Unidos, China e

Rússia) deixaram as discussões
sem alcançar um acordo que

pudesse ser votado ontem.

•

Intelectuais pedem que EUA respeitem soberania
�Ui '

EUA - Mais de 400
li . intelectuais de todo o mundo

ad' assinaram o manifesto "A

,iá soberania de Cuba deve ser
,

s,� respeitada", no qual
lS' condenam a política dos
;te Estados Unidos para Cuba e

Sá pedem que Washington
ta . respeite a soberania da

III ilha."Exigimos que o governo

:a dos Estados Unidos respeite
,

:i a soberania de Cuba.

la' Devemos impedir a todo custo
C uma nova agressão", afirma o

manifesto dos intelectuais,.n

apresentado ontem em

Havana.
O texto'denuncia que,

após a passagem provisória do
)S poder do líder cubano, Fidel

•

Castro, 79, para seu irmão

Raúl, 75 -anunciada em 31 de

n .

julho- altos funcionários
It americanos disseram que
'Ill chegou o momento de Ulna
-1'

transição em Cuba'. O
manifesto afirma que antes a

chamada "Comissão para
uma Cuba livre", presidida
pela secretária de Estado
n o r t e - a m e r i c a na,'

Condoleezza Rice, já tinha
destacado a urgência de

....

"garantir que a estratégia de
sucessão do regime de Castro
não tenha êxito", e que o

presidente dos Estados
Unidos, George W. Bush;
aprovou um plano que inclui
medidas secretas contra a

ilha. "Não é difícil imaginar
o caráter de tais medidas e da
assistência anunciada [pelos
EUA] caso se leve em conta a

militarização da pol ít ica
externa da atual

administração americana e

sua atuação no Iraque ",
afirma o texto, apresentado
por Roberto Fernández
I

Retamar, presidente 'da Casa
da América, e pelo teólogo
belga François Houtart. O
documento é assinado, entre
outros, pelos prêmios Nobel

José Saramago, ,de Portugal;
Wole Soyinka, da Nigé ria;
Adolfo Pérez Esquivel, da

Argentina; Dario Fo, da
It

á li a ; Desmond Tutu e
/

Nadine Gordimer, da Africa
do Sul.O teólogo Leonardo
Boff e o poeta Thiago de,

Mello, também assinaram o

manifesto, representando o
,

Brasil entre os intelectuais. O
•

cantor Manu Chao, o ator

americano Dany Glover, o

escritor Eduardo Galeano

(Urugua i}, o dramaturgo
Alfonso Sastre (Espanha) e o

religioso Miguel D'Decoto
(N icarágua) também fazem

parte da longa lista de
. / .

signatanos.

\

•

RESPONSABILIDADE/SOCIAL
.

Parte da renda da bilheteria da EXPO 2006 será

revertida em prol da reforma do prédio da AMA·

Associação de Amigos do Autista .

.

iA' ;3�; �b $)"'1 ao ..fa. " ....�

Uribe assume segundo mandata
sob forte esquema de segurança

•

COLÔMBIA- AIvaro décadas.
Uribe, principal aliado dos
Estados Unidos na América
Latina, iniciou ontem seu

segundo rnand at o na

Presidência da Colômbia,
• A •

em uma cerrmorua que
contou com forte esquema
de segurança.

Comboios militares e

helicópteros patrulhavam a

capital, Bogotá. Há quatro
anos, durante a primeira
cerimônia de posse de

Uribe, rebeldes lançaram
morteiros artesanais contra

,

a sede da Presidência, e um

deles caiu sobre um bairro

pobre vizinho, matando 21

pessoas e ferindo mais de
70.

Desde que chegou ao

poder em 2002, Uribe
,

manteve uma popularidade
acima dos 600/0 nas

pesquisas, como reflexo do

respaldo a suas políticas
radicais, que conseguiram
baixar a taxa de homicídios
para menos de 20 mil ao ano
e os seqüestros para menos

de mil casos anuais, as cifras
mais baixas em 20 anos.

As mesmas pesquisas
indicam, porém, que a

maioria dos colombianos
vê a necessidade de buscar

. -

uma ne.goc ia ç
ao para o

conflito armado envo l
.

vendo forças do governo,

grupos paramilitares e

guerrilhas, que já dura duas

POSSE
O e s qu ema de segu

rança incluiu helicópteros
e soldados posicionados

.
.

nos morros vizinhos da

capital colombiana e um

reforço de 8.000 soldados
nas ações da polícia.
Franco-atiradores localiza
dos no alto de prédios
vigiavam a avenida El

Dorado, que
\ leva ao

aeroporto de mesmo nome,
por onde passara, os dez

presidentes, quatro vice

presidentes e integrantes
de 20

.

delegações
estrangeiras convidadas,
entre eles o príncipe Felipe,
herdeiro do trono da

Espanha.
"Apenas em Bogotá,

prendemos quase 270

pessoas, por diversos
motivos", disse o general
Luis Alberto Gómez,
comandante da polícia na

capital. Neste domingo, a

promotoria informou ter

prendido duas pessoas e as

apresentou como sendo
guerrilheiros das Fare

(Forças Armadas Revo
lucionárias da Colômbia)
"Ambos foram capturados

.

porque possuem ante-

cedentes criminais envol
vendo atentados", explicou
a funcionária Mary Luz
Méndez.

,

,

Tailândia confirma segunda
morte' por gripe aviária em 2006

BANGCOC!IAll.ÂNDIA-. Um
homem de 27 anos morreu em

decorrência de gripe aviária na

Tailândia, informou ontem o

Ministério da Saúde daquele
país. Trata-se do segundo caso

mortífero da, doença no país
asiático este ano.O chefe do

Departamento de Controle de

Doenças Transmissíveis, Tha
wat Suntrajarn, só pôde dizer

que a vítima era da província de
Uthai Thani, no norte da
Tailândia.

O funcionário não soube

precisar quando o homem
morreu ou como ele contraiu a

variante humana do vírus

mortal. "Tudo o que eu posso'
dizer é que o teste deu positivo
para o vírus H5Nl", afirmou
Suntrajarn.

•

Pelo menos 134 pessoas
morreram em todo o mundo,

. vítimas da gripe aviária, desde que
a doença começou a se espalhar

/

pela Asia, em 2003. Do total, 16
viviam na Tailândia. Enquanto
isso, o governo da Indonésia infor
mou ontem que um adolescente
de 16 anos foi infectado pela
variante humana do vírus da gripe
aviária. Testes adicionais ainda são

/ .

necessanos, mas os exames

preliminares demonstraram que a
•

vítima possivelmente tenha
contraído o vírus fatal a partir de
frangos contaminados no distrito

.

deBekasi, ao leste da capitalJacarta,
informou o govemo.Trata-se do
550 caso de infecção humana pelo
vírus dagripe aviáriana Indonésia.
O garoto está recebendo trata

mento em um hospital local.
.� .. j;.-'

'

•. "'" :'·i,,..
" '. � .' '�'''/';:'�' '?'''',; ..-.'.'

,

•

II BREVES
.

NO LíBANO

�Perigo
Agências humanitárias
anunciaram ontem que a

situação é perigosa demais
para que seja concretizada a

ajuda a aldeias no sul do

Líbano.Segundo elas, é muito

preocupante a situação das
famílias libanesas isoladas

pelo conflito entre Israel e o

grupo guerrilheiro xiita pró
iraniano Hezbollah."Nós
planejávamos chegar a

algumas cidades do sul do
Líbano, mas devido ao nível
da hostilidade, é impossível
seguir adiante", disse Annick

Bouvier, do Comitê
Internacional da Cruz
Vermelha (CICV).O trabalho
das agências' humanitárias
transcorre em velocidade
muito reduzida desde a sexta

feira, quando aviões
israelenses bombardearam

quatro pontes na rodovia que
liga Beirute ao norte do

.

terrltórin libanês.

NA PALESTINA

�Pó misterioso
Cinco funcionários do
escritório do primeiro-ministro
da Autoridade Nacional
Palestina (ANP), Ismail
Haniyeh, desmaiaram e

tiveram que ser hospitalizados
ontem após terem inalado um

pó desconhecido quando
abriram urn envelope suspeito
e sem remetente.
O vice-primeiro-ministro,
Nasser ai Dein ai Shaer, disse
que no interior do envelope,
dirigido a Raniyeh, havia uma

substância química tóxica.O
primeiro-ministro palestino

. não estava no escritório, pois
reside na Cidade de Gaza e as

autoridades militares de Israel
o impedem de chegar a
Ramallah desde que assumiu
suas funções, em março.

NA BOLíVIA .

�Queda
Ao menos 15 pessoas,
morreram na queda de um

ônibus em um barranco na
.

região montanhosa tropical de
Yungas, no norte da Bolívia.O

. veículo, que ia de La Paz para
a cidade de Riberalta, 't)erto da
fronteira. com o Brasil, caiu
em um barranco de

aproximadamente 250 metros,
disse o comandante da
Patrulha Rodoviária, coronel
Raúl Mantillà.O acidente

, ocorreu na tarde de domingo
em Sacramento, na via que
atravessa a cordilheira do
leste da Bolívia, onde o

,

número de acidentes de
trânsito é muito alto. Trinta e

uma pessoas, entre elas seis

crianças, tiveram que receber
atendimento médico nos

, hospitais da região. Três
feridos se encontram em

estado grave.-

. �
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i PARABÉNS'
J!!iIIjiJl

Casal de amigos Luciana e Ro�rigo , Priscila e Junior curtindo um final,
de semana na paradisíaca Praia do Rosa

::

�
,

t

I
I
,
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•
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I
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•

I

Aniversariou no último dia 2,
Waldemar Mesch. Parabéns

•

,

dos familiares. Completa
idade nova

nesse

sábado dia
12, Andréa
G. V.
Moeller.
Parabéns
do esposo,
filhos e

familiares

FELICIDADES
No dia 4, o Serventuário de

Justiça Sr. Hilário A.

Schiochet, ex-escrivão do
Tabelionato de registro de

,

�'',s;::;r'
-

r
:

"
,
,

" '"

. , .

tmoveis comemorou
. , .

aruversano.

Parabéns a Everson Draeger que
completa idade nova hoje dia 8. Quem

deseja felicidades é a esposa Mari, que o

ama muito

Aniversariou no dia 31/7, Alfredo da Silva.
Parabéns dos familiares e em especial da
noiva Juliane Rahn

•

amigos e

familiares

Fernanda
Tomio de
Mattos,
completa
18 anos no

dia 10.
Parabéns e

muitas
felicidades
dos·

\.
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Comemorou aniversário no último dia 29/7, Julio
Mathias. São os votos de muitas felicidades de
Maiza, Juliana, Julio César, Mário e Jéssica e

familiares

•

Acontece nesse sábado dia 12,
Lançamento do CD Evangélico, André e

Júlio César, na Igreja Assembléia de Deus,
na sede do centro

,
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•

7
Poliana Plautz Gorris
Rode de Borba
Elfrida O. Gielow
Sonia Machado
Eliane dos Santos
Simone Stinghen
Edneuza K. dos Santos
Gilson Peggau
Eliseu Wendorss
Neumar Fabiani
Edesio Rocha
Mércia Doring

8
Gerta M. Ferreirª'n
Emilly Pimentel
Valdemiro José Kuhn
Lourde Maria V. W.
Marcílio
Claus Marquardt
Luciani Stein
Maicon A. Dalpiaz
Adalberto Rengel
Darci Wenk
Aldo Riedtmann
Euclair Hass
Eliseu Raasch
Maikon Siewerdt
Fernanda Bruch
Irma J. Schmitz
Geraldo Lichtemberg

, Bruna Daiane Beseke
Maria Salete P dos Santos
Luis Alberto S. Lopes
William Mateus Voelz
Ivone Verssio
Alexandre Wille
Daniela B. de Freitas
Matheus H. Marquardt
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fi ,; 'l, ' Ptlra fazer a diferença na escola, no trabalho e

nas vio!ens é preciso se comunicar em Inglfs.
)

Para fazer a diferença ê preciso ter o domínio da língua,
, \

aprender o idioma como um todo.
'

,',
t assim que a Fellows' ensina inglIs.

•

,

"

'

f'
, .

,

1
,

, '

I

, .

A Fellows' possui metodologia moderna
para crianças, jovens e adultos.
Através de um ensino inovador, o Fellows' traz'
o comunicação do dia-a-dia para a sala de aula ..

,Tudo isso com aulas dinâmicas e
turmas com número reduzido de alunos"

,

D f

,

t

o M A s

,
•

,

www.fellowsfdfomas.com.br
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�� PAN 2007
O Comitê Olímpico Brasileiro divulgou domingo que o nome

do mascote dos Jogos Pan-americanos de 2007, no Rio de
Janeiro, será Cauê, O nome foi escolhido por meio de voto

popular em uma enquete que durou 23 dias,

•

...� RESULTADOS
..

"' ,

�\ ,

�PROXIMOS JOGOS
,- ,

� SABADO

.
,

,
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-
,

-
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•

-
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,
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... CLASSIFICAÇAO .PO.NTOS

... RESULTADOS •

, ,

PROXIMOS JOGOS
... HOJE

... SEXTA-FEIRA _

,

... SABADO

•

• CORREIO DO .POVO
CORREIO ESPORTIVO

Diretor Francisco Alves

EdlçAo: Jullmar Plvatto
E-mail: esporte@Jornalcorrelodopovo.com.br
Correia do Povo - Rua Coronel Procópio G.de Oliveira, 246-
CEP 89251-200 - Caixa Postal19 -Centro - Jaraguá do Sul- se
Tel. (047) 3371 1919 - Fax 3276 3258

•

,

��OLIMPíADAS 2008
O Comitê Olímpico Internacional inaugurou ontem, a dois anos d! I
início dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, uma nova versão de,
sua home-page, A nova versão do site está disponlvel em
www.olympic.orq.

•

- (

��TURFE
O puro sangue brasileiro "Padrão Lima" ganhou o clássico "Ensaio';
disputado no hipódromo uruguaio de Marcnas, no qual superou
outros onze cavalos e estabeleceu um novo recorde para a pista,

liGA FUTSAl: VITÓRIA SOFRIDA

ee vence
,

,

a
,

u
•

I

Com a vitória, o time
•

jaraquaense assume a

liderança provisória da
competição, mas com
duas partidas a mais

-
-

SAO PAULO
,

(SP)/JARAGUA DO SUL,
Foi um jogo sofrido e decidido
somente aos 19'07" do

segundo tempo. Com a vitória
/

por 3x2 sobre o Banespa, fora
de casa, a Malwee chegou aos

14 pontos no Grupo A da

segunda fase da Liga Nacional
e deu um importante passo

para a classificação. No último•

sábado, 'no Ginásio do Sesi, a

Malwee já havia vencido o

John Deere par 6x4. Na
,

próxima segunda-feira, às

20h1S, enfrenta o Umuarama
em casa, na última partida da

segunda fase. Jogo este que

pode ser decisivo para a

classificação.
,

A Malwee começou melhor
na partida e abriu o placar aos
3'46" com Leco, recebendo

passe de Valdin. Depois do

gol, o time da casa começou a

dominar o jogo e aos 13
minutos a Malwee perdeu
Léo, expulso. Com um amais

em' quadra, o Banespa
chegou ao empate aos 14'08"
com Cris, chutando forte de

esquerda. O time

jaraguaense foi para cima e

chegou ao segundo gol aos

19'33". William roubou a

bola e deixou Valdin livre

paramarcar.

No segundo tempo, o

Banespa perdeu a chance
de empatar com Cris, que
acertou a trave do goleiro
Dudu. Aos 17'34", depois
de tanto insistir e com o

goleiro linha, os paulistas
chegaram ao empate com

Guilherme. Depois disso,
as duas equipes jogavam
com o goleiro linha e a

Malwee foi mais eficiente.
Aos 19'07"; depois de bela
troca de passes, a bola
sobra para Jonas fazer o gol
da vitória.

Time: J PG V E D GP GC SG GA Operário-MT OxO Araguína
_.. . .. _.. '-.._.. .... _. .._.

1 ° Malwee 9 14 4 2 3 22 23 -1 0.956521
...,. . - .. • •• TO ._ • . _". --- - C - ..C . ." . '-' .- .. , " .. , ... "." ,,-_..... ..._f••

2a FASE2° Carlos Barbosà 7 12 3 3 1 18 15 3 1 .2 ..-
- cc - - c _c_ c • " • O" ." ., . - , - - ,- . . . . ... .. . . '. , ..........,." .. ,- .

NOVOS GRUPOS3° Umuarama 7 1 1 3 2 2 22 18 4 1,22222 -

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

4°
cB�n�sp(l cc cc .e .eeee ••

8 9 2 3 3 18 20 -2 0,9
.
- .,..... - e. c .. ,,, .. , .. , .... ., '" ,_. ., - ... . " .. c .. - - .. - .. , ......." .",

5° John Deere. 7 8 2 2 3 24 21 3 1.14286
. , ...... , .. " ... , .. ".,.. ... .... " - -- ,,- . - - .. ," .. "'" . - "" . .., .. " . ....... . ..

6° Petrópolis 8 8 2 2 4 24 31 -7 0.774194
•

•

•

,

no

CÉSAR JUNKES
•

Depois-da vitória do último sábado, Malwee voltou a vencer

ontem fora de casa

'"

T CLASSIFICAÇ�O

NAS PISTAS: BUSCANDO O RANQUIAMENTO

Equipe feminina de atletismo fica em terceiro no Estadual
,

}ARAGUA DO SUL ' A

eguipe feminina da

Apa/Malwee/FME ficou em

terceiro lugar no Campeonato
,

Estadual de' Atletismo
Menores, que aconteceu no

fim-de-semana em Itajaí. Com
204 pontos, as meninas de

Jaraguá do Sul ficaram atrás de

Joinville, com 284, e de
Blumenau, com 242. Já a

equipe masculina terminou

em quinto lugar, que teve

Blumenau, [oinville e São
Bento do Sul, respectivamente
primeiro, segundo e terceiro

lugares da competição.
No total, os jaraguaenses

conquistaram 14 medalhas,
sendo três de ouro, três de

prata e oito de bronze. Ana
Paula Romero, nos 400m com

barreiras, e Simone Ponte

Ferraz, nos. 800m e 1.S00m,
trouxeram as medalhas de
ouro, As três de prata ficaram
com Maico Angst (salta
triplo), Luana Franciscone

(salto com vara) e Pâmela
Wenholz (heptatlo). E as de
bronze foram conquistadas por
Dione Balena (110m com

barreiras), Paulo Mathias
(lançamento de martelo),

Antonio Ramos (octatlo),
ElvisMotta (salto com vara),
Ana Targina (salto com

vara), Ana Paula Romero

(400m rasos), Estefani Alves
(400m com barreiras) e o

r e v e.z a men tom e d 1 e y
feminino .

Além disso, três atletas
estão na expectativa de
entrarem entre os dez

primeiros colocados do

ranking brasileiro, que dá o

direito de disputar o

Campeonato Brasileiro
Menores, que acontecerá em

I

Fortaleza (CE) de 8 a 10 de
setembro Dione Balena, que
cravou 14"90 nos 110m com

barreiras, Simone Ponte

Ferraz, que fez 4'S3" nos

1.S00m e Ana Paula
Romero, que teve o tempo de
1 '09" nos 400m com

barreiras. Da equipe
j ar a g u aen s e , o atleta
Willian Barrionuevo, que
não disputou a competição
por estar lesionado, já está

garantido na competição
nacional, por ser o líder do

ranking nacional no salto

triplo e no salto em

distância.
Simone Ponte Ferraz conquistou duas medalhas de ouro e

pode conquistar a vaga para o Campeonato Brasileiro

,

\
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... RESULTADOS

União Barbarense 2xO Cabofriens�
� ",.._, ,........ • ,.. • � , l' ••, _ � ,. ..

Madureira 1 xO Rio Branco-SP �
.� ,............. ,. .. ..•� _ � ,-, ..

Atlético-GO 1 xl Serc
,

," '.",.,>' .. ,",,,.,, •., ",«.,••1•• • •••"""........ ,',••,"':!""" ,. "',"''''''''' , . �

,Ce.ilân.g_i_� l�º.ltuiutabá" ,_ ..w.J
Baraúnas 1 xl Botafogo-PB r

........... , _ , ., ,. , ',,,,<-

Icasa OxO Porto-PE ,

...... . . .. .. .�...... . ..... _........ .... ....... .... .... , ..

Colo-Colo 1 xO CSA

Coruripe OxO Ipitanga "

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

Vitória-BA 2xO Pirambu
'" ..�,.,>,., �. ,< ".,." _ ,.. ,,,,: .

Coxim OxO Jataiense
�,_., ._' , '" '''''''''''�... •• ",*'" -

Anapolina .5xO Luziânia .

......, ' , ' _....... ,.,,,,,,,,, . ,.�..

Vitória-ES 2xl América-RJ
,....... .."".... , ..,_..... .,.¥+••a......".....,.. '{' ".:""".>", ."',,ri,.'

América-MG lx2 Baiueri I

AmÉlricano �xl Juventus�SP'"
.. -

• .,1;. , • ..... , .....,.... ",__., ..._.', , ."_.. .._""

Ipatinga Oxl Estrela
..,., _,... ..,,� ,.�_ � , ,�

Noroeste 1 xO J. Malucelli
.......... •• � "." , "'. y ••••, ,.-

Adap 1 xl América-SP
.. : .. .. . '._, ",....... . .._... . "... . .._".

_Join'{ilJe J. xJ VJ�ra�f.1S _
a, w �

Caxias-RS 3xO Rio Branco-PR

Criçiúma 4xO Brasil
., �., ," ••j" , , ", ", ., ""',., "�'o "tT,�" "-'

�9'!O Hamb�rgo .�x.l Ma.rcílJº Dia!

Adesg 3xl Rio Negro
..., ••• • • _ ..�.... ", ..,._.... • .... v_ ... , "

Maran.��a 4.�º Fla,men,go-eL, .. ,

River 1 xO Imperatrii
......._ ,._ , .._. .�.. " ,-, _ � ..

Tre��,º�º P.9tiguar .. ..

Ypirá�ga 3.xJ �,e[r_gvi��i� , ,_

Fast CI�.ºe ��1 i:\r.napá e _.-1

São Raimundo-RR,Ox2 Ananindeu
........ ,,,,, "'..'.. ,... _ " .. � _...... '''�,_ .

Ulbra-RO OxO Mixto

Coruripe (AL) .

- _ .•
'

.,'_..... ""-"""'" """""""'11""'" " ••""",�",,-

Treze IPB)
.

... ._ .....�......_ ...".,,:;.,..... • ...\,T>. .. ,."....... • ••••" "".,�

Grupo 20
........ , _ .. , , .. , .

.Vitó,ria.fêA) .

,C�nfiança.(SE} ' .. ,

f9rtQ..tEE). __ . . .. ,� ,'... .-- ..

..Ferr9y.i�riq.j.GE)._ ,. "..... _�" m

Gr.l!P() ?J_ _,...... .. ' __" .., " c

, -

J�!.ai.en.�e. (GQJ ,.� .. ,�

América IfvjG) ....._ ..._, . _

Atlético (GO)
...", _.. , " ,.. . . . .,.., . , ," .-1

Ipatinga (MG)
., ,""" ., ".... ".. . ,.... . . , " .

ºrup�?2 . ,.. . .

If�iu.taºa (MG)
,.'

���poti,�a (GQt ,... ._. _.
_

"ê�!u.eri (�P) .. . ........................•......... '

Americano (RJ)
............. . ,' j..... . .,,(, ,.. .'-

,ºr.upº 23.., ..
,__ __ .'

Joinville (SC)
• • ·+tt • "'''''' _,,, ,._...... .. ..

Cabofriense (RJ) .

""<J;I-�'"'' '., , " , ,•• ""_".,,, ., , " ••. ,.......
•

Criciúma (SC) •.
.

• " ..� ,' ..� <"',
,

, ,_",.""

Noroeste (SP)
...................." "�..,, .. , , ' , "�.,,.�, ··w".. '

Grupo 24
-

.

J:Maluceili(PR)
--.. ., -

;
..

, . "",., , , .. ,.«,.,� .•. ' """.f'"'' " ' ",.. .. " ,-

Brasil (RS)
··RiôSranoo (SP)

"-, .-, - ,
.

'Ülbra(RS)
'''-' '" -

.

, " " ", , ".. · '1' • .. , " ..

•

,
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NA TERRA: PRIMEIRO CAMPEÃO
•

I •

t

t

JULIMAR PIVATIO

o piloto de Guaramirim
venceu a etapa e ficou

�S! com o título com três
. �rodadas de antecedência

,

...J GUARAMIRIM; O jovem
...,J Thiago Rausis, de apenas 18
....� anos, venceu a 7a Etapa do
'.' Campeogato Catarinense de
... Automobilismo, em Lontras,
..... e, de quebra, conquistou com

...
' três rodadas de antecedência,
- o título geral da competição,
, na categoria Marcas N. Ele

'" tem agora 80 pontos, contra
..... 5,8 de Leopoldo MeesNeto, de
.. Rio do Sul, que não pode mais
..... alcançá-lo na pontuação
., geral. Esta é a primeira vez que

..... Rausis faz uma temporada
.... �completa na competição.
· A sorte do piloto começou a

,

'.. aparecer logo depois do
I.ial término do treino classificató
..... rio. Mesmo tendo ficado em

segundo lugar, conseguiu
- largar na pole porque Jorge

.... Rohden, que havia feito o

". melhor tempo, foi desclassifi
... cada por seu carro estar um

I�u quilo mais leve que o permiti
" do. Rausis aproveitou e

liderou a prova de ponta a

ponta, seguindo de Leopoldo.
Mees Neto e Leonardo

Berlanda, de Curitibanos.

,
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Thiago Rausis (à frente) liderou a prova em Lontras de ponta a ponta e conquistou o título

"Com a experiência adquiri
da no kart e tom o planeja
mento da equipe, a gente já
esperava este resultado",
contou o piloto. Sobre a

desclassificação da pole, que
fez com que ele saísse ein

primeiro lugar, Rausis disse'

que não foi sorte. "O carro

dele estava' fora do regula
mento, que fez com que ele
tirasse a diferença. Sobre o

futuro) ele ainda não definiu.
"Talvez eu corra a marcas B no

,

ana que vern au va para a

Stock Junior. Vou decidir até o

fim do ano, junto com meu

mecânico, que trabalha nas

duas categorias". A Stock

Junior é o primeiro passo para
a Stock Car e as corridas
acontecem sempre no mesmo

dia desta categoria.
Na Marcas "B" o pole da

etapa,
. Richard Heidrich de

Taió, também venceu a prova
de ponta a ponta, Claudio
Simão de Blumenau em

segundo e Rafael Hubert de
Balneário Camboriú em

terceiro. Já na Marcas "N' o
vencedor foi o piloto Gustavo
Frey de Erechim com Michel
Giusti de Joaçaba em segundo
eMurilo Hees de Joinville em

terceiro após ambos travarem
um grande duelo pelo
segundo lugar do pódio. A
próxima prova do estadual
acontece nos dias 26 e 27 de

agosto em Chapecó, no oeste
do estado.

ITíTUlO: VITÓRIA EM CASA
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JARAGUÁ DO SUL; O
-

regional III dos Joguinhos
....

Abertos, encerrado em
-

Jaraguá do Sul neste domingo,
.

garantiu mais 19 equipes na
·

etapa estadual programada
... "

para Criciúma de 13 a 23 de
'. setembro. Esta semana serão

'I realizados os dois últimos
..

regionais, de 7 a 12 de agosto,
....

em São Miguel do Oeste, e de
-I 10 a 15, em Forquilhinha. Os

...
"

. . ,

jaraguaenses conquistaram o

primeiro lugar na classificação
·

geral com 63 pontos e. três
.....

troféus de campeã de modalí
.....

dade. Blumenau ficou em
-

segundo lugar com 59 pontos
,

e também com três troféus,
....

Rio do Sul em terceiro lugar
....

com 31 pontos e um troféu.
.......

lndaial e São Bento do Sul
·

ficaram com um troféu cada.
....

Nas decisões de domingo
.....

estavam em jogo as últimas
.....

sete vagas do regional, uma no
,

basquete masculino, que ficou
......

com Blumenau, três no futsal
·

feminino, conquistadas por
. , ..

'

[araguá do Sul, Joinville e Rio

'I'
,

I
,
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vence a aseo
•

•

uln osos
do Sul, mais três no futsal
masculino, para São Bento,
TimbóeBlumenau.

As
.

doze primeiras v�gas

definidas até sábado: basquete
feminino Blumehau e Mafra;
futebol Jaraguá do Sul, Rio do Sul
e [oinville; handebol masculino

Jaraguá do Sul; vôlei masculino
Rio do Sul e Blumenau e vôlei
feminino Indaial, Jaraguá do Sul
ePomerode.

Equipe feminina de futsal comemora o título no regional e a vaga na fase estadual da competição., .

Erramos
Na edição do último sábado,
informamos que Jaraguá do

- Sul havia perdido por 4xO para

Rio do Sul, no futebol de

campo dos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina. Na verdade,
o resultado foi o inverso, que
classificou os jaraguaenses e

não a equipe de Guaramirim,
como foi publicado. O erro foi

na súmula, que por sua vez foi

para o conselho técnico da

Fesporte e chegou até nós

através da assessoria de

imprensa da entidade. .

Pedimos desculpas pelo

III LINHA DE fUNDO
---------------------------'.

Julimar Pivatto

Corrida Rústica
Mais de400 atletas participaram da Corrida Rústíca'Luís Antonio Rebelato�
neste domingo,em Guaramirim.A prova,que abriu a programação dos 57

anosdefundação domunicípio,teve um percurso de 7,8quilômetros.pelas
principais ruas da cidade.A corrida foi disputada nas categorias 10,13 e 1 �_,

,

anos, alem da geral. A largada foi em frente ao Ginásio Rodolfo Jahn. N?'
categoria geral,entre os homens,o vencedorfoi Gilialdo Kobal,de Joinvill�;:
seguido de Alessandro de Souza, de Curitiba e Giliardi Pinheiro, de"
Bombinhas.No feminino,melhor para Lídia Karvowiski,de Blumenau,que
ficou com o título.O segundo lugar foi para Aline Karvowiski, também de

Blumenau,eoterceiro paraMilena Pereira,deSantarém (PA) .

Circuito Master
No fim-de-semana, três atletas
da Academia Impulso
participaram da 3a Etapa do

"

Circuito Catarinense Master de

Natação, no Complexo
Esportivo Bom Jesus, em

'Joinville. Marlise Klemann, Elke
Bernardinho e Solange Benz

conquistaram seis medalhas,
sendo duas de ouro, três de

prata e uma de bronze. Elke

(categoria Master A) conquistou
ouro nos 100m borboleta;
Solange (Master C) trouxe duas

•

.,

pratas, uma nos Sam peito e

outra nos 100m borboleta; e
Marlise (Master D) ficou com o .

, .

equivoco e aproveitamos para
•

parabenizar a equipe do

Juventus/FME, que
representou bem Jaraguá do

Sul, conquistando o título e a

vaga para a fase estadual' em

v,
ouro nos Sam peito, prata nos ":

,

100m livre e bronze nos 100m :

borboleta.

•

Criciúma .

Futsal feminino' Demitido
As meninas do futsal nem

tiveram tempo de comemorar

o título do regional dos
Joguinhos Abertos e já
embarcaram, na tarde de

domingo, para Maringá (PR).
•

Depois da derrota em casa por,
3xO para a Ponte Preta,Oswaldo
de Oliveira não é mais o técnico

do Fluminense. Ele se reuniu

ontem de manhã com a

diretoria tricolor, e entrou em

um acordo para a sua saída. O
•

presidente do Fluminense,
Roberto Horcados,já tinha dito
depois do jogo que mudanças
radicais precisavam ser feitas.

Enquanto não contratam um

novo treinador, o auxiliar Josué
Teixeira deve assumir,
interinamente, o time.

Ontem elas já iniciaram as

disputas da Taça Brasil Sub-l?,
representando Santa Catarina.

As jaraguaenses estão na

Chave A, ao lado de Maringá, .

São Mateus (ES) e Unirg (TO).

I

,

No outro grupo estão Sabesp
(SP), Grêmio (PR), Araguaia
(GO) e Rio Negro (AM). A

competição termina na sexta-
.

feira.
•

Público ,

A média de público do Campeonato Brasileiro. vem aumentando a"'';
o,

cada rodada. Na 15a, que aconteceu no fim-de-semana, a média foi,
de 1 S.241 por partida. As duas maiores torcidas do país foram as que

,

maisajudaram para que a média aumentasse. No Pacaembu, 32.905:
'

pagantes acompanharam a virada corintiana em cima do Atlético

PRo E no Maracanã, a reestréià de Sávio levou 41.467 torcedores, o
recorde da competição até agora. Curioso que, as duas equipes
entraram em campo na zona de rebaixamento da competição, de
onde o rubro-negro carioca escapou, ao menos temporariamente. O

•

menor público foi ernVolta Redonda, no empate ern 1 xl entre

Botafogo e os reservas do São Paulo .
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CORREIO DO POV

�� BASQUETE
A Seleção Brasileira feminina de basquete confirmou o

favoritismo e conquistou na noite de sábado o título do Sul
Americano da categoria,em Assunção,no Paraguai,ao derrotar
a Argentina pelo placar de 91 x62 (35x37 no prirneiro tempo).

��TÊNIS
o paulista Thiago Alves bateu o mineiro André Sá, neste domingo, e
conquistou o Challenger de Belo Horizonte. Com parciais de 6/3,0/6
e 6/4, o 1360 colocado do ranking mundial venceu a decisão por 2
sets a 1.

��VÔLEI DE PRAIA
As brasileiras Jacqueline Silva e Sandra Pires foram derrotadas, ne

domingo, no jogo de comemoração pelo aniversário de dez anos

primeira medalha de ouro olímpica feminina do Brasil, conquistada
Olimpíada deAtlanta,em 1996.0 placarfoi 18x14 para as norte-americana

FASE FINAL: FALTA UMA RODADA

• , •

,

JULIMAR PIVATTO

A rodada que define os

dois finalistas acontece

no próximo sábado, no

campo da Vila Lalau
,

,

, JARAGUA DO SUL -

Com a vitória por lxO sobre
o Cruzeiro de

Massaranduba, o Vitória
assumiu a liderança isolada
da segunda fase do 190

Campeonato Jaraguaense de
Futebol Sêníor, Com seis

pontos, o time do Bairro Rio
da Luz já está classificado

para a final e só aguardo o

adversário na rodada do

próximo sábado, no campo
da Vila Lalau. ,O, Vitória
enfrenta o Caxias às 13h30 e

precisa apenas de um empate
. . " .

para se garantir no primeiro

lugar do quadrangular.
O segundo lugar está com

a, Kiferro, que conquistou
três pontos ao vencer o

Caxias por 6x3. Para assegu
rar a vaga na grande final, a

Kiferro precisa apenas de um
,

empate, .no próximo sábado
às 15h30, contra o Cruzeiro.
Já Cruzeiro e Caxias têm um

•

•
.I\. •

I

ponto cada e precisam vencer

os jogos do próximo sábado e

torcer por uma combinação
de resultados.

TAÇA POMERODE -

Pela Taça Pomerode, o

Vitória não foi bem em

Pomerode e perdeu a vaga na

final nos pênaltis. No tempo
normal, a equipe jaraguaense
perdeu por 4xl para o

Atlético Pomerodense, que
também foi melhor nas

cobranças e venceu por 5x4.
No outro jogo, o Botafogo

,

venceu o, Agua Verde de
Pomerode por 3x1 e será o

,

adversário do Atlético na

final. O primeiro jogo será no

próximo domingo, às 15h15,
no campo do Botafogo de.
Pomerode.
Pelos aspirantes, Atlético

Pomerodense e Caramuru
ficaram no OxO no tempo
normal e, nos' pênaltis, o

Caramuru levou a melhor ao
fazer 5x3. O time de
Pomerode aguarda a partida
entre Vitória e Flamengo, que

,

acontecera no

sábado, às, 15h15,
'Rio da Luz .

, .

proximo
no Bairro
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Equipe da Kiferro comemora um dos gols na goleada por 6x3 em cima do Caxias

<'

100% DE APROVEITAMENTO:TERCEIRA RODADA
•

erro I era a

uas cate

••
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nas'

'JARAGUÁ DO SUL -

Foram três vitórias em três
'

jogos nas duas categorias do

Campeonato Amador da

.Segunda Divisão da Liga
Jaraguaense. A equipe do Rio
Cerro lidera com nove

pontos, depois de vencer o

Guarani, fora de casa, por
1xO nos titulares e 3x2 nos

aspirantes. O segundo lugar,
entre os titulares, está com o

Noite à Fora, que empatou
em 1x1 com o Rio Molha e

tem sete pontos. O Guarani é

o terceiro com seis.

Em quarto lugar, também

/
,
,

, ,

com seis pontos, esta o

Garibaldi, que goleou a Ponte
Preta por 6xl. No outro jogo
da rodada, o Cruz de Malta B

venceu a JJ Bordados por
2xO. A tabela de classificação
se completa com Ponte Preta

(três), Cruz de, Malta B

(três), Rio Molha (um), Tupy
(zero) eJJ Bordados (zero).
Pelos aspirantes, o Rio

Molha, que venceu o Noite à

,

•

ona
•

orlas

.Fora por Sx2, fora de casa, é o

segundo colocado com seis

, pontos, mesmo número do JJ
Bordados, que bateu o Cruz
de Malta B por 4xO. O quarto
lugar é do Tupy, que tern três

pontos e folgou na rodada.
No outro jogos, o Garibaldi

fez '2xO na Ponte Preta.
,

Completando a

classificação, está o Guarani
e o Garibaldi, com três

pontos, Ponte Preta e Cruz
de Malta B com um e o Noite
à Fora, que ainda não

pontuou na competição.
CÉSAR JUNKES

OGaribaldi goleou a Ponte Preta em casa e está em segundo lugar
na categoria titulares

i
--------------�-------------'-'---------1 I
NOVIDADE: OBJETIVO É DESENVOLVER O ESPORTE NO VALE DO ITAPOCU
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comemora cinco anos ame
,

,

DAIANE ZANGHELINI
,

,GUARAMIRIM - A Fameg
•

(Faculdade Metropolitana de.
Guaramirim) comemorou cinco

anos de existência com a

fundação do Clube de Xadrez

Fameg/Guaramirim, na manhã
do último domingo, O primeiro
clube de xadrez de Guaramírim
foi inaugurado durante a

abertura da 3ª etapa do 8°
Circuito Catarinense de Xadrez

Rápido Taça Fameg 5 anos. O
diferencial dessa modalidade de
xadrez é que as partidas têm

tempomáximo de 21 minutos.
O campeonato contou com

120 competidores nas categorias
Superior e Especial; a primeira
engloba e nx a d r is t a s com

,

"A • ,

expenencia, enquanto a outra e

c o m pas tap o r j og a d o r e s

iniciantes. Os 10 primeiros
colocados em cada categoria
receberam prêmios (em troféus
ou medalhas, além de uma

quantia em dinheiro) e somam
•

pontos para, a próxima etapa. A
novidade ficou por conta de um

"xadrez gigante", disputado pelos

• •

quatro enxadristas commaior pontuação no evento.
O pequeno Osnir José, oito anos, encontrou na competição

xadrez rápido uma forma de se divertir e ficar na companhia
,

amigos. "Tenho poucos amigos da minha idade no xadrez, mas te

vários amigos mais velhos", comentou.
CRESCIMENTO ACELERADO - O presidente da SeI

(Sociedade Educacional do Vale do Itapocu), Balduino Rauli
destacou o crescimento da Fameg desde o dia 6 de agosto de 2�

quando começaram as aulas para cerca de 330 alunos em qual
cursos de graduação. Hoje, a instituição conta com 103 professes
soma 2.600 alunos em 'IS cursos, divididos em graduação, p

graduação, ensino à distância e centro de línguas.

, .L.

-'

Os melhores colocados

xadrezgigante
na competição disputaram prova

,

,
"
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