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Serviço secreto britânico
evita atentado

Cicarelli foi estrela de
'desfile no Floripa Fashion
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61 COMÉRCIO: A ESPERANÇA CONTINUA
,

• •

•

•

, '

A expectativa do setor lojista de Santa Catarina para o Dia dos Pais pode ser

comparada à esperança de chuva para amenizar a seca sofrida pelo Estado, ou
seja, nada animadora. Mas, como a esperança é a última que morre, agora, é

esfregar as mãos à espera de urna recuperação nas vendas que, ao menos,
atenue a rotina gerada pela falta de renda do consumidor brasileiro ao longo
de 2006.
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81 INDIGNAÇÃO: PAIS NÃO ACEITAM FECHAMENTO DE ESCOLA EM GUARAMIRIM
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Integrantes da APP -Associação de Pais e Professores, da Escola Municipal de Educação Básica Roberto José [unckes, Bairro Fígueírínha.Guararnirirn,
realizaram ontem um ato em frente ao fórum do município, para exigir um posicionamento da promotoria de justiça da vara única sobre a situação da

instituição, fechada na quarta-feira, 2. _
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EDITORIAL

,

Incorrigível frasista HOS

embales do. improviso, o

candidato-presidente Lula
acrescentoumais uma pérola, em

. comício na cidade mineira de
.

Governador Valadares, com o

1- palanque adornado pela presença
i do aliado e candidato a senador, o
conhecido ex-governador de
Minas, o pefelista Newton

Cardoso, dos tempos da ditadura
'militar, que ocupa espaço como

peso-pesado de barriga tão

'.,
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•

juventude de conhecidas
dificuldades, as lembranças de

períodos de panelas vazias

misturam-se na. omelete das

recordações. No seu longo
depoimento de 100 páginas do
clássico livro da escritora petista
Denise Paraná - Lula, o filho do
Brasil - desfilam mais de uma

dezena de referências que desafiam
a conexão da coerência,Na página
72, o desabafo' soa como cantoria
desafinada: "Muitas vezes eu

'�. "Ter o que comer às vezes você tem. Mas �

nem sempre o que você tem é aquilo que está
com vontade de corner".

cheguei a passar fome. Não passar
fome de não ter nada para comer,
Ter o que comer às vezes você tem,

Mas, nem sempre o que você tem

é aquilo que está com vontade de
comer'l.Um tanto confuso, não?
N as muitas referências ao pai,
Aristides Inácio da Silva, o

conflito entre o reconhecimento
•

das raras qualidades com a imagem
amarga do gênio violento,
impiedoso nas sovas aos irmãos e

o abandono da esposa, a Dona

Lindu, guardada na moldura da
mãe heroína, Como na pág. 52:
"Meu pai era essa figura
trabalhadora, Trabalhava muito,
mas muito mesmo, Era

responsável do ponto de vista de
não deixar faltar comida em casa.

Mas, era por demaisviolento e uma

violência de ignorância", O pai
abandonou a esposa e sete filhos
em Guaranhuns, no sertão de
Pernambuco, e foi tentar a vida em

São Paulo, com' a nova compa

nheira, uma primamenor de idade,
Na tentativa frustrada de recon

ciliação, Lula conta que "naquele
dia o meu pai chegou em casa e

.

.

trouxe uma despesa, enorme:
trouxe bacalhau, trouxe carne

seca. Porque naquele tempo
bacalhau era essa coisa sofisticada

que é hoje, pobre também comia",
Na página 55 domesmo livro, Lula

• • 1\ •

arremata as rermruscencias

paternas: "Quando nós estávamos
no Nordeste e meu pai em São

Paulo, ele nos mandava dinheiro,
Desse tipo de coisa a gente não

pode se queixar. Ele nunca faltou
com os compromissos. Sabe aquele
negócio dos compromissos do

princípio do século? O compro
misso era o seguinte: eu garanto o
feijão, o arroz, o pão e o lar, Isso
tudo ele garantiu." E a marretada
na ferradura: "Mas era péssimoma
rido, Ele brigava muito, Invocava
muito com as minhas irmãs, com
todo omundo. Tanto que o coitado
morreu como indigente. Meu pai
morreu em 1978 como indigente,"
O destino guiou o presidente Lula
para as veredas dabonança, Desde
que foi atraído, pelo movimento

•

sindical, aos' 23 anos de idade, e

galgou os degraus da liderança, só
fez na vida o que gosta, Até hoje,
Viajou pelo Brasil e pelo mundo,
foi deputado constituinte com

escassa presença, presidente doPT
e candidato a presidente em quatro
campanhas, Co.ntinua em

campanha, pouco pára no seu

gabinete no Palácio do Planalto,
E é o favorito para novo mandato
de quatro anos. Vida que segue,

. ' ..

,

'. .

•

Ignácio e Rejane Sâmara Souza de
Carvalho, diretores da Donner &
Prosper Consultoria em Gestão e

Negócios, mostrando a

importância do estudo de mercado
na prospecção de negócios;
Geovah Amarante, diretor do
BRDE, por sua vez, apresentou
detalhes da atuação da instituição
e das linhas de créditos disponíveis
para o setor produtivo. São alguns
exemplos de profissionais e

assuntos que passaram pela
plenária e contribuíram de ma

neira valiosa com conhecimento
e lições úteis para o empreende
dorismo. Participar das plenárias
é uma grande oportunidade de

ampliar as redes de relaciona-
, .

mentos em nossos negócios, o
chamado network, Numa cidade
como Jaraguá do Sul que, mesmo
sendo considerada de pequeno

porte conta com grandes empre
sários e investidores nacionais e

mundiais, é possível reunir estas

pessoas em defesa de uma idéia, de
um projeto, em prol do desenvol
vimento. Neste ponto podemos
questionar: em que lugar é possível

Jaime Richter, Presidente
interino da ACIJS -

. Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul

encontrar reunidas autoridades

municipais, prefeito, dirigentes,
diretores de empresas e institui-

. ções em um mesmo ambiente e

tendo estas pessoas acessíveis a

uma conversa e a troca de idéias?
N as reuniões da Associação

,

Comercial e Industrial. E sem

dúvida, uma valiosa oportunidade,
Umceleiro de discussões e de trocas
de informações, onde se definem
diretrizes que podem nortear o

crescimento e desenvolvimento
da cidade. As reuniões conjuntas
da Acijs e Apevi possibilitam esta

integração e um intercâmbio de
idéias. As Associações Comerciais
devem ser pautadas na organização.
de idéias, na junção de profissionais
e cidadãos com vontade de fazer a

diferença. Pessoas que possam,
através de uma política de relacio
namentos, angariar benefícios para
que' o desenvolvimento e a

implantação de projetos e ações
possamser, efetivamente, colocadas
em prática, com a junção do poder
publico e privado. Só assim,
poderemos contar com uma cidade
realmente voltada ao crescimento.

• CORREIO DO LEITOR

,

O CORREIO DO PO�! O

Salvem a constituição! Estudantes, o dever é nosso!

•

Segundo o Capítulo III da Constituição da

República Federativa do Brasil, em sua Seção I,
onde se trata sobre a Educação o Art, 205. Traz,
''A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparopara o

exercício da cidadania e sua qualíficação para o
trabalho", e nos demais artigos, parágrafos e

incisos que seguem sobre aEducaçãome deixam
extasiados com tão bela fórmula e promissora
desenvoltura descrita para o desenvolvimento
dos educandos e educadores no Brasil:

Nossa cartaMagna de 1988 e suas emendas
trazem em, suas linhas como caminho para

Educação'uma fórmula perfeita de direciona

mento, caso não fosse apenas belo corno a utopia
-,

de um poema melancólico dos sonhadores
boêmios, que muito nos deixaram para
analisarmos ou não nossa vida, A Educação é

utilizada como grande mote político na eterna

plataforma das palavras dos exímios entendidos
do assunto que rosnam diariamente a voracidade

por um cargo, "de muito sofrimento", para no

mínimo quatro anos, Com certeza grande parte
dos estudantes será lembrada nesse dia 11 de

,
.

agosto, pois nesse período ele como estudante é

considerado um grupo dos mais importantes na
ordem do dia para a politicagem, e com certeza,
o incentivo para a educação serve de alarde

eleitoral, mas, nem por isso podemos deixar nos

engabelar com o que é obrigação Constituciona
no Estado de Direito, Aos estudantes na maioria
das vezes é oferecida apenas uma peneira sob um

sol escaldante, onde a beleza poética de nossa

Carta Magna, é rasgada e jogada nas latrinas do
jogo político, onde democracia se confunde com

curral eleitoral, cujas pessoas se considerarrt sábias
em educação, e com arrogância de amebas
políticas, que deveriam ser excluídas de�itiva.
mente da vida pública e totalmente detetizad�
da esfera educacional, para assim se construir

junto a sociedade um verdadeiro projeto de
educação para o Estado brasileiro, pois a educação
formativa é o caminho para salvarmos a sociedej

.

do caos imoral que afeta nossos parlamentarel,
em todos os níveis, salvaguardando os grandes
parlamentares que fazem a diferença em SU:l!

condutas morais, éticas e de respeito á educaçâq
Cabe a todos os Estudantes terem a iniciativa

de fazer uma grande revolução na educação, a partj:
de outubro, usem o voto como seu cartãlvermelho aos mestres da carreira política, erga-a
contra o analfabetismo político e seus víciol,
gritem aos quatro cantos Chega de vocês! Nãf I

quero gasolina, não quero festa, não quero favor,
não quero mentiras. Vocês têm que respeitar-me!
Sou cidadão e se meu voto não for correspondido (

daqui quatro anos irei lhe demitir,
Parabéns a todos os estudantes!

Cláudio Olívio PioHo, Professor/Historiador. !
,
,
,

Previdência e os presidenciáveis
As pesquisas de intenção·de voto, antes do

início da campanhapolítica no rádio e na televisão,
,

apontam para uma polarização entre tucanos e

petistas, apesar do crescimento da candidaturap
solista (??? nem sei se pode ser dito assim), saudada
por opositores do atual governo, em razão de

possibilitar um segundo turno, o que, empesquisas
do primeiro semestre, era quase inimaginável.

Mesmo ainda restando mais de dois meses

parao sufrágio de outubro, período durante o qual
ocorrerá - em tese - o escancaramento dos

programas de governo ou plaraforrnas eleitorais e
onde os eventuais debates entre presidenciáveis
podem permitir o surgimento de algumas "saias
justas", em especial dirigidas à atual coligação
governante, tentamos vislumbrar o .que pode
acontecer com a previdência social no próximo
governo, seja este ou aquele, Pesquisando
rapidamente nas páginas eletrônicas dosprincipais
partidos oponentes (www.pt.org.br e

www.psdb.org.br), temos aindapoucas sinalizações
sobre eventuais projetos demudanças no sistema

de seguro social brasileiro. No atual governo,
inclusive, tem havido manifestações sistemáticas,
desde que assumiu o novo ministro da Fazenda,
de não haver necessidade de mais reformas na

previdência. Editorial de um importante jornal
diário do sul do País realça que "as duas reformas

previdenciárias já realizadas, uma no governo FH.,
outra no governo Lula, mostraram-se claramente
insuficientes". Prevê que "o ano de 2006 deve
fechar com um rombo nas contas da previdência
entre R$ 43 bilhões e R$ 45 bilhões. No ano

passado, já sob o impacto da segunda reforma
previdenciária, o déficit havia sido de R$ 38,6
bilhões" . Reforça ainda, espelhando pensamento
expressivo do empresariado brasileiro - e,

.
,

obviamente, dos principais financiadores de

campanha - que "são números impressionann ,�

pois sangram os cofres do Tesouro, inviabilizand C)
I,

volumosa como o seu rico
,

prontuário.Em nenhum
- momento, Lula deixou

I I
, transparecer o constrangimento

que embaraçava os candidatos do
PT a mandatos no Legíslativo. O
orador defendeu a prioridade do
Bolsa-Família como o carro-chefe

.

da campanha e rebateu a

,.
ranzinzice dos críticos da

·

'" .', . I
.

oposição. Foi enfático: "Como
· . <, •.. I." este que vos fala já passou fome,
; :>é '. sei que para aquele que toma café
..

....

de manhã, almoça e janta todo o

r·, dia, talvez o Bolsa-Família seja
., . ,

.

assistencialismo." Caprichou na

t
:

.promessa: "Se isso' for
assistencialismo, eu vou. fazer
frdú'Ítb assistencialismo, porque

. vou continuar cuidando do povo
. ,

pobre desse país." A memória de
Lula costuma embaraçá-lo no'

cipoal de contradições. Na
• •

comovente história da sua

I infância de menino pobre e na

i
,
,

-Os encontros realizados na
·

plenária da Acijs-Apevi reúnem
, semanalmente um seleto time de

especialistas e pessoas capacitadas
que discutem assuntos de cunho

empresarial. São verdadeiras aulas
gratuitas e abertas aopúblico sejam
eles estudantes, empresários,
diretores .. de empresas ou

empreendedores. São temas

'. variados, de muito interesse
· porque nos dão uma visão local,

·

regional, e até mesmo global,
sobre assuntos que de algummodo

i -estâo relacionadas ou com as

, nossas atividades empresariais ou.
que se refletem na comunidade.
Para citar alguns exemplos desta

importante diversidade, destaco as

presenças. de Luis Fernando
· Marcolla, diretor do Samae

(ServiçoAutônomoMunicipal de
, .

Agua e Esgoto), falando a respeito
da situação do abastecimento na

'região; Ou ainda Luiz Octavio
.

i Vilela de Andràde, diretor da
.'
Comercíalizadora de Energia

'. .... .

Elétrica (COMERC), que falou

; ,. li, sobre mercado livre de energia;
. :'�':t�::,�·: v, '�A" d' L' d' L AA 1"';';<'.. "Ó.» n ré uiz e ima, nge o

I ":',;L'
.

'. ,
.

.'

';"� '. ,;�".". :
..,.;, ...

'

investimentos" .
,

,

No "site" tucano, há uma entrevista coinu rr

de seus próceres, o ex-presidenteFHC, onde
. ;

:c
.

;

"APrevidência tem de passar por umanova refo
em março", Na página petista, foram divulgad cC

.

I
recentemente os nomes dos integrantes d 2f

comissões doprograma de governo, onde, no te' fBI
Previdência, são listados diversos integrantes, ent 31

elesHelmutSchwarzer, atual secretário rninisteri I
.

,lr
como formuladores de propostas,

Como se vê, pormais que seja um tema sensí

à grande parcela dos mais de 125 milhões
,

eleitores, há uma possibilidade muito concreta

surgirem propostas de alterações na previdénd IE

envolvendo principalmente dois de se .

subsistemas: o regime geral (dos trabalhador

celetistas) e o regime próprio (dos servidor 3

públicos), .,

Há ainda uma longa trilha até a data da elei
.

!oi

e, maior ainda, até a posse e apresentação o 1:

projetos,mas com certeza o debate sobre previdêni ,,1:

social abrangerá a intenção ou não de acabar co ITI

encargos sobre as folhas salariais, deslocando
financiamento para o faturamento líquido d e.

empresas. Estarão na pauta a universalidade
sistema público e seu papel de' instrumento
poupança nacional ou ainda a pura e simpl
transíormação da previdência num programa

' �f

rendamínima e a uniformização futura dos siste G!il

de previdência do setor público e privai t

ressaltando sempre a preservação dos direit C)

adquiridos, que nesta fase de palanques eleitor' !Gil
será o discurso dos candidatos.
Vilson Antonio Romero É jornalista, auditor fiscal do IN ,�;
diretor da Associação Riograndense de Imprens!' 1

delegado sindical do Sind�isp/RS.
. ,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, ,",onte Times New Roman 12 e podem ser enviados por
redação@jornalc_orreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251
Caixa Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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t 6ELSO MACHADO
1

, .. Presidente da

! �Câmara alega
I, ,qu,e suplentes
f preclsarn analisar
II, ;I(

�! �: JARAGU.\ 00 SUI,- - A posse
,

� «los suplentes José de Avila (PFL),
Ademar Winther (PSDB) e

Natália Petry (sem partido), nas
vagas de Carione Pavanello,
Dieter Janssen, e Afonso Piazera

; Neto, respectivamente-os dois

primeiros licenciados como

J candidatos a deputado estadual,
levou o presidente em exercício

cpaCâmara deVereadores, Jurandir
d ;JtAichels (PV) a não colocar e.m

votação o projeto de lei que cria a

I mGuardaCivilMunicipal na sessão
, 'Bordin�ria de ontem "à, noite.n .,

Bljv1ichels alegou que eles (os novos

r 2úvereadotes) precisam primeiro
II <Btomar conhecimento detalhado
, ,r,do projeto para depois votar.Além
I' �fisso, acrescentou, faltfm
'1 j,assinaturas de vereadores em
1 ,",

pareceres de comissões técnicas.

iv 15'

. ' .

:1' ,Si F
'

A ALORIANOPOLIS - ssem-
�, ·Jbléia Legislativa o Projeto de Lei
11 �U'

"nº 263/06, de origem governa
r 5'I

, mental, que autoriza a abertura de
,

crédito suplementar em favor da
, 101'
tfrocuradoria Geral do Estado,
Fundo do Plano de Saúde dos

TI
Servidores Públicos Estaduais e

o l'

Encargos Gerais do Estado, no

r:ralor superior ,1 R$ 47 milhões.

�Segundo a jusuficativa do gover-
,.

, bno, a proposta objetiva corrigir

I a��rro cometido pela Assembléia
P, Ilegislativa na redação final do
I J

ooprojeto de lei do Orçamento,",1

ld 'LAnual de 200(1 que não incluiu a

. ai_emenda supra artidária destina-
1t )

r
' iPirda a suplementar subvenção social

ao Corpo de Bombeiros Voluntá

� ,e;rios no valor de R$ 2,5 milhões

•

,
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�EGURANÇA: PROJETO CONTINUA NA GAVETA
-

•

•

•

•

-

CESAR JUNKES
Há quem projete investimentos

inicias da ordem de R$ 790 mill
ano. A proposta tem encontrado
resistências em setores da

comunidade, como a CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas),
Acijs (Associação Comercial e

Industrial), Ujam (União [aragua
ense de Moradores) e no conselho
que debate as prioridades da cornu
nidade criado há pouco mais de
doismeses. Como prover seguran
ça é função do Estado, o principal
questionamento se dá quanto a

garantia de recursos através da
secretaria estadual de Segurança
Pública e Cidadania a partir do
ano que vem. Num primeiro

Câmara tem prazo até dia 19 pata votar o projeto �

momento, a corporaçao, com

previsão de estar nas ruas já no

primeiro. semestre de 2007, terá
contingente de 40 homens

,

contratados pela CLT (Consoli-
dação das Leis do Trabalho)
através de concurso público, cujo
edital ainda não foi lançado. O
salário inicial será de R$ 900,00.
Os recursos humanos previstos no
projeto incluem, ainda, outros três
cargos de confiança.

o prazo para votação expira
próximo dia 19. Ademir Sanches

Neves, titular da Diretoria de

Segurança e Cidadania,.a qual a
Guarda estará subordinada,
acredita na liberação de verbas
federais para a manutenção da

corporação. Entretanto, não há,
ainda Ulna definição quanto ao

custo mensal da instituição que o

prefeito Moacir Bertoldi (PL)

pretende criar e que terá, como
tarefa básica, proteger o

patrimônio público, além de,
possivelmente, monitorar as áreas
de estacionamento' rotativo,
sistema que está sendo reestudado

para reativação.A conhecida área
azul foi extinta no penúltimo ano

da gestão do ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB), por irregula
ridades na renovação de contrato.

•

em encargos gerais do Estado. Para
a alteração serão utilizados os

recursos provenientes da anula

ção parcial de dotação orçamen
tária consignada aos programas de
trabalho de organizações e

entidades. da administração
pública estadual. 'Parlamentares
contrários ao projeto frisaram que
a Lei na 13.672/06, que aprovou o
orçamento deste ano, proíbe
transferir dotação orçamentária de
pessoal. Os outros dois projetos
aprovados pela Comissão
trataram de aquisição de imóveis
em São José e Florianó-polis, para
a construção de uma escola e da
sede da Fecam (Federação

. Ca tarinense dos Municípios),
respectivamente. Um dos quatro

" _,',\
<"AWtiJ.iiifj

Vilson "Dentinho" Vieira e Dionei da Silva

projetos aprovados pelaComissão (Companhia de, DeseJvolvi-
,de Finanças da Assembléia mento de Santa Catarina, do

Legislativa na quarta-feira trata da grupo Besc), que é de 7%, através
alteração da Lei na 11.348/00, que das loterias estaduais, deverão ser

dispõe sobre o serviço de loterias e repassados às entidades esportivas
jogos de diversões eletrônicas. O que atuam na promoção de

projeto prevê que 20% do total de modalidades para-olímpicas.
valores recolhidos pela Codesc (RoseMary paz Padilha)

,

TRE troca urnas eletrônicas que serão' usadas em outubro
FLORIANÓPOLIS- o Tribunal

'Regional Eleitoral de Santa
Catarina recebeu ontem o 11 °

lote de urnas eletrônicas que
serão, usadas nas eleições de
outubro. O lote tem 900 urnas

que agora serão testadas e

homologadas. O lote faz parte
da substituição das 16.092 urnas
modelo 2006, que já serão

usadas nas eleições de outubro

próximo. Santa Catarina é um

dos três estados que terão a

substituição de 100% das umas. Os
outros estados são Rondônia
(3.776 umas) e Mato Grosso do
Sul (5.532 umas). No Estado, as

novas umas serão recebidas eln 18

recursos-mais atualizados, ela está
preparada para I

realizar a

identificação biométrica do
eleitor, por meio da impressão
digital, recurso que ainda não será
ativado para estas eleições, mas
que deve ser implantado
futuramente. Segundo a Secretaria
de Informática e Eleições do TER

envolvendo elevado contingente
de servidores 110 recebimento e

aceite (teste) das urnas.

Paralelamente está acontecendo

oremanejamentode 15.428 umas
substituídas (modelos 98, 2000,.
2002 e 2004) que estão sendo
enviadas para 17 destinos, entre
eles, outros Tribunais Regionais
Eleitorais e o próprio Tribunal

Superior Eleitoral.

-

lotes, operação que já se encontra

em andamento desde o dia 7 de

julho. A principal novidade na

uma é que, além de contar com

ca tarinense,
complexa

� ,

a operaçao e

e trabalhosa,

••

•

J

•
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•
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• MOSAICO

Não tem, não?
•

,
, ,

•

, '

•

Cabeças premiadas com salários polpudos e lotadas no andar
superior da prefeitura de Jaraguá do Sul insistem em cízerque.:
lá dentro, não há discriminação quanto a simpatias por outro
partido pelítico que não seja o PL, agora abraçado ao PT: Entáo,
que alguém responda a razão do confinamento de servidores

.

efetivos em suas secretarias de origem ou em outras, aos quais
não é dada nenhuma tarefa que não seja a de ficar olhando para
as paredes o dia inteiro. Se não é por isso, o motivo, 'então, 'se1riá
pelo descumprimento de ordens ou por compórtarhetitó
inadequado na condição de servidores públicos. O que
mereceria inqué.rito administrative, coisa que não ocorreu até
agora em nenhum dos casos. ' , ,

.

,

. ( ..

, . _, ,

Farmácia 1
Secretário da Saúde Sérgio
Ferrazza, bate na mesma tecla,
unificando o discurso: a prefeITura
dispensou os R$ 50 mil do

, Ministério da Saúde e mais R$ 1 O
mil/mês ao longo de doze meses

para implantar e custear a
Farmácia Popular no primeiro
ano de vida, porque se tomaria
deficITária em futuro próximo.

Farmácia 2
"Calculando despesas com

salários de nove funcionários,
dois deles farmacêuticos com

formação, mais água, luz,
telefone e, possivelmente aluguel,
entre outras coisas, a conta

•

chegaria a R$13 miVmês.
Perguntar não ofende: então, qual

, foi o energúmeno cue inscreveu a

pretetura neste programa sem

procurar saber antes sobre o

custo/benefício?

Farmácia 3
Ferrazza tem razão quando nega

'

ser proprietário de farmácia, o

que teria, conforme a boataria que,
se espalhou na cidade,' ,

influenciado. De fato, não é. Mas
é dono de prédio na esquina das
ruas Marechal Deodoro e

Waldemiro Mazurechen, acesso
ao Hosptal São José, herança de
família, alugado e onde funciona
uma farmácia comercial.

Na mesma
Há quatro meses ou mais a

prefeitura anunciou a

terceirização da guarda de
veículos apreendidos pela PM e

abandonados pelos proprietários,
'

incluindo possíveis leilões. Até

agora, apenas removeram os

veículos que estavam na área da
arena multiusa para terreno

próximo, porque iam inaugurar a
obra dia 25 de julho. O entulho

apenas mudou de lugar.

Promessa
Aliás, no Plano 22, que reúne
promessas de campanha do

'

preteiío Bertoldi, consta no ITem
13, que trata de esporte e lazer, a
construção de uma arena com·

capacidade para 10 mil pessoas. ,

Com duas mil a menos, a obra,
•

até recentemente, não tinha um

tostão do município, nem no

projeto, que foi doado.
,

" !

Universidade'
,

.
,.

�I

, ,
" '. ."

Afinal, sai ou não sai em agosto
os cursos interiorizado� da UFSC

'

em Jaraguá do Súl? A 'ériança:; .'

.

antes com uma pá de 'pais', agora
só tem urn que ainda acrédâa ; .

Nada mais natural que políticos
aproveltadores e sem nenhum
mérito no projeto, a não ser o de

.

•• •

papaqaiar via assessonas, açora-
se afastem. Se a vaca for ,pro "

brejo, que vá sozinha!

No. alvo ;'

, '�Orçamento do Estado inclui recursos para os bombeiros

Frase de propaganda institucional
.do Trioumal Sup.eri0[ EleITorai'jsob.r:e
as eleições de outubro. resume o '

comportamento que o eleITor dE\ve "

. ter nas umas para, depois, não,
ficar reclamando na esquina de,
candidatos que forem eleITOS:

,"

"Você ouve, você escUta?": IE é
, '.

preciso dizer mais?' ",
" I,;

- . "'� '" ..... -� _.. ,...

Colaterais
Na disputa eleitoral tipo "feira
livre:', entre abobrinhas e chuchl/,

, ,

Heloísa Helena (PsotJ, aeclârpu�
se a pimentinha. A pimenta éi um
condimento picante; rica em,' ,",
vITamina A, B1, B2 e'C, aiém de'!

, propriedades analgésicas e

energéticas. Estimula a produção,
no cérebro, da endorfina, que dá a

sensação de bem-estar.Mas pode
causar gastrite, pressão atta e; " j

úlcera. " ."

Pobres, é?
"

'i, '

I" '-'

.' , !

"Lula é riquinho demais para: ser
candidato dos pobres", avalia "

Geraldo Alckmin. Ou .Geraldo" que
• • •

, encara o pnmero nome, mais

popular, justamente para se
, ,

,t . I

aproximar mais dos eleITores' ,

,
, '.' . f

menos afortunados. As
.

'.'

campanhas de ambos' serão 'as
mais caras das eleições, com teto
acima dos R$ 80 milhões: Uma)
coisa é está clara: dos dois,' "

pobrezinho ninguém é. .
,

'

I

'

,-;
'I • •

Bem podre' "

.

, ;

"E um falando dos podres'db outro

e, podre com podre, dá 'p,odre":
"

disse Dom Antônio Celso de
'

Queirós, vice-presidente da ,

CNBB, sobre a disputa Lula (PT) x
Geraldo Alckmin (PSDB). Podre, é
algo deteriorado, fétido, em

'

decomposição, contanmado,
corrupto. E a disputa está só..

'

começando ... Se Deus é
brasileiro, que nos ajude! ..

•

-, "

· .. '

. '

· ','
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IJ POUCAS & BOAS

Na mira
Deputado Adelor Vieira (PMDB) está na lista dos denunciados
pela CPI dos Sanguessugas, que vai recomendar a abertura de

I r processo de cassação contra o peemedebista e outros 71
( parlamentares. Os deputados e senadores são acusados deterem

I

: recebido dinheiro em troca de apresentar emendas ao Orçamento
da União para a compra de ambulâncias. Os recursos eram

desviados quando liberados para as prefeituras. A lista com os

nomes sobre os quais a comissão encontrou provas de

participação no esquema foi divulgada ontem com a
, apresentação do relatório parcial da comissão. Os nomes serão

•

, encaminhados para os Conselhos de Etica da Câmara e do

Senado, que podem abrir processos de cassação de mandato.
-

Em defesa 1 Semlnáric
Os gabinetes dos deputados
petistas Dionei Walter da Silva e

Paulo Eccel e da senadora Ideli
Salvatli (PT) promovem hoje,
Dia do Estudante, um debate .

sobre os grandes projetos do

governo Lula na área da

educação. O Programa
,

Universidade Para Todos, a

Interiorização do Ensino
Superior .e o Ensino Técnico
Profissionalizante são os

assuntos do debate, que vai das
9 às 12 horas, no plenário da
Assembléia Legislativa, em

Florianóoolis .

•

A aprovação pelos
I

vereadores do projeto do
, Executivo para devolução de
. R$ 50 mil ao Ministério da

Saúde para implantação do
,

programa Farmácia Popular
gerou manifestação do
candidato a deputado
federal, Sebastião Camargo
(PT), "A manutenção por um
ano oferecida pelo governo
federal é uma iniciativa

•

"

louvável. Se houver
necessidade de mais

_ ,
1.- "

recursos para mantê-Ia

f'. depois de um ano, este será
nosso desafio. O que não

l'

l podemos é devolver

" dinheiro que vai possibilitar
� a aquisição de
[J

medicamentos a um custo
,

,

de 90% mais barato a toda a

população" .

-

,

Coordenador
Vice-presidente da Câmara, o

vereador Valmor Pianezzer

(PFL) é coordenador em
Schroeder da campanha a

deputado estadual do também
vereador Carione Pavanello

(PFL). Segundo Pianezzer, o
diretório, com cerca de 300
filiados, também está fechado <'

com o deputado estadual José
Carlos Vieira, do PFL de
Joinville, que concorre à
Câmara Federal. O vereador
também mandou recado aos

.tucanos: "Se o PSDB de
Schroeder apoiar o Cacá, nos
também vamos dar apoio para
reeleição de Paulo Bauer".

I
i
, Em defesa 2

As declarações de Camargo
fazem contraponto às do
secretário de Saúde, Sérgio
Ferrazza, que justificou a

não adesão ao programa
por conta dos"altos custos"
para manutenção, incluindo
se aí aluguel de sala e

serviço de contabilidade, E,
também, porque todos os

medicamentos oferecidos
pelo programa já são

disponibitizados de graça na

farmácia do SUS, "No
entanto, esses
medicamentos nunca têm
nas farmácias municipais, e

quando tem são apenas
para pessoas carentes. Se
fosse implantada' a
Farmácia Popular, todos
poderiam comprar
medicamentos super
baratos", '

Projeto de um novo cemitério

para Guaramirim parece ter
sido deixado de lado pela
administração municipal. Pelo

"

menos este ano. Os recursos

(R$ 42 mil) que estavam

previstos no orçamento foram

remanejados para a compra de
um veículo para a Secretana de
Agricultura. O projeto foi

aprovado pelos vereadores em

segundo turno na terça-feira.

•

oiS

2C
I

),u

Em 2007? I

•

Dica'
Ao eleitor esquecido, é

sempre bom passar o olho
. nos planos de governo das

coligações vitoriosas nas

eleições municipais de
2004. Lá constam,
documentadas, as.

, promessas de campanha
dos prefeitos, Numa rápida
análise, não vai ser difícil

I

perceber que, quase na

metade dos mandatos,
pouco ou menos que isso foi

,

de fato executado.

i
"
o

,

,

Decidido
Prefeito Moacir Bertoldi (PL)
deu carta branca para os

,

funcionários de cargos de

confiança na prefeitura para
apoiar o candidato a deputado
estadual Carione Pavanello ,

(PFL). Preteriu a candidatura do
deputado petista Dionei da Silva
à reeleição, ainda que o

candidato a governador do PT,
José Fritsch, tenha a vice

prefeita Rosemeire Vasel (PL)
na sua chapa.

•

)

,

•

6
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ESPAÇOCASA
Novidades em móveis, produtos de decoração,
eletroeletrônicos, material para construção,
acabamentos, iluminação, equipamentos de
informática e outros itens que vão fazer sucesso.

, CORRENDO O ESTADO: PEFELISTA INAUGUROU COMITÊ ANUNCIANDO APOIO EM 90 MUNICíPIOS

•

CAROLINA TOMASELLI

� Candidato promete
sair em defesa do

esporte, saúde e aula
em turno integral

)ARAGuÁ I

DO SUL .; Na

inauguração do seu comitê de

campanha, quarta-feira à noite, o
candidato a deputado estadual,
vereadorCarione Pavanello (PFL),

, , .

apresentou as propostas que Ira

defender na Assembléia. São seis,
em alusão ao númerodo candidato

,

- 25666 -, o mesmo pelo qual
concorreu a vereador nas eleições
municipais de 2000 e 2004, quando
eleito para o segundo e terceiro

,
mandate no Legislative de Jaraguá
do SuI.

A proposta número um cita o

esporte como meio de inclusão

social, área em que o vereador se I

destaca 11a condição de diretor de
futebol da Associação dos Amigos
do Esporte Amador de Jaraguá do
Sul, que coordena os trabalhos da

equipe de futsal e do atletismo da
•

Malwee. Cacá também prega a

saúde coma facilitação dos exames
de média e alta complexidade e

revitalização dos hospitais. "Eu
COIUO político, fico envergonhado
da nossa saúde em [araguá do Sul.

•

• I

COIU serviços prestados e que já
conseguiu projeção inclusive
fora de Jaraguá do Sul", disse o

deputado, dando a "receita" para
que o pefelista seja vitorioso em

sua primeira empreitada à

Assembléia. "N a eleição para

deputado estadual a infantaria é

muito importante.
E a infantaria nada mais é do

que bater perna, gastar a sola do
sapato", ensinou. Além de Cacá,
Bauer informou que faz
dobradinha' COIU outros nove

candidatos a deputado estadual
,

I

de várias regiões do Estado.
"Tenho recebido apoios muito

consistentes na região da
Amvali e também na região de

Joinville, além de ser candidato
único do PSDB em municípios
importantes como São Bento do
Sul, Mafra, Canoinhas, Ibirama,
Ituporanga, Taió, Timbó e

Blumenau", disse, ressaltando
que, em Jaraguá do Sul, há UIU

acordo entre PFL e PSDB de

Jaraguá do Sul para apoiomútuo

•

I,

J
CESAR JUNKES

-

estadualizada, com condições d
fazer uma boa disputa", cornentá

O presidente doPFL de Jaragfu I

do Sul e coordenador da campam
de Cacá, Valdir Bordin, inforn« I.

que o candidato tem contatos err J

mais de 90municípios catarinerse .,

"que vão nos dar condições di t;

conseguir elltre dez e 12 mil von r:
,

fora da região". E que, em Jaragila .1

foram escolhidas lideranças di ó

bairros que pedirão votos I I,

pefelista de casa em casa, co Jl
, j
material de campanha a pu oe

Além do apoio de todos � •

diretórios do PFL da microrre o., ,(

o PSDB de Jaraguá também es i,
fechado com o pefelista, até porq 'II

os tucanos do município não tê i,

candidato a deputado estadual ')

pefelista reclamou da falta de ", estão colig�dos na eleição p�r Ii:
representação de Jaraguá do Sul govemadoncomchapaencabeçs lit

junto ao governo estadual. "Há 12 por Luiz Henrique (PMDB).
anos não ternos um secretário de Estiverampresentes no connt' ,:,
Estado, nem em cargos 110 segundo localizado na Rua Leopold ri

•

ou terceiro escalão", lembrou, Manhke,76,nocentro,odeputa If
voltando a afirmar não está federal Paulo Bauer (PSDB), at x

concorrendo a deputado para prefeito lrineu Pasold (PSDB), I'
pavimentar uma eventual coordenador regional do PF�
candidatura a prefeito nas eleições Alcides Pavanello, o vereador tJl

o

municipais de 2008. "Venho SchroedervalmorPianezzer (PFf ,e
, plantando há mais de cinco anos o presidente do PSDB de [ara o :L

para colher agora", disse Cacá, do Sul, Eugênio Garcia, além] l
confiante que atingirá a meta de integrantes da diretoria e atletas" iWb
30 mil votos. "Temos uma Malwee, incluindo o carnisal j

I campanha bem organizada, Falcão, que falou em nome U r

equipe. I

• J I
• 1

No terceiro mandato de vereador, Cacá concorre pela primeira vez a deputado

, ,

Temos que lutar por isso",
comentou,

O candidato promete, ainda,
trabalhar pela isenção de imposto
para a cesta básica, casa própria para
famílias de baixa renda e educação
com turno integral para alunos do
ensino fundamental (antigo
primeiro grau) e cursos

profissionalizantes para o ensino

médio (segundo grau). Formas de
incentivo ao primeiro emprego e

recolocação do desempregado
também aparecem entre as

propostas. Durante o discurso de

lançamento da sua candidatura, o

Paulo Bauer sai em defesa da candidatura de Luiz Henrique
"Houve governos do PMDB

não bem sucedidos. Desta vez, é

preciso dizer que Luiz Henrique
não atrasou salários, não esteve I

envolvido em escândalos e

muitas obras foram realizadas".
A declaração é do deputado
federal Paulo Bauer (PSDB),
candidato à reeleição, 11a

contramão de sua postura antes

de confirmada a tríplice aliança
entre PMDB, PSDB e PFL para
reeleição de Luiz Henrique. E,

-

antes disso, quando vice-

governador de Esperidião Amin
(PP), à época filiado. ao PFL,
eleito em 1998 em chapa
concorrente com o PMDB.

Bauer participou do

lançamento da candidatura e do
comitê de campanha de Carione
Pavanello (PFL) à Assembléia,
na quarta-feira à noite. O tucano

não poupou elogios ao pefelista
que, segundo ele, cresceu 70/0 nas

pesquisas de intenção de votos
•

desde maio. "E um político
aguerrido, um homem corajoso,

�, .. ".

_'_'_"N,_,,,,'
,-.-: ,

Bauer. "Nossa coligação no Estado avaliza este tipo de apoio"

à ele e Cacá, "respeitando-se
eventuais preferências pessoais,
mas que são muito poucas pelo
que estou vendo". "Não tendo
candidato do PSDB a deputado
estadual, é natural que eu

pudesse fazer parceria com

candidatos de partidos que

compõem a coligação",
argumentou, procurando, ainda,
amenizar 08 motivos que o

levaram a deixar o PFL, no ano

� I

passado, por conta a s\
desentendimentos co ;'�
membros da cúpula estadual a ,[
sigla. "Foi o PFL que concede
o mandato que exerço hoj

,

Não houve ato a . i
I

distanciamento com as baSI 1
do PFL, por isso me empenh �
paraqueoPSDBde]araguáa ,1
Sul trabalhe a favor da iu '�

, ,�
candidatura (de Cacá) !

,

concluiu o deputado. L
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liÇÃO: INTERESSADOS APRENDEM A TOMAR DECISÕES EM SITUAÇÕES DE RISCO,
I

•

•

I

J DAIANE ZAGHELINI

t "�;� Uma das propostas é a criação de empresas
� ,;!iemporárias pelos participantes do curso
� BfJ PIERD RAGAZZI DE FREITAS

.,..

el: , c�,
� ,dí·
di "li

• •
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CONCÓRDIA CNR/ADI - A

�,I )'iuinocultura é uma das principais
1,1 jativídades que alavanca a

: U [economia do Estado de Santa'
I Catarina, mas devido ao alto

crescimento e concentração da

produção, vem gerando um

lUI 11 agravante relacionado a poluição
,

ambiental por dejetos de suínos. E '

neste sentido que a Associação
Catarinense de Criadores de

Suínos, ACCS, junto a outras

,�ntidades, órgãos ambientais

''Públicos e privados, vembuscando
,

; alternativas e novas tecnologias a

. fim de manter a atividade
, ,

,

predominante e com ampla
preservação do Meio Ambiente:

Uma destas alternativas é o

:Projeto da' ACCS de
,

"

Sustentabilidade, PAS, que propõe
�

,

aos suinocultores catarinenses a

possibilidade de vendas de
Créditos de Carbono e adesão ao

'

d "�rotocolo de Kioto. Em apoio a

este e outros projeto que a ACCS
tem alavancado em benefício dos
suinocultores de Santa Catarina,
diversas pessoas e órgãos públicos

, e privados se envolveram. Em
reconhecimento a este incentivo

a suinocultura de nosso Estado, é
que a Associação Catarinense de
Criadores de Suínos, presta
homenagens a estas pessoas, que

sempre foram e continuam sendo,
um alicerce e um ponto de apoio
para a atividade. Neste sentido, a
ACCS fez homenagem ontem

(10)\ ao Secretário de
Desenvolvimento Regional, Idair ,

Piccinin, que como suinocultor,
esteve envolvido com as questões
da suinocultura, principalmente
pelas causas da ACCS.

Emocionado, Piccinin lembrou
• •

que Junto aos seus pais, que
. , .

, estavam presentes na cenmonla,

sempre, trabalhou na

suinocultura, "naquele tempo não
___ ' . --.1 _

,

PAI E A ORIGEM DE TUDO.
•

I

•

,

25 participantes, o workshop
"Empretec" consiste em oito

horas diárias de treinamento

no Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul) e é realizado

,

anualmente no município,
formando uma turma por ano.

Durante um período de
nove dias (o curso começou no

último sábado, 5, e se estende
até domingo), os participantes
debatem planos de negócios e

formam rede de contatos para,
ao final, criar uma empresa que
existirá somente durante o

curso. De acordo com o

instrutor do Empretec,
Luciano Rossi Pinheiro, o

treinamento permite que os

interessados identifiquem
, oportunidades de negócios e

aprendam a tomar decisões em

situações de risco.

Na visão dos participantes
Marcelo Noronha, gerente
comercial, e Vandoir Royer,
empresário, o "Empretec" é um
curso dinâmico, que possibilita

tinha pá .de metal para limpar as

baias, era demadeiramesmo e por
conta deste trabalho, rive tétano

por duas vezes, mas sempre
•

consegui superar estas

dificuldades", destacou.
Outro homenageado foi o

Presidente da Fapesc, Wladimir

Piacentini, órgão Estadual, que
está financiando diversos projetos
em benefício do Meio Ambiente,

,

viabilizando que o suinocultor
continue na atividade sem poluir.
Piacentini reforçou que todas as

ações que a Fapesc se envolveu em
benefício da suinocultura, foram
PQr esforço do ex-governador Luis
Henrique da Silveira. Encerrando
as homenagens, o presidente da

ACCS, Wolmir de Souza, fez o

agradecimento em nome dos
suinocultores ao ex-governador
Luis Henrique da Silveira, pelos
relevantes serviços prestados a

suinocultura catarinense. Luis

•

i R$ llloo
'

•

refletir sobre os diversos

comportamentos e atitudes do
mundo empresarial. Eles

,
•

erraram uma empresa

temporária ''Aliança Promoção
e Marketing", cujo objetivo é

arrecadar recursos para

instituições filantrópicas. "A
meta é arrecadar R$ 5 mil junto
às empresas da região para
repassar a metade desse valor

para a AADAV (Associação
Assistencial dos Deficientes
Físicos e Visuais)", .explicou
Noronha. Ele comentou que a

idéia era criar um projeto que
envolvesse a comunidade e que
fosse altamente desafiador, já
que a dupla teria que contratar

serviços de outras empresas

(call center, mota-boy e outras)
e arrecadar recursos para a

,

instituição dentro de pouco

tempo.
Mais informações sobre o

workshop podem ser obtidas
com o Sebrae de Jaraguá do Sul,
pelo telefone (47) 3371-7843.

•

Henrique lembrou de todos os

esforços, que junto ao presidente
.da ACCS, Wolmir de Souza, fez

,

na Rússia para que aquele país
voltasse a comprar carne suína de

SC, bem como butras ações em

benefício dos suinocultores cata
rinenses. Os três homenageados
agradeceram e se compro
meteram em continuar,

trabalhando em benefício dos
suinocultores, mas todos

reforçaram que os grandes
homenageados são os

suinocultores do Estado que

sempre estão na ativa, e mesmo

com dificuldades não

desanimam.
,

O presidente da ACCS,
Wolmir de Souza, destacou a

importância destas pessoas em

todos os trabalho que a ACCS
vem desenvolvendo que junto
aos suinocultores de SC, são

batalhadores pela causa.

I

PAVILHÃO DAS,ETNIAS
Diversas atrações reunindo dança, artesanato,

história e muita comida típica.

• CORREIO ECONÔMICO
•

,
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'
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'�[ /;;Partícipántes do evento discutem plano de negócios qUe-S�'des;��olv/dO
a IiUJ

•

]ARAGUÁ DO SUI:. Itapocu) está possibilitando
lit' :,jParceria entre o Sebrae que empresários e profissionais
ld JL(Serviço de Apoio às Micro e que desejam seguir a carreira

a JbPequenas Empresas) e a Apevi empreendedora melhorem seu
,

,e x:(Associação das Micro e desempenho pessoal e

,), ,I Pequenas Empresas do Vale do profissional. Com um total de
'F�rr

'

,

1

r L
"

�,�(,Suinocultores homenageiam colaboradores
I 'I r-,

E RECEBER O BOTICÁRIO É A ORIGEM' DE MUITO.Ç ElOGIO.Ç, BEIJOS E ABRAÇOS.

R$ 8Q90
Galbe des. colônllil 100mI

Uornini des. colônia 100rnl Glillbe desocloranfe spray 95rn I

VOCÊ PODE SER O QUE QUISER
Uornini desodoran+a spray 95rnl O Bo+iaãtio sabone+a (>erfurniôdo 1259

" i " o

,

O Botiaãrio sabone+a �erfurnado 1259 Boné

��I 11 FELIZ DIA DO� PAIS.
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Eficiência premiada
As unidades de Acionamentos e Automação foram contemplacasi
com o prêmio de "Eficiência de Entrega" da Atlas Copco, um dos i
maiores clientes do Grupo WEG e líder no segmento dei
Compressores. O prêmio é concedido aos principais fornecedores i
quando atingem uma eficiência maior que 93%, AWEG Acionamentos j
obteve 97% de eficiência, refer.ente ao segundo semestre de 2005, :
com o fornecimento de Chaves de Partida em placas e painéis. Ai
empresa possui um setor específiCO para o desenvolvimento e:

,

fabricação das Chaves para ater.der todos os clientes do ramo de:
Montagem de Máquinas e Equipamentos, já que este mercado é�

,

altamente exigente na eficiência e qualidade de entrega, A WEG:
Automação, com o percentual de 93%,·também foi premiada. Assim!
como a WEG Acionamentos, está com uma linha de montagem:
específica para atender o mercado de grandes fabricantes que:
consomem painéis com inversores de freqüência. "Foi um grande;
desafio conseguir. este índice de entrega, já que os painéis sao:
engenheirados e com características baseadas no modelo Europeu,
fornecida pela matriz da Atlas Copco na Bélgica. Estamos:
desenvolvendo novas linhas de painéis com inversores de freqüência;
para a Atlas e esperamos novamente conseguir o prêmio no ano de

2006", destacou o chefe de vendas Marcelo Palavani.

•

SCGás e Petrobras 'Novo cartão
,

O Santander Banespa lançou un'!
novo cartão de crédito cuja taxa:

,

de juros será a metade da média
,

'

do mercado. O Santander Light
Intemacional terá juro d,e 5,5% ao
mês (ante 11,9% da média do :

,

mercado) e o dobro de sua renda
como limite de crédão.O objetivp
do banco é conseguir vender 500,
mil cartões Light até o fim deste
ano, o que significa terminar 2006
com 3 milhões de cartões. Para

,

2007, a meta é atingir 4 milhões
,

de plásticos, Para ter o produto"
cuja anuidade será de R$ 84, o :

,

consumidor - cliente ou não do
Santander - apenas precisa ter:
uma renda mínima de R$
700detentor do Light poderá usá
lo para quitar a fatura de' osros '

,

cartões de crédito e ainda ter 40
dias para pagar. A taxa de 5,5% ao

mês é para todas as modalidades
de financiamento: crédito rotativo,
parcelamento das faturas e !
saques à vista e parcelado. O

,

produto é oferecido desde ontem
,

com as bandeiras Visa e

Mastercard,

•

A Diretoria da SCGAS está

preparando uma reunião com o

segmento gás' e energia da
Petrobrás. Na oportunidade a

Petrobras deverá apresentar, para
,

ampla análise e debate, o Plano de

Negócios para 2007-2011, como
parte de seu plano estratégico
2015. O encontro contará com a

participação dos Diretores e

representantes dos Conselhos
,

Fiscal e de Administração da
•

SCGAS, clientes da Companhia,
Governo do Estado, Federação das
Indústrias do Estado de Santa
Catarina e demais órgãos ligados
direta ou indiretamente ao Gás .

Natural. Com isso, a SCGÁS quer
possbütar a todos os segmentos
tomarem conhecimento dos
cenários atual e futuro do gás e

poderem contribuir para futuros

projetos e decisões da
distribuidora catarinense e na

elaboração do Plano Estratégico da
SCGÁS.
Nos próximos dias a Companhia
divulgará a data de realização do
evento e respectiva programação.

"

• INDICADORES ECONOMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA EURD

COMERCIAL 2,158
'

2,160 It COMPRA VENOA

PARALELO 2,280 2,390 " 2,766 2,768
PESO (Argentina)

TURISMO 2,093 2,260 It
I 0,703 0,704

f

.SOLSASDEVALORES ;,:, ',�::'i':"::

PONTOS
' OSCILAÇÃO

" BOVESPA 37,353 0,27%
" DOW JONES (N. York) 11.124 044%

It MERVAL (B. Aires) 1,632 -003%

• NIKKEI (Tokio) 16.951 1,390/0

0,746

R$894,85

•

,

,
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, Incêndios

OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Os Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul atenderam duas
. ocorrências de incêndio em vegetação na tarde dessa quarta
: feira. Na Rua Adão Noroschny, Bairro Vila Lenzi, às 15h40min,
, .

J

foram necessários' 2.500 litros de água para conter as chamas.
( Ás 18h28min, em um incêndio na Rua Franciscó Hmschka,
I Bairro Tifi Martins, três bombeiros utilizaram 500 litros de água
para acabar com o fogo.

I
i

I_, Acidente
Uma motociclista de 35
anos ficou ferida após bater
contra um carro na Rua
João Planincheck, Bairro
Nova Brasília. O acidente
aconteceu por volta das
17h de quarta. Ela foi
atendida pelos Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do

.

Sul, e levada ao Hospital
com ferimentos nos dois

braços.

Flagrante
O funcionário do

Supermercado Angeloni,
R.A.J. de 22 anos, foi preso
nessa quarta-feira por furtar
um aparelho de MP3 player e

mais um CO Drive do
estabelecimento. O circuito
de câmeras de segurança
flagrou quando o rapaz furtou
o produto. Em depoimento na

Delegacia, R.A.J. confessou
também ter furtado no dia
03/08 uma cãmera digital
marca Olympus, modelo FE
150.

· Colisão
,

Acidente entre duas motos
na manha de quarta-feira
deixou um jovem de 25'
anos ferido. A colisão
aconteceu na Rua Exp.
Antônio Carlos Ferreira,
Bairro Centro. Ele foi levado
ao Hospital São José com

um ferimento no pé direito
e dores locais.

Apreensão
Dois homens foram levados
a Delegacia por porte de

droga, às 21 h de quarta
feira. As apreensões foram
realizadas na Praça Ângelo
Piazera. O Sr.' R.S. foi detido
com uma bucha de maconha
e o Sr. A.G.P com três
buchas de maconha.

•

Arrombamento
Arrombaram o veículo VW/

. Parati, placas MBL-1077, que
estava na Rua Isidoro Pedri,
em frente ao SENAI. E furta-

,•

ram um aparelho de OVO
marca Booster, danificando o

,

painel e a ignição do carro. O
furto aconteceu às 20h de

quarta-feira.

Pegou fogo
A Olaria do-Winter,
localizada próxima à Igreja
Santo Estevão na Estrada
Garibaldi, pegou fogo na

.

madrugada de ontem. Dois
bombeiros foram
solicitados para acabar
com o foco de incêndio, e

utilizaram 8.000 litros de

água. Não houve registro
de vítima.

I

I
,_

,

•

o 1'1 f
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CINEMA De sexta 11/8 à quinta 17/8

CINE SHOPPING BREITHAUPT
JARAGUÁ DO SUL - RUA EMíliO C. JOURDAN
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NQ BOLSO: PRAZO PARA ABATIMENTO DE 93% DO IMPOSTO É ATÉ O DIA 20'

O

ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC

Espaço de vivência de jogos, brinquedos e

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

Itapocú. Diversão e cultura para toda a familla:

DAIANE ZANGHELINI

.... PM vai intensificar

fiscalização em

veículos que tiverem
acessório instalado

}ARAGUÁ DO SUL - O
comando do 14° Batalhão da
Polícia Militar de Jaraguá do Sul
convidou a imprensa uma

entrevista coletiva, a fim de
esclarecer assuntos

.v

relacionados ao trânsito. Um
dos principais temas abordados
foi a Resolução 197 do Contran
(Conselho Nacional de

•

Trânsito) publicada no dia 31
de julho, que trata sobre o uso

do engate para reboque.
Pelas novas regras, os

proprietários de veículos que já
.

tenham o equipamento
instalado terão um prazo de 180
dias para se adequarem às novas

•

normas ou retirar o engate, e o
.

modelo deve ser apropriado
para tracionar reboque ou

trailer. Além disso, o acessório
deve possuir uma plaqueta com
os dados do fabricante. Deverá
ainda possuir a instalação
elétrica para conexão com o

veículo rebocado e dispositivo
para fixação da corrente de

segurança do reboque.
Quem estiver em desacordo

com as regras estabelecidas,
cometerá infração grave, que

prevê multa de R$ 127,69, cinco
pontos naCNH e a retenção do
veículo para regularização. De

•
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PIERO RAGAZZI OE FREll� ,"
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I
,

obrigatório em mãos, ele terá

um prazo para apresentá-lo no

14° Batalhão para evitar que o

veículo fique retidão Outro
assunto comentado foi a nova

,

regra lançada pela Secretaria de
Estado da Fazenda, que dá 930/0
de desconto de IPVA (Imposto
sobre Propriedade de Veículos

Automotores) para proprie
tários de veículos que estiverem
em dívida ativa do Estado ou

que já tenham sido notificados

para pagamento pelo Poder

Judiciário até o dia 31 de março.
Só terão direito ao desconto que
regularizar essa situação até o

dia 20 de agosto; e após essa

data, os valores de desconto
serão diminuídos gradati
vamente.

Os interessados em verificar

Coronel Broering convidou para coletiva, onde explicou sobre vários assuntos relativos à ação da polícia militaI "

acordo com o coordenador do
setor de trânsito do 14°
Batalhão, tenente Gilson'
Martins de. Andrade, o

dispositivo está sendo utilizado

para evitar pequenas colisões,
mas acaba prejudicando o

motorista em caso de colisões
mais graves. "O chassi acaba
sendo 'puxado' pelo engate em

grandes colisões e pode causar a
perda total do veículo", ressalta.

A fiscalização será feita da

seguinte forma: após os 180 dias

estipulado pela resolução, o
.

condutor de veículo com engate
deverá apresentar o documento
do reboque ou trailer nas

abordagens realizadas pela
polícia, mesmo que o veículo
não esteja em circulação. Caso
o condutor não tenha o porte

aberto e tenha cumprido um

sexto da pena, sendo primário,
ou um quarto se .for reinci
dente, pode ser beneficiado

pelo artigo 122 da Lei de

Execuções Penais, promulgada
em 1984. Eles próprios esco

lhem o dia das saídas tempo-
"., ", .. " '/

ranas e a uruca exigencia e que
retornem em uma semana.

Sobre a apreensão da
cotnunidade em ter detentos
nas ruas, Ronchi comenta que

,
.

.

I(
•
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•

FILME/RORÁRIO
•

SALA . GENERO
.

1
Velozes e Furiosos - Desafio em Tóquio Ação

>

13:30 -15:30 -17:30 -19:30 - 21 :30

,
, ,

Carros ,

Desenho
15:00 . .

2
Premonição 3

Suspense,
.

· 17:30 -19:30 - 21 :15
I

Piratas do Caribe - O Baú da Morte ,

3 Aventura
14:30 -17:30 - 20:30

,

·

,

a situação dos veículos que � 50

"énq'uadram nessa s ituaçâ o
"

devem procurar o setor d 'J)

trânsito do 14° Batalhão, das 1 ri'
às 19h. Os demais casos em qu C,l

os ·proprietários ainda nã (jj

foram inscritos em dívida ativ .;,

e nem foram notificados pel il
Poder Judiciário não ter] 'I

direito ao desconto.
PIERO RAGAZZI DE FRElü if·,T

.

,

Ten. Andrade falou sobre engateI ?

Detentos deixam as celas para passar o Dia dos Pais em casa
}ARAGUÁ DO SUL - Com a

proximidade do Dia dos Pais,
comemorado no domingo
próximo, dia12, cinco detentos

. de Jaraguá do Sul devem sair de
trás das grades amparados pela

,

justiça. E que eles têm o direito
de deixar a cadeia em datas

•

como esta, cmço vezes ao ano, '

por exatos sete dias seguidos.
Segundo o diretor do presídio
jaraguaense, Ivo Ronchi, só

, ' ,

quem esta em regime semi-
•

,------------------------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�ou:L••

.

nem anu a o voto er e a o ortuni a e
ue ensa. a a a i eren a: vote. '

NÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.

,

•

•

•

.,

não há com o que se preocupar.

Isto porque, a liberação ocorr� .

. rotineiramente e apel1as
envolve os presos sem

problemas de mau compor

tamento. Caso algum não volte.
no prazo estipulado, é

necessário invest igar 'o

paradeiro e recambiá-lo,
explica o diretor do presídio.
Quem é pego depois de fugir em
uma dessas saíd as passa a

,

fechado. A exemplo de [arsg u

do Sul, outros municípios' b

todo o país são obrigados '

,

,

conceder o benefício. Em Itai� li,

cerca de 70 presos est" .le

deixando as celas desde o ink 0;�

da semana. No Estado, s' jj

quase dez mil pesso 2C

encarceradas atualmente, n alo!

cinco penitenciárias (qual"
delas com regimesemi-aben (,
e nos 21 presídios. (KeIYIi
Erdmann)

, .

cumprir a pena em regime

É você quem faz a DIFERENÇA.
, .

APOIO !tIICIATlVA

o
o CORREIO DO POVO

c
ACIJS • COL· AfiEVI
SINDICATOS PATRONAIS

Centro l�m))resilríal
de Iaragud do Sul

"
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NAS PISCINAS: COMPETIÇAO INTERNACIONAL

•

f
,>

r JULIMAR PIVATTO

'.
f

i � Atletas úsam a

I competição como
�

preparaçao para os

Joguinhos e os Jasc
I

; JARAGUÃ DO SUL - A
,

equipe Ajinc/Urbano/FME está
em Curitiba, onde participa do

r 100 Torneio Internacional de

�. Natação - Copa Mercosul.
�. Serão 19 representantes de

f� [aragua do Sul na competição,
: que está sendo realizada no

: Parque Aquático do Clube
i; -Curitibano. Cerca de 800
'[

.

f nadadores de seis países
Si participam da Copa - Uruguai,
(jrParaguai, Argentina; Chile,
'li,Peru é Brasil.

.

d\ O técnico da equipe
,

R ld "Kiko"'JuJaraguaense, ona o 1 o

• ()fFructuozo, disse que os atletas

I) I vêm treinando intensamente

ot para esta competição. "Estamos

(,ênos preparando para os

Joguinhos Abertos e os Jasc,
f, /of: além dos campeonatos

•

brasileiros de categorias que
acontecem neste segundo
semestre. A Copa Mercosul
servirá para avaliarmos melhor
o grupo", comentou.

Os nadadores de Jaraguá do
Sul que participam do torneio

são: N arhá lia Kreiling
(categoria sênior) - SOm
borboleta e 200m medley;
Marina Fructuozo (sênior) -
100m costas e SOm livre; Talita
Hermann (júnior 2) - 400m
livre, SOm peito e SOm livre;
ThíagoBaur (júnior 2) - SOm

peito e SOm livre; Luana
Martins (júnior 2) - 400m
livre, SOm borboleta e SOm

livre; Bárbara Hermann
(júnior 1) - 400m livre, SOm
borboleta e SOm livre; Eduardo
[unkes (júnior 1) - 100m e SOm
borboleta e 100m costas.

Soellen Bozza (juvenil 2) -

400m, 100m e SOm livre;
Rodrigo Demarchi (juvenil 2)
- 400m livre, 100m borboleta
e 100m livre; Ja11 Doubrawa

(juvenil 2) - 100m borboleta,
SOm livre e 100m peito;

Titulares do Inter passam a

noite em claro após vitória
,

SÃO PAULO (SP) - Alguns
'jogadores do' Internacional
'( revelaram ontem que não

:!conseguiram dormir após a

'/ vitória sobre . São Paulo por 2x 1,
na noite antei. or, no Morumbi,
pela primeira partida da decisão
da Copa Libertadores da

u América. Entre os que passaram
t a noite em claro no hot ('

.. delegação gaúcha estão o volan
, li,.Tinga, omeiaAlex e os atacam s

�) c Rafael Sóbis e Fernandão.
, .. "Ficamos conversando no
\ .J",

.

, c quarto e, quando vimos, já estava
las amanhecendo. Não deu pra

la,,( dormir e já tivemos que vir logo
I", de manhã para o aeroporto",
�( contou Rafael Sóbis, o autor dos

,H dois gols do Inter no jogo.
"Ficamos o Rafael, o Tinga, o

Fernandão e eu conversando
sobre a partida e não vimos a hora

passar", revelou Alex, em

entrevista à TV Bandeirantes.
. Na manhã desta quinta, a

delegação do Inter foi dividida no
Aeroporto de Congonhas, em

São Paulo. Os titulares voltaram
para Porto Alegre, onde
descansarão e depois iniciarão os

treinamentos para o segundo
duelo da final da Libertadores, que

,I' ,1'. •

sera na proxrma quarta, no

Estádio Beira-Rio. Os reservas,

junto com o treinador Abel

Braga, viajaram para Fortaleza,
onde o time enfrenta o Fortaleza
no próximo domingo, pela 16,ª
rodada do' Campeonato
Brasileiro.

Os ingressos para a segunda e

decisiva final da Copa
Libertadores estarão disponíveis
aos torcedores colorados nesse

domingo, na Bilheteria B do
Beira-Rio. Já para os trícolores

paulistas, a diretoria gaúcha
reservará trêsmil entradas, sendo
metade para arquibancada
inferior e metade para a superior
do estádio. No domingo, as

bilheterias do estádio do time

gaúcho estarão com uma carga de

quatro mil ingressos e ficarão
abertas das 9h30 às 18h. A
diretoria do clube providenciou
40mil entradas para os sócios do
clube e 20% dos ingressos do jogo
para torcedores menores de 12

anos, que pagarão metade do
preço.

,

CESAR JUNKES

Equipe jaraguaense está em Curitiba onde participa de competição intemacional

Otávio de Azevedo (juvenil1)
- 100,m borboleta, SOm livre e

100m costas; Henrique
Fructuozo (juvenil 1) - 400m
livre, 200m medley e 100m

livre; Mariê Nazário, (infantil
2) - SOm livre, 100m costas e

100m livre; Aléxis Schroeder
(infantil 2) - 200m medley,
100m livre e 100m peito; Midiã
'de Andrade (infantil 2) -

•

200m medley, SOm livre e 100m

costas; Ariana Félix (infantil
1) - 400m livre, SOm livre e

100m costas; Amanda
Guimarães (infantil1) - 400m
livre, 100m livre e 100m peito;
Felipe Mathias (infantil 1) -

400m livre, 200m medley e

100m peito e Pedro Comazzetto

(infantil I) -400mlivre, 100nl
borboleta e 200m medley.

•

Piloto de Guaramirim tenta
,

manter a lideranç'a no Paraná
D(VULGAÇÀO

•

I

Beto
"Scnumi"
AlchiFli vai
estrear em
duas

, categorias
;",. ,*,<1 no fim-de

semana

GUARAMIRIM - O piloto
Beto "Schumi" Alchini estará

,

em Pien (PR), neste fim-de-
• •

semana, para a disputa da 6a

Etapa do Campeonato Parana
ense de Veloterra. O principal
objetivo émanter a liderança nas
duas categorias que disputa - a

nacional 2S0cc e a força livre
nacional. Na primeira ele tem

104pontos contra 86 deGilmar,

Araújo, de Irineópolis (SC). Na
outra tem 116 pontos contra 79
de JacksonKeil, de SãoBento do
Sul, Competindo com motos

nacionais' desde sua estréia na

competição em 2001, Beto

(Azevedo Automóveis/Netuno
,

Transportes/Aguia ,

Motos/
Academia Corpo e Mente/

Posto 28) resolveu assumir um

110VO desafio apartir da etapa deste
fim-de-semana. Disputar a

categoria 12Scc especial e a força
livre especial, esta considerada a

principal categoria damodalidade.
"Estoumuito ansioso para esta

etapa, principalmente por iniciar

em duas categorias especiais. Já
estamos acertando a moto e

adaptando aos novos equi
pamentos", comentou o piloto.
Outro piloto da região que
também disputa o Paranaense é

Daniel Schmitz, deMassaranduba .

Na última etapa, ele ficou com o

segundo lugar na categoria
estreantes e o primeiro na 180cc,
figurando entre os seis primeiros
nas duas.

." ..

.....-"

DIA DO SORVETE
Distribuição gratuita de sorvete para as

crianças durante o dia 19 de agosto ..

,

• LINHA DE FUNDO ,

JULIMAR PIVATTO
- ,

Skate
Os fãs de skate têm um bom programa para este domingo. A
pista do Ginásio Arthur Müller vai receber o Skate Contest
Jaraguá, evento promovido pela Bastare Skate/Street, que reunirá
os melhores atletas amadores de Santa Catarina. A competição
começará às 9h da manhã e distribuirá mais de R$ 2 mil em

prêmios. O evento tem patrocínio da Ponto.Certo e Adventure,
com apoio da Locomotivos, Element e Fundação Municipal de
Esportes. Se chover, o evento poderá ser transferido.

,

Jasc
De 17 a 19 de setembro,
três equipes jaraguaenses
participarão da etapa
classificatória dos Jogos .

Abertos de Santa Catarina,
que acontecerão em

Itaiópolis. Eles buscarão
vagas para a fase

regional, que será de 10 a

,15 de outubro em Tirnbó.
O futsal feminino tem

quatro equipes para duas
vagas. No vôlei feminino,
o número é o mesmo. E no

bolão 23 masculino, são
•

'cinco equipes em busca
de duas vagas, .

memorável no Estádio dos
.

Aflitos, em que o Grêmio
venceu com quatro
jogadores a menos, Com
direito a depoimentos de
torcedores ilustres e

jogadores. Mais

informaçôes no

www.filmeinacreditavel.com.br.

,

I
(

I
I
I

,

Luxemburgo
o técnico do Santos foi
cotado para a assumir a

Seleção Brasileira e, na

oportunidade, disse que
gostaria de cumprir o

contrato com o Santos,
,

Agora ele aparece, na

imprensa portuguesa,
corno provável substituto
do holandês Co Adriaanse,
no com'andb'do'Porto, fI I)i; J

Segundo os portugueses, (

ele seria o nome ideal para !
comandar um time que tem !
dez brasileiros. Os outros i
cotados são o espanhol I
José Antonio Camacho e o I

•

argentino José Pekerman. i
I
I

Virou filme
Os gremistas vão adorar
este lançamento, Foi

lançado um OVO,
chamado Inacreditável,
que conta a história da
ascensão do tricolor
gaúcho na volta a elite do
futebol' brasileiro. O filme
tem como base a partida

!

I
,
I.

São Paulo pode perder atacante!
,

Ricardo Oliveira na decisão !
I

I
)

o. " • -'

conta as' consequencias que

poderiam afetar ao próprio
Oliveira", diz o Betis no

comunicado. .'

.
,

Para o técnico do São Paulo,
Muricy Ran1a1110, a expulsão do
volante Josué logo aos nove

minutos da partida em que o

time tricolor foi derrotado por
2x 1 pelo Internacional, nesta
quarta-feira, no primeiro jogo
da final da Copa Libertadores,

.

,

prejudicou o clube paulista. "E
difícil saber o que se passa na

cabeça do jogador. Ter

tranqüilidade durante a partida
foi o que eu mais falei durante a

preparação. Você .não pode
f

entrar em campo para agredir o
adversário, é isso que falaremos
para ele", afirmou o treinador.

ParaMuricy, a saída de Josué
fe:ê com que o volante Mineiro
ficasse sobrecarregado. "Corn a

expulsão dele, trocamos um
,

jogador que é segundo volante
para ficar com toda a marcação,
mas não podíamos.mexer ainda
mais na estrutura da equipe.
Prejudicou 1108sa equipe, mas foi
pior para o Mineiro", opinou.

SÃO PAULO (SP) - Além de

precisar reverter a vantagem do
Inter, ,o técnico Muricy
Ramalho pode ser obrigado a

escalar o São Paulo sem o

atacante Ricardo Oliveira no

jogo decisivo contra o time

gaúcho na Libertadores. Em seu

site oficial, o Betis, clube que
detém os direitos federativos do

jogador, informou que já
comunicou o time brasileiro
sobre a decisão de não estender

•

o empréstimo do atacante.

A equipe de Sevilha avisou

que espera o jogador no

próximo dia 12, sábado. Desta
forma, ele não participa do jogo
de volta contra o Inter no dia
16, quarta-feira. "Diante da

impossibilidade de obter uma

resposta certa e satisfatória da

Confederação Sul:Americana
de Futebol em relação ao

contrato de Ricardo Oliveira
com este clube, e em concreto a

prorrogação do mesmo, nos

vemos com a necessidade de
não poder ampliar - ainda que
lamentando muito - como nos

havia sido solicitado, tendo ern
.

.

,. ,'.-"-""
,

.

. -
"
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,
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\

REDAÇÃO CNR/ADI

.A Federação das COLs
de Santa Catarina estima
um irrisório aumento de
3,5% em relação a 2005

FLORIANÓPOLIS (CNR/
ADI) - A expectativa do setor

lojista de Santa Catarina para o

Dia dos Pais pode ser comparada
à esperança de chuva para
amenizar a seca sofrida pelo
Estado, ou seja, nada animadora.
Fatos como a estiagem, o embargo
à carne suína e o inverno das

temperaturas acima de 30 graus

praticamente frustraram a

perspectiva de um bom desem

penho do comércio durante o

primeiro semestre. Mas, como a

esperança é a última que morre,

agora, é esfregar as mãos à espera
de uma recuperação nas vendas
que, ao menos, atenue a rotina

gerada pel; falta de renda do
consumidor brasileiro ao longo
de 2006. Assim, o Dia dos Pais
será a principal aposta do
,

comércio para sair desse
marasmo.

,

Para os lojistas, resta apelar
para a criatividade e apostar em

condições mais facilitadas de
crediário para impulsionar as

vendas. A Federação das CDLs
de Santa Catarina (FCDL/SC)
estima um irrisório aumento de
3,50/0 em relação ao que foi
comercializado em 2005.
"Haverá algum crescimento
decorrente do aumento do salário

, ..
, ,

II.
I I,
,

II

,

, '

,I

;

Lojistas de Santa Catarina não estão animados com vendas previstas para Dia dos Pais

mínimo, mas nada muito'

expressivo. A queda na renda na
,

base econômica em diversas
regiões do Estado émuito grande",
avalia Roque Pellizzaro Júnior,
presidente da F.CDL/SC.

Mesmo representando um

setor bem ao gosto' demuitos pais
(o de eletroeletrônícos), a lejista
Regiane Erchmann, não criou

expectativas em relação à data
para este ano. Para ela, o Dia dos
.País deverá representar aumento
nas vendas, mas nada' significa
tivo ou muito superior aos

registros anteriores. Entretanto,
ela acredita que a queda paulatina
no preço de fábrica dos aparelhos
pode refletir positivamente em

datas comemorativas.
,

Mas, para Gilmar Godoy,

,

JARAGUÁ 00 SUL - Hoje, dia
1;1, cerca de 16 mil crianças .

matriculadas na rede municipal
de educação comemoram o Dia
do Estudante. Desse total, 12.200
cursam o Ensino Fundamental e

quase quatro mil estão em

creches. Mas, como a demanda é

maior do que a oferta, muitos
casais jaraguaenses com filhos
têm pouco a festejar. De acordo
com o secretário de Educação,
Anésio Luis Alexandre; as listas
de espera dos 23 centros de

Educação Infantil somadas

chegam a uma defasagem de, pelo
menos, 1.300 vagas. Só na

WolfgangWeege, na Barra do Rio
Cerro, são mais de 60 ctianças que
,,;;,-, !-pm onde ficar enquanto os

pais trabalham.Esse é um dos

problemas enfrentados por Lúcia
Lemke. Ela é avó de Guilherme,
de um ano e dois meses, e por ,

causa do número restrito de

beneficiados, precisa cuidar do
. neto para que a filha cumpra o

horário de expediente. Desde o

ano passado a família solicita

vaga na creche Wolfgang Weege
e a resposta acaba sendo sempre
a mesma: "não tem". Da mesma

maneira, a outra filha de Lúcia
também sofre com o problema.
Ela foi obrigada a ficar quatro
anos desempregada porque não

conseguiu matrícula na creche

que atende a Barra do RioCerro.

Atualmente, o filho de cinco

anos fica 11a Wolfga11gWeege no

,
,

*
t • I I:'
, I I

,

diretor de uma das principais
. redes de loja do Estado, a

expectativa é que haja um

incremento de 120/0 a 15% em

relação ao mesmo período do ano
•

passado. Ele aposta que os

televisores serão o carro chefe das
,

vendas, isso porque, com a

eliminação do Brasil da Copa do

Mundo, os aparelhos entraram

em promoção e tiveram seu preço
reduzido em até 500/0. "Os
televisores com tela de plasma,
por exemplo, chegaram a ter o

preço reduzido de R$ 10 mil para
R$ 6 mil", afirma Godoy. Outros
eletrônicos, como aparelhos de

OVO, câmeras digitais e

barbeadores também estarão na

lista de presentes, além das
tradicionais ferramentas e

período matutino e à tarde na

casa do avô paterno.
Conforme explica a diretora

da instituição, Neldi Maria
,

Pscheidt, a maior fila de espera é

a de bebês a partir de quatro meses.

Isto porque, as mães voltam da

licença maternidade e ficam sem

saber o que fazer. "Elas trabalham ,

há anos em empresas e não tem

com quem deixar os filhos",
comenta. Para ela, abrir novas
entidades seria uma das soluções
mais adequadas, porém, a procura
tenderia a aumentar ainda mais,
caso isso acontecesse.

O secretário de Educação
confirma a informação e comple
ta dizendo que dificilmente a lista
de aguardo será extinta, pois a

bicicletas.
Também otimista, Cláudio

Stringhini, administrador de 11

lojas de uma rede de perfumaria,
acredita num aumento de 80/0 em

relação à mesma data no ano

passado. Claudio tem à sua

disposição algumas estratégias de
venda, como uma nova linha de
colônia masculina e kits
elaborados especialmente para os

pais. O ano, diz ele, tem tido uma
baixa demanda de consumo, em

função de eventos como o daCopa
do Mundo.

"Nós tivemos um Dia dos
Namorados ruim e um Dia das
Mães abaixo das nossas

expectativas. Por isso, acreditamos
numa recuperação agora no Dia
dos Pais", espera Claudio.

PAVILHÃO DOS NEGÓCIOS
Encontreprodutoseserviçospara cada tipodenegócIo.

de pais e alunos em Guaramirim
GUARAMIRIM - Integrantes da

APP (Associação de Pais e

Professores), pais e estudantes da
Escola Municipal de Educação
BásicaRoberto José Junckes, Bairro
Figueirinha (Guaramirim)
reahzaramontem um ato em frente
ao fórum do município, para exigir
um posicionamento da promotoria -

de justiça da vara única sobre a

situação da irtstituição, fechada na
quarta-feira, 2. A escola foi fechada

depois que um laudo técnico

comprovou excesso de ruído e risco

depericulosidade, jáque a instituição
está há poucos metros de uma

.

pedreira.O laudo foi encomendado

pela secretaria de educação do

município, a pedido da APP.
Do lado de fora do fórum, 25

pessoas aguardavam que a

promotora Maria Cristina Pereira
Cavalcanti recebesse a presidente
da AMOF (Associação de
Moradores do Bairro Figueirinha),
Maria do Nascimento Izídoro, e a

presidente da APP da escola,
Adriana Nicocelli Ratke, para
definir o que seria feito em prol dos

\

44 'estudantes deslocados para a

Escola Germano Laffin, Bairro Ilha
daFigueira OaraguádoSul), distante
há aproximadamente quatro
quilômetros da Roberto José
Junckes.

"Viemos até aqui porque a

promotora estava se negando a

receber a presidente da APP e da

Associação de Moradores, mas a

decisão delamudou quando viuque
estávamos esperando", comentou
Miro Dalprá, integrante daAMOF
e professor. Ele demonstrou

preocupação com a infra-estrutura
da instituição, que não oferece as

condições mínimas de segurança
para os estudantes. "Tenho muito'

medo que, algum dia, um carro
,

desgovernado cause uma catástrofe,
pois as paredes da sala de aula fazem
divisa com a rua", destacou. Dalprá

•

. O CORREIO DO POVO
.,

I

também disse que muitos os pais
não estãopermitindo a ida dos filh�

• •

à Escola Germano Laffin ,

preocupados com a segurança d�
alunos. ':A_ prefeitura disponibilizou
o ônibus, mas quem é, que vai se

responsa-bilizar se acontecer um

acidente?", questionou. Em virtude
da falta de espaço da escola, que é

multíss-eríada e ·tem apenas uma

salade aula, osestudantes dasegunda
à quarta série estão, instalado!
provisoriamente na sacristia da

IgrejaSagradaFamília (Figueirinha)
desde o início do ano letivo,
Somente os alunos do pré-escolae
primeira série dó Ensino
Fundamental foram mantidos na
. . .,..,

mstituiçao.
No fim do encontro, a

presidente da AMOF disse que
nenhuma decisão será tomada pela

. ,

promotona ate que aconteça urna

reunião comaAPP daRoberto Jose
[unckes, que acontecenamanhãda
próxima quarta-feira, 16. Segundo
Maria, a construção de um novo

localpara abrigara escola é solicitada
à prefeitura desde 2001.

�

PRORROGAÇAO
O início das aulas para OI

estudantes da quarta-série do
Ensino Fundamental ao Ensim
Médio da Escola Estadual Lilia

AyrosoOechslet; na Ilha da Figueira
foram transferidas para a próxima
segunda-feira, 21. O segundo
semestre letivo deveria iniciar na

próxima segunda-feira, 14, quando
estava previsto o término de parte
das obras.Com isso, o calendáriode
aulas será reavaliado e deverá inclui!
a realizaçãodemais aulas aos sábadcs

DC; acordo com a gerente de

Educação, Ciência e "Iecnologíaé
SDR (Secretaria de Desenvd
vimento Regional), Deni Ratekez
reforma da instituição deve sei

finahzada emmeados de setembro

(Daiane Zanghelini)
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EVENTO ESPECIAl
procura cresce de forma simultâ
nea com a ampliação e constru

ção de centros de Educação
Infantil. Assim, a déficit somente
deve ser amenizado, explica' I

1

Anésio Alexandre.Em 2006,
34% dos R$ 208 milhões previs
tos na arrecadação municipal
devem ser disponibilizados para
o setor. Mesmo assim, a adminis

tração pública conta com o au
xílio de instituições, como o Ro-

.

!
tary Clube e o sistema Sesi/Fiesc, l

\

para instalar novas creches em

Jaraguá do Sul. Uma delas deve
ficar pronta em meados de 2007,
na Ilha da Figueira, e outra está

sendo projetada para funcionar em
uma casa noMorro da Boa Vista a

partir do final do próximo ano.

I'
I

DIADOS PAIS
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ADIVINHAQUANTO EU tE AMO
Um coelhinho diz 0.0

pai o tamanho do amor

que tem por ele. Os dois
travam uma belissimo disputa
poNt ver quem ama mais e
e leiter entende quante ê

importante. demonstrar
o que se sente,

Venha se emocionar em mais urn
Evento na Te"a da Leitura III

-

I

i
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� GLOBO· i8H

Sinhá Moça

I

Fulgêncio e Bastião chegam à fazenda com o

Barão, Dr, Amorin avisa Cândida que não

poderá fazer nada pelo Barão, pois já é tarde
demais, Cândida se desespera, Virgínia não
tem coragem de revelar a Sinhá Moça o que
aconteceu com, seu pai. Bastião e Fulgêncio
garantem a Bruno que não sabem quem se

vingou do Barão, Ana fica preocupada ao

saber que, Cãndida pode ficar viúva, pois
teme perder Ricardo para ela, Fontes
comenta com Ricardo e Rodolfo que eles três

podem ser suspeitos, Juliana tem certeza de

que o culpado é Dimas e fica arrasada, O Dr,
Amorin aconselha Cândida a preparar o

espirito de Sinhá Moça para o pior,
,

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos

I

I

I

I

)

,

: Estevão diz que Bel tomou a decisão correta,
Leticia tenta encontrar rastros de Henriqueta
na Casa onde possivelmente ela está
escondida, Henriqueta faz barulho, e

Luciano, que circunda a casa, ouve, Ellen diz
a Estevão que tem interesse em comprar as
ações de Bel. Luciano leva Henriqueta para
sua casa, Estevão vai a casa de Luciano atrás

I
de Henrlqueta, Ellen instala câmeras na casa

I para um reality show de sua vida, Shirley,
Sandrinha e Téo se disfarçam para servirem
na festa, sem serem recànhecidos. Luciano
coloca Henriqueta em seu antigo consultório,
Milu reconhece Shirley usando uniforme e

não fala com ela, Foguinho flagra Ellen e

Estevão juntos,
I,

o
, � GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Marta confirma para as assistentes sociais

que não tem condições financeiras de criar a
neta deflciente. Todos elogiam a beleza da
casa enfeitada e Tide promete que será uma

grande festa para Marina, Giselle avisa Anna

que a diretora do colégio quer conversar com
ela, Marta procura um berço barato para
comprar, Márcia diz a Tide que gostaria de
trabalhar e ele manda que ela converse

bastante com o marido, Sílvio deixa claro

para Yolanda e Oscar que aceita seus

conselhos, mas a decisão de ficar ou largar a
aeronáutica será dele, Oscar e Yolanda

culpam Olivia por ser avançada demais e

estar influenciando o marido, Sérgio fica feliz
ao saber que o pai logo terá alta, Alex vê
Nanda, que pede que ele cuide de seus filhos,
Marta diz a Alex que a neta talvez não
sobreviva, Verônica diz a Marta que tentará
lhe emprestar dinheiro, Gustavo suspeita de

superfaturamento na obra, mas Jorge confia
em Greg, A diretora do colégio avisa Anna

que as notas de Giselle estão baixas e que ela
conversa muito em aula com Joyce,

a
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� SST - 181,30

Rebelde
o protesto dos alunos é em razão da falta de

tempo para estudarem para as provas já que
estão ocupados' com o treino para os jogos
entre colégios, Leon sugere que treinem aos

sábados e estudem durante a semana, Os
alunos inconformados acusam Roberta,
JOsy pergunta por que não reclamou para o

diretor, Rocco diz a Tomás que se Diego e

Giovanni são seus amigos por que
mandaram a Sol um galã para seouzí-la e o

que é pior, ela caiu na armadilha, Sol pede a

Celina que a ajude a convencer Iomás que ela
nunca atraiu e depois procure Mateus e avisa

que não poderá írvê-lo.

.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Cecília pede para Ruth explicar melhor a

história de que Juba deu em cima dela, Ruth

finge que não foi nada e que talvez tenha sido
uma impressão errada, Cecília fica com a

pulga atrás da orelha, Nicolau chega na casa

de Alzira que está com um curativo enorme

no dedo, Alzira diz para Nicolau que Molly
mordeu o dedo dela quando Alzira escovava

os dentes dela, Ruth diz para Cecília não ficar

preocupada, Cecília diz que deve ser mesmo

impressão de Ruth, Emílio chega ali Cecília

pergunta sobre Ruyzinho, Emilio diz que
Ruyzinho não quer voltar para casa, Márcia
pergunta para Betinha se ela conseguiu tirar a
mancha do vestido,

� RECORD .. 20h

Cidadão Brasileiro
Nilo fala que ele vai pensar no caso de

Agnaldo, Julieta fala para Nilo que Agnaldo é
uma pessoa bacana, lembrando do olhar
dele, Antonio tem a idéia de além de comprar
e vender madeira, vai comprar e vender
pedra, Antonio vai a São Paulo para o

aniversário de Toninha, Antonio entrega para
Maura uma carta de Celso, Carolina vibra de
felicidade ao ver Antonio, Marcelo fica
sabendo que Antonio está em Sâo Paulo e

conta para tuíza, Luiza diz que gostaria muito
de ver Antonio, Antonio e Carolina fazem

,

amor, Edouard pede para Antonio uma lista
com todos os gastos de Brasília,

•
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� �APARIÇOES
Manoel Carlos não admite
que Nanda (Fernanda
Vasconcellos) será um

fantasma, mas diz que ela

aparecerá várias vezes para
Marta (Lilia Cabral) depois
de morta. Marta se sentirá

culpada pela morte da filha e

começará a ter pesadelos
com ela. "Em todas as

minhas novelas, pessoas
que morrem aparecem para
alguns vivos. Não sou

espírita, mas acredito que
alguns têm o dom de ver e

��CLIPE
Depois de três anos sem

atuar, Sandy volta a mostrar
sua veia artística, Mas não
se trata de nenhum projeto
para novelas ou cinema, Desta
vez, a cantora vai ser a

protagonista do clipe de
"Estranho Jeito de Amar", seu
novo hit ao lado do irmão,
Junior, O vídeo, que
começou a ser veiculado
nessa quinta, tem 14
minutos de duração, A
estréia também vem com

um diferencial: antes de ir

para a TV, vai ser
mostrado na Internet.

,

��FASHION
.

��ENGANO
Alexandre Borges
desembarcou no domingo (6)

I, '"

nos Estados Unidos para o

Festival de Cinema BraSileiro
de Nova Iorque e enfrentou
uma situação constrangedora
no aeroporto, segundo o

Jornal O Globo. Parada na

alfândega, um policial quis
saber o Que o bonitão iria
fazer na terra do Tio Sam e

'. qual era a profissão dele.
Alexandre respondeu que era

ator e o policial perguntou: !

."ator pornô?". O galã, sém
perder o humor, deu um

sorriso e desfez Q engano.

,

se comunicar com os

mortos", diz o autor. ,

I

Redacao@jornalcorreiodopovo.qom.br
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Festividades

•

E as comemorações ao

Aniversário dos 57 anos de

emancipação política e

administrativa de
Guaramirim continuam.

Hoje acontece o show
,

"Liberdade E Dizer Não à

Drogas", às .1911 em frente a

Prefeitura Municipal.
Amanhã das 8h às 17h
acontece a Gincana das

Associações de.Moradores,
no Ginásio de Esportes
Rodolfo [ahn, onde no

encerramento haverá show
com a dupla Cauã e Cauê ..

Aníversariantes do dia
Jean Jung
Hermes Catafesta
Hercules Pelens

.

Guiomar Berner
Ivane Michelak Grim
Neusa Kohlbach

Marcos Paulo Buzzi ,

Constancia Vitkoski
Tânia Mara M. Laube

Irineu de Souza Filho

Ana C, Vieira

Tiago Baur ,

,

Edina F. Engel
Odete Maes

Sábado na ComBat
A Combat e o programa Super Pista (Stúdio FM)
prometem para amanha, uma noite com o melhor do
House Music e do Hip Hop. Presença do Dj Carlos
Fuse, Dj Túlio, Dj Marcelo Luis e Mc Jack. Ingresssos
antecipados: femininos R$10,OO e masculinos R$15,OO ..
Em Jaraguá do Sul ingressos à venda: no Posto Mime
Matriz e.Reinoldo Rau, nas lojas Center Som, no
Smurfs Lanches e na Studio FM; em Guaramirim no

Posto Maiochi.
-

•

Bodas de Ouro
o ex-prefeito de Jaraguá do
Sul, Victor Bauer, e esposa

- Elvira Henschel Bauer
comemoram hoje Bodas de
Ouro,
O casal recepcionará os

convidados, amanhã, às 19h30
no Clube Atlético Baepenci.
A renovação desse
compromisso será
comemorada juntamente com

seus familiares e amigos,
Felicidades!
Foto ao lado do casamento em

11/08/56

.

MATRícULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS
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Aries 20/3 a 2014
Um alarme começa a tocar lá no fundinho da
sua mente, as coisas parecem meio estranhas e

distantes, você se vê no meio de um nevoeiro."
Verifique o motivo do alarme. Talvez você não
tenha prestado tanta atenção quanto poderia ou

deveria, Há mais aqui do que o olho pode ver,

Como? Não, os outros não sabem como você
se sente, O assunto é com você,

.

Virgem 23/8 a 22/9
Aproveite que já está todo mundo na rua, que
ninguém vai ouvir mesmo, e confesse: bem

que você gostaria de topar um objeto voador
não-identificado, não é? Abra alas e deixe vir
lá de dentro o seu lado meio permissivo (nos
melhores dos sentidos, é clare). É, aquele que
vale por uma trupe animada, alegre e malta
apassionata..

Libra 23/9 a 22/10 Capricórnio 22/2, a 21/1
Estão lhe colocando a maior pilha." Ah, vai
dizer que não está gostando? Se estão lhe

prometendo momentos incendiários de paixão,
então arriba, caprica! É, pode acontecer isso,
pode acontecer aquilo.. E pode ser tudo de
bom. Remoer dúvidas e arrependimentos só
vai trazer dor nos maxilares e dívida no

dentista, entre outras coisas,

Câncer 21/6 a 21/7
Você, que gosta tanto de ficar quieto em sua

concha, está todo ligadinho, querendo
movimento? Beleza! Quem sabe não é daí que
vem a mudança que você tanto andava

querendo? O período é favorável e os astros
iluminam sua rota, Você já idealizou tanto este
momento, .. Agora é só pegar nas armas para
a revolução acontecer,

.
.

•

Aproveite que já estátodo mundo na rua, que.
ninguém vai ouvir mesmo, e confesse: bem

que você gostaria de topar um objeto voador
não-identificado, não é? Abra alas e deixe vir lá
de dentro o seu lado meio permissivo (nos
melhores dos sentidos, é clare). É, aquele que
vale por uma trupe animada, alegre e malta

apassionata..

Touro 21/4 a 20/5
Não seja mais um a engordar o coro dos que
acham que está bom, mas que se fosse assim e

assado, com um punhado mais generoso de
sorte, seria melhor e tal e coisa", Murphy e

suas leis estão de férias no Caribe, compraram
uma passagem só de ida, Portanto, quem lhe

rege, lhe governa e lhe protege é você mesmo,
•

amem.

•

leão 22/7 a 22/8
Contagem regressiva para viver alegrias,
verificar o termômetro do prazer a cada cinco
minutos, emplacar gols de bicicleta nas várias
áreas da vida. A casa é sua, fique à vontade,
leonino, E como o corpo é a sua casa mais
cara, ela merece, sim, todos os cuidados, A
hora de fazer tudo isso só o timing pessoal é
capaz de perceber.

Escorpião 23/10 a 21/11
Ecos na água." Sentimentos refletem o vento

que vai e que vem. As ondas encurtam
distâncias e trazem o seu amor para bem

.

pertinho de você, Abra os braços e abrace o

amor, escorpíano. Deixe o afeto escorrer, o

pulso correr até o tempo parar, Ecos na água, o

silêncio no meio do som, Acorde perfeito, o
encontro daquele olhar com o seu.

Aquário 21/1 a 18/2
Um alarme começa a tocar lá no fundinho da
sua mente, as coisas parecem meio estranhas
e distantes, você se vê no meio de um

nevoeiro", Verifique o motivo do alarme, Talvez
você não tenha prestado tanta atenção quanto
poderia ou deveria. Há mais aqui do que o olho

. pode ver. Como? Não, os outros não sabem
como você se sente, O assunto é com você,

•

Peixes 19/2 a 19/3
E todas aquelas vezes em que você sentiu
necessidade de pôr pra fora a sua criatividade?
Onde isso foi parar? É mais que hora de

procurar um lugar para extravasar as emoções,
Música, dança, teatro, artes plásticas, poesia,
o que for, Ponha o seu sonho em ação,
pisciano! De repente, você acaba descobrindo
urna.tente de grandes alegrias,

',

Sagitário 22/11 a 21/12
OÔoO." Firme na rédea, centauro! Parece que
você terá que lançar mão daquela dose
escondida de autocontrole para domar o potro
bravo, A razão diz uma coisa e a emoção
cochicha outra no ouvido, Antes de pírar com
tantas vozes, resgate o velho bom senso,

Canalize a melhor parte dos seus instintos

para o que e para quem realmente vale a

Gêmeos 21/5 a 20/6
.

Como é mesmo aquela brincadeira". Pêra, uva
ou maçã? São tantas e tão deliciosas as frutas
do pomar, não? Chega um momento em que é

preciso escolher e pagar pra ver e provar.
,

Abertura é fundamental, Reconhecer que talvez
o caminho não era bem aquele que você vinha
trilhando é também sinal de crescimento,

Destranque os ferrolhos.

•
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIA DO CHOCOLEITE
Distribuição gratuita de Chocoleite para todos ,

os visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto,

$
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II Pelo Estado
-

SANGUESSUGAS: ENVOLVIDOS SAO ACUSADOS FORMALMENTE•,
,

I

,

PFL e Colombo
vão interpelar

Godinho na Justiça

Teria passado praticamente às moscas a sessão da Assembléia de
ontem, antes da folga que vai até o dia 5 de setembro, não tosse o

barulho feito pelo deputado Sérgio Godinho (PSB). Acusou o

governo de "retaliação pessoal", porque entidades da Serra,
estariam endividadas por conta de subvenções sociais que ele teria
solicitado e que não teriam sido atendidas. Mas aí, o ex-secretário
de Desenvolvimento Social emendou: "Dizem que não há dinheiro,
mas não faltou para comprar o PFL, comprar o Raimundo Colombo

por R$ 5 milhões". O líder do governo, João Henrique Biasi,
desafiou-o a retornar à tribuna, mas ele não voltou. Agora,
assegura Biasi, ele terá de provar as acusações na Justiça e não

poderá recorrer à imunidade parlamentar por ter "assacado contra
a honorabilidade de terceiros". Godínho, confirmou nota do PFL,
volta para a base, portanto, com uma interpelação judicial do
partido e uma ação de indenização por danos morais de Colombo.

I

,
,
,
;

,

de decoro no Conselho de Eti
Nada menos que 63 dos
parlamentares que poderão per
omandato são de legendas dab .

,

de apoio ao presidente Luiz Iná
'Lula da Silva no Congresso.
siglas de oposição têm o�
parlamentares acusados I

envolvimento com a máfia
ambulâncias. O deputado Paul '

Feijó (RJ) deixouoPSDBeestá
partido. O maior número d
denunciados está noPL(18),
(16) e PP (13). Esses mesm {

partidos também foram

principais envolvidos com

escândalo do "mensalão". Dos I

parlamentares inocentados ;'

Lando, 11 são da base aliada a (
, '.' ! !- \

AGÊNCIA ESTADO

Deputado disse na tribuna que
candidato teria sido

comprado pelo governo
... Nada menos que 63 parlamentares que
poderão perder o mandato são da base de

apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva
LUIS LONGHINI

Presença. Presidente
Lula volta a SC quinta-feira
que vem (17) para vistoriar as
obras de duplicação da BR-
101. A agenda presidencial foi
antecipada em uma semana"
em razão de compromisso no

Rio Grande do Sul. Chega no

meio da tarde e, à noite,
participa de ato de campanha
em Criciúma.

com o Poder Executivo. Nesta

segunda fase da CPI, deverão ser

chamados para depor os ex

ministros da Saúde José Serra

(PSDB), Humberto Costa (PT) e

Saraiva' Felipe (PMDB) . Este
último fazia parte da lista de

políticos "cassáveis", mas foi para a
relação dos deputados inocentados
pelo depoimento do empresário
LuizAntônioTrevisanVedoin, um
dos sócios da Planam principal
empresa damáfia das ambulâncias.
Numa sessão tranqüila, que durou

, cerca de três horas, o relatório

parcialdaCPI foi votado depois que
Salgado desistiu de pedir vista por
uma semana, '''Não vou pedir para
que o relatórionão sejavotado hoje
porque a CPI já mostrou vontade
de aprová-lo. Esse não é, no

•

entanto, um relatório corajoso.
Coragem seria tirar o nome

daqueles contra os quais não há

provas. Diante do que estou vendo,
não adianta pedir vista, mais uma
semana não vai adiantar nada",
argumentou ele, que falou emnome

do PMDB. O líder do partido no
Senado, Ney Suassuna (PB), é um
dos 72 parlamentares que

responderão a processo por quebra

BRASÍLIA - Nunca tantos

congressistas foram formalmente
acusados de corrupção.AComissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) dos
Sanguessugas aprovou ontem o

, relatório parcial que recomenda a

abertura de processo de cassação
contra 72 congressistas - 69

deputados e três senadores -

acusados de envolvimento com a

máfia das ambulâncias. O
escândalo deixa na berlinda 12%
de todo o Congresso, que tem 513

deputados e 81 senadores. O

parecer apresentadopelo' relator da
CPI, senadorAmirLando (PMDB
RO), foi aprovado com o voto

contrário do senador Wellington
Salgado (PMDB-MG) e com a

abstenção do senador Sibá
Machado (PT-AC). Dos 90

parlamentares investigados pela
CPI, 18 foram inocentados no

documento de Lando. Em quase
mil páginas, o relatório esmiúça: a
participação de cada um dos 90
,

parlamentares apontados de
envolvimento com a máfia das
ambulâncias. Para ele, que até o

último instante insistia em dividir
em grul?os os congressistas de
acordo comgrau de envolvimento,
não há provas suficientes para pedir
a cassação de todos os 72

parlamentares listados no relatório
como integrantes do esquema dos
sanguessugas. "Mas não tínhamos
como separarum do outro.O órg�o
competente para investigar o grau
de envolvimento é o Conselho de

Embargo. Para Luiz

Henrique, SC paga a

"irresponsabilidade" de outros
estados, no caso da sanidade
animal. Aos criadores, em
Concórdia, classificou como

"inaceitável" a dê61sãb da
'. ,

Rússia de derrubar o embargo
apenas para a carne (bovina)
do Mato Grosso. Disse que SC
vai voltar à carga.

Concórdia, Dois momentos de campanha adversária, no chão
do prefeito do PT, Neodi Saretta. Amil7, especialista em kstts,
churrasquinho árabe de carne moída, faz cara de quem não vai

" p,':Qyar Q, c?rC��P'9Rdpnt� na Fe$,t� .d9.. Le�t�C!..,�u,iz '1§�r;!9,I!,�, , , .r:

ontem, futou para dar no na gravata, no Centro, depoIs de
encontro com criadores de suínos. José Fritsch (PT) foi o
único que não apareceu ainda, nem para os debates. HOje
passa pela cidade a caravana de tutus da aliança governista,
fiderada por Ivete Appel da Silveira. Começaram em Quilombo
esta semana e vão passar por 42 municípios.

governo e sete pertencem.
"

,
'

i·

agremiações de. "
..oposiçi

No relatório, Lando explicite
crimes em que os parlamen
envolvidos com o esquema d

sanguessugas poderão s

enquadrados noCódigo Penal.

avaliação do relator, há os crim "

de concussão, corrupção passi .

condescendência criminos I
,

advocacia administratié..

exploração de prestígio e corru '()

ativa. "Os elementos objetiv '

inferidos a partir da leitura t:

apurado e comprovado, tanto (.'

instâncias policial e judicial, co :

no âmbito deste órgá I

investigatório, configuran:
fundarnentalmente, crimes con

a administração pública.

" .... ";1'1,' '.
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.
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No 'papel. Luiz Henrique
recebe hoje do empresário
Uwe Stortz em São Bento 90,
Sul carta de compromissos
que pede estímulos fiscais ao

setor exportador de móveis,
principal atividade econõmica
da região. Mesmo documento

já foi entregue a Amin.

•

Lista. Único catarinense na lista de 75 nomes da CPI das

Sanguessugas, Adelor Vieira (PMDB), embarcou de volta para
SC ontem. Assessoria disse que ele apresentara a defesa e que,
mesmo sem nenhuma prova contra ele, entrou no relatório.
Agora terá de aguardar o julgamento do Conselho de Ética, que,
com o recesso, deve démorar.

•

,
,

Global. A Artefama, entre
as três maiores exportadoras
de móveis do Brasil, deu férias
coletivas até metade de

•

agosto. O diretor Alvaro Weiss
alega que nada tem a ver com

•
•

a cnse do setor, mas com a

queda natural de vendas neste

período também de férias na ,

Europa e EUA.

,

EU VOTO
"Em segurança, saúde e educação e

também voto no combate à corrupção.
Para escolher os candidatos, é preciso
'colocá-los numa peneira bem fina; avaliar o
comportamento dos que já tiveram mandato
e então decidir sedevem voltar ou se

devemos confiar em alguém novo."

- -

EDITALDECONVOCAÇAOPARAHOMOLOGAÇAO
-

DASALTERAÇOESDOESTATUTO
A APAE de Jaraguá do Sul, com sede na cidade de Jaraguá do Sul,
na Rua: Valmor Zonta, nO 544, bairro Centenário, através de sua

Presidente, Maria Tereza de AmorimNora, CONVOCA através do

presente edital, todo os associados contribuintes da APAE, pais de
alunos e comunidade em geral, para participarem da Assembléia

Geral Extraordinária, que será realizada na sede da APAE, às 18:00
.

horas, do dia 13 de Setembro de 2006, com a seguinte ordem do
dia:
'1- Proposta de reforma do Estatuto daAPAE de Jaraguá do Sul, para
sua adequação ao Estatuto padrão proposto pela FederaçãoNacíons
das APAEs, atendendo ao disposto nos artigos 1 ° e 2° do Ato das

Disposições Estatutárias Transitórias do Estatuto da Federaçê
.

,

Nacional das APAEs.
2- Homologação do Estatuto pela Assembléia Geral Extraordinárii
da APAE, em cumprimento ao dispostono art. 1 0, parágrafo único,

do Ato das Disposições Estatutárias Transitórias do Estatuto padrs
dasAPAEs.
3- A Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, coma
presença damaioria dos associados, e, em segunda convocação, com
qualquer número, ,meia hora depois, não exigindo a lei quorum
especial. (parágrafo 2° do art. 17)

Sul. Região de Sombrio
mobiliza-se para conseguir
uma UTI Móyel que atenda os

quase 200 mil habitantes do
Vale do Araranguá.

•
"

•

"

"

,

Ética", afirmou, ao justificar o

pedido de abertura de processo por
quebra de decoro contra os 72
acusados. "Fizum esforço hercúleo,
ouvindo o desespero de muitos

parlamentares e todos os

argumentos de defesa de cada um."
O presidente da CPI, deputado
Antônio Carlos Biscaia (PT-RJ),
comemorou a aprovaçãodo parecer
num almoço com integrantes da
comissão parlamentar, numa

churrascaria de Brasília. "Saio com
a sensação de dever cumprido",
disse.

As investigações da comissão

de inquérito deverão continuar

depois das eleições.A comissão, que
tem prazo de funcionamento até
22 de dezembro, pretende centrar
as apurações nas relações da máfia

SIDNEI GARCIA, presidente do Conselho Regional de Odontoloçia
(CRO/SC)"

,
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E aí...
A Polícia Federal vai sair fechando bingos no Estado? Por maioria, o Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional a Lei 11.348/00 sobre a qual mantinham-se abertos os estabelecimentos
em Santa Catarina.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE CACAE AMORIM/SOMBRIO, FABIANO
KUTACH/RIO NEGRINHO, LUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO SUL, MONALISA BONASSI/CONCÓRDIA,
NANCY ARAÚJO/BRASíLIA E PATRíCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS.
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I Associação dos Diêrios do Interior" ADI;SC colunaadl@cnrsc.com.br

AORJAlIlA BALDI$$ARElll COM COl.ABOR.AÇ,ÀO FERNANDO nONO. l\l1AftCO AURELIO GOMES F PArRIC1A
GOMES/VLOf\IAlIlÚPOLIS
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--------Ass:ladOs: A��eta • Blguaçu em Foco - Correio do I
Povo • Correio Lageano - Correio do Sul - Destaque
Catarinense -Diário da Cidade - Diário da Manhã - Diário
do Iguaçu .. Diário O Tempo - Folha da Cidade - Jornal da
Manhã,- Jornal O Iguassu -Municipio Dia-a-dia •Notísul- •
O Atlântico .. O Perfi! Diário - O Vale - Sul Brasil- Tribuna
do Dia - Tribuna Catarinense - Voz Regional
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, Jaraguá do Sul, 02 de Agosto de 2006.
se

,Associação dos Diários do Interior
Presidente da APAE de Jaraguá do Sul.
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AÇAO: TERROR EM LONDRES

•

, .

·

,
,
- .'
" .,'j" •

1 ....
"

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',. ...
, .

.

,
,

•

... O presidente dos EUA, que Acompanhou ação,
disse Que ataques teriam relação Com 11 de
setembro

britânicos nascidos no Reino

Unido, mas com ascendência

paquistanesa.
A idéia seria explodir

simultaneamente aviões com

destino aos Estados Unidos,
usando bagagens de mão como

instrumento de transporte para os

explosivos. Segundo a polícia, o
plano foi elaborado por uma "rede
terrorista internacional",
supostamente ligada à AI Qaeda
[de Osama bin Laden], e os alvos

. .. . "

prlnclp,a�s seriam voos com

destino.aNova York,Washington
e Califórnia. . -

o
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a a con ecer nossas

EUA em 11 de setembro de 2001.
Após o anúncio do
desmantelamento da ação
terrorista, Reino Unido, EUA e

países da Europa elevaram seu

nível de alerta de segurança,
alegando possibilidade iminente

de atentado. Em seguida, caos e

confusão tomaram conta de vários

aeroportos da Europa, gerando
cancelamento e atraso de vôos, .

além de alteração nas medidas de
segurança. Várias companhias
aéreas cancelaram seus vôos no

Reino Unido, especialmente no

aeroporto londrino de Heathrow

--que proibiu todos os pousos

previstos para esta quinta-feira. A
BritishAirways tambémcancelou
amaioria de seus vôos com partida
de Heathrow. " " ,

Autoridades britânicas
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•

O secretário norte-americano

de Segurança Nacional, Michael
Chertoff, disse que a operação
sinaliza envolvimento da AI'

Qaeda e aumentou o alerta de

segurança para o índice máximo.
O sistema de alerta para a

segurança interna dos EUA
entrou emvigor emmarço de 2002
e compreende cinco escalas, de
diferentes cores, ern ordem
crescente de importância: verde,
azul, amarelo, laranja e

vermelho.Segundo a CNN, o

presidente dos EUA, George W
Bush, recebeu informações
antecipadas sobre os ataques
terroristas em preparação no

Reino Unido.
Em declaração pública, Bush

disse que as ameaças ao Reino
Unido remetiam ao ocorrido nos

•

•

, .

pediram aos cidadãos que não
alterem sua rotina emantenham
a calma.Segundo declarações do

.

ministro britânico do Interior,
.

John Reid, apesar do bloqueio da
operação classificada como

"complexa e sem precedentes", e
da prisão dos principaismembros
da rede terrorista, a tentativa de

ataque [iniciada há meses].
continua em andamento.'.

Segundo a polícia; a idéia dos
terroristas era a de detonar'
artefatos construídos no Reino'
Unido, compostos por algum tipo
de-explosivo líquido, a exemplo
dos utilizados ribs ataques
terroristas . ao' sistema de'

,

transportes londrino em 7 de
julho de 2005r quando 52 pessoas
morreram e mais de 700 se

, .
.

,

feriram.
•

,
,
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NOS EUA

I
� Alerta
o Departamento de Segurança
Interna norte-americano
informou ontem que aumentou o

nível de alerta para os aviões
com destino aos Estados Unidos,
depois que a polícia do Reino
Unido anunciou haver frustrado

:', um plano para explodir dez
aviões durante o vôo.

"l O Ministério do Interior alemão
'.' nmbém elevou as medidas de

segurança aérea como reação
, ao alerta de terrorismo no Reino

Unido, mas não deu mais
detalhes sobre a operação. O

,

nível de alerta para os vôos
comerciais procedentes do
Reino Unido foi elevado para a

cor venmelha (grave), o maior na
,

escala americana, afirma um
,

,
,
, comunicado oficial." Este ajuste

. .

, reflete o nível de alerta critico
que entrou em vigor no Reino
Unido", diz o texto. "Para nos

protegenmos de qualquer
ameaça que surja deste complô,
colocamos em nível elevado, ou

laranja, o alerta pará os outros
" vôos comerciais", acreséenta 'o
." /é()municado� -ÓsÓ, ,'.' , " ,

•

AGÊNCIA ESTADO

loNDRES - A polícia britânica
prendeu ontem 24 pessoas

suspeitas de envolvimento em um

ataque terrorista de

megaproporção --que envolveria
dez aviões de grande porte e

milhares de passageiros,
informaram autoridades. Todos os

suspeitos permanecem sob
custódia da polícia antiterror e do
MIS (serviço de inteligência
britânico), mas não foram
divulgados nome e nacionalidade

.

.dos detidos, I, e, autoridades
"rechaçar.aro comentar a

, informaçôes de que 'eles seriam
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Ação de vendas especial Dia dos Pais
,

•

Compre e concorra a uma TV 29 Tela PlanaREALIZANDO SONHOS
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Banco Volkswagen Volle.Hal1ft ,
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PAGINA DA CRIANÇA

Par Daniele Santos
recepcao@jornalcorreiodopovo,com,br
(enviar fotos até Quarta às 12h)
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Completou seu 10 aninho dia 7 a caç�linha da 1a�ilia, Maria
Eduarda. "Que seja o primeiro de mu�t�,s, um bella bem

especial dos padrinhos Romeu e Ingrid

Embelezando a cOlu,na Laura Chiodinl Schmõckel, que
c,ompletou ,8 an�s �I� 5, Os pais Eugenio Vitor Sbhmockel
Fr/�� e Cintia Chlodlnl Schmockel com a irmã Luisa desej'afelicidades .

m

Enfeitando a coluna o anjinho Felipe K. da Silva, filho de

Leda e Fabiano, A tia Rafa, os avós Doraci e Altamir lhe
amam demais

,

,

,

•

s

,

Os amigos do peito Jo
-

.

Emanuel Roberto da s�o VItor SChappo da Silva e

fdj� �5/07 e o segundo di�a1��;:)I�taram � anos (o primeiro
elrcldades ' eus pais desejam

, M riel Andrei Manske Que
"

felicidades pa�a o gat�nho �uem lhe manda um super bella
completa 2 aninhas dia 14.

C' seu dindo Junior e toda a

são suas dindas Vane�sa e ris, .

família Que o ama mUlto

Neste sábado o s

oacu; a ama Marcia, os dindos e todos os familiares
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ann recebe homenagem dos pais
A gatinha layane Hatem

12 anos completados dia 8

Lodemar e Cristina pelos seus .

•

,
\

•

.

. do completou seu 1 o anin�o
O gatinha Felipe ��rbanl dPrapais corujas César e lOOeh

no dia 10 para feliCidade os

�s irmãos Miguel Manolo e Tha'dia 10 e 15 completando 5 8
Ina Rafaella aniversariam

Claudia e Rafael mandam
e ano�. Os pais orgulhosos

.

os parabens
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Os P�is Rosana e Marcelo m '

Jésslca Melo Silva que coma�dtam os parabéns para a filhap e ou 10 anos dia 1 O
\

O�t�m fui u� sonho e hoje sou realidade. completei meu 10a�,� o no dia 08: Me chamo Giovana Cristina Hornbur
RP1nl. para a alegria cos pais Claudio e Luciana e dos a

�
onaldo e Ana vos

,

A fotinha Mariana G. de Andrade c?�pleta 4.aninho� dia

14. Parabéns cos pais Mauro e Natalia, sua dloda e tiOS

-

,

Com orgulho os pais, avós, tios e ti,as homenageiam o

fofinho André Lennert Boing que dia 06 completou 9 meses
Feliz Dia des pais para o papai Marcos fagundes Conceição.
sao os votos de seu filho Marcos Giovane e sua mulher
Marcia Borba,

Parabéns pra gatinha Julia Helena Moeller que completa 3
aninhos neste sábado. Felicidades dos pais Andrea e Silvio e

irmãos
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