
VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919·1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923· 1936 • HONORATO TOMELIN
I

I 1937 ·1957 • EUGÊ��IO VICTOR SCHMOCKEL I 1958·2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005

I SEM TORCIDA

pune
weee

•

JOgo com
s fechados

a última partida da Malwee
aesta fase da Liga Nacional,
IDa próxima segunda-feira, às
a9,h15 contra o Umuarama
I!iIO Ginásio do Sesi, os portões
estarão fechados. A
onfederação Brasileira de
utsal tomou a decisão depois
e analisar a fita do jogo )

alwee 6x4 [ohn Deere, que
conteceu no sábado passado.
justificativa é de que a

torcida teve comportamento
impróprio. Além desta

. ,.., ..

umçao, a equipe jaraguaense
erdeu também o auxiliar
écnico, Marcos Moraes, por
30 dias, por declarações à TV
obre a arbitragem e, o fixo
Chico, por mais duas partidas
ela expulsão.
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Centro de imagem
muda de endereço

Luana Píovanl viverá uma vilã
na próxima novela da Globo

�
I

. �

6 I MATERIAIS DE CONSTRUÇAO: PRODUTOS TIVERAM REDUÇAO DE 11 % NO PREÇO FINAL

•• •

•

As empresas de materiais de construção já começaram a sentir os efeitos da redução da alíquota do IPI (Imposto, sobre Produtos Industrializados) e do ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) nos produtos da cesta básica. Os empreendimentos do ramo vinham somando queda Ilas vendas desde 2002, e agora
começam a se recuperar. Em uma rede de lojas de Jaraguá do Sul, as vendas de materiais de construção no primeiro semestre aumentaram cerca de 10% em comparação ao

mesmo período do ano passado.
CESAR JUNKES
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• EDITORIAL

•

•

cobertor curto. Trata-se, portanto,
de escolher o que cobrir e o que
deixar descoberto. Embora possa
melhorar muito, o sistema

proporcional vigente já exprime
satisfatoriamente a diversidade de

opiniões e interesses de um país
continente como este, abrindo a

representação parlamentar a um
,

sem-número de minorias -

políticas em especial, mas não só.

Traduz mais ou menos fielmente
votos em cadeiras. Se o partido A
teve 10% dos votos para deputado,
ele não terá muito mais nem

muito menos do que 100/0 das
cadeiras na Câmara. Por isso - e

essa a sua primeira desvantagem _;

,praticamente exige a formação de

...

... Aparentemente é mais eficaz, certamente
menos democrático, mas tão sujeito à

corrupção quanto o sistema proporcional
,

político, eleitoral e parlamentar -
mais ajuda ou mais inibe a

corrupção. Pois sistemas iguais
produzem resultados diferentes 'de

país para país conforme uma pá
de fatores, entre elas a já referida
cultura política nacional. A

ventilação:do assunto - sem que
se responda antes, detalhada
mente, à pergunta "Reforma

política para quê?" - d*margem a

proposições que sâo pibres do que
trocar seis por:il{eiâ'dU'zii: Não se

pode nunca perder de vista que
,

todo sistema político-eleitoral,
por ser uma combinação inevi

tável de virtudes e defeitos, é um
•

•

Valores levam à
inclusão· •

-

Muito se fala, nos dias de hoje,
,

em inclusão. E moderno, ético,
politicamente correto incluir em
nossas discussões este conceito,
assim como também é politi
camerite correta e bem aceita a

mudança de nomenclatura -

portadores de necessidades

especiais e não mais deficientes
físicos' e mentais. Afinal,
deficiências todos nós possuímos
em algumas ou muitas áreas de

. nossas, vidas ; e muitas vezes

muito mais graves como defi
ciência de valores, afeto ou

respeito.
Mas estar ciente do assunto

não basta para dizermos que
temos a consciência da inclusão.

,
.

A Associação Comercial e

Industrial de nosso município
promove nesta semana o 1Q Fórum
de Inclusão para que se discuta

.

com a sociedade como incluir os

portadores de necessidades

especiais noMercado deTrabalho.
,

E fundamental que a inclusão

seja debatida pela sociedade civil
em todos os âmbitos, não só no

que diz respeito aos portadores de
necessidades especiais, mas

i também a inclusãoSocial , sem falar

L _

da inclusão racial e cultural, entre

I'
i
i

•

por cima quando a lei permite que
os partidos se coliguem nas

eleições para as câmaras

legislativas. O resultado é que o

eleitor vota no candidato X do

partido A e, sem saber, acaba

elegendo o candidatoY do partido
B, a ele coligado. Agora, o sistema .

distrital que substituiria esse e que,
na Constituinte de 1998 foi
descartado ainda na fase das

subcomissões, sem chegar nem na

porta plenário, lembra a proverbial
emenda pior do que o soneto.

Santa Catarina, por exemplo, que
tem representação de 16

deputados federais, seria recortada
em 16 distritos. Uma homérica

briga de foice entre os partidos,
cada qual querendo distritalizar o

pedaço do Estado que é um dos
seus tradicionais redutos eleitorais.
Quais seriam as conseqüências do

.

. -

sistema para a representaçao
política da sociedade? Emprimeiro

alianças de conveniência, sabe-se lugar, as minorias e os partidos
lá a que preço, para o governante minoritários dançam. Porque o

conseguir governar. Daí o regime sistema distorce a relação entre

brasileiro ser chamado "presiden- votos e representação. Mas aqui
cialismo de coalizão". Daí, mais não se fala em reforma política e

ainda, a longevidade de políticos e em voto distrital para fortalecer o

partidos que são governo desde sistema partidário? Pois o sistema
.

criancinha, qualquer 'que seja o distrital, por excelência, é aquele
governante de turno. Promove a em que o eleitor escolhe entre

proliferação de partidos que só pessoas, e não entre pessoas e

":'r�pres�rifa"rrí.·ós ;se'ti�rcaciques e os também partidos. Aparentemente.

,

-interésses ·diretamente a eles. é mais eficaz, certamente é menos

aisdcfuido�:Eo;�;'l� ô's�spê;cialistas
., +

dem�cr.i�ico
'

e'," a j uig��' pela'
chamam "fragmentação do experiência internacional, a

sistema partidário". E não cria começar dos Estados Unidos, tão
i '

vínculos fortes entre repre- sujeito à corrupção quanto o

sentantes e representados, ainda .
sistema proporcional.

\

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

outras.

Não somos habituados a lidar
com a diversidade; preferimos e

nos sentimos confortáveis com o

que é igual a nós. Daí a importân
cia de a escola e a sociedade traba
lharem as diferenças com nossas

crianças, principalmente, para
que, quem sabe no futuro,
tenhamos adultosmenos precon
ceituosos e mais solidários ..

Mas a educação, principal
mente, deve ver nesta discussão

alguns questionamentos mais

profundos como: incluir significá
apenas construir barras e rampas
em escolas, tratar o portador de
necessidades especiais como os

outros, colocá-lo na mesma tur

ma, ensinar o mesmo conteúdo (
e da mesma forma ? ), oferecer a
mesma merenda, disciplinâ-lo da
mesma forma ? E desta maneira

aliviar os pais que assim sentem

amenizado seu sentimento de
exclusão e se incomodam menos

com a dife-rença do filho?
Incluir envolve um pensa

mento dialético: tratar igual, ao
mesmo tempo em que se pratica
o diferencial. Sim, porque o

diferencial deve existir, mas deve
ser sutil.

Daí a importância do preparo
do educador - é preciso que ele

faça o diferente sem ser percebido,
tamanha a naturalidade que deve
haver no processo.

Para isso nosso .professor
precisa estar em constante ca

pacitação - e ser capacitado não
significa apenas ter mais paci
ência ou criatividade, mas
,

preparo técnico adequado e de .

bom nível - e, principalmente,
precisa estar disposto a apren

der, atento, observador, pois
essas questões envolvem tam

bém o amor, o carinho, o afeto,
. . "'" ,....-

rnturçao e percepçao e nao

apenas conhecimentos teóri

cos. Além disso, para. que a

escola seja inclusiva os colegas
de classe precisam ser os

primeiros a serem preparados
,

para receber o aluno especial;
preparados em questões básicas
como respeito, amor, carinho,
valores que para a criança são

mais espontâneos do que para
nós adultos e que uma vez

aprendidos e estimulados os

acompanharão por toda a vida.
E assim, quem sabe desta forma
a sociedade futura seja real
mente inclusiva.

• CORREIO DO LEITOR

•

Bons seres humanos, bons produtos
Quando dos festejos dos cento e trinta

anos da cidade de Jaraguá do Sul (25.07), entre
tantas homenagens, uma foi especialmente
marcante - as prestadas as empresas com

mais de 50 anos de existência, aos seus.

fundadores e descendentes administradores.
- Entre placas de reconhecimento e aplausos,
coube ao empresário Wandér Weege, como
descendente da famíliaWeege, fundadora da

,

Firma.Weege (1906), hoje um conglomerado
de empresas tendo em seu expoente aMalwee
Malhas Ltda., proferir o discurso em nome

dos homenageados. Entre tantas palavras de
reconhecimento à Jaraguá do Sul e a sua

gente, ressaltando suas qualidades como

cidade empreendedora, coube no momento

final dizer: "Jaraguá do Sul, terra de bons
seres humanos e bons produtos. Terra de
trabalho e não de emprego". Merecedor de
aplausos de todos que estavam presentes na

.

cerimônia, as palavras, como o próprio
confídenciou a alguns que a ele se achegaram,
foram rabiscadas em uma tarde de maneira

totalmente despretensiosa, o que pode ser

comprovado ao mostrar o manuscrito

original utilizado na orientação do discurso,
mas que a meu ver, foi fruto de uma tarde de
muita inspiração. Uma abstração verdadeira
sobre aquilo que gostaria de dizer o levou a

proferir um discurso cheio de verdades e

, alertas sobre assuntos que precisam de

urgente atenção por parte dos políticos,
.
principalmente do poder municipal. Mas o

que realmente toca em profundidade, é a
.

declaração que o que colhemos em Jaraguá
do Sul, e são muitas as coisas boas, é fruto

,
destes bons seres humanos que aqui habitam
e trabalham. Esta cidade é um oásis perto de

O CORREIO DO POV

,

tantas outras de igual porte, mas é importar
reconhecer que entre estes seres humanos
uma gama enorme de empresários human
com características para servir de exemplo p
este país, que tem esbanjado um grau de inova: )

e performance que possibilitam um futu
promissor para Jaraguá do Sul- e este é ornai

diferencial. -

Empresários de todas as categorias que n'

esperam que o governo faça aquilo que dev
fazer - e não faz - e de forma cooperativa tê
construído empreendimentos que dão mai :ie

qualidade de vida ao jaraguaense desde o lazel [3

saúde, a educação e tantas outras coisas. São es �'

empresários com seus exemplos,' e del ��

aprendemos lições como do próprio Sr. Wana 5

Weege nas ações sociais, do Sr. Egan João da Sil \

no estímulo a motivação dos colaboradores, f
Sr. Werner Voigt na importância da étiq $

transparência, do Sr. Dietrich Hufenüssler r

dedicação, do Sr. Vicente Donini na organizai
e a tantos outros e muitos bons exemplos,
ação dos grandes empresários tem exercido li

influência extremamente positiva nos pequen
e .médios empresários, tanto quanto naquel
que desejam ser empreeendedores. Mas o ill' '.1

importante disso tudo, refenciando o futuro
cidade, é que no rastro destes empreendedor c

começam a despontar nomes de sucessores q
,

estão no mesmo caminho, como o Décicj,
Guilherme, o Giuliano, aMônica, e tantos ou

filhos de empreendedores desta terra q
continuarão através do trabalho fazendo c r

que Jaraguá do Sul continue uma cidade de "b
seres humanos; bons produtos e boa qualidi
de vida". Aqui é bom de se viver.

,
.

..

r -. • . ,. !

Jorge H. Brognoli, Doutor .em Ciências Empresa

•

ainda melhor, além da história, o que
realmente se passa no Oriente Médio.
Embora o cenário seja o Afeganistão em

épocas distintas (a monarquia, república,
domínio soviético, ditadura religiosa imposta
pelos talibans), onde cresce e murcha uma

amizade entre meninos - sendo um deles o

protagonista do romance, a história nos leva
a entender, na carona dos acontecimentos

que os dois enfrentam, a tragédia ridícula das
lutas entre etnias, das raças, das crenças e

tudo isso misturado com a política, gera uma
nódoa infeliz que dilacera os povos, pessoas

que nada têm a ver com a gana do poder.
A sanha religiosa e seu braço mais

extremo ainda se constituem no fermento
dos conflitos. Não há como separar, no fundo

.

das posições das potências, o interesse da

manutenção de um status e de um domínio a

qualquer preço. Jogar foguetes, lançar
tanques, independente de qual lado;
envolver-se em/bombas e detonar o próprio
corpo em nome -de uma missão, requer uma
extensa lista de atrocidades.

Os líderes se esvaem e se escondem em

maquinações ern suas casamatas protegidas Silvio Luzardo, cronista

O CORREIO DO POVO
Fundado em 10 de maio 1919

e os tolos que se sacrifiquem! Os jovens, c l

vida não vale nada, que morram em prol da ca (

que abraçaram.
Seja uma guerra formal; em que os solda

jovens se entregam à honra da Pátria, seja r

ação informal em que ninguém avisa quem J

ser o próximo, as extremidades não se entend
e as razões que alegam não se sustentam. Opo '/

sempre ele, paga a conta das atrocidades e '

truculência. Todos sabemos que o poder não '

sustenta pelo poder: quando o ódio histórico .

sua sanha e não há possibilidade de diálogo on I

as mortes se sucedem em nome de não'

quem.
"O caçador de pipas" (Khaled Hassel '

Editora Nova Fronteira, �006) revela, co r'

pano de fundo, um cenário onde frações étni ')

se alternam ao poder, agarrados a uma band í�

insólita e a um objetivo unilateral. Assim! c I

aos seres humanos, a opção do preferi :

conviver com o dia de ontem, do que sonl'i I

com o dia .de amanhã, porque o amanhã

pertence àqueles que morrem sem sabe '

motivo de sua prostração e de pertencer a !

enredo tão intrincado quanto grotesco
panacéia humana.

Diretor editorial/administrativo: Francisco Alves
,

Dois tucanos saíram

defendendo o voto distrital. O

primeiro foi o ex-presidente
FernandoHenrique, paraquem "a
hora da reforma política soou". O
segundo foi o candidato Geraldo

I Alckmin. Foi nisso, embora não

I
só nisso, que deu a apologia da
"reforma profunda" para o

saneamento dos vícios políticos
'nacionais, que o presidente Lula

'passou a fazer. Ainda está para
'nascer uma estrutura política
'imune à corrupção, se ela fizer

.

i parte da cultura política do país.

!I r
Pode-se discutir até o fim dos

: tempos, sem chegar a uma
.

conclusão, qual sistema - o
,

'conjunto das regras do jogoI

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

o caçador de pipas
'Acabei de ler um dos romances mais

vendidos no mundo. E acabei entendendo
.

------------------------------------------------------------------�.

Editora: Parricia Moraes

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do ser- 5C I Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

come rc ia (@jornalcorreiodopovo.com.br
-
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DIVULGAÇÃO

C15• Depois de quase

�I �:quatro meses ainda
SJ \ não há prazo para
U -eenclulr trabalhos

JARAGuA DO SUL- A CPI
m '£(Comissão Parlamentar de
'0 ÚInquérito) instalada na Câmara
or 5de Vereadores em abril, para
i� "investigar denúncias sobre
lO, )

'supostas irregularidades na
u "quitação de dívidas de ISS

'(Imposto Sobre Serviços) da
c

'empresa Canarinho para com a

b jlprefeitura, ainda não produziu
da "relatórío final. A juntada de
, documentos e depoimentos
, originados pela denúncia

,an "'protocolada no mês de maio

'pelo secretário geral do PSB,
Emerson Alexandre

Gonçalves, já produziu um

calhamaço com mais dé 300

páginas. Presidida pelo
cu d Pd G'verea ar e ro arera
'a u
- (PMDB), que votou contra a

la [investigação do assunto por

.

"entender que nada houve de
Ja r

irregular, a CPI acabou sendo

TIj
J
constituída por requerimento

1U 5
,

,

Investigação contra Moacir Bertoldi ainda não foi concluída

dos vereadores Rudolfo Gesser

(PP), Eugênio Moretti Garcia

(PSDB), Dieter Janssen (PP) ,e

Maristela Menel (sem partido).
A Comissão, depois de

instalada, já ouviu três

funcioriár ios do setor de

tributação da prefeitura, o

próprio secretário de Finanças,
um diretor da empresa, o ex

prefeito Irineu Pasold (PSDB)
e o atual Moacir Bertoldi (PL).
A 'denúncia consistiu na

afirmação de que os então R$
194 mil devidos pela empresa

foram quitados de forma

irregular em parte. Através da
Lei da Dação, a prefeitura
recebeu dois ônibus usados
avaliados ern R$ 142 mil por
três empresas de revenda de
veículos (a lei permite ao

município receber bens móveis
e imóveis em pagamento de

tributos). Usufruindo de lei

específica aprovada no ano

passado pela Câmara de

Vereadores, a empresa foi
beneficiada com desconto da
ordem de 50%, pagando o resto,

I

•

em torno de R$ 19 mil, em

espécie. Segundo a denúncia,
essa seria uma das irregu
laridades. A outra teria sido a

aplicação da lei ainda em

dezembro de 2005, quando o

texto dizia que entraria em vigor
(a lei) apenas em janeiro de
2006. A denúncia também
escorou-se no fato de que as

duas notas fiscais, relativas aos

dois veículos, foram emitidas

pela prefeitura nos dias 16 e 17
deste ano. A CPI foi constituída
no final de abril com prazo de
90 dias para emitir relatório
conclusivo, prorrogáveis por
mais 60 dias. Ontem, OCorreio
do Povo tentou contato por
telefone com o vereador Pedro
Garcia; mas ele não foi

,

encontrado. A época, tanto o

'denunciante Emerson

Gonçalves quanto o vereador
Rudolfo Gesser (PP) garantiram
que se a CPI concluir pela lisura
da transação, recorreriam com

denúncias junto ao Ministério
Público e ao TCE (Tribunal de
Contas do Estado), que não

recomenda às prefeituras
receber bens em pagamento de
dívidas de contribuintes.

po v

1;0 '(Eleitor pode ajudar Justiça a fiscalizar as campanhas
FWRIANÓPOLIS- A legislação

Op [eleitoral mudou as regras
o (relacionadas à propaganda

eleitoral. Nestas eleições várias
sei I formas de propaganda foram
co "proibidas oumodificadas.Mas, para
:ni :Jgarantir que estas regras sejam
ld 'realmente cumpridas, a Justiça
.c "Eleitoral necessita da ajuda do

,

!rl 'eleítor, assim como para a

Jnl",[lfiscalização de crimes eleitorais e

abusos de poder. Para o procurador
'regional eleitoral, Carlos

a 'Fernandes de Oliveira, a

:0 participação responsável e
,

.

consciente do eleitor ajuda a trazer

moralidade ao processo eleitoral.
"O eleitor deve fazer a denúncia
conscientemente, buscando

5 'informações sobre a atividade
•

46,

ilícita e fazê-la sem o denuncismo explica. A denúncia deve conter

os dados do denunciante, como:
nome, endereço completo e

número de telefone. Na denúncia
devem constar fatos que dêem

subsídios para que o Ministério
Público possa investigar a atividade
ilícita. "Se for uma denúncia de

propaganda, o eleitor deve
informar onde está situada a

propaganda, qual o tipo de

irregularidade, quem foi que
cometeu, com nome, número do
candidato e partido, e se possível

•

até foto", descreve o procurador.A
denúncia, assim que recebida pela
Procuradoria Regional Eleitoral, é
analisada e encaminhada para os

setores competentes para que sejam '

tomadas as providências. No caso

, I

político", alerta'.O eleitor deve fazer
a declaração por escrito e entregar
nos Cartórios Eleitorais dos

municípios e na sede do TRE para ,

a Procuradoria Regional Eleitoral.
Os partidos políticos também são

I

reconhecidos legalmente para
receber as denúncias e o eleitor

poderá entregar nos diretórios.
Ainda pode enviar por e-mail para,
o endereço: propagandaeleitoral
@tre-sc.gov.br. As denúncias não
estão sendo aceitas por telefone e

nem de forma anônima.

"Perdíamos muito tempo
investigando denúncias falsas feitas
por telefone. Quando se entrega
por escrito, se assume um

compromisso de ser verídico",

de propaganda irregular, as

informações são repassadas aos

juizes auxiliares na forma de

representação para julgamento. E
nos casos de crime eleitoral e abuso
de poder é instaurado inquérito
policial. "Muitas denúncias
recebidas não são irregulares ou não
configuram crime e por estemotivo
não são levadas adiante", completa.

PARA DENUNCIAR:
Onde: Cartórios Eleitorais, na sede
do TRE/SC para a, Procuradoria

Regional Eleitoral" e para os partidos
políticos
Como: por escrito impresso ou pelo
e-mail: propagandaeleitoral@tre
sc.çov.br
*Não são aceitas denúncias
anônimas e por telefone

ie;) I , '

•

Carlita multado por fazer propaganda eleitoral fora de prazo
-

JOINVILLE- O Tribunal

Regional Eleitoral condenou
Carlita Merss (PT), deputado
federal e candidato à reeleição, a
pagar multa de R$ 21.282,00. A
multa foi aplicada porque Merss
realizou propaganda antecipada,

antes do período legal permitido que
iniciou no dia 6 de julho. A decisão
saiu na noite de terça-feira durante a

sessão dopleno doTRE. O deputado
instalou na cidade de Joinville
outdoors com fotos dele e as seguintes
frases: "R$ 350,00 maior salário dos

,

últimos 25 anos. O povo no

orçamento" e "Reajuste da tabela do
IR. Menos impostos. O povo no

orçamento". Merss se referia à

distribuição de verbas do orçamento
daUniãoparaosestados emunicípios,
já é integrante, da Comissão de

,
'

,

,

•

Orçamento do Congresso Nacional
. nacondiçãode relator Segundoo juiz
auxiliar Volnei Celso Tomazini, o
deputado tirouproveitodasvantagens
de cunho político eleitoral com

publicação antecipada de feitos
alusivos à sua atuação parlamentar
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PAVILHÃO DOS NEGÓCIOS
'.

'

Encontre produtose serviços para cadatipo de negócio.' {',
,

•
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• MOSAICO
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p o I iIi ca@jornalcorreiodopovo.com.,br

Cartas na mesa
. ," . ,i

. ,

Com a oposição reduzida a pó- Maristela Menel (sem p�rtiq\6),
Rudolfo Gesser (PP) e Eugênio Moretti Garcia (PSDB)�, o projetp
do prefeito Moacir Bertoldi (PL), que cria a Guarda Civil Municipal,
deve passar hoje na Câmara se for levado a plenário para votação,
salvo acidentes de percurso.A suplente Natália Petry, inclusive,
assume hoje no lugar de Dieter Janssen, mas já desfiliada do Pp,
para respaldar o Executivo. Seu destino, por enquanto, é o PPS.

, , .

Mas vai esperar as eleições para ver se o partido superará a
, ,

cláusula de barreira prevista na lei eleitoral: 5% vos votos válidos
•

no país e outros 2% em pelo menos nove estados. Se não, vai
para outra sigla. Em canoa furada ela não embarca.

"
,

,
,

Jogo de cena
Cada um por si e salve-se quem
puder é a ordem do dia entre

partidos e candidatos que integram
a coligação PMDB/PSDB/PFL em

Jaraguá do Sul. Puro mis en cene

aquela reuriãc suprapartidária '

realizada na segund�feira à noite,
com ausência da maioria de
candidatos e lideranças.

Ah, bom -'
"

, . .

A justificativa apresentada
J. • , I' ,

por Luiz Hirschen, do PSB,
para retirar sua

, ,

candidatura a' deputado
federal pelo PSB foi dé

que atendeu' decisão \ do' .

partido e, também,' apelo
da Associação Comercial
e Industrial, para se evitar
excesso de candidaturas à
Câmara dos Deputados na

região. Já não sabla 'disso
quando se lnscreveu?

•

J
- "

Pedreira'
Deputado Dionei Wa�er da Silva
(PT) é quem tem maiores '

I dificuldades em seu projeto de
reeleição na região. Em Jaraguá,
enfrenta dois candidatos de
reconhecido eleitorado: Carione
Pavanello (PFL) e Dieter Janssen
(PP), além do também petista
Evaldo João Junckes, de
Guaramirim. Quem não sair
'voando' da base, quebra as asas,
com certeza.

•
',I "il' ''\f

, ".. ,',". , l-t'rr,1

Nall�-R1orta -
.

;:, ..

'

, _, , -
I·

. � praça, Âng,elo Plazera.
deve ter praga de ,

,

madrinha. Ali já funcionou
choperia, loja, de produtos
artesanais e até posto da
Polícia Militar. Hoje, serve
mais para estacionamento
durante o dia e shows
musicais nos fins de
semana,' que perturbam a

vizinhança barbaridade: i
Está na hora'de o ri'úcfeóii
'pensante' imaginar

.
�., '�'."('-

alguma forma, de ::: '

revitalização da área.

Deu rolo 1
Declaração pública do vereador e

presidente em exercício da
Câmara, Jurandir Michels (PV), de

apoio à, candidatura do petelsta
Carione Pavanello, provou rebuliço
na cúpula estadual. Afinal, o PV
está coligado com o PP de

Esperidião Amin e tem Gerson
'

Basso como candidato ao Senado.
A lógica seria Michels apoiar
candidatura de Dieter Janssen. ,

A executiva estadual do PV,
,

inclusive, deve vir a Jaraguá
cobrar explicações sobre o

comportamento do vereador.

: I

Fotocópia '

"
- .".

,

, Governo do Estado '

'

incluirá no orçamento de
2007 recursos para a, !

chamada gestão
democrática nas escolas
da rede estadual de'

' '

ensino. Trata-se do proleto
do Sistema de I

Gerenciamento "

Financeiro, que dá
autonomia financeira às
regionais da Educação; (

Idêntico à proposta do
candidato a governador, ,

Esperidião Amin (PP) ..
Quem copiou de quem?

•

Quem?
Perguntar não ofende: já que o PL
não tem candidato a deputado
estadual, a quem o prefeito '

Bertoldi dará apoio e voto: ao

petelísta Carione Pavanello, ou ao

petista Dionei Walter da Silva, já
que o PL juntou-se ao PT de José
Fritsch com 'a candidatura da vice

prefeita Rosemeire Vasel? Isso se

alguém quiser o apoio do prefeito.

Presidência
•

,
,

. '

Pelos números das duas
últimas pesquisas feitas
pelo Datafolha e C,NT/

'

Census, há um efeito
'

bumerangue provocado
. pela candidatura da
senadora Heloisa Helena,
do PSOL. Ao invés de
provocar queda na

preferência dos eleitores
pela candidatura de Lul�
da Silva, o percentual da
senadora implode, (\OS
poucos, a chapa do tucano
Geraldo Alckmin.

E agora?
Pela repercussão negativa na

comunidade, será que o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) sancionará
projeto assinado por ele mesmo e

aprovado pela maioria dos
vereadores, devolvendo R$ 50 mil
ao Ministério da Saúde destinado a

implantação da Farmácia Popular?
Que vende remédios até 90% mais
baratos que as farmácias
comerciais?

I

,
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POUCAS & BOAS

Superficial
Tem Câmara de Vereadores na região em

que praticamente todas as sessões se

resumem a acusações e defesa da
bancadas de oposição e situação contra a

administração municipal. Nos dois lados,
pró e contra, quase sempre sem

argumentos consistentes que embasem
as declarações. Apresentação de projetos
de cunho relevante, então, nem se fale ...

,

•

r
- I

I Prestação de contas
•

•

A coordenação da campanha do deputado estadual Dionei Walter
da Silva (PT), candidato à reeleição, começou a distribuir esta
semana, em Jaraguá do Sul e região, um folder contendo o

resumo das principais realizações do mandato na Assembléia

Legislativa. O informativo presta contas das ações do parlamentar
em setores como a agricultura familiar, bombeiros voluntários,
educação, moradia, infra-estrutura e participação popular, e lista
os principais projetos defendidos pelo mandato.

/

,

I

I
I

Seminário
A Prefeitura de Guaramirim
em parceria com a Epagri e
o Sindicato dos Traba-.
Ihadores Rurais promovem
hoje, às 13h30, no Parque
de Exposições Perfeito
Manoe.1 de Aguiar, o Semi- .

nário de Arroz, que vai
discutir temas relacionados
com a produção e a crise

por que passa esta ativida
de. Durante o evento estão

. programadas duas pales
tras: "Manejo de plantas
daninhas", com o Engenhe
iro Agrônomo, José Alberto

. Noldin, pesquisador de �ajaí
,

e "Mercado do Arroz", com
o Engenheiro Agrônomo,

2 "Irceu Agpstini, também
pesquisador de �jaí.

Informática
A Fameg sedia a partir de hoje a Escola
Regional de Informática, uma promoção da
faculdade e da Sociedade Brasileira de

Computação. O evento segue até o sábado
com mini-cursos e palestras para alunos,
profissionais de empresas e membros da
comunidade em geral que queiram se

aprimorar e qualificar na área de
informática. O premiado projeto Famelix

. .

GNU/Linux é tema de um dos mini-cursos.
•

•

•

•

, -

,

I

,

,
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PARADO: DESDE A VOLTA DO RECESSO, COMISSAO ESTA NO AGl:IARDO E DA PRAZO ATE- DIA 21 I t

.�
.

•
•

" •

ARQUIVO/CESAR JUNKES

por todos os parlamentares, � º
cumpridas promessas em plenári
devem ser apresentadas emen

alterando os artigos que tratam]
, pagamento das sessões extras, h Ir
R$ 250,00 por vereador, e is
recesso parlamentar, atualmert 11
de 90 dias por ano.

O prazo estabelecido pel·!
comissão para apresentação' ,5
emendas abre umamargem de d �(
dias sobre o período estipulado� ,II
presidente da Casa, Marc rf
Mannes (PSDB), para aCEex

I iF
o parecer final, em 31 de agos ()�
Isto para que a comissão ten! e�
tempo hábil para analisar" I�
emendas e, se necessário, solici' "C

parecer jurídico, explicou orela' r�
"O mais importante é a vota' f�
consciente dos vereadores '�

comentou Germann. A partir' IÇ
1 o de setembro, o presiden Jç

poderá colocar as emendas � Ie

votação, [ p

CAROLINA TOMASELI
!

� CE protocolou ato
administrativo para
estabelecer critérios

. "e prazos às emendas

GUARAMIRIM '_ Até ontem,
nenhum dos nove vereadores
havia apresentado emendas ao

Regimento Interno e Lei

Orgânica domunicípio, que estão
tendo ós artigos revisados por Ulna
comissão especial, criada em 25 de
maio, O prazo para a comissão

receber as propostas de emendas .

tanto para a LO como para o RI
termina daqui a menos de duas
semanas, no dia 21, conforme ato

normativo protocolado na

semana passada pelos integrantes
daCE,

"Até agora não recebemos
nenhuma emenda, mas nos

Relator, Germann aguarda emendas para análise da comissão

bastidores percebemos que há
vereadores se movimentando
neste sentido, Como o prazo está

longe de vencer, nós (a comissão)
acreditamos que eles devam

apresentar emendas", disse
Alcibaldo Pereira Germann (PP),
o relator da CE, presidida por João
DenizVick (PMDB) e com Evaldo

João [unckes (PT) demembro,
I

Os vereadores poderão alterar
artigos, parágrafos ou incisos e

também incluir um novo artigo
ao RI e LO, Cada emenda deverá

.

tratar de apenas um artigo e

poderá ser feita individualmente,
pot' bancada, por mais de um

vereador, pela Mesa Diretora ou

c

,

f

(
C
C
d
f:
e

p
•
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•

. � Para fazer a diferença na escola, no trabalho e

nas viagens é preciso se comunicar em inglês.

� A Fellows' possui metodologia moderna

para crianças, jovens e adultos.
Através de um ensino inovador, a Fellows' traz
a comunicação do dia-o-dia para a sala de aula.
Tudo isso com aulas dinâmicas e

turmas com número reduzido de alunos.

.

•

•

,

•

..aIR1AS\
*OESCONTO ESPEC\I\LPI\RI\ I\UlAS

NOPEmOOOVESPERnNO
"

'"",

l!< Flflll\11l!l)�(,i).¥ª,\�ª no mês de agosto para matrículas novas.
e

•

, .

I d
t

• n

,

Para fazer a diferença é preciso ter o domínio da língua,
aprender o idioma como um todo .

.

É assim que a Fellows' ensina inglês.

•

II

a

.'

s

•

D i O M A

(em frente à Circuito Veículos)
-

,

www. fe'llowsidiomas.. eo·m. 10,&
.

. �. , . . .

- ..

••
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HABITAÇÃO: PEQUENAS REFORMAS DEVEM MOVIMENTAR R$ 37,3 BILHÕES EM 2006
•

•

•

, '","

f
•

,

1
'

,�� Alguns itens tiveram
� ;tedUção em dois

limpostos e ficaram
; 111 % mais baratos

�I '1: }ARAGUÁ 00 SUL - Os efeitos

,t4a redução da alíquota do IPI

1 ,,(Imposto sobre Produtos
_.

� 1!IIndustrializados) e do ICMS sobre

: (produtos da cesta básica de
1 i;materiais de' construção no

i ()gecorrer do primeiro semestre já
I / í�omeçam a ser percebidas pelas
,empresas de materiais de
v

i' .construção catarinense. Os
, .empreendimenros do ramo
" .yinham somando queda nas

:5,"yendas desde 2002, e agora
.' Iyomeçam a se recuperar

o J9ferecendo preços mais em conta

lIe linhas de financiamento com

[ prazos mais longos.
. Em uma rede de lojas de

[araguá do Sul, as vendas de
I materiais de construção no

primeiro semestre aumentaram

cerca de 10% em relação ao

mesmo período do ano passado.
, ,A expectativa da Anamaco

(Associação Nacional dos
\ Comerciantes de Material de

-

I ConstruçãoY é de que o consumo

, de materiais de construção - para
fazer um cômodo a mais na casa,

erguer uma laje e. até construir a
. própria moradia, sem a
.

intermediação de construtora -

,fI
• 11

!fi{f m' l;; �"'" .";$,, =we ,_

. Roberto Breithaupt liderou movimento a favor da redução de impostos

,

'\

1

\
t \

•

•

cresça 8% em relação ao ano

passado, atingindo R$ 37,3
bilhões. A última vez que o setor

experimentou um crescimento

dessa magnitude foi em 1998.
De acordo como presidente do

conselho deliberativo da

Anamaco, Roberto Breithaupt,
um fator responsável por esse

crescimento foi a queda de
11%

..

no preço final de alguns
materiais de construção - como

cerâmicas, metais sanitários, tubos
e conexões, plásricos, esquadrias,
portas, janelas, caixas d' água e

.
'

outros - que foram beneficiados
com a redução da alíquota dos dois
impostos (ICMS e IPI). A
tendência é que as vendas
aumentem aindamais no segundo
semestre (principalmente em

dezembro), em virtude doNatal e
•

do Ana Novo.
-

O setor de construção civil

residências em estado absoluta
mente precário. Em 2005, as

vendas demateriais de construção
cresceram cerca de 3% em relação
ao ano' anterior. Pesquisa da
consultoria Booz Allen Hamilton
revela que 77% das unidades
habitacionais produzidas no país
são feitas em regime de autogestão.

•

�

REDUÇAODOS IMPOSTOS
A redução da alíquota do IPI

foi anunciada em fevereiro pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) e englobou 40 produtos
da cesta básica da construção civil.
Entre os itens, 10 ficaram isentos

dos impostos, como janelas de
madeira, tubos de plástico e portas
de ferro. Em 16 produtos (vasos
sanitários, tintas, azulejos e

outros), a alíquota de 10%ou 12%
caiu para 50/0. '

Nomesmo mês, o governador
licenciado Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) assinou decreto
diminuindo a alíquota do ICMS
do setor cerâmico catarinense de
17% para 12%. Os segmentos
beneficiados foram o de loucas

,

, !

também aguarda a sansão do

governador do Estado em

exercício, Eduardo PinhoMoreira
(PMDB) para redução da alíquota
do ICMS de 170/0 para 120/0 sobre
uma série de 30 produtos, entre
eles areia, plástico, pias e lavatórios,
tubos e conexões soldáveis,
torneiras, assentos e tampas para

•

sanitário, caixas d'água, madeiras
de pinus ou eucaliptos, tábuas,
assoalhos e forros, portas, janelas e
metais sanitários. Em relação ao

déficit habitacional no país,
Breithaupt lembra quemuito rnais
precisa ser feito, como reduzir os

juros, a carga tributária e a

burocracia. "Por causa da demora
no processo burocrático, muitas
pessoas que dependem de
financiamentos desistem de

. "" . .

samtanas e revestimentos

cerâmicos.

Em uma loja de materiais de
,

construção do município, por '

exemplo, um vaso sanitário que
custava R$ 45 em janeiro está

agora R$ 39,90. Agora a

. expectativa fica para redução de

imposto em mais de 30 produtos
no Estado.

,

esperar", ressaltou.No Brasil, há 7
milhões de famílias sem casa e

\

outras 7 milhões que habitam

Centro de Imagem do Hospital Jaraguá muda local de atendimento
,

}ARAGUÁ 00 SUL - O Centro
I de Imagem 2, vinculado ao

Hospital e Maternidade Jaraguá,
mudou de endereço. Desde o

início dessa semana, os

atendimentos para quem precisar
fe exames. de ressonância

magnética, raio-x e tomografias
A

são feitos na galeria Angelo
Menel, na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 930, Centro.

Conforme explica a gerente-.
administrativa do Centro de

Imagem 2, Rose Catarina

Corezolla, a atual sede tem mais .

de mil metros quadrados, sendo
•

que a antenor estava em Ulna casa
\

de 300 m2. Além do aumento na

estrutura física, a modificação '.
trouxe novos equipamentos de

diagnóstico, até então,
-

inexistentes em Jaraguá do Sul. E
o caso dos aparelhos de
ressonância magnética, orçados
em mais de um milhão e 300 mil

dólares,' agora disponíveis à

comunidade. Imagem 2 está trabalhando e

quem necessita agendar exames
pode entrar em contato pelo
telefone 3371-8776. O
atendimento é de segunda-feira

-

a sexta-feira, das 7h às 19h, sem
fechar para' o almoço. Vale
lembrar que o Hospital e

Maternidade Jaraguá conta com

o Centro de Imagem 1, instalado
na própria entidade e em

funcionamento 24 horas por dia.
{Kelly Erdmann)

ESPAÇOCASA
Novidades em móveis, produtos de decoração, .

eletroeletrônicos, material para construção,
acabamentos, iluminação, equipamentos de
informática e outros itens que vão fazer sucesso.

• CORREIO ECONÔMICO
Queda nas vendas

I

As vendas reais da indústria catarinense registraram queda de !
5,79% no primeiro semestre deste ano na comparação com o :
mesmo período do ano passado, mostra o levantamento da !

,

Federação das Indústrias (Fiesc) divulgado ontem. Entre os i,
fatores apontados para o fraco desempenho estão o câmbio I

,

desfavorável às exportações, a greve dos fiscais da Receita!
Federal, a crise na agricultura e a queda nos embarques de carne, :
móveis e têxteís. O indicador das vendas no primeiro semestre, :
apurado pela Fiesc junto a 200 grandes e médias empresas:
catarinenses, foi influenciado pelas quedas dos setores de :
mobiliário (-27,77%), madeira (-18,74), alimentos (-11,6%) e:
plástico (-10,27). Esses segmentos, que já vinham em crise em:
2005, tiveram resultados negativos mais expressivos este ano. :

Recuo
Considerando apenas o desempenho
do mês de junho, o resultado das
vendas reais é negativo em 4,84% em

relação ao mesmo mês do ano

passado e em 4,25% na comparação
com maio deste ano. Outros
indicadores também revelam o recuo

nas atividades industriais em Santa
Catarina. Nos primeiros seis meses

do ano, as horas trabalhadas na

produção registraram queda (-0,79%)
•

em relação ao ano passado, enquanto
a utilização da capacidade instalada foi
menor em 2,03 pontos percentuais. A

•

ocupação média do parque fabril entre
janeiro e junho ficou em 83,43%,
enquanto no primeiro semestre de
2005 era de 85,46%.

Compra
o Itaú anunciou ontem sua

entrada nos mercados do
Chile e do Uruguai com a

compra das operações do
BankBoston;Em troca dos
ativos, o Bank of America,
dono do BankBoston, vai
receber cerca de R$ 1,37
bilhão em ações ordinárias

(com direito a voto) do Itaú -o:
,

valor toma por base a cotação
média. de rnercado das ações
do banco brasileiro entre 21 de
íeverere e 24 de abril (período
que antecedeu as negociações
finais) multiplicado pelas
20,537 milhões de ações a ,

,

serem repassadas. '

•
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-

A gerente-administrativa
lembra também que o tomógrafo
elicoidal adquirido "é o mais'
moderno da atualidade" e deve
entrar em funcionamento nas

próximas semanas. Como a

mudança é recente, explica ela,
os equipamentos novos precisam
ser adaptados por especialistas, o
que deve demorar cerca de 10
dias. Mesmo assim, a equipe de

profissionais do Centro de

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOE.DAS ESTRANGEIRAS - $ �O,R f3,�&�' ,

f�t�ii, :
','

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,166 2,168 lie COMPRA VENDA
PARALELO 2,290 2,383 lie 2,787 2,790 11

TURISMO 2,105 2,262 lie
PESO (Argentina)

I 0,706 0,706
- "'. -

• BalSAS DE VALORES, .',;! /, :,: • • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

lie BOVESPA 37.255 -0,920/0,

lie DOW JONES (N. York) 11.076 -O 870/0

lie MERVAL (B. Aires) 1.633 -083%

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

0,753

.

;. CUB junho
R$894,85 .

• LOTERIAS
,

• Megasena .

'

• Quina"
'

• Lotomania
'

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

-

"

,

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

,

VOCÊ PODE SER O QUE QUISER

•

Glilbe des, ool6nill 100mi
Glilbe desodorliMe sptllY 95m I

.

O l3oficário SIIbonete perfumllCio 1259
Boné

Uomini des. colônia 100mi

FELIZ DIA DOS PAIS.
___________�--------�--' �=,o�·�éO�r�lc�ÁR�IO�.�.fO=l=BlI=S=CAR�.'",.�N=M=·.�RA�fZ�.�=a=.:RAS�.JLEIRA? A �1:-!ÇIA DO �EU M��.1:-!Q,{9 LANCAMliNr0. .',

• ,,&,
Uomini desodorante spray 95ml

, 'f
O Boticário Sllbonefê perfumado 1259' � ." ,"

.' ,

Nácessairê .W"
•

)

•
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"

II OCORRENCIAS POLICIAIS

Roubo
I

I O veículo FiaVPalio Fire, ano 2004 de cor preta, placas MDL-
.<
, . '0408 de Brusque, foi roubado na madrugada de terça-feira. O

proprietário do carro informou a polícia que estava na rodovia
se 416, que liga Jaraguá/Pomerode, quando foi abordado por

c três homens armados. Os bandidos levaram o carro, assim como

,JI um notebook marca Hp, documentos pessoais, um celular Nokia
c' 'e R$120,0.0, e deixaram as vítimas na beira da estrada. A polícia
. ,

.

� foi acionada, mas até o momento o veículo não foi recuperado.
-

OI'

'(1-,-----------------------i

Arrombamento,
Arrombaram a porta
da frente de uma casa

na Rua Irmãos
Maristas, Bairro
Centro. Furtaram um

notebook marca

Toshiba e uma central
de telefone sem fio
com secretária
eletrônica. O crime
aconteceu às 18h de
sexta-feira.

9: Assalto 1
,'. O jovem O.F., 25 anos, foi

s ;, assaltado na tarde de terça
feira. Ele caminhava na

ciclovia atrás da Praça? J "

Angelo Piazera, quando foi
, ,

abordado por dois homens:
2 1

O.F, relatou a pollcla que "

G
'

levou uma pancada na

cabeça e desmaiou, quando
O.ll' J. recobrou a consciência os

bandidos haviam levado R$
240,00 da sua carteira e um

cartão de crédito do Banco do
Brasil.

•

, Flagrante
Os menores M,E,B. e

A,J,V,R.S. foram
detidos por furtarem
um litro de uísque
Scotch do

Supercenter Angeloni.
Eles foram detidos em

flagrante às 15h50
desse domingo,

•

A�salto 2
O jovem D.G.S., 24 anos, foi
assaltado na noite de sábado.
Ele caminhava próximo ao

'Terminal Rodoviário no

Centro quando foi abordado
por três homens que bateram
em sua cabeça com uma

,

pedra, roubaram seu tênis e a

carteira com vários
documentos e R$ 80,00.

Furto de bolsa
Foi furtada uma bolsa
no Salão Amizade na

madrugada de

domingo. A bolsa
estava em uma <'

cadeira e no seu

interior havia:
,

documentos

pessoais, dois
cartões do Banco
Bradesco, um celular
Aiko, um celular lG,
chaves de casa e

documento do veículo
Fiat Uno, placa Hal-
2450,

, ,
.' ,

,.� �

�,
,

t,J",', Tentativa de furto
,.

Um homem foi preso 'em

flagrante na madrugada de

terça, próximo ao Terminal
or, Urbano. O bandido estava

arrombando o veículo Dodge'
Dakota, placas MEU-3866,

I
- quando foi detido por

\

j policiais que faziam rondas

i na região. Ele tentou fugir
roubando uma calculadora

\ marca Sharp, mas foilevado
, a Delegacia.

," , Notas falsas
Furto de
veículo
Foi furtada a

motocicleta Honda
NXR-125 Bros KS, de
cor vermelha ano

2004, placas MDV-
6211, de Guaramirim.

,

O furto aconteceu por
volta das 6h de
sábado, quando o

veículo estava na

garagem na Rua João
Planincheck, Bairro
Nova Brasília.

Dois jovens, um de 17 e outro
de 18 anos, foram detidos na

Danceteria Chopp Club. Eles
tentaram pagar bebidas com

'.

I. .duas notas falsas de 5 reais.
: O crime aconteceu por volta

das 2h de domingo. Na
',', mesma madrugada o

proprietário da Danceteria
compareceu na Delegacia de
Polícia para entregar mais

e quatro notas falsas de 5 reais
e uma de 10 reais, que
também torarn repassadas no

estabelecimento.

,

•

O CORREIO DO POV

, ,

PAVILHÃO DAS ETNIAS
,

,

JARAoll400SUL. $C-�IJEMUI'(IC1PALOE£VENTOS Diversas atrações reunindo dança, artesanato,
história e muita comida típica.

ORÇAMENTO: R$ 250 MIL JÁ ESTÃO GARANTIDOS
,

I

CARLOS BRANDÃO
,

quartel do Corpo de Bombeiros,
bern próximo ao centro. No_

,

local, as obras de terraplenagem'
já estão em andamento.

... Obras de terraplanagem já estão em andamento.
Imóvel, de oito mil metros quadrados, fica próximo
ao centro

GUARAMIRIM - Dentro de
um ano, aproximadamente, o

novo quartel da Polícia Militar,
de Guaramirim, deve estar em

funcionamento. Pélo menos

esta é a previsão, do capitão PM
Rogério Vonk, responsável pelo
policiamento no município.
Segundo o oficial, a necessidade
de construção de uma nova

unidade no município foi
definida há três anos e o

trabalho neste sentido tem sido
intenso. "Conseguimos, em

parceria com demais setores do

governo do estado na região, o
apoio da prefeitura municipal,
que fez a doação de dois imóveis

, ,

que, juntos, totalizam mais de
oito mil metros quadrados", diz
Vonk. O imóvel, que foi doado
ao Estado em 2005, fica no topo
de um morro em frente ao

CESAR JUNKES

Quartel deverá abrigar cerca de 90 policiais a partir de 2007

, Mais de 500 alunos participam
da seleção para bolsa de estudos

JARAGUÁ 00 SUL - Terminou

ontem, 9, o prazo de inscrição para
o processo seletivo que vai

beneficiar 330 universitários com
bolsa de estudos concedida pela
Prefeitura de Jaraguá do Sul. O
resultado inicial da triagem será

divulgado no próximo dia 22 de

agosto, terça-feira. Já a listagem
oficial somente estará disponível
para consultas no final desse mês.

Segundo Cleonis Rosália
, '

Tomaselli, da Secretaria

Municipal de Educação, mais de
500 pessoas solicitaram o auxílio,
porém, parte desse número

deixou de concluir a inscrição,
�

porque nao entregou os

documentos exigidos dentro do

,prazo, encerrado ontem. Estes
acadêmicos foram excluídos da

seleção automaticamente. Para

, quem ainda tem esperanças de ver

,

O quartel de Guaramiri fj

terá capacidade para abrigara j)

90 policiais militares, enn 'I

praças e oficiais, da . �
Companhia do 14Q Batalhão I

>!.1
Polícia Militar, com sede e tn'

Jaraguá do Sul. "Atualmen .jJ

temos cerca de 56 policiais, q ,F!

fazem a segurança ostensivae frl�

Guaramirim, Schoroeder
Massaranduba", conta o capiü 11

Vonk. Segundo o oficial, o iníc
das obras demorou um pou J

devido aos rigorosos critéri OI

para emissão das licenç ar:

ambientais. "O projel!
arquitetônico e de engenha il

ainda depende do fim G h

terraplanagem para
desenvolvido. Para

- . " .

construçao ja existe orçamen ;;

de até R$ 250 mil, por is, �(

acredito que, de agora e I�

diante, o negócio vai andar
"

afirma. A licitação para

construção do quartel da PMe lé

Guaramirim, deve acontec :

antes do final de 2006.

OAB pede para prefeitura
doar imóvel à Justiça Federal

"

RECEPÇÃO CARTEIRINHAS E PASSES FRETAMENTO E TURISMO INFORMAÇÕES URBANAS

o nome na lista de escolhidos,
precisa esperar até 0\ dia 30,

,

quarta-feira.Apartir de hoje, uma
assistente social da Prefeitura faz
a verificação dos dados de cada
um dos candidatos. O critério

utilizado para a seleção é a renda

per capita da família, ou seja, os
salários somados e divididos pelo
número de integrantes do grupo

,

familiar. Os 330 com menor

somatória serão os beneficiados
e recebem seis parcelas de R$
130.

De acordo com Cleonis, o

repasse da ajuda de custos varia

conforme a instituição que o

aluno está matriculado.
Universidades com mais de dez
acadêmicos selecionados
recebem na própria entidade. Nas

,

outras, o reembolso é feito na

Secretaria de Educação. (KE)

JARAGUÁ DO SUL -t- A

subseção da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil) de Jaraguá
do Sul encaminhou à prefeitura
umaminuta de projeto de lei e um
documento de exposição de
motivos solicitando a doação do
imóvel onde está instalada a sede
da Justiça Federal, na travessa

Ministro Luiz Gallotti, Centro
(próxima ao Centro Vida). No
ofício, recebido pela prefeitura no
-dia 10, aOAB solicita a análise do

pedido pela procuradoria jurídica
e posterior remessa à Câmara de
Vereadores.

De acordo com o presidente da
OAB =subseção de Jaraguá do Sul,
Osmar Graciola, a Justiça Federal
do município está utilizando o

imóvel gratuitamente através de
•

•

regime de comodato estabelecido
com a prefeitura em 2001, em

função do contrato de cancel! :(.

firmado naquele ano e te I

aditivo de 2005.

Corno o prédio é da prefei II

e o TCU (Tribunal de Contas :

União) impede a contratação \ :

serviços de obras em imóves .

terceiros, a doação pennitiria, I
'

o espaço fosse ampliado P' " I

melhorar o ambiente já exist r:
,

e instalar uma nova v' r;

previdenciária.
funcionamento de mais uma \ ;'

agilizaria muito os processos, I,

tramitam na Justiça Feder'jc,
ressaltou Graciola.

Hoje, Jaraguá doSul conta r

duas varas federais, o

trabalham 62 funcionários, e f

juízes, servidores, estagiári
funcionários das empre,' ,

prestadoras de serviço. (Dai fi:
Zanghelini)

Você terá as informações mais rapidamente.

(47) 3275-8505
FILIAL GUARAMIRIM

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

@!��,� DE ATENIll!!:NTO CANA,fllt!!0"' 080��5.ãi85)INFORMAÇÓES RODOVIÁRIAS - (47) 3275-0634
•

&!#_I(!f1.l3..li!?n:1. PARA CADEIAANTES • 0800 645-8585

,

(47) 3373-0472

•

CANARINHO
(47) 3372-0545

Fax (47) 3371-1893
(47) 3275-8500 (47) 3275·8501

"

•

,

�i
,

V'I'VW. canarinho, com. br
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ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC

Espaço de vivência de jogos, brinquedos e
,

brincadeiras tradicionais e contemporâneas a partir
do resgate da memória lúdica da região do Vale do

ltapocú, Diversão e cultura para toda a família.

ri . 8
� �'
-

JARAGUÁ no SUL, SC· PARQoIIEMUNICIPAl. O£EVEI'frOS
•

,

,

o

000

--_-�, "',-'.� ,_.._.;I;..,��

LIGA NACIONAL: SEM PÚBLICO

>

JULIMAR PIVATTO

, � Punição foi dada
r� r;Jdepois da CBFS
m »receber o vídeo

, ;da partida) 'I.J

e rn: }ARAGUÃ DO SUL - Em um

:n ,;Jmomento de decisão, toda grande
q juequipe espera contar com apoio
I e trr�da sua torcida. Mas, justamente
�r no último jogo desta fase, 11a

,ità ;i;próxima segunda-feira, às 19h15
,

líc I)' contra o Umuarama no Ginásio

IU( :J do Sesi, os portões es tarão

(J,fechados. Depois de analisar a fita
lÇ' r; do jogo Malwee 6x4 John Deere,
i el I j que aconteceu no último sábado,
la :, o departamento técnico da CBFS

,

b (Confederação Brasileira de

s �,Futsal) resolveu punir o time

jaraguaense "pelo
en j; comportamento impróprio da

id "

is, �(sua torci a .' r .' I

e lo Além desta punição, a

lar
" Malwee perdeu também o

ra auxiliar técnico, Marcos Moraes,
1 e fé por 30 dias, por declarações àTV

.sobre a arbitragem e também
•

resolveu suspender, pormais duas
partidas, o fixo Chico, pela
expulsão na mesma partida. E
aindamais - a equipe jaraguaense

CESAR JUNKES

"
� _, ","" ""'"

Torcida da Malwee não vai poder assistir a última partida da segunda fase no Ginásio do Sesi
'�. .j. ..

foi multada em R$ 10 mil pelas
seguidas interrupções causadas

pela torcida. E não foi somente a

Malwee que foi punida nesta

partida. Os dois árbitros, Lourival
Francisco de Souza eNelson Luiz

Glock, pegaram 30 dias cada um.
O camisa 15 Chico está muito

chateado com a suspensão e disse

"
, .

tanto que ele veio me pedir
desculpas depois", explicou o

jogador.
Sobre a jogar com portões

fechados contra o Umuarama,
Chico comentou que a torcida
não tern culpa nenhuma e vai ser

punida. Ele também comentou

sobre uma possível perseguição

que este é o sentimento de toda a

equipe. "Discussão 11a quadra,
entre jogadores, é normal. Mas
eles dizem que eu xinguei o
adversário, mas o juiz pensou que
fosse para ele. Eu fui pedir para
ele (Valmir) parar de falar com o

juiz e jogar. Aí, quando o juiz se

deu conta, eu já tava expulso,

, Internacional vence a primeira no duelo com o São Paulo
:e&'� , ..

\
I

,

SÃO PAULO (SP) O

ei 1JI Internacional levou' a melhor
sobre o São Paulo na primeira
.par tida decisiva da Copa
Libertadores. Nesta quarta-

ia I, feira, no Morumbi, a equipe
,

P' "colorada contou com grandes
it I atuações de Rafael Sobis e

v' ,; Tinga para, vencer por 2x a 1 e

",dar um passo importante
ai i,rumo ao título. Com o

)s, I, resultado, o time comandado

elf C,por Abel Braga joga pelo
.

empate no jogo de volta,
:a o:marcado para a próxima
o I quarta-feira, no Beira-Rio. Em

f caso de vitória são-paulina por
ri um gol, será disputada uma

)Ie / prorrogação de 30 minutos,

)ai "seguida de disputa por pênaltis
\

Se necessário.

A partida começou mal
para o São Paulo, que perdeu
.Íosué logo aos nove minutos,'
,

',: expulso por cotovelada em
•

Rafael Sobis. Ainda que sem

muita criatividade, o Inter

·
dominou as ações até os 37,

• quando Fabinho deu um tapa
, em Souza e também recebeu o

cartão vermelho. Foi no dez
contra dez, no entanto, que a

I '
}\

ROBSON FERNANDJES/AE

Rafael Sobis (alto) foi o destaque da partida, n7arcando os dois gols do Internacional

equipe gaúcha conseguiu
finalmente se impor. Aos oito
minutos do segundo tempo,
Rafael Sobis mostrou habi
lidade no mano a mano com

Fabão e bateu cruzado para
abrir a contagem. Oito
minutos mais tarde, o próprio
Sobis ficou com rebote de

Rogério Ceni e ampliou.

colorada para o jogo de volta.

Empolgado com, o gol de
Edcarlos, o São Paulo passou a

pressionar. Apostando nos

Corn o São Paulo

desorganizado, o Inter teve

chances para ampliar ainda
mais o marcador, No entanto,
o time da casa cresceu a partir
da metade da etapa final e

passou a pressionar. O re

sultado veio aos 30 minutos,
quando Edcarlos descontou de

cabeça e diminuiu a vantagem

, '

cruzamentos na area, a equipe

chegou a criar boas opor
tunidades, mas não conseguiu
evitar a derrota na partida de
ida da final da Copa
Libertadores,

>
, \

contra a Malwee. "Em
Erechim (RS) a gente apanhou
da torcida e não aconteceu

nada", lembrou o jogador, se

referindo ao empate em 2x2
no dia 10 de junho, contra o

Atlântico, ainda pela primeira
fase da Liga Futsal.

Marcão também fez coro

com o camisa 15 e falou sobre
o exagero na punição da
torcida. "Apanhamos em

Erechim e teve jogador nosso
que ficou com marca por mais

de uma semana. Aqui, por
causa de um copo na quadra,

,

,
,

somos punidos", disse b
,

auxiliar. Sobre sua suspensão,
,

ele comentou que reclamou da
arbitragem na SporTV,
alegando que o árbitro n�o

,

tinha condições de apit r

aquele jogo. "E foi provado pe a

própria confederação, qJe
I

puniu os dois juízes 1',
,

comentou. Marcão quer agora
que estes fatos ajudem la
fortalecer o grupo. "Vamos
passar por cima de tudo iss ;

,

Nas conversas com s
,

jogadores, não vamos n s

deixar abater", comentou.
,

DIVULGA Ao

,

Marcão disse que o importante agora é reverter o quadro e mostrar fo�ça
I

,

II LINHA'DE FUNDO
,

,

JULIMAR PIVA�TO,

,

,

Punição
Às vésperas de um jogo decisivo sofrer uma punição de jogar sem
torcida por causa de um copo d'água demónstra que algo est
errado. No jogo em Erechim, citado por Marcão e Chico na matéria
acima, a equipe do Atlântico foi apenas advertida pelp
comportamento de sua torcida, conforme nota oficial nO ad,
publicada em 14 de junho deste ano no site oficial da compenção,
Na oportunidade, o único punido foi o árbitro Tales Ferreira Goular�,

,

que pegou dez dias de suspensão.

Tabela
Marcão também falou sobre o

calendário de jogos, que, segundo
ele, nunca favoreceu a Malwee.
�Analisando a tabela, somente
agora que a Malwee terá uma

semana de folga e está com três
partidas a mais que o Umuarama,
por exemplo. Só para cttar um

exemplo, no último sábado a

Malwee jogou aqui contra o John
Deere e embarcou depois da
partida para São Paulo, onde jogou
na segunda-feira, Em outro

exemplo, no dia 27 de julho os

jaraguaenses jogaram em

Umuarama (RS) e, dois dias
depois, em Petrópolis (RJ). Haja ,

fôlego,

Troféu Geraldo Werninghaus, ,

encerram-se nesta sexta�feira. As !
escolas interessadas em participar

,

da competição devem pegar a ficha
de inscrição no stte www.fmejara-:
guadosul.com.br, preencher e e�
gar na sede da FME. A competiçãd
envolve alunos entre 8 e 12 anos :

nas modalidades de atietismo, '
,

basquete, futsal, handebol, natação,
,

tênis de mesa, vôlei e xadrez.

Inscrições .

A FME também está com as ins- ;
,

cnções abertas para o Coroa Bom,
de Bola. As equipes interessadas :
devem pegar a ficha de inscrição ,

no site da FME (www.fmejaraguá:,
cosucombn e entregar até o dia;

, 18 na sede da entidade. O csnpeo-
,

nato é destinado para atletas com:
idade a partir de 37 anos e tem inr�
cio previsto para o dia 2 de seIembro.

Escolares
,

As inscrições para os Jogos
Escolares da Semana da Pátria -

•

'\

J
,
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

,

OVEM8 I QUINTA-FEIRA, 10 de agosto de 2006

Keggae na una

O CORREIO DO POVO

Kantan Sushi Lounge
Está muito próxima a data de abertura de

UIl1a das mais esperadas sensações
gastronõlnicas de Jaraguá do Sul, o Kantan Sushi
Lounçe, .

Os amantes da coíunárta japonesa jà podem
comemorar, pois a cozinha da casa estará sob os
cuidados de profissionais de renome, com

experiência em casas badaladas de São Paulo,
Curiti.ba e Florianópolis,

O empreendimento, dos irmãos Fernando e

Cristiano Raboeli, será ao lado da loja Madri.

.
Af; irmãs O",nl!!h� eMichele Derelll

•

l uísa Weo1ingl1alls e Hennque 8oo\oldi

o fim da ressaca
Os çienti.stas. estão perto (je inventar urna pílula que evita a embriàguéz sem tirar do

álcool sua sensação prazerosa. Dese;nvolvida pala pslcofarma�o!ogj$ta britânico David
NuU, da Ufliversidade de BtistcIl, a nova droga it lima promessa.1a tanto, O novo antidoto
evitará a perda dos reflexo·s e da memória, a náusea e a'tontuta. entre tantos outros "efeitos
colaterais", Ratos alcooüzacos recuperaram os movímentoe dais minutos após tomarem o

Pflttdoto�
E Nut! corre contra o relógío para lançar outra Invençãc: o "álcool seguro", liQuero criar

um produto simjla�, mas que não cause doenças no fígado, no estômago nem no coração",
diz, Se éle conseguir, sera o primeiro avanço tecnológico na estrutura da molécula da
substância que há quatromil anos vern sendo produzida damesma forma.

Toquinho em ltajaí
o cantor e compositor Toquínho se apresenta neste sábado, às 20h, no Teatro Adelaide

<onder, campus da Unlvali, em !tajal. Os ínqresscs são vendidos a R$ 40,00 e podem ser

X)mprados noPortai Urlivall (Centro deVivência Univall), No dia, os convites custam R$ 50,00.
.

O show é beneflcente, em prol doHospital Universltário PequenoAnjo .

•
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A'TE O FINI DO ANO.
500 minutos ern
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Ziggy Marley, o filho de Bob Marley,
lendário precursor do reggae, estará se

apresentando no dia 8 de outubro em
local ainda a definir em Florianój:>olis,

Este show faz parte da turnê
mundial de lançamento do álbum Love Is
MyReligIon.

Além de Floríanópolís o músico
estará se apresentando também em

•

Porto Alegre no dia 3, em São Paulo no

dia 5 e no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7.

Mais um global no pornô
o ator paulistano Mateus Carrieri, 39, seguiu

os passos deAlexandre Frota e vai atuar em uma

proouçâo pornográfica da Brasüeirtnhas. Carrierl
da mesma forma que Frota, aícançoú fama
trabalhando em novelas da Rede Globo e·SBT.

A produção, chamada Clube Prive, tem

lançamento previsto para setembro .

.

O serviço de mapas da Microsoft
Local Live é o endereço que a Microsoft disponlbiliza para

o seu serviço de viagem virtual aorsdor da Terra.
Funcionando em versão beta, o sistema pretende tirar a _

hegemonia do pioneiro Goog!e Earth. Lento, nesta fase -

inicial, o Virtual Earth surpreende pela definição das fotos.
com zoom generoso que permite quase ídendificar a marca

dos carros,
Para aproveitar o máxtmo, escolha UI" dia ern (lua a

conexão esteja boa, Do contrário, cents com a paciê!lCía. O
endereço é: jº��,_®rn

. .

Festa Super Pista na Combat
Com8at e o proçrarna Sllper Pista (Studio FM) apresentam nests sábado os DJs

regionais mais elogiados e carismáticos que já subiram ao seu palco. promovendo \JI'T18 noite
com o melhor do house e flip hop. O line Up será formado pelos Djs Carlos Fuse, Túlio,
Marcelo luis e MC Jack. Ingressos antecipados a 10 reais (fem) e 15 reais (rnasc). Podem ser

comprados nos Postos Mime (Matriz e Reincido Rau), Center Som (Shopping e Marechal),
Srnurfs Lanches, Studio Fm e PostoMaiochí (Guararrurirn),
7 anos de Academia Impulso

Comemorando sell aniversário de 7 anos a Academia Impulso traz hoje para a pista da
Moinho Disco show com banda Oxxes (pop/rock) e depois apresentação do OJ Xalinho (hip
hop). Ingressos masculinos antecipados a 10 reais podem ser comprados na Academia
Impulso, Posto Mime (Matriz), Center Som (Shoppíng), Pinguim Lanches e Pink and Blue.
Freedom. Lembrando que asmulheres tem entrada free até rneia-nolte.

I
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II NOVELAS
� GLOBO - 18H

Sinhá Moça
o Barão garante aos seus amigos
fazendeiros que Sinhá Moça não se casou
com Rodolfo. José Coutinho estranha a

ausência de Adelaide e vai até a fazenda
do Barão buscá-Ia. O Barão explica que

. Adelaide não esteve ali, deixando-o muito

preocupado. Sinhá Moça sente muito

enjôo. Bruno conta para o Barão que o

Capitão escapou da cadeia e jurou
vingança. José Coutinho teme que
Coutinho tenha levado Adelaide para sua

fazenda e exige que o Delegado vá buscá
la. Cândida começa a achar que Sinhá

Moça está grávida. Coutinho garante ao

Delegado que não sabe de Adelaide. O
Barão é atingido. Fulgêncio e Basti�o
correm para tentar salvá-lo.

� GLOBO ·19H

Cobras e Lagartos
Ellen mostra que gravou a conversa dos
dais e diz que quer entrar de sócia no

proleto deles de roubar o dinheiro de Bel.
Eustáquio diz que recebeu dinheiro de
Estevão. Estevão e Leona decidem
descobrir por que Foguinho está sendo

chantageado par Ellen. Ellen propõe
planos mirabolantes para a Luxus e Bel
cobra uma atitude de Foguinho. Celina
discorda, mas Bel pensa em vender a sua

•

parte na Luxus. Leticia e Luciano viajam
para encontrar Henriqueta. Milu dá mais
uma chance para Otaviano, que chega
com flares. Ellen obriga a familia de

Foguinho a colocar unltçrrne e fazer as

tarefas domésticas. Bel diz a Estevão que
j vai vender as suas ações.
i

> GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
r

. -
'

ATE O FECHAMENTO DESTA EDIÇAO, OS
DEMAIS CAPíTULOS DE "PÁGINAS DA
VIDA" AINDA NÃO HAVIAM SIDO
EDITADOS. CONFORME COMENTÁRIOS
DOS BASTIDORES DA NOVELA,' O

) AUTOR MANDEL CARLOS TEM
l ENTREGADO OS CAPíTULOS EM CIMA
1 DA HORA PARA A GRAVAÇÃO, MOTIVO

PELº QUAL AS GRAVAÇÕES DA TRAMA
ESTAO ATRASADAS.

j

.

� SST - 18h30

Rebelde
Téo, chorando, diz ao pai que sua mãe não

quer vê-lo e que seu estado de saúde

piorou. Gustavo pede ao filho que tenha

paciência por que ela não sabe o que está
fazendo. Porém, Márcia trata Josy com

carinho e pede que a visite com mais

freqüência. Josy se compromete a visitá
la mas, em troca, pede que converse um

pouco com seu filho. Tomás termina seu

relacionamento com Sol e diz que o

motivo é que Diego e Giovanni contaram
que ela está saindo com outro rapaz. Sol
começa chorar e acusaDiego e Giovanni
de estarem se vingando dela por tê-los
desprezado.

� RECORD - 191,15

Bicho do Mato
Bárbara lê o bilhete em que Ruyzinho diz
que está fugindo de casa por não querer
conviver com o namorado Bicho' do Mato
de"Cecília. Bárbara fala para Juba que ele é
o culpado pela fulga de Ruyzinho. Cecília e

Zuzu defendem Juba. Juba pede desculpa.
Cecília diz que Juba não tem que se

desculpar. Juba e Cecilia saem pelo bairro
de moto para procurar Ruyzinho. Emilio
diz para Tiniá que irá deixar o recado para
Juba. Emilio desliga o telefone satisfeito.
Laura diz que quando Fernando a acusou

de adultério teve um detalhe que passou
despercebido. Ramalho irritado diz que
remexer neste caso é uma grande
besteira.

� RECORD - 20h

Cidadão Brasileiro
Antonio compra muita madeira de Chicão.
Celso fica com medo do negócio com

madeira não dar certo. Renée chega em

casa e conta para seu pai como está a

construção de Brasília. Celso pergunta
para Antonio como ele vai explicar para
Edouard sobre. o dinheiro que saiu para a

compra das madeiras. Antonio fala que
ainda não pensou nisso. Julieta chega em

casa e vê Nilo jantando com Agnaldo.
Agnaldo pede para Julieta convencer Nilo
a não contar para ninguém do hospital que
ele cometeu um erro grave com um

paciente. Julieta gosta do olhar que
Agnaldo lança para ela.

..
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Lindsay Lohan pode ter
fama de irresponsável, mas
também possui um lado
"boa moça". Ern entrevista à
Elle de setembro, ela revelou

que gostaria de visitar 'as
tropas amerioanas no Iraque

•

ao lado da senadora Hilary ••

Clinton: "Queria fazer a
mesma coisa que Marilyn

". Monroe fez na Guerra da
Coréia. Ela chegou, montou
um palco e fez um show
para os soldados sozinha. É .

impressionante ver Q que ".

uma mulher como ela pode '

fazer" .

��TROTES \

.

ZUlU Ange/levou 135 mil

pessoas às salas de cinema
onde está sendo exibido
nesse final de semana.

Tendo no elenco Patrícia
Pillar, Daniel de Oliveira,
Leandra Leal, entre outros, o
filme foi a 3a melhor estréia
brasileira do ano, atrás
apenas de Se Eu Fosse Você
e Didi - Caçador de Tesouro.
Piratas do Caribe 2 continua

, no topo como o filme mais
visto pelos brasileiros, .

seguido do Superman. As
informações são do site
Filmeb.com.Br.

Robin Williams é o engraçadinho de

Hollywood. Ele disse que costuma
atormentar e fazer piadas ao

telefone, e que isso' ja lhe

garantiu anos de
entretenimento. "As
vezes, quando não gosto
de alguém, atendo o

telefone com um sotaque
chinês ou então me passo
par Jack Nicholson", contou
Williams. Segundo ele, o ator
Kevin Spacey também tem

truques para tirar sarro da cara
alheia. "Kevin sempre liga se

passando por Marlon
Brando".

•

(

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Dia da Integração
Acontece,nesse sábado, dia 12, o Dia da Integração na Escola
Waldemar Schmitz. O evento acontece a partir da 9h nas

dependências da escola, onde servirão polenta com frango, ao
custo de R$ 5,00. Em seguida haverá jogos, homenagem aos Pais e

a escolha de Garota e Garoto Waldemar Schmitz.

Concurso
Está aberta a seleção para o concurso Rainha da Schroederfest
2006. As inscrições podem ser feitas na prefeitura das 8h às 12h e

das 13h30 às 17h. Podem se inscrever candidatas com 16 anos ou

mais, solteiras, residente em Schroeder e que seja simpática e

comunicativa. Outras informações no 3374 1191 com Tânia Zoz.

DIVULGAÇÃO

Amanhã, às 23h, acontece a etapa regional de classificação do Tic Tac Mega Model na
Danceteria Notre, promovido pela Catarina Modelos. Marthina Hanemann, ao lado de
um dos organizadores do evento, Fabrício Welter, já tem participação confirmada. Os
modelos classificados irão para etapa de Florianópolis do concurso. Ingressos à venda
na Catarina Modelos, na Choperia 115 e no O Boticário do Shopping.

,

Remir José Schiochet eMery Schiochet completaram 13 anos de
um feliz casamento

I

Jaraguá em Dança
As inscrições para o 12 o Jaraguá em

Dança estão abertas até amanha, e
pode ser feita na Fundação Cultural
das 7h30 às 11h30 e das 13h15 às

17h. O Jaraguá em Dança acontece

de 21 a 25 de setembro, no Ginásio
Arthur Muller. O modelo da ficha de

inscrição e mais informações sobre o

evento pode ser encontrado no site:

http://cultura.jaraguadosli.l.com.br.
,

MATRiCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

£6C0t.A II!! ARtI!S II!!C0AA1IVAS
" .

CUI'$O de,DMora�áo e '

Desenhos de Interiores
" ,

'

Profissionalizante
•

www.criert.com.br

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

Im PARABÉNS!
Aniversariantes do dia
Rosi Russi O
Nilo Heinzen
Fernando Gabriel
Sergio Siewerdt
Jairo Luiz Demarchi
Ivonete W. Raduenz
Ana Carolina Engel
Helena G. Vieira
Lauro Mokwa

•

Rita de Cássia C. Cicoski
Maria Catarina Xavier
Marta Manfrini
Bruno G. Kannemberg
Marielen Bloedorn
Ana 'Larissa Zalueski
Nilo Heinzen,
Erivaldo P. Batista

"

Gisleine Ap. Kurcheski
Vanessa Franzoi
Jussara da Silva
Francieli F. Ternovi
Miguel M. Vicenti
Fernando T. de Mattos
Merilyn Sartori
Cibele de P. Panstein

R
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Aries 20/3 a 20/4
A passagem de Mercúrio por Leão, um signo de

•

Fogo como Aries, pode ser muito criativa e

produtiva, principalmente no plano intelectual.
,

Nesta fase, até 27/8, você tende a comunicar
mais facilmente e com mais clareza aquilo que

,

pensa e sente. Entretarito, talvez fique tão
voltado para suas próprias coisas que não

consiga ouvir as outras pessoas ...

Libra 23/9 a 22/10Câncer 21/6 a 21/7
Mercúrio se move por Leão até 27/8 e sugere
que você reflita a respeito de tudo aquilo que
considera como valores em sua vida, do plano
material ao espiritual. Com uma maior defin

ição pessoal sobre a questão, você desenvol
verá melhores estratégias para alcançar seus
objetivos e gerar recursos e, assim, terá mais

progresso em seus empreendimentos.

Capricórnio 22/2, a 21/1
A passagem de Mercúrio por Leão, até 27/8, é
uma fase de reflexão, de olhar com mais cuida
do para seu mundo interior e aspectos profun
dos de sua psicologia e também de retormu

lação de padrões de pensamento. Capricornia
nos são tão reservados que, às yezes, escon
dem coisas até de si mesmos. Mercúrio é
comunicação: invista, no diálogo interno.

Mercúrio transita em Leão até 27/8 e convida a

pensar sobre suas metas, ideais e planos. O

que você realmente tem feito para que se

realizem? Atualize seu projeto de vida: veja o

que ainda está valendo e o que precisa ser

mudado e incrementado. Nessa fase, suas
relações com grupos e amigos podem trazer
novidades e informações estratégicas.

•

Touro 21/4 a 20/5
Mercúrio transita por Leão até 27/8 e indica um

período de reflexão, de assimilação de idéias e

informações. Talvez você tenha absorvido muito
ultimamente ... É hora de digerir e põr tudo em

ordem. Um pouco de recolhimento vai lhe fazer,
bem, pois ajuda a avaliar o estado das coisas, a
se organizar por dentro e por fora e a preparar
novos planos de ação.

Leão 22/7 a 22/8
Mercúrio transita em Leão até 27/8 e faz um

upgrade em seus neurônios: sua mente fica
•

mais ativa e rápida. E provável que você

consiga se examinar com maior objetividade e

clareza, tornando-se mais transparente na sua

_..expressão em relação ao externo. A comunica

ção flui melhor, contribuindo para suas rela-
• ções com as pessoas e para seus negócios.

Escorpião 23/10 a 21/11
A passagem de Mercúrio por Leão (até 27/8)
aquece suas comunicações com o mundo. O
momento favorece contatos com pessoas que
estão relacionadas a suas metas e objetivos
profissionais, ainda que de forma indireta.

•

Invista em conhecimento: estude, aprenda e

desenvolva novas técnicas para melhorar sua

performance.

Aquário 21/1 a 18/2
Mercúrio está em Leão até 27/8 e favorece a

'ccrnunlcaçáo, especialmente com aqueles que
lhe são íntimos. Nos relacionamentos, é um
bom momento para conversar e esclarecer

•

questões acerca da relação, aproximando-o
ainda mais de seu parceiro. Você também
precisa falar do que se passa af dentro e não só
sobre suas tantas idéias e pianos ...

•

Gêmeos 21/5 a 20/6
O trãnsito de seu regente Mercúrio por Leão, até
27/8, é muito dinãmico e produtivo, sobretudo
em atividades de comunicação, trabalho
inteleotual, contatos, viagens, etc. Sua .

necessidade de variedade, de experiências e de
troca de informação com pessoas aumenta
sensivelmente, vai ser diffcil parar quieto.
Concentre-se, não fique só no papo.

Sagitário 22/11 a 21/12
Mercúrio transita em Leão até 27/8 e estimula
sua atividade mental. Este trânsito tende a

movimentar sua vida e a torná-lo mais aberto
para novas idéias e opiniões. Vá a lugares,
procure as pessoas, pois as coisas
acontecem na medida em que você se mexe.

Se for possfvel viajar, ótimo, mas viajar no
mesmo lugar também pode ser Interessante.

. "

Peixes 19/2 a 19/3
O trânsito de Mercúrio por Leão (até 27/8) des-"
perta seu lado prático, fazendo com que você
fique mais ligado em coisas simples do dia-a
dia para as quais geralmente não está nem ar. É
um bom momento para o trabalho mental e
atividades em que atenção, concentração e

técnica são necessárias. Seu n[vel de exigência
aumenta, procurando o melhor em tudo,

Virgem 23/8 a 22/9
Seu regente Mercúrio está em Leão até 27/8 e

pode fazê-lo ficar mais pensativo e reservado.
Pode haver dificuldade de expressão ... Ou
preguiça de falar. Você se comunicará mais e

melhor com você mesmo, indo fundo em seus

quebra-cabeças pessoais. É um penedo de

interiorização, de entrar em contato com seus

segredos e de revelar-se para sl,
"

,
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JARAGlJÁ DO SOL· se- PAII.()IJEMUNICIPAL DEl\IENTOS
•

• Pele Estado

Região Sul
concentra tática da

campanha Lula

•

O Sul do País está no centro da campanha do presidente Lula para
retomar a possibilidade de vitória em primeiro turno. Santa Catarina
registrou desde o final de julho, a média de uma visita de ministro a

cada quatro dias. Paulo Bernardo (Planejamento) abriu a série dia
27 na Flesc, Fernando Haddad (Educação) esteve na Capital com
Lula no dia 30, e Márcio Thomaz Bastos (Justiça) comyletou a

primeira onda na última terça. As pesquisas recentes de intenção
de voto confirmam que os deslocamentos teriam permitido a Lula

recuperar terreno sobre Geraldo Alckmin, do PSDB, que imciara a

campanha vindo ao Estado semana sim e outra também, Curioso,
aliás, conforme observa o analista do site Política para Políticos
Carlos Fehlberg, é que a tática seja a mesma do último tucano

presidente. Em 1998, Fernando Henrique venceu em primeiro turno
justamente mostrando presença de governo. E, acrescente-se,
sem comparecer a debates, como sinaliza o petísta.

•

SC recebeu média de um

ministro, a cada quatro
dias na última quinzena

PATRicIA GOMES!CNRSC),

Alesc [1]. Sessão para
votação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias será dia 5 de
setembro, última antes da

eleição. Até lá, deputadas
voltam a ficar liberados pelo
calendário especial para

.

permanecerem nas bases.

,i '

�

Alesc [2). O líder do
governo, João Henrique Biasi,
foi um dos que ainda não teve
folga, encarregado por
Eduardo Moreira de costurar
acordo sobre o repasse aos

poderes. Conseguiu. Agora
pretende correr atrás da

reeleição, desta vez ,

disputando com o ex-parceiro
de dobradinha na Capital
Edison Andrino.

I

Debate. Cientistas políticos Van Carreirão (fcto) e Julian Borba

organizaram o livro Os Partidos na Política Catarinense: Eleições,
processo legislativo e políticas públicas, lançado ontem durante

,

seminário na UFSC, com professores do Rio, SF; Paraná e RS,
Carreirão indica que o tema da descentralização deverá oatalisar
o debate ao governo em SC.

Voto útil. Candidato ao governo Antônio Carlos Sontag (PSB)
abre hoje, às 13h, a série de debates da campanha A Força do
Sul nas Urnas, no auaitório da CDL de Criciúma. Representantes
de 40 entidades empresariais e de clubes de serviço sabatinam
os candidatos em favor da Região Carbonífera.

,

,\fi

I
,

j

i
w ,

,

Seca. o presidente da
. Empresa Nacional de Pesquisa
Energética, Mauricio
Tolmasqutrn, garante que os

estados do Sul não vão passar
por racionamento de energia.
Curitiba, contudo, já raciona o

abastecimento d'água. Por
enquanto, em SC, não se fala
nisso.

Paz. Hoje, será a vez de Porto Belo aderir ao Projeto Agente da

Paz, da Associação dos Magistrados Catarinense. Às 9h, na
Secretaria Municipal de Turismo do município, presidente da
AMC, juiz José Agenor de.Aragão, aproveita para assinar

,

protocolo de parceria com a Universidade da Paz, rede
internacional presente em sete países.

". Dívidas. Chapecó e Joinville
lideram a arrecadação no

Revigorar II que, no primeiro
mês, resgatou R$ 50 milhões
em débitos com o Fisco. Meta
da Fazenda é chegar a R$ 200
milhões, mesmo sem

propaganda oficial.

Prêmio. Oito micro e pequenas empresas serão

homenageadas hoje, às 19h, na Assembléia, como exemplo de
.

sucesso e competitividade internacional: Sol Sports (Jaraguá do
Sui), Fast Indústria (Capinzal), HE Naval Systems (Porto Bela),
Devi Confecções (Florianópolis), Platô Power Autopeças (Lages),
Skilo Transfers (Gaspar), Baía Madeiras Renová.veis (Ponte
Serrada) e Inducel (Urussanga).

.

,

Duro. Cesar Alvarenga,
primeiro a registrar
candidatura ao governo de SC,
diz que só não repetiu o

.

pioneirismo na prestação de
contas porque não tem nada a

declarar. Não arrecadou um

centavo e os "mil e poucos
pilas" que gastou com

transporte e lanches levantou
. em "vaquinhas" com amigos.

EU VOTO

"Eu voto na liberdade de expressão, para que todos possam
contribuir, participar, criticar e, desta forma, ser exemplo para a

classe política. Isso é que faz a cidadania. E voto contra a

omissão neste momento tão importante para a democracia
brasileira; "

if '

o ,

I
� ,

B

,

ALCANTARa CORRÊA, presidente do Sistema FIESC

E aí...
.

Fiesc confirma queda de quase 6% nas vendas da Indústria catarinense no primeiro semestre. No

pais, prognóstico para produção industriál no ano atinge o nível mais baixo - 4% no máximo - em

sondagem do Banco Central com 100 fontes de mercado. E o Chile que está frustrado porque
crescerá pouco mais de 5%, coisa que o Brasil não registra há uma década.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FERNANDO BOND, PATRíCIA GOMES E
PATRIcIA PERON, EM FLORIANÓPOLIS, E LUCIANO WEBER/SAO BENTO DO SUL. .

•

• Assocladol: AGazeta • Biguaçl.l em Foco • Correia do
Povo· Correio Lageano - Correia do Sul • Destaque
Catarinense·OlérlodI Cidade· Dlério daMinhA- DI6r1o
do Iguaçu· Diário OTempo· Folha daCidade· Jornal da
ManhA· Jom.1O Igua88u,MunicipiO Ola..-<lla·Notisul·
OAdAntico • O Parfll OiArio - O Vele· Sul Brasil � Tribuna
do Dia • Tribuna Catarlnense • Voz Regional

SC
Assoclaçlo dos 01"ri06 do Interior
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DIA DO SORVETE
Distribuição gratuita de sorvete para as

crianças durante o dia 19 de agostn,
•

O CORREIO DO POVG, O

I

NÚMEROS: ESTIMATIVA É DE EXISTAM NO BRASIL 23 MILHÕES DE CÃES

,

ITA}AÍ (CNR/ADI) - O está prevista uma futura união dos municípios doando o fur
ministro da Justiça, Márcio ampliação, que pode aumentar a terreno, o Governo Estadual do
Thomaz Bastos, o governador capacidade para 556 vagas e abre dando a sua contrapartida e o Cal

Eduardo Pinho Moreira e o a possibilidade da construção de Governo Federalliberando verba faz
.
prefeito de Itajaí, Volnei um presídio masculino e um em um tempo recorde para ess!fur
Morastoni, assinaram na terça- feminino. construção da penitenciária. í po.
feira o acordo de cooperação que O Es tado garante a assim que se precisa construir urn ex!
autoriza a construção da construçãoemdoisanosevaidar Brasíl seguro.é o úníco camínho' tra
Penitenciária Regional do Vale do uma contrapartida de R$ 3 ressaltou o ministro.

Itajaí, A União vai repassar R$ milhões. Os municípios de Itajaí, Depois da assinatura,
13,2 milhões ao sistema Balneário Camboriú e Camboriú Corpo de Bombeiro Militar d
penitenciário do Estado. Os compraram o terreno de 140 mil Santa Catarina recebeu. d
recursos são do Fundo m2; no valor de R$ 600mil, Itajaí Ministério da Justiça R$ I,
Penitenciário Nacional (Funpen) arcou com R$ 240 mil, Balneário milhão em equipamentos. Sã
e serão destínados à construção Camboriú com R$ 240 mil e três viaturasAuto Bomba Tanqu
de um estabelecimento penal em Camboriú com R$ 120mil, "Essa aparelhos de proteção, d
Itajaí com capacidade para 352 cerimônia é um exemplo de mergulho e para atendimento d
vagas inicialmente. No projeto cooperação federativa com a vítimas de acidentes de trânsít

PATRICIA GOMES

� Proposta é de que todos os anos seja lançada
uma campanha para castração gratuita de cães e

gatos

FLORIANÓPOLIS (CNR/
ADI) - Tramita na Assembléia

Legislativa projeto' que

pretende instituir no Estado
uma Campanha de Controle

Populacional de Cães e Gatos.
O parecer contrário da
Comissão de Constituição e

Justiça da Casa ao projeto de
autoria da deputada Ana Paula
Lima (PT) foi derrubado na

sessão plenária de ontem.

Agora, ele segue para análise da
Comissão de Saúde, que é a

comissão de mérito da matéria.
A proposta é que todos os

anos, no mês de outubro, seja
realizada campanha em

conjunto com as clínicas
. veterinárias credenciadas junto

à Gerência de Controle de
Zoonoses da Diretoria de

Vigilância Epidemiológica do
Estado. Durante a campanha,
seriam realizados castrações dos

•

cães e gatos, gratuii:amente,
mediarrte patrocínio para os

animais de rua sem dono, e a

preços populares para os

proprietários de baixa renda.
O presidente do Conselho

de Medicina Veterinária de
Santa Catarina (CRMV/SC),
Moacir Tonet, considera o

projeto importante "tendo em

vista o crescimento da

população dos pequenos
animais e devido as zoonoses

que podem ser transmitidas às

pessoas pelos animais que se

,

I'

,

;
I

I
'

"

1 AL(

_
encontram na rua". Estima-se

que existe no Brasil hoje cerca

de 23 milhões de cães e em

torno de 1:3 milhões de gatos,
O crescimento de cães é de 70/0
ao ano e de gatos em torno de de:
230/0 ao ano. "Com base neste\ un
números, percebemos que fui
temos sim que fazer um Brl
trabalho consciente e técnico", te
enfatiza o presidente do CRMVI Re
SC.

pré
Tonet cita Floriánópolis CO

, - .

como municipio em que se tA
articula um projeto piloto para 'e

o controle populacional e
qu

destaca a importância do tra tiOI
balho ser ·amplo. "Se aprovado )'\1
na Assembléia, ele passará a ter tal
abrangência estadual. OCa
trabalho seria mais eficiente ó
porque estaria incluída toda, a

.

,

sociedade, Ongs, podendo pre
contar com a colaboração dos no

agentes de saúde familiar", me
ressalta. O presidente destaca sor
ainda que é preciso se analisar o � c

todo,' preocupando-se também. ent
com os eqüinos que estão nas o

cidades puxando carroças. De
A deputada Ana Paula está fur

otimista com a aprovação do. ain
projeto na'Comissão de Saúdes "D
posteriormente em plenário. ''A me

princípio, o projeto foi mal Ca
interpretado pelo deputado pel
relator, que fez o parecer
contrário. Mas, acredito que lba
todas as bancadas estão agora de est

acordo na aprovação deste ace

projeto. Tenho certeza também eX1

'-
que ele trará benefícios ac fUI
Governo do Estado, que vai em
investir em saúde pública", eXI
finaliza. ela

rna

J'
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: ROMBO: PELO MENOS' R$ 50 MIL FORAM SONEGADOS NOS ÚLTIMOS MESES

,

I
,

I
'

l' ALCINÉIA CAVALCANTE/AE
se

\

MACAPÁ- A Polícia Federal
desbaratou ontem em Macapá

es '
,

I uma quadrilha formada por
re funcionários do Instituto

�.Br�sileiro do Meio Ambiente
"

r,
e dos Recursos Naturais

VI Renováveis (lbama), em-

presários do setor madeireiro e

lis compradores de ATPF
se (Autorização para Transporte
Ira de Produtos Florestais). A
e -quadrilha ' falsificava

[a, documentos para comercializar
do Y\TPFs não só no Amapá, mas
ter também no Pará, Santa
O Catarina e estados do
ite Nórdeste,'
l,a 'Um

' ,

levantamento
do preliminar da Receita Federal
los no Amapá mostra que pelo
r'', menos R$ 50 milhões foram
ica sonegados nos últimos meses.

r o � operação prendeu 46 pessoas,
ém, entre elas o procurador federal ,

las o lbama, Joaquim Oliveira.
,

Dos 46 presos, 16 são
,

sta funcionários do Ibama. A PF
do. ainda não divulgou os nomes,

le� "Divulgaremos oportuna
''A mente", disse o delegado Luís
!lal Carlos Nóbrega, responsável
,do elo inquérito,
:el O presidente nacional do
lue Ibama, Marcus Barros - que
Ide estava em Macapá
ste acompanhando a operação -

ém explicou como a quadrilha,
aO funcionava, Segundo ele,

,

val empresas - que na maioria
a", existem apenas no papel -

elaboravam um plano de
manejo sus tent ável para

I exploração da madeira, O plano
allera apresentado ao Ibama, mas

a documentação era frágil e os

o o funcionários não solicitavam
ual documen tos originais para
e o conferir a autenticidade, nem
:rbs faziam consultas aos órgãos
:SS! fundiários sobre a situação da
I. tposse e anuência para
uti exploração florestal. "Quem
lO" tratava de tudo junto ao lbama

� "

_ """
! �,..,m., ...,,-,,�&j{"-_�__

•

DIA D'O CHOCOLEITE
Distribuição gratuita de Chocoleite para todos

os visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto.

também na casa de funcio
nários do órgão. O delegado
da PF, Luís Carlos Nóbrega,
disse que há três anos a Polícia
Federal vem investigando
crimes dessa natureza e citou a

Operação Curupira, ocorrida
em Mato Grosso. "No Amapá,

•

• BREVES

· ...Cautela
A despeito do cenário, róseo
esboçado na última rodada de
pesquisas -Datafolha e

Sensus-, Lula recomendou ao

alto comando de sua campa
nha que contenha a euforia.
"Vou fazer a campanha de
costas para as pesquisas",

,

exagerou. Segunda o raciocínio
desfiado pelo presidente ao

telefone, o otimismo não
costuma ser "bom conse

lheiro" em campanhas polITi
cas. Brincou:' "Nunca me

esqueço do Femando Henri
que, que sentou na cadeira
antes da hora e quebrou a

cara." Referia-se à disputa"
entre FHC e Jãnio Quadros i i

pela prefeITura de São Paulo,
em 85. Certo de que se sa

grara vitorioso, o tucano posou
para fotografias aboletado na

cadeira de prefeito. Abertas as

umas, Jãnio era o vitorioso: E

constrangeu o oponente' ,
'

afirmando que desinfetaria'a
,; I

cadeira antes de assumir o
,

,

cargo.
"

,

...00 outro lado., .:

As, Qltimas pesquisas tendem
a incendiar a disputa no �orário
eleitoral gratuITo, que
começará na próxima íerça
feira (15/08), Seu resutado
deverá fortalecer a ala tucano-

.'

pefelista que defende a mais
dura "campanha negativa" já
feita na TV brasileira numa

disputa presidencial "com
"

exceção do vergonhoso,
"episódio Miriam Cordeiro",

. 'I I

cometido por Fernando Càllor
em 1989.Com os úttimos

"

números, Lula chega à fase
mais importante da eleiçã�
mUITO mais forte do que
previam o PSDB e o PFL.
Alckmin esperava estar no

patamar de 30% e enfrentar um
Lula mais para 40% do que
50%,

"

,

... Light
Ou seja, é forte e real a chance

, de Lula se reeleger no primeiro
turno, Ele tem dez pontos
percentuais além da soma dos
adversários. O horário eleitoral
gratuITo talvez seja a' úttima

esperança do tucano.O plano
de Alckmin era um começo
light na TV, com ataques não

, '

vinculados à sua imagem. '

Chegando ao segundo tumo,
bateria mais duro. E poderia ir
até para uma guerra sem

,

'

quartel. Setores mais radicais
do PSDB e do PFL defendem
uma revisão estratégica,

.

Ibama que faziam a vistoria

,recebiam propinas para atestar
a existência das empresas e

estoques inexistentes de

madeira, chegando, inclusive a

, montar fotografias.
Os representantes dessas

empresas firmavam contratos

de compra e venda com os

representantes dos Planos de

Manejo para poder gerar
créditos junto ao Ibama. Na

eram' os procuradores ou

representantes dos posseiros
ou das empresas".
O segundo passo da quadrilha

•

era criar empresas para compra
e venda de madeiras originadas
dos planos de manejo. "Grande
parte das empresas nunca

existiram de fato, tendo como

endereço a residência dos
sócios ou dos representantes",

,

diz uma nota distribuída pela
assessoria de imprensa da PF.

Segundo a nota, os fiscais do

o. " •

s equ encra as empresas
retiravam as ATPFs e

comercializam por valores que
variam de R$ 1 mil a R$ 5 mil,
principalmente com empresas
fora do Amapá. Entre os

representantes de empresas que'

vendiam ATPFs em outros

Estados foi preso Sávio

Oliveira, filho do procurador
federal J oaquim Oliveira,
também preso. O presidente
do Ibama, Marcus Barros, disse
que não havia desmatamento
no Amapá, mas nos Estados
onde estão sediadas as

compradoras de ATPFs, como
Pará, Santa Catarina e a região
nordeste. O que havia aqui era
"um comércio virtual de
madeiras em toras que não era

extraída do local autorizado.
Em vários casos, a transação de
venda das ATPFs era feita até

em bares e restaurantes às

proximidades do Ibama e

. ,.

o inquerrto começou
formalmente a partir do roubo
de 200 ATPFs de dentro do
Ibarna ano passado", disse

Nóbrega.O roubo, segundo
informou na época o

superintendente do Ibarna-Af
Edvan Barros, foi descoberto
no dia 4 de outubro de 2005 e

no, mesmo dia comunicado à

Polícia Federal. A maioria dos

presos j á foi transferida da

carceragem da PF para o

presídio do Estado. Nesta

operação a Polícia Federal
trabalhou com um

contingente de 208 policiais
vindos do Distrito Federal,
Pará, Piauí, Ceará e Rio Grande
do Norte.

,

ca �Operação da PF prendeu 46 pessoas, entre elas I

m
o procurador federal, Joaquim Oliveira

)s,

0/0
:Ie

\

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

comercialização de motores elétricos e alternadores, com

localização no município de Jaraguá do Sul/SC, rua Bernardo

Grubba, 180, Centro.
O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (Vinte) dias
corridos a partir da data desta publicação e a renovação do
licenciamento será concedida se atendida a legislação
ambiental.

Portaria 074/2001 - FATMA de 18/10/2001

INFORMATIVO ACIJS�JI
ASSOCIAÇAo COMERCIAL E
INOUSTRIAI: OI; JAAAGuA DO SUL

,

Inspeção Técnica
Veicular Gratuita

Promovida pelo Núcleo de Automecânicas ACI]S
APEVI, acontece no dia 2 de setembro de 2006,
sábado, das 8 às 16 horas, no Parque Municipal de
Eventos, mais uma edição da Inspeção Técnica'
Veicular Gratuita. Serão inspecionados os seguintes
itens: conjunto de suspensão; sistema de arrefecimento;
sistema elétrico; motor; caixa de câmbio; conjunto de

freio; rolamentos; análise de gases e outros..

Leve 1 quilo de alimento não perecível e ajude mais'
essa Ação Comunitária do Núcleo de Automecânicas

ACI]S-APEVI.
Maiores informações com o consultor Francisco, fone
(47) 3275 7019, francisco@acijs.com.br.

MOIMHO
dis' c o

,

A maior recompensa da vida é o conhecimento

conquistado pelo ato contínuo de estudar e de

aprender.
Ser estudante Marista é participar do processo
de aprendizagem, desenvolvendo seus

conhecimentos e competências, tornando-se um

ser pesquisador, comunicativo e solidário.
A Instituição Marista busca formar o bom cristão e

o virtuoso cidadão, garantindo que a educação
oferecida seja social e cutturalmenterelevante.
"Buscamos não apenas desenvolver os

conhecimentos, mas sim levar o educando a

aprender como trabalhar e pesquisar em equipe,
a se comunicar efetivamente com os outros e a

assumir responsabilidades".
,

PARABENS PELO DIA DO
ESTUDANTE •

Educação Infantil
'ao Ensino Médio

- 33710313-

www.marista.org.br

�:::.." COLÉGIO
MARISTA
SÃO Luís

"

. "

•

•

•

I
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CNN: MAIORIA APOIA RETIRADA DE PARTE DAS TROPAS

I
,

•

•

•

AG�NCIA ESTADO

... Na enquete mais recente, 36% dos
entrevistados disseram que estavam a favor da
guerra, a metade do índice de 76% que apoiou a

campanha no começo
,

mostrou que a maioria dos
1.047 adultos entrevistados
entre 2 e 3 de agosto apóia a

retirada de pelo menos uma

parte das tropas dos EUA antes

do final deste ano.

No Iraque, mais de 30 mil
militares e, civis iraquianos,
além de 2.590 soldados

•

americanos, morreram, en-

,

Tiroteio em redação de jornal
deixa quatro feridos no México

MÉXICO - Dois homens
armados entraram ontem

nas instalações do jornal
. '

,

"Noticias" em Oaxaca, sul
dó México, deixando quatro
membros da equipe de

profissionais feridos.
Octavio Vélez, jornalista e

membro do sindicato dos
trabalhadores do jornal,
disse que os agressores,

ameaçaram os empregados
'que se encontravam no

local, incluindo

entregadores de jornal.
,

O episódio ocorreu horas

depois que o transmissor da
Radio Universidade foi
ferido por desconhecidos

,

que queimaram um

caminhão. O escritório

central do jornal "Noticias",
que rn an t érn uma

. "'" " .

orrentaçao crínca :ª,o
governo local, está tomado
desde julho de 2005 por
indivíduos que se

identificam corno membros
da Confederação
Trabalhista Camponesa e

que dizem estar a serviço do
,

governo do Estado.

•

Perda de Documentos
Foram perdidos todos os documentos contabeis e fiscais
daempresa
Barra Auto Center Comercio dé Peças e Acessorios para
Veículos LTDA. CNPJ 79.267.738/0001-70

I '

Rua Angelo Rubini n° 770, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do
Sul- SC-BR.
Com o falecimento dos proprietários, no dia 25/07/1995,
Sra Rita Hedler e Jorge Antonio Adriano, proprietários da
da mesma, em acidente de trânsito, a documentação da

empresa foi extraviada. Não existe mais nenhum
documento refeente a essa empresa.

•

,

quanto outros 18.300 sofreram
ferimentos em uma campanha
que requererá a presença de
mais de 130 mil soldados, e para
a qual não há um final próximo.
Há duas semanas, o presidente
dos Estados Unidos, GeorgeW
Bush, anunciou o reforço das

tropas mobilizadas em Bagdá,
diante da deterioração da

situação de segurança na capital
, .

iraqurana.

PESQUISA
Segundo a CNN, "o número

,

de entrevistados que disseram

que não apóiam a Guerra do

•

\
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Parte da renda da bilheteria da EXPO 2006 será

revertida em prol da reforma do prédio da AMA �

Associação de Amigos do Autista.

I

trabalhava para a polícia. Depois
do enforcamento da dupla, os

militantes ameaçaram matar

qualquer pessoa a serviço do
governo, disse ele. Não havia

.

mais detalhes disponíveis.
"Esse enforcamento é uma

atitude totalmente antiislâmica'',
denunciou Akhunzada. "Eles
usam o nome do Islã para agir
contra o Islã", prosseguiu.

Enquanto isso, soldados
americanos apoiados por aviões
de combate repeliram o que

qualificaram como uma ação
insurgente coordenada contra

urna nova base militar dos

permanecia em silêncio pelas
pressões exercidas por Israel e

pelos Estados Unidos", disse EI
Emari, "Para mim, já não é uma

honra colaborar com uma
. -,..., .

orgaruzaçao que nao tem respeito
pelos seres humanos",
acrescentou. A atual onda de
violência teve início com o

seqüestro de dois soldados
israelenses no último dia 12,
levado a cabo pelo grupo
terrorista libanês Hizbollah. A

ação deixou ainda outros oito

soldados e dois membros do
Hizbollah mortos. Desde então,
Israel ataca o Líbano por terra, ar

sair, e 340/0 disseram que deveria
ser mantido o nível atual de .

tropas dos EUA no Iraque.
Entre os entrevistados,

570/0 opinaram que deveriam
ser fixadas datas para a saída

gradual das tropas dos Estados

Unidos, e 40% opinaram que
não deveriam ser anunciadas
datas para uma retirada

militar, Finalmente, 47% dos
entrevistados disseram que os

Estados Unidos "defini
tivamente ganharão" ou

"provavelmente ganharão" a
• • •

guerra que, imct ar am no

Iraque.
•

Rebeldes afegãos enforcam idosa e filho

Iraque subiu gradualmente" nos
três anos e meio de guerra."Na
enquete mais recente, 36% dos
entrevistados disseram que
'estavam a favor da guerra, a

metade do índice de 76% que

apoiou a campanha quando
começou", acrescentou.

Entre 61% dos entrevistados

que apóiam a retirada de

algumas tropas antes do final do
ano, 260/0 se mostraram

favoráveis à saída de todos os

soldados americanos.

Segundo a pesquisa, 350/0

opinaram que nem todos os

soldados dos EUA deveriam

Estados Unidos no Afeganistão
na manhã de ontem. Dezoito

supostos rebeldes que resistiam
,

ao avanço das tropas americanas
morreram nos choques
registrados no montanhoso leste
do Afeganistão.

De acordo com o comando
militar americano, os rebeldes

pretendiam atacar em três frentes
a base americana de Kamdesh, na
província oriental de Nuristão,
uma das mais remotas e perigosas
do Afeganistão. Centenas de
soldados encontravam-se na

base e repeliram o ataque com a

, ajuda da força aérea.

Emb�ixadora renuncia em protesto a atitude da ONU

•

,

emar, deixando inúmeras cidades
libanesas destruídas, sem luz, água
e telefone. Até o momento, a

violência deixou mais de mil

mortos, 900 deles no Líbano.
Safia foi protagonista de

várias produções para aTV bem
sucedidas e atuou em muitos

filmes do cineasta egípcio Youssef
Chahin, conhecido
internacionalmente. A atriz

havia sido nomeada embaixadora
da ONU há nove anos. Ela

•

trabalhava em apoio às crianças
órfãs e na luta contra os

, .

casamentos precoces e a pratica
da mutilação genital feminina.

.

. ,.'0 ,s" ,
'

•

,

• BREVES

NO LíBANO
...Recado
Um alto enviado
americano transmitiu
ontem ao governo libanês
uma mensagem de Israel
Informando que Tel-Aviv
não retirará suas tropas
do sul do Lfbano até que
uma força Internacional
de manutenção de paz
seja enviada à região,
disse à Associated Press
um alto funcionário do
governo local.A

mensagem israelense foi
levada ao primeiro
ministro do Líbano, Fuad
Saniora, pelo
subsecretário de Estado
americana David Welch
enviado especial da Casa
Branca ao Oriente Médio,
Ambos reuniram-se em

duas ocasiões ontem.

,

NO LIBANO

...Condição
.

O Líbano e seus aliados
árabes pressionam para
que uma proposta de

resolução franco
americana no Conselho
de Segurança (CS) da

Organização das Nações
Unidas (ONU) inclua a

imediata retirada
israelense do território
libanês assim que houver
um cessar-fogo O Líbano
ofereceu-se para enviar
15.000 soldados ao-sul do
Líbano para preservar °

cessar-fogo.

NO LíBANO
...0 outro lado
o líder do Hezbollah,
Sheik Hassan Nasrallah,
disse ontem que a

proposta de cessar-fogo
franco-americana é
"injusta e inaceitável",
Em sua primeira
declaração desde a

apresentação da

proposta de resolução da
ONU no domingo, o

clérigo xiita fez uma

avaliação totalmente
negativa da proposta.
"No mínimo, podemos
descrever isso (a
proposta de resolução)
como injusta e

inaceitável. Ela dá a

lsrael mais do que ele
queria e procurava",
disse o líder. em discurso
transmitido por todas as

redes de televisão da
••

reqiao.

EUA - Segundo uma

pesquisa divulgada ontem pela
rede de televisão CNN, 66% dos
americanos são contra a Guerra
do Iraque, o índice mais alto
desde o início da campanha, em
março de 2003.

A pesquisa, feita pela
empresa Opinião Research

Corporation para a CNN,

CABUL/AFEGANISTÃO -

Rebeldes afegãos supostamente
ligados à milícia fundamentalista
islâmica Taleban enforcaram uma

mulher de 70 anos e seu filho de
30 depois de acusá-los de

espionagem elll favor do governo,
informaram autoridades locais
ontem. O enforcamento ocorreu
na segunda-feira na aldeia de

Daigh, oito quilômetros ao norte

de 'Musa Qala, na província de
Helinand, disse Mohammad
Akhunzada, vice-governador
local. Akhunzada não identificou
a idosa nem o filho dela, mas
comentou que o genro damulher

EUA- Uma conhecida atriz

egípcia, Safia EI Emari, decidiu
renunciar a seu título honorário
de embaixadora da ONU

(Organização das Nações.
Unidas) em protesto contra o

"silêncio" da organização em

relação à "agressão" israelense
contra o Líbano e o massacre de
civis provocado pelo conflito.

"Após o início da agressão
israelense contra o Líbano,
esperava uma reação dasNações
Unidas que fizesse justiça ao povo
libanês, mas me dei conta de que

. � .

esta orgamzaçao, teoricamente a

serviço da humanidade,

,

.. . O candidato que compra seu voto,
, vende seus sonhos de quaüdade de vida .

. VOTE em quem pode fazer a diferen a.
NÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.

É você quem faz a DIFERENÇA.
APOIO INICIATIVA.
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