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311CRISE

Investimento no
extenor de

presidente
do Issem

o investimento de R$ 18
milhões feito no Deutsche
Bank COtl1 prazo de resgate de
45 anos, sem o

consentimento do Conselho
Deliberativo do Issem

(Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais), teria
derrubado o médico Walter
Falcone (PPS) da
presidência da instituição. A
postura de Falcone foi

denunciada pela vereadora
Maristela Menel (sem
partido). Segundo ela, trata

, se de dinheiro que cobre
benefícios e aposentadorias
de quase três mil servidores.
A medida contraria
jfrontaltnente resolução do
Banco Central que
recomenda que
investimentos do gênero
sejam feitos jU11tO a bancos

oficiais, para não colocar ern
risco o dinheiro público.

6 I POLíCIA

Dupla invade
empresa,
rouba carro
e foge

-

I EDUCAÇAO

MP investiga
fechamento
de escola em

uaramirim
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230 crianças participam do
Concurso de Declamação

,

Janssen muda de opinião
sobre devolução de verba

-

31 NA MIRA: REFORMA DO ABATEDOURO COMUNITARIO I
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A Câmara de Jaraguá do Sullevantou mais uma suspeita de

irregularidade envolvendo o prefeito Moacir Bertoldi (PL). O
vereador Eugênio Garcia Moretti (PSDB) protocolou pedido
de informações dirigido ao chefe do Executivo. Reforma do
sistema elétrico do abatedouro comunitário localizado na

região do Garibaldi é o objeto do questionamento. O I

empreendimento, embora inacabado; foi inaugurado 11a

gestão do ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB), mas está em

completo abandono há mais de dois anos. O vereador

suspeita de que um irmão do prefeito Moacir Bertoldi (PL)
tenha sido beneficiado. "O que sabemos é que foram pagos R$
56 mil pelo trabalho, feito em uma obra que a própria prefei
tura condena, tanto pela sua dimensão como pela localização
em região de difícil acesso", disse o vereador, acrescentando
que há suspeitas quanto à empresa escolhida para o serviço.
"Consta que seja' de um irmão do prefeito, embora esteja em

nome de um dos empregados", disse. O favorecimento, se
provado, poderá acarretar em pedido de impeachment.

, .'

Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer.
As nuvens aumentam no decorrer da tarde

-.

81 DIA DOS PAIS: CLEVERTON COMEMORA,COM QUADRIGÊMEAS
, , '
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Cleverton Cardozo, de 32 anos, já sabe o que vai fazer amanhã, Comemorar o Dia dos Pais ao lado das quadrigêmeas Rafaela, Heloísa, Eduarda
e Stefani.
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Malwee busca
•

classificação
contra o

Umuarama

O auxiliar técnico, Marcos
Moraes, reuniu os jogadores
ontem antes do treino e falou
sobre a importância da
vitória na próxima segunda
feira contra o Umuarama, no
Ginásio do Sesi. Nem ele e

nem Chico poderão
participar do último jogo da
Malwee 11a segunda fase da

Liga Nacional. A ordem
,

agora e se concentrar
,

,

exclusivamente nesta partida
e esquecer das punições
impostas à equipe pela CBFS,
"Temos que deixar a parte
negativa de lado e se

preparar exclusivamente

pensando no Umuarama",
comentou Marcão.
O diretor, Carione Pavanello,
informou que vai colocar
um telão do lado de fora
do Ginásio para os torcedores

que quiserem acompanhar
a decisão da vaga para

próxima fase.

,38 I INTERNACIONAL

Cubanos
comemoram

80 anos de
Fidel

•
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• EDITORIAL

•

,

o caixa dois para o finan
I ciamento das campanhas do

i, presidente Lula, do PT e

aliados; do mensalão para a
•

compra e aluguel de parla-
mentares - e, agora se

esquivam diante do lamaçal
podre da compra de

ambulâncias, ônibus escolares

superfaturados, a insensatez

covarde desaguará fatal-
-'.

mente na pregação golpista.E
duplamente calhorda e pulha
a escusa dos candidatos e

dirigentes partidários em

aprofundar a análise do

flagelo da corrupção com a

desculpa de que as urnas não

/

• FRASE

,

•

• CORREIO DO LEITOR

/

O horário eleitoral em
rede de rádio e TV" que

começa no próximo dia 15, é

a esperança para massificação
do protesto que necessita sair

à rua. O voto nulo é a fuga,
não é o grito de indignação.

, Se os partidos se juntam com

, a clara manobra da absolvição
I dos envolvidos na série de
I : assaltos aos cofr�s da viúva -

,

� do valerioduto que abasteceu

renovarão os mandatos dos
ladrões. Só a extensão da lista
dos citados nos relatórios das

,

CPIs, da Procuradoria Geral
,

da República, do Ministério

Público, da Polícia Federal e

outros confirmam a

dificuldade do eleitor pará a

triagem do joio misturado com
o trigo. E não é só. Compete
aos partidos, aos estudantes,
às entidades de classe, aos

,

I iii> Para cortar as pelancas das mordomias, a

i . raiva, bem utilizada, é um santo remédio,
I

i cura até sem-vergonhice,

•

I
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segmentos organizados da
sociedade a liderança que

esclareça a inutilidade do voto
nulo, que só ajuda os

corruptos, e iniciar o debate

que imponha aos candidatos
o compromisso claro, nítido e

detalhado com a proposta de
reforma política abrangente.
Se deixar por conta do

Congresso, o corporativismo
passará a mão pela cabeça dos

companheiros injustiçados. E
'não irá além dos remendos
óbvios corno o financiamento

público das campanhas, o

controle e redução das
emendas de parlamentares ao

,

•

,

O CORREIO DO PO,

,

Orçamento e outras pana

céias, úteis, mas insuficientes.
Para cortar as pelancas das

mordomias, das vantagens, dos
privilégios, da semana de dois
a três dias é preciso que o povo

proteste e use o voto como a

arma da cidadania consciente

e possessa. Sem Congresso não
há democracia. Convém
lembrar o truísmo enquanto é

tempo de sacudir a campanha
eleitoral da pasmaceira do

desempenho dos candidatos

que lideram as pesquisas,
convocando-os a assumir as

responsabilidades pela limpeza
do Legislativo. Pode ser

cômoda a desculpa eterna,

que invoca a soberania dos

poderes, para fugir dos riscos

da inequívoca responsa
bilidade diante da ameaça
de uma recaída na aventura

, da crise institucional. Sozi

nho, sem ajuda, o Parla
mento não sai da cisterna em

que se emporcalhou.
E o eleitor não fará a sua

parte sem a mobilização da .

sociedade, pela iniciativa

das suas tradicionais li

deranças. A raiva, bem
utilizada, é, um santo

remédio. Cura até sem

vergonhice.
'

•

I

•

Uma questão de atitude
Neste período em que o

Brasil começa a respirar os ares
de mais uma campanha
eleitoral, penso ser importante
refletirmos sobre o quanto
podemos con trib uir ern

momento tão significative.
Afinal, temos mais uma vez a

oportunidade de darmos Ulna
-

resposta ao que nao

concordamos.
Parece pouco? O voto nem

sempre promove as mudanças
-'.

desejadas? Se encararmos a

t: questão pela visão simplista de
•

que somos apenas mais um

entre milhões e que nossa

atitude, indívidualmerite ,

pouco representará, sem

dúvida poderíamos nos

acomodar. Agora, a omissão

resolve? Certamente essa é uma

questão de atitude, de termos a

coragem de dizer que não

concordamos com o que está aí,
de descartarmos o que não

presta 'e, pelo menos, tentar

mudar,
-'. ,

E, nesse sentido que
destaco a campanha iniciada

pelo Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Por sinal, mais
urna vez nossa cidade mareou

um tento, pois idêntica
iniciativa da Justiça Eleitoral
busca sensibilizar os eleitores
ern todo o Brasil quanto à

importância do voto. Fechar os
011105 e não participar não vai

adiantar nada .

Nós precisamos compre
ender que a mudança está nas

nossas mãos, literalmente.
Claro que não é nesta eleição

, que iremos retirar totalmente
os cancros que debilitam um

organismo co'm' tanta

vitalidade como é o Brasil. Mas,

,

A reitora da Unerj
Car.la Schreiner
escreve às quartas-

feiras nesta
coluna

precisamos dar o primeiro passo

para que a nação, de fato, se

torne mais saudável. Também
não podemos generalizar,
colocar na vala comum da
mediocridade todos os

representantes políticos. Como
em qualquer ambiente, há o que
d

\ -'.

epurar, esse e um processo
". . . ".

continuo que sempre exigira a

nossa participação.
Portanto, é chegada a hora,

de termos atitude. A atitude de
não nos omitirmos diante da
chance de pelo menos dizer que
não concordamos com o que
está aí e de fazer a nossa parte

-'.

para mudar. E a chance de dar

,

•

•

mais um passo para
construirmos um quadro de
mais qualidade nas nossas

representações políticas.
Porque depois, não adianta

reclamar.

Relação Ganha X Ganha
Aprendi desde cedo, que uma empresa

precisa objetivar lucros,para que através

dele,consiga manter as suas obrigações
perantes os funcionários,fisco e ainda

dependendo dos resultados,investir mais na
•

própria empresa,visando melhorar as

condições de todos. Bem! Sou um

empresário otimista por natureza e todos
•

sabemos da tarefa de casa que precisamos
fazer nos dias atuais, reduzindo custos,

comprando o melhor possível as matérias
primas, etc,mas gostaria de levantar um
assunto que sinto estar em estado crescente

- -'.

e em proporçoes preocupantes e que e

agravada pela paralisia econômica, a

qual nos encontramos.Trata-se da

"proposta indecente".
Este sentimento advém da coleta de I

,

". . . ,_ ,. . .

varias opmioes entre os ernpresanos, pois

parece que o valor do seu produto é visto

como se no mesmo estivesse embutido um
,

grande percentual de gordura
simplesmente "negociável", ,e que para

quem compra, lhe dá o direito de oferecer
um valor que em muitas vezes chega a ser

ofensivo.

Preocupa-me esta situação, pois para

•

mim, a melhor relação de venda é a GANHA
x GANHA, onde buscam-se as melhore
condições para que as partes saiam da
negociação,ambas satisfeitas e possam num '

futuro próximo,voltarem a negociar,pois a

confiança está estabelecida, sendo este um

ponto fundamental para uma boa venda.
A- nossa dificuldade econômica não

justifica que façamos uma proposta indecente
e sim que busquemos uma negociação melho
ampliando os prazos,com descontos justos]
possíveis e buscando entender também a real

situação do seu parceiro,pois ele também
precisa de ajuda para passar esta situação de
inércia sem que precise fechar as portas.

-'.

E hora de todos se ajudarem e precisamo,
reconhecer o valor justo dos produtos tanto

na hora da compra como na venda e é naô

horas difíceis que sabemos com quefu
podemos contar e quando a bonanza chegal,
veremos que darmos as mãos foi a melhor
solução para enfrentar a tormenta, pois como

papai sempre diz: "Um bom casamento para
ser duradouro, tem ser bom para os dois".

Abraços, a todos,

Mauro Bramorski, Presidente da ACIAM.

aviões. Os banheiros públicos serão mail

generosos. E nas praias, teremos um show

inesquecível. Sem contar que as bunda

avantajadas serão o perfeito contraponto
aos seios siliconados. Finalmente, o

equiiíbrio l

E quando um bunda-magra vier com

piadinha sobre seu bundão, chame-o de
cardíaco!

A indústria têxtil crescerá com o

aumento das calças, calcinhas e calções,
Mais tecido, mais caras. Gugu, Faustão e

similares escalarão ainda mais bundas para
seus programas, com a desculpa de apoiei
saúde pública. Surgirá uma nova

especialidade médica, o bundologista. E ai

próteses de bunda venderão como nunca,

pois todos estarão interessados em parecer
saudáveis. Os planos de saúde passarãot
avaliar os clientes pelo tamanho da bunda

Quanto maior a bunda mais desconto no

plano. Nas entrevistas de emprego, OI

candidatos de bunda grande entrarão de
costas. Mas a longo prazo, teremos um

,

problema. Os bundudos terão mais tempo
de vida. E aumentarão o rombo da

previdência. E a política econômica do
arrocho vai permanecer. Juros alros

aperto, falta de investimentos ... O
dinheiro todo canalizado para o sistema

financeiro. Quem tem dinheiro terá cada

- Ué. Então não vai mudar nada!

"Há provas suficientes para responsabilizar um elevado número de parlamentares. Isso
é inquestionável" .

<'

.Oeputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), presidente da CPI.dos Sanguessugas

Abundância
•

•

Tempos atrás escrevi um artigo
•

chamado "Bundalelê" em que falava da
,

importância da bunda na cultura

brasileira, inspirado no presidente Lula,
que nos mandou mexer o traseiro para
reduzir os juros. Pois li recentemente uma

notícia segundo a qual o Institute de
Medicina Preventiva de Copenhagem
descobriu que as mulheres com quadris
mais largos estão menos propensas a sofrer

ataques cardíacos .

Os pesquisadores dizem que a gordura
dos quadris contém um antiinflamatório

natural, chamado adiponectina, que evita
o entupimento das artérias. Os

dinamarqueses examinaram quase 3 mil
mulheres e homens de 35 a 65 anos, entre

1987 e 1988. As mulheres com quadris
mais largos apresentaram 87% menos casos

fatais. Elas também apresentaram 860/0
menos probabilidades de sofrer enfarte e

46% menos de vir a sofrer de doenças
cardiovasculares.

"Gordura nos quadris é diferente de

gordura no abdômen. Quem não tem o

suficiente dessa gordura, corre o risco de
sofrer enfarte" disse um dos pesquisadores.
Uial Era o pretexto que faltava! Bunda é
saúde! Então aquela bunduda que trabalha
na sua seção possivelmente vai viver mais

que a gostosinha que tem aquela
bundinha!

Proponho que iniciemos imediata
mente uma campanha nacional pela
bunda grande. Já somos o país dos bundões,
não somos? Pois vamos fazer j1!!Z à fama.
Seremos o país dos bundudos. Bundudos
mas saudáveis.Assim não teremos mais

problemas com as malditas poltronas dos

.• ,.., • '" I

vez mais, quem nao tem continuara sem",

E continuaremos mergulhados em crises."

Tudo por causa dos bundões.
'

Comentei essa preocupação com me

filho e ele foi mortífero:
-

Luciano Pires, jornalistaI

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-m lir

redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 8g2� ri

200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, 'profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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CorreIo do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul- SC 1 Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-malls: redacao@)ornalcorrelodopovo.com.br 1 •
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EABATEDOURO: REFORMA NA PARTE ELÉTRICA SOB SUSPEITA

e
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CELSO MACHADO

'o � Favorecimento, se
as

;provado, poderá
r, ;�evar a pedido
or l�e impeachmento ()

I, .r }ARAGUÁ DO SUL- Investi
I lmentos de R$ 18 milhões de reais

Eno Deutsche Bank corn prazo de
. 'resgate de 45 anos, sem o consen

D "tímento do Conselho Deliberative
) i, do Issem (InstirutodeSeguridadedos
1 "Servidores Municipais), além da
"compra de dez aparelhos de telefone
"celularcomomesmoprocedimento,
B teriam derrubado omédico Walter

) "Falcone (PPS) da presidência da
I'

' 'll1Stituição.Apostura deFalcone foi
) (
I

f) I
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ORGANllAçAo APOIOREAUZAçAo

�.
APEVI

.steme

•

,

CESAR JUNKES

,

•

•

mento, única forma, segundo ele,
para poder funcionar. E que o

. ,. - ..

mumcipio nao teria interesse

ern concluir a obra e muito

menos gerenciá-Ia. O abate
douro tem sido alvo constante

de questionarnentos da verea

dora Maristela Menel (sem
partido), que 110 início da serna

na já havia se manifestado sobre
o serviço de reforma no sistema
elétrico. Na sessão de quinta
feira à noite, Moretti resolveu
questionar o Executivo. "O que
sabemos é que foram pagos R$
56 mil pelo trabalho, feito em

uma obra que a própria prefei
tura condena, tanto pela sua

dimensão como pela localização
em região de difícil acesso", disse
o vereador, acrescentando que
há suspeitas quanto à empresa
escolhida para o serviço.
"Consta que seja de um irmão

'.

do prefeito, embora esteja em

nome de t1l11 dos empregados",
disse. O líder do governo,
Ronaldo Raulino (PL), único
vereador da situação a se

manifestar, tentou rebater,
insinuando que o ex-prefeito

conseguiu resgatar antes do prazo
recursos que, por ação do governo
anterior; estavam sendo gerenciados
pelo Banco do Brasil. Segundo .

Maristela, em 2005 foram R$ 8
milhões e eln 2006 mais R$ 10
milhões para o banco alemão,
"Imaginem o que será dos servidores
que se aposentaremdaquiparafrente.

•

Não haverá dinheiro para garantir o
benefício", acusou a vereadora,
acrescentandoque o responsávelpela

•

Uma homenagem de

Pasold, quando à frente do
,

Executivo, tinha laboratório de
análises clínicas em nome de

pessoa da família prestando
serviços para a prefeitura e que
essa indagação também poderia
ser acrescentada ao pedido de
informações do tucano. Moretti

reagiu de pronto, garantindo que
se Raulino o desejasse, assim

\

seria feito, com total apoio dele

(do tucano). "Não pense que vou
me esquivar de alguma acusação
feita contra alguém do meu

partido", disparou Moretti.
Disse, ainda, que se as suspeitas
de favorecimento a um irmão do

prefeito foram 'comprovadas, vai
encabeçar movimento para

pedir o impeachment de
Bertoldi. Rudolfo Gesser (PP)
lembrou que se o ex-prefeito, .

Pasold tivesse cometido alguma
irregularidade, referindo-se a

insinuação de Raulino, "o
Tribunal de Contas por certo
teria rejeitado a prestação do ex
prefeito em 2004", O pedido de

informações teve um único voto

contrário, do vereador Ademar
Wintller (PSDB).

• MOSAICO pol iti ca@iornalcorreiodopovo.com.br

,
,

•
,

•

la G' }ARAGUÁ DO SUL- Reformas
do sistema elétrico do abate
douro comunitário localizado na

região do Garibaldi levou o

vereador Eugênio Garcia
Moretti (PSDB) a protocolar
pedido de informações dirigido
ao prefeito. O empreendimento,
embora inacabado, foi inau
gurado 11a gestão do ex-prefeito

I zlrineu Pasold (PSDB), mas está
vern completo abandono 11á mais

II �de dois anos, O vereador suspeita'
10 -de que unl irmão do prefeito
o ,Moacir Bertoldi (PL) tenha sido

beneficiado. Recentemente, o

fi rabatedouro foi considerado pelo
e -secretário de Desenvolvimento

Rural, Amarildo Sarti, COll10

ceconornicamente inviável se

.gerenciado pelo município 0'L1

epor cooperativa de produtores
rde gado de corte e suínos. Isso

\

"Ser pai é acreditar e trabalhar
por um mundo melhor

para. nossos filhos,
Feliz dia dos pais."

operação "terá de pagar por isso".
Maristela apelou para que os

servidores semobilizem em defesa de
•

seus próprios interesses sob pella "de'
continuarema ser lesados noque toca
aos beneficios resultantes de suas

próprias contribuições mensais". Ela
própria teve requerimento aprovado
em plenário pedindo explicações. A
postura deFalcone quanto à compra
de celulares sem a permissão do
Conselho Deliberative, a quem a

presidência do Issem está

subordinada, já havia sido
denunciada pelo vereador Eugênio
Moretti Garcia (PSDB) na sessão
ordinária da Câmara realizada f',a

segunda-feira. Num primeiro
momento a iníormação era de que
ele (Falcone) teria solicitado licença
de trinta dias para tratamento de
saúde. Na quinta-feira, porém, foi
confirmada sua exoneração pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PL), No
Issem, ontem, ninguém quis se

pronunciar publicamente sobre o

assunto. Há denúncias de que
Falcone também não teria

consultado o Conselho, presidido
pelo servidor Egon [agnew, sobre
aumento do valor das consultas de
médicos conveniados, o que teria

resultado no aumento da
mensalidade dos servidores, de R$
12,00 paraR$ 15,00 .

Aleria vermelho
Ao prestar esclarecimentos na Câmara de Vereadores sobre
projeto do prefeito Moacir Bertoldi (PL), devolvendo R$ 50 mil
ao Ministério da Saúde para a implantação da Farmácia Popular,
o secretário Sérgio Ferrazza obrigou-se a admitir que a rede
municipal de saúde vive "momentos difíceis". Faltam médicos e

funcionários, além do que a demanda de consultas continua
represada, entre outros problemas. Anunciou, para a próxima
semana, nova encrenca das grandes com médicos que não

querem se submeter ao relógio-ponto determinado pelo
Ministério Público. 'Enfim, pintou um quadro bem diferente
daquele que se costuma apresentar no andar superior do prédio
da prefeitura.

Não?
Vereadora Maristela Menel (sem
partido) rebateu titulo de "matéria
de jomal" (foi aqui no Correio)
afinnando que a Câmara havia
rejeitado verba federal para
implantar a Farmácia Popular.
Disse que o Legislativo nâo tem
autonomia para isso. Ora, ao

aprovar a proposta do prefeito
Moacir Bertoldi (PL), o Legislativo
assinou embaixo. Portanto,
rejeitou, sim, a verba.

No arame
Na ordem alfabética, o deputado
federal Adelor Vieira (PMDB)
encabeça a lista dos 72

parlamentares listados como

membros da quadrilha das

sanguessugas. Membro da

Igreja Assembléia de Deus, que
garante sua eleição há vários
mandatos, ainda tem a

solidariedade da cúpula do

templo. Ainda.Teria recebido
propina de R$ 40 mil.

,
,

COligação TODOS POR SANTACATARINA· PMDB

, Impasse
Projeto de criação da Guarda Civil

Municipal ficou para ser votado na

próxima semana. Um dos motivos
é a falta de assinatura de
membros de comissões técnicas
do Legislativo, entre eles Dieter
Janssen (PP), contrário à proposta
e que se afastou por trinta dias. A
suplente, Natália Petry, está sem

.

partido, por isso, impedida de
substituí-lo na comissão.

Fala, Lula
Presidente Lula, no 'Jornal
Nacional", quinta-feira à noite,
desacostumado a

questionamentos consistentes,
tropeçou, gaguejou e encerrou

afinnações com chave de ouro.

Citando crescimento das
exportações, de empregos
fonnais e da renda do
trabalhador, disse que as únicas
coisas que caem, no país, são a

inflação, os juros e .... salários.

'[

Pedido de informações foi feito pelo
vereador Eugênio Garcia Moretti

porque, segundo disse durante

explicações que deu na própria
Câmara, foi projetado com

capacidade de abatemuito acima
da demanda exis tente.

Necessitando de investimentos

da ordem de R$ 350 mil para ser

ativado; o secretário afirmou,
também, que a prefeitura estaria

es tudando a possibilidade de

terceirização do empreendi-

denunciadapela vereadoraMaristela
Menel (sem partido), Segundo ela,
trata-se de dinheiro que cobre
beneíícos e aposentadorias de quase
três mil servidores, contrariando
frontalmente resolução do Banco
Central recomendando que
investimentos do gênero sejam feitos

junto a bancos oficiais. A vereadora,
que também é funcionária pública
municipal, lembrou que, em

novembro do ano passado, o Issem

•

Resistência
Mesmo com oito vereadores
contra três, incluindo o PMDB e

um dissidente do PSDB, já que o

própria presidente Jurandir
Michels (PV), demonstra explícita
simpatia pelo prédio da rua Wa�er

Marquardt, os ú�imos dos
moicanos Maristela Menel (sem
partido) Rudolfo Gesser (PP) e

Eugênio Garcia (PSDB) resistem
como podem no Legislativo.

,

E verdade
De fato. Segundo O Instituto
Nacional dos Servidores da

Previdência, o achatamento dos
benefícios elevou de 13,7
milhões para 16,2 milhões o

universo de. aposentados e

pensionistas que recebem só um

salário mínimo. No govemo Lula,
2,5 milhões de beneficiários do
sistema ficaram ainda mais

pobres.

•

•

Cobrando
"Não admito que a lei não seja
cumprida". O tom, de ameaça, é
do vereador Ierrys da Silva (PTB),
da base aliada do prefeito Moacir
Bertoldi (PL). Que. sancionou
projeto do vereador obrigando as

escolas municipais a afixar
cartazes prevenindo contra o

fumo, drogas e bebidas. Lei
ignorada pela própria prefeitura. E
ainda dizem que o exemplo vem

de cima.

Benesse
,

Por unanimidade, o Supremo •

Tribunal Federal modificou artigo
da Constituição de Santa Catarina
sobre crimes de

responsabilidade de

governadores, prevendo perda
dos direitos politicos por oito
anos.Que, agora, passa a ser de .

no máximo cinco anos. Quanto
aos deputados, os oito anos

continuam valendo.

Gastos
O

..

PMDB é o campeão em gastos
•

e arrecadações na campanha.
Segundo o TSE, para presidente
da República, governador, sena-

. dor e deputados federal, estadual
e distrital, o partido soma R$
32,451 milhões. Depois aparece
o PSDB, com R$ 25,097 milhões
e, em seguida, o PFL, com R$
21,677 milhões. O PT vem em

quarto, com R$ 20,751 milhões.

Ah, bom
Coordenador regional do PSB,
Emerson Gonçalves, sobre nota
da coluna, disse que a candidatura
a deputado federal de Luiz

. Hirschen foi registrada antes do
anúncio da campanha da Acijs
pelo voto consciente e excesso de
candidatos. E que, justamente por
isso, (candidatos demais),
resolveu sair do páreo. Como se

vê, a campanha já surte efeitos.

,
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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.

,

DO
Q

JARAGUÁPO SlIL, se" PARQUEl¥IUNlClPAt DE EvENTOS"

II POUCAS & BOAS

Nego 1
Candidato à reeleição, o deputado federal Adelor Vieira (PMDB)
nega veementemente participação no esquema de venda ilegal
de ambulâncias. Ele integra lista da CPI dos Sanguessugas, que
recomenda abertura de processo de cassação contra 72

parlamentares, por ter destinado R$ 560 mil para compra de
cinco ambulâncias e uma unidade móvel à Sociedade de
Assistência Social e Educação Deus Proverá, ligada a sua igreja,
a Assembléia de Deus. A verba foi proveniente de emenda
individual do orçamento. "Não acredito na hipótese de cassação,
até porque tenho provas documentais e contundentes. Vou ser

inocentando", disse ontem à RBS.
•

Terceirização
O presidente da Câmara de
Vereadores de Guaramirim,
Marcos Mannes (PSDB),
apresentouna sessão de

quinta-feira, pedido de

informação endereçado ao

Executivo. Quer,
discriminadamente, quantas e

quais empresas terceirizadas
prestam serviços para a

prefeitura atualmente, através
de licitação ou contrato.

Também, quais serviços' estão
sendo prestados e para quais
secretarias, além do custo da

licitação ou contrato de cada

empresa terceirizada. Com os

dados em mãos, o vereador
deve apresentar proposta para
redução da tercelrização.

Mais uma
Na mesma semana em que o

Tribunal Regional Eleitoral
julgou procedente a

representação do Ministério
Público Eleitoràl contra o

deputado federal Carlito
Merss (PT) por propaganda
eleitoral extemporânea, uma

nova representação foi
ajuizada contra o candidato à

reeleição, Desta vez ele é
,

apontado de fazer propaganda
eleitoral disfarçada com a

distribuição de material
publicitário, em maio,
intitulado Jornal do Carlito,
em que destaca as

"conquistas" para Santa
Catarina obtidas pelo relator
do orçamento, O petista
poderá ser condenado a

pagar multa,

,

,

Lançamento
Militantes e simpatizantes
petistas participam hoje, às
16 horas, do lançamento das
candidaturas dos deputados
petistas Dionei Walter da
Silva. (estadual) e Carlito
Merss (federal), em Mafra, A
reunião acontece na casa do
petista Casimiro Konkel,
principal liderança petista no

município e candidato a

prefeito na última eleição,
apoiador da' dobradinha
Dionei e Carlito no Planalto
Norte,

P'razo Agenda
Já amanhã, Dionei cumpre
agendas no Alto Vale do Itajaí,
sua segunda maior base

eleitoral, depois de Jaraguá
do Sul. O petista nasceu em

Pouso Redondo, onde almoça
com seu pai e familiares,
Além da sua cidade natal,
Dionei também está
montando minicomitês em

Rio do Campo, Taió e Dona,
Emma, onde conta com apoio
dos diretórios do PT.

•

Vereadores de Guaramirim
tem até o próximo dia 18 para
apreciar e votar o parecer do
TCE (Tribunal de Contas do

Estado) sobre as contas do

município referentes ao

exercício de 2004, último ano

do primeiro mandato do

prefeito Mário Sérgio Peixer '

, '

(PFL). O parecer foi enviado à
Câmara no dia 19 de maio, e

recomenda pela aprovação
das contas.

.fY"; ,i merec.,IVIAIS comodidade
,,�;,',

'

IO-X inicial ao '@tamentoortodôntico, todos osIt,,, ,'i' , \'
,

f� ,

'
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,
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O CORREIO DO POV�

" -

RECUO: PEPISTA VOTOU PELA DEVOLUÇAO DE VERBA PARA IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR

.'
'

CAROLINA TOMASELLI

,

� Contradição nas

informações fez
vereador licenciado
reavaliar posição

•

Nego 2
o acusado também disse que
o relatório parcial da comissão

�.
I "não contemplou a defesa",
I

que foi apresentada por
escrito, secundo informou
ontem ao O Correio o assessor

do deputado, Antônio Carlos da
Luz. "Não existem provas
contra estes 33 parlamentares
citados pelo empresário Luiz
Antônio Vedoin (dono da

Planam)", afirmou o assessor,
ressaltando que o

peemedebista segue em

carnpama à reeleição, "com
apoio da igreja e dos

correligionários" .

}ARAGUÁ DÓ SUL O
vereador licenciado Dieter

Janssen (PP) protocolou ontem

na prefeitura ofício solicitando ao

prefeitoMoacir Bertoldi (PL) que
vete o projeto de lei de sua autoria
para devolução de R$ 50 mil do
Ministério da Saúde destinado à

implantação do Programa
Farmácia Popular do Brasil. O

projeto foi aprovado em .sessão
extraordinária no último dia 4,
inclusive com voto favorável do

pepista, dias antes de se licenciar

para se dedicar a sua campanha a
,

.

deputado estadual. Votaram
contrários apenas os vereadores

EugênioGarcia (PSDB),Maristela
Menel (sem partido) e Rudolfo
Gesser (PP).

Em entrevista coletiva à
J

imprensa, Janssen afirmou que

aguardava explicação técnica
detalhada' por parte de'

representante da Secretaria da
Saúde sobre os motivos para
solicitar a devolução dos recursos.
"Mas foi criada Ulna sessão

extraordinária e o projeto,
enviado em regime de urgência,
foi colocado na pauta de votação
sem a devida explicação", disse o
vereador que, por .contCi. das

justificativas apresentadas pelo
prefeito na mensagem do projeto
'e também diante da defesa feita

pelas bancadas da situação, decidiu

PIERO RAGAZZI OE FREITAS
'" �,�'''� , ,�,__,_;__ ' 'w'"

•

Dieter disse que achava que "prefeito estava bem informado"
•

votar favorável à restituicãodos
,

recursos repassados pelo governo
federal seriam suficientes para
montar a estrutura e atender

apenas o primeiro ano; a partir daí
ficaria a cargo da administração
gastos com manutenção,
incluindo despesas cOIn água, luz,
telefone e pagamento de
funcionários, o que seria inviável

.
,

do ponto de vista econômico.
,

.

Ontem, o vereador contestou

valores. "Achava que o prefeito,
que é médico, estava bem

,
'

embasado". A época, os argumen-
tos da administração davam conta

de que os medicamentos
oferecidos pelo programa, neste

caso com descontos que chegam a

90%, já estariam disponíveis à

população na Farmácia Básica do

município. E, ainda, que os

Câmara de Guaramirim institui Comenda Peabiru
GUARAMIRIM - A Câmara de

Vereadores de Guaramirim
instituiu a Comenda Peabiru. O
decreto legislativo de autoria da
Mesa Diretora foi aprovado por
unanimidade na sessão de quinta
feira. A comenda vai homena

gear pessoas e entidades ou

empresas que tenham se

distinguido de forma notável ou

relevante, contribuindo para o

engrandecimento do município,
Em formato de um escudo

banhado a ouro, a comenda traz a

imagem do Peabiru,. termo
indígena que significa caminho

batido, que foi utilizado pelos
índios no período pré-colem
biano, e também percorrido pelos

fI

primeiros desbravadores da

região. De acordo cOin o decreto,
serão outorgadas até três

comendas por ano, permitindo a

cada vereador poderá indicar uma
personalidade ou entidade

,

durante a atual legislatura. "E
uma oportunidade de premiar
pessoas de todas as idades que se

destacam ou vão se destacar por
um ato ou trabalho em favor da
nossa cidade", comentou o

presiderite Marcos Mannes

(PSDB).
Os primeiros indicados vão

receber a Comenda Peabiru no

dia 24, quinta-feira, durante
sessão especial que vai será
realizada na Câmara a partir das

19 horas, fazendo parte das

comemorações do aniversário do
de Guaramirim, que completa 57
anos no dia 28.O vereadorBelmar

-

Bernardi (PP) indicou a Apae de
Guaramirim. Também serão

,

homenageados o piloto Silvio

Alquini (Beta Schumi), por
indicação de Luiz Antônio
Chiodini (PP), e a Congregação
das Irmãs Catequistas
Franciscanas, por iniciativa do
vereador Marcos Mannes.

Além do decreto, na quinta
feira também foram aprovadas
indicações, entre elas a do
vereador Alcibaldo Pereira
Germann (PP), solicitando ao

presidente da Câmara convidar

•

I.

as informações da prefeitura, pfiI
conta de reclamações da população '

e reportagens veiculadas t1ía
imprensa. Disse que a Farmác�
Básica do município � I

disponibilizá os remédios para
receitas de consultas feitas pe1lJ
SUS. "Mas como o SUS não es�

•

funcionamentobem, as pessoas são

obrigadas a fazer exames e consul� ;

particulares, mesmo sem condição I

financeira, e depois ainda precisam
desembolsar com remédios", di&Íf .

Janssen, sugerindo "que toda peso I

que tenha uma receita deste! i

medicamentos oferecidos pela I.

Farmácia Popular que se dirija1l (

farmácia do município para retirâ, ,

los". Através de pesquisa junto ao (,

Ministério da Saúde, o vereads 1,

também afirmou que o contrato I,

não é limitado a um ano, "como I,

informou a todo momento» I,

administração", podendo �€I 'I

. prorrogado por até cinco anO! �(

através de um termo aditivo. A "i

informações constam no portal da f,

Saúde (www.saude.gov.br). "Sel "

município não tiver R$ 13 mil Pá! "

um projeto tão importante, tenho ()

que discordar do prefeito. Dliiil li

cargos de confiança pagam estes� �J
13 mil", largou o vereador, ,T

referindo-se ao custo mensal pam ,',

manutenção, segundo informoJo 01I
secretário de Saúde, Sérgio Ferram, ,8

na Câmarade Vereadores. Janssen Ij

disse 'ainda que o projeto foi I'E

aprovado e sancionado pelt I (

prefeito, porém a lei não foi ii[
promulgada nem publicae J(

portanto, com tempo hábil pari ht
voltar atrás na devolução do' J:(
recursos. , (

r

,

] c

i I,

,

, (
o gerente regional da Casar ",r
lrvando Zomer, a participar d �t,

. ; r
uma sessão. Germann que I�

esclarecimentos a respeito J 8�
decisão da companhia d �r

r
substituir o fornecimento de águ f;�.

c
do poço artesiano pela águ' 8�
tratada da ETA (Estação aí J\:;

, �

Tratamento de Agua), o i;,

localidade de Poço Grande. Já ' ir

vereador Osni Bvlaaar' ;;!
apre sen tou indicaçõ ,'.

solicitando do Executivo' I·

, ,

pavimentação na Rua Jac I',

,

Reinert, no Bairro Rio Branco, '.

a instalação de telefone públi I).

no Loteamento Santo Expedit .'1

no Bairro Avaí, esta endereçada i

empresa Brasil Telecom.
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SAÚDE: DETERMINAÇÕES SERÃO ACATADAS À RISCA, DIZ FERRAZZA

•

,

�íLLY ERDMANN
-

,� .

I" Prazo concedido pelo
fMinistério Público de
,

;,9anta Catarina para
:adequações expira
,

f :JI

,�]ARAGUÁ DO SUL

I ,.Termina hoje, 12, o prazo dado
I à administração municipal para
.se adequar às exigências do
::;Jermo de Ajuste de Conduta

.que obriga médicos e dentistas
ida rede jaraguaense de saúde a

"cumprir a carga horária de
(,trabalho contratada, O
-Minisrério Público concedeu
()três meses para a Prefeitura

tsegularizar a situação desses

oprofissionáis, disponibilizando
';equipamentos de cartão-ponto
i.eletrônico em todas as unidades
Ide saúde.
i,() De acordo com o secretário

)"tle Saúde, Sergio Ferrazza, as

r,Beterminações serão acatadas a

"partir de segunda-feira, 14. Ele
",comenta que os médicos e

odentistas foram avisados do
zacerto desde a assinatura do

�aocumento, há exatos três
;

•

próxima segunda-feira e só pode
sofrer alterações vindas do
Ministério Público de Santa
Catarina.

Quem não permanecer no

local de trabalho durante o

expediente terá descontos na

folha de pagamento, relativos
aos períodos faltantes. A
reincidência deve levar a um

Processo Administrativo

Disciplinar, finalizado com

demissão.
Para falar sobre o

posicionamento da classe em

relação. à mudança, a

reportagem de O Correio do
Povo tentou conversar com o

presidente da Associação
Médica de [aragua do Sul, Jean
Beno Schreiner Lucht. Mas, até
o fechamento desta edição, não
obteve retorno. Há cerca de dois
meses, ele informou que o grupo
não era contra o Termo de

Ájuste. Porém, como os valores
,

pagos aos profissionais da rede

pública de saúde teriam sofrido
.

defasagem ao longo dos anos,

deveriam ser repensados,
principalmente agora, por causa

da adequação nos horários.

'! ]ARAGUÁ 00 SUL - Terminou
j'entem à noite, 11, a 16° edição do

•

'Concurso de Declamação
iipromovido pela Fundação
J8últural de Jaraguá do Sul. No
htotal, 230 pessoas subiram ao palco
'doGrande Teatro da Scar, nos dois
dias de mostra competitiva,
iniciada na quinta-feira pela
manhã. De acordo com a

coordena-dora de Eventos da

Fundação, Fabiane Karsten, os

candidatos demonstraram "um
" ,

nível muito bom" e surpreendeIt)

.,ram a comissão julgadora. Os

�Éritérios usados para definir os

'Finco vencedores de cada uma das

:nove categorias foram: integridade
,

110 texto apresentado, entonação,
;aicção e interpretação. Para

Shelsva Emmanoele Splitter, 11
, ,

I,

voes POI)E SER. (I QIJE Q1JlSER

_._.__ ., , , , .. , , , .. , , , , , , " _, , , , .

•

, .,

,

:1

•

DIVULGAÇÃO

•

I
(

Sérgio Ferraza acredita que mudança irá diminuir a fila nos postos

meses. Desde então, sinalizam
discordar da mudança, luas,

COlUO a medida vern do
Ministério Público catarinense,
vão ter de se adaptar.

Até ontem, 11, nenhum dos
clínicos havia pedido demissão

por causa do Termo de Ajuste.
Ferraza diz que vários deles

•

procuraram a secretana para
solicitar modificações l10S

horários a fim de permanecer
mais tempo ern determinados

anos, que participou pela primeira
vez desse tipo de concurso, nem

mesmo o nervosismo de estar à'

frente dos jurados conseguiu
enfraquecer a satisfação de

,

declamar poemas. "Gostei muito
da experiência", comentou a

aluna da Escola Valdete Piazera

Zindars, logo depois de sair do

palco. Shelsya apresentou.a obra
"O Mar" de Dorival Caymrni,

Já TiagoAndrade, 11, preferiu ,

se dedicar à interpreração de "Vale
a pena viver", do poeta baiano
GenerinoGabriel de Jesus. Esta foi
a terceira vez que o representante

. da Escola Marcos Etuílio'
Verbinen se inscreveu no evento

e, como de costume, começou a

preparação 110 início do ano.

Os irmãos Renan e Camila

•

postos de saúde, de preferência
próximos. Isto porque o

deslocamento, segundo eles"
seria responsável por atrasos e

saídas antecipadas,
prejudicando assim, o exercício
total das horas pagas.

Em Jaraguá do Sul, cada
médico ou dentista contratado

'

pela Prefeitura para trabalhar na
rede pública recebe R$1.907,23
por 20 horas semanais. A

adequação é imediata a partir da

DIVULGAÇAo

.
Os irmãos Renan e Camila conquistaram a segunda colocação
Batalha também participaram e

conquistaram a segunda colocação
nas categorias "B2" (3ª e 4ª séries)
e "Livre", respectivamente.
Segundo o pai dos concorrentes,

Wellington Batalha, o concurso é

uma maneira de incentivar o

R$ 11700
.

Uomini des. colônia IOOml
Uomini desodorante sl>rliY 95ml
O Boticário sabona+e I>erfumado 1'2,Sg

amadurecimento dos filhos. As
vencedoras das duasmodalidades

.

foram: Kamila Fabris e Edilene
Malheiro. Além deles, outros
cinco candidatos de cada uma das

categorias receberam medalhas e

prêmios em dinheiro.

,

PAVILHÃO DAS ETNIAS
Diversas atrações reunindo dança, artesanato.

história e muita comida típica .

\

• CORREIO ECONÔMICO
-

,

Diferencial

Para ser gigante I
I

A Companhia Vale do Rio Doce' anunciou ontem uma oferta I
,

pública para a aquisição de todas as ações ordinárias (com direito I
a voto em decisões da empresa) da mineradora canadense
Inco.As ações, em circulação na Bolsas de Toronto e de Nova I

York, seriam compradas à vistapor 86 dólares canadenses cada,
o que representa cerca US$ 17,67 bilhões em troca de todos
esses papéis.Segundo comunicado da Vale, a aquisição da Inca I
a tornaria a segunda maior mineradora do mundo em valor de I

,

mercado (US$ 77 bilhões), à frente da sul-africana Anglo I

American (US$ 65,6 bilhões) e da australiana Rio Tinto (US$
73,4 bilhões) e atrás apenas da anglo-au,st�aliana BHP B�"iton i(US$ 135,3 bilhões) .. De acordo com Fabio Barbosa, diretor:
financeiro da Vale, trata-se da maior operação de aquisição já I
feita por uma empresa da América Latina. i

I
Preço
Analistas acreditam que a Vale

poderá ser obrigada a elevar a

oferta para conseguir comprar
a Inca, já que as ações da

empresa já tem sido
negociadas a 86 dólares
canadenses na Bolsa de
Ioronto.Alérn disso, a Inca

,

conta com duas outras ofertas
de compra. Uma é da
americana Phelps Dodge, de
85,67 dólares canadenses por ,

acão. Já a também canadense i
,

Teck Cominco ofereceu 87,24
dólares por ação.

O presidente da Vale. Roger
Agnelli, considerou "iusto" o

preço definido. "O preço reflete
as qualidades da companhia.
Não é barato, mas é o preço
justo", afirmou.Apesar de as

três ofertas serem bastante

parecidas, a proposta da Vale
teria' como diferencial ser a

única a ser paga totalmente em

dinheiro. O prêmio aos

acionistas já estaria embutido
no valor atual das ações da
Inca, que acumulam alta de
mais de 70% neste ano.

I
I
I
I

I
I
•

,

Inco
A Inca é líder no mercado
global de níquel, ocupando o

posto de segunda em produção
e primeira em reservas. Com
custos baixos, a empresa tem,
segundo a Vale, o maior

potencial de crescimento no .

setor.Em 2005, a Inca

apresentou receita de US$
4,518 bilhões e lucro líquido de
US$ 836 milhões. A dívida total
em 30 de junho era de US$
1,921 bilhão. Juntas as duas
empresas passariam a ter

liderança no mer.cado global de
minério de ferro, pelotas,
níquel, bauxita, alumina,
manganês e ferro ligas.

I
!
ILei Kandir

Na próxima semana, o

governo devé editar uma
medida provisória sobre a

segunda parcela de créditos
destinados a ressarcir os
Estados da desoneração das

exportações prevista na Lei
Kandir.A informação foi dada

pelo ministro da Fazenda,
Guido Mantega, em reunião
fechada com 140 industriais
gaúchos na Federação das
Indústrias do Rio Grande do
Sul (Fiergs). Segundo ele, o

i

governo federal poderá alterar i
a forma de ressarcimento aos I
Estados dos recursos das I
exportações. I

"

• ,INDICADORES ECONOMICOS i

, .

I

I
,

I
,

I
I

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,163 2,165 11

PARALELO 2,313 2,390 11

TURISMO 2,143 2,263 11

,
,
,
,

EURO !
�-'---�---,--,
COMPRA VENDA

2,749 2,751

_PE_S_O_,_(A_;rg:_en_li_na,-) i
I 0,704 0,705 ";

i

,

•

fe'

PONTOS OSCILAÇAO
" BOVESPA

,

36.944 -1,10%
" DOW JONES (N. York) 11.088 -O 330/0

" MERVAL (B. Aires) 1.618 -0.85%

III NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,390/0

0,745

R$894,85

•

/

,
.. .. . . . . . .. .. . .. .. . .

····························11'
.. ·.... . .. .. . .. .. . .

. I

;, PAI É A ORIGEM DE TUDO� E RECEBER O �OTICÁRIO É A ORIGEM DE MUITO� ELOGIO�, BEIJO� E ABRAÇO.Ç.

.

1
i

Ga!be des. colônia IOOml

Glilbe desodorante spray 95ml
O Bo+icário sabona+e I>erfumado 1259
Boné

I

I

i
I

,
•
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O CORREIO DO POV�

,

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 afamilia.

,

JARAGUÁ DO SUL· se- PARQUEMUNICIPAL DE EVENTOS

•

,

VIOLÊNCIA: LADRÕES INVADEM EMPRESA E LEVAM CARRO
- .

•

•

-

CARLOS BRANDAO
,

.

� Reação da vítima assustou assaltantes,
Que foram perseguidos pela polícia, mas
conseguiram fugir

GUARAMIRIM - Um assalto
à empresa, no meio da tarde de
ontem, próximo ao centro de

Guaramirím, mobilizou toda a

polícia da região que, inclusive,
recebeu apoio aéreo do

,

, helicóptero Aguia da PM, que
.tem como sede [o inville.
'Mesmo após intensas buscas na
'mata às margens da BR-280,
próximo à Boate Chapéu, até o

fechamento desta edição, o

,.assaltante não havia sido
encontrado. A ação criminosa
dnicíou por volta de 16 horas,
quando dois homens,
aparentando 20 anos, armados,
renderam. a secretária da

empresa de esquadrias Alumad,
que fica a pouco mais de 200
metros do posto da Polícia

. 'Rodoviári� Federal.
J Após,

.

dominar a funcionária, a dupla
invadiu a sala da proprietária da.

empresa, Lurdes Klein Bruch,
colocou a arma em sua cabeça e

exigiu a chave do veículo GM

"Meriva, placas MHF 5600, de
, ,

Guaramirim. "Eu me assustei

muito, mas não acreditava que
eles iriam fazer algo, por isso

,

comecei a gritar", disse a vítima.

Foi neste momento que UIU dos
assaltantes correu para a rua,

entrou em um Vectra preto e

fugiu. O outro, já de posse das
chaves do Meriva, saiu em

disparada com o veículo pela
BR-280 em direção à [oinville,
sendo perseguido por uma

viatura da PRF.
Ao chegar nas proximidades

da Boate Chapéu, o assaltante

parou o carro, atravessou

correndo a propriedade do

agricultor Aguinor Bicalho e

desapareceu no matagal. Cerca
de quatro viaturas, entre GRT,
policiamento ostensivo, P2 e do

Corpo de
.

Bomber ios,
rapidamente chegaram ao local.

Quinze policiais, com auxilio do

helicóptero e de urn cão
,

farejador iniciaram a busca -cToda .

a região foi' cuidadosamen te
verificada, mas até o fechamento

, ,

• FALECIMENTOS •

Faleceu às 05:15h do dia 11/08, o senhor Waldemar Mueller, com
idade de 84 anos.O velório foi realizado na Igreja da Paz em Schoroeder
e o sepultamento no cemitério Bom Jesus.
Faleceu às 07:15h do dia 10/08, o senhor João Archanjo Spezia, com
idade de 69 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

,
,

sepultamento no cemitério Benjamin Constant. '

Faleceu às 07:00h do dia 10/08, a senhora Marli Aparecida de Jesus,
com idade de 32 anos.O velório foi realizado na Capela Vila Amizade
e o sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
Faleceu às 14:30h do dia 09/08, o senhor Arno Konell, com idade de
56 anos.O velório foi realizado na Capela da Igreja Cristo Bom Pastor
e o sepultamento no cemitério Municipal Cristo Bom Pastor,

�fl.W�'"
.,'"

"�,.'
,
--

,

, • •

• FOTOS: PIERO RAGA/ZI DE FREITAS

Luredes temeu pela vida da filha, carro (atrás) foi recuperado

MP vai investigar empresas qu
causaram fechamento de escol

GUARAMIRIM - O fechamento
da Escola Municipal Roberto
José [unckes, na Figueirinha,
ainda está gerando polêmica. A
manifestação de quinta-feira, em

. frente ao Fórum, que reuniu 25

pessoas, entre pais, professores e

alunos, foi só mais UIU capítulo
da novela. Segundo a promotora
de justiça, MariaCristina Pereira
Cavalcanti, que afirmam mani

festantes, deveria recebê-los para
. discutir o assunto, não havia.
nada marcado para quinta-feira.
"Ternos sim um encontro 11a

próxima quarta-feira. Primeiro
quero me inteirar plenamente
sobre o assunto e investigar as

empresas que podem ser as

causadoras dos problemas, para
depois poder conversar COlll

todas as partes interessadas",
disse ontem, A Escola Roberto

José Junckes foi fechada na,

semana passada devido ao

resultado de um laudo compro
vandomalefícios provocado pela

,

atividade das -empresas que
cercam o estabelecimento de

,

ensino.

Desde o fechamento da
escola, pais e a secretaria

municipal de educação, travam
uma luta, onde quempode acabar
perdendo são as crianças, "Fiquei
sabendo que, infelizmente, os

pais não estão mandando seus

filhos para a escola Germano
,

Laffin, para onde foram
transferidos, O fato é que isso é

ilegal. Se esta situação persistir o
Conselho Tutelar poderá tomar

iniciativa de enviar uma denúnr]
aoMinistério Público que, porsu .

vez, poderá denunciá-los por
abandono intelectual", diz, '

,

promotora. Segundo um, ,

funcionária da secretan,

municipal de educação, apenas 11
crianças, das 44 que deverian
estão freqüentando as aulas, A

presidente da APP - Associaçà
de Pais e Professores, da escola
Adriana Nicochelli Hadtke, d��1 ;'

que a partir desta segunda-fea
todas as crianças vão para a escol'
Germano Laffin. "Estamos seni

ameaçadas de processo, por is�

vamos mandar as crianças, ma

ainda queremos lima solução pat :'

o problema da escola", dissl
Vanilse [unckes, uma das mãesd
alunos da Roberto [unckes.j �

Germano Laffin é muito longe, ),

urna das crianças ficar doente' 'c

eles ligarem para gente ir buso
"

COIUO vai ser. Não tern linha d J:

ônibus pra aquele lado", desabaa ;}'

Vanilse.
A promotora Maria Crista

Pereira Cavalcanti disse que v "

verificar sobre as empresasque estãl ')!

causando problemas à escola. "MI ,�I

quero saber se as licenças ambierrâ ,�;,

estão emdia, alémde outros assunt "
.

referentes ao funcionamento des ,}

empresas'', disse Maria Cristina ,(

afirmando que deve visitar a 2'

empresas em companhia de polio :,

ambientais e, se necessário, fisc' 1"

da Fatma. Os representantes di ii,

empresas, procurados
reportagem não quiseram s :'<

posicionar sobre o assunto.

Pedreiro leva choque em' obra e morre de ataque cardíaco
}ARAGUÁ DO SUL - O

servente de pedreiro João Maria
Ferreira, 44 anos, morreu na

manhã de ontem após levar um
'

choque elétrico no prédio onde

trabalhava, na rua José Pavane-
110, bairro Ilha da Figueira
(próximo ao Supermercado
Alexandre). Ambulâncias do

Corpo de Bombeiros Volun-

tários de Jaraguá do Sul e do

Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) seguiram
para o local para prestar socorro,
luas ele havia sofrido UIU ataque
cardíaco fatal. O corpo foi

. encaminhado ao IML (Instituto
Médico Legal) na tarde de
ontem,

Moradores próximos ao

II fi

,

Uma cidade que apaixona seus

moradores e visitantes' há 57 anos.
r

DIA 28 DE AGOSTO, FELIZ ANIVERSARIO, CIDADE PRIMAVERA,
CAPITAL CATARINENSE DA PALMEIRA REAL, PELOS SORRISOS QUE

VOCÊ PROPORCIONA DIARIAMENTE.

1
"

prédio contaram à equipe de

reportagem de O Correio do
Povo que Ferreira recebeu a

descarga elétrica quando
encostou a mão em um guincho
elétrico (urna espécie de

elevador. para carga)" que

transportava cimento para o

segundo arid'ar, João Maria
Ferreira é natural de Canoinhas

•

A.DMINISTRAÇÃO 2005 - 2008

GUARAMIRIM
o trabalho faz a diferença

e morava com a mulher e os do' :

filhos 110 Bairro Santo Antônio '

O presidente do Sities '

(Sindicato dos Trabalhadorese
Construção e do Mobiliário) "

Riolando Petry, lamentou o fat "

e garantiu que as causàs a ,')

acidente serão investigadas pel ;[

sindicato e o Ministério a

Trabalho. (Daiane Zanghelini)

,
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aril
1S li � Diretoria vai colocar
•

Iam, ';1 um telão fora do
s. A.,\,
açã� 5. ginásio para a
:ola,

, irtorcida acompanhar
d��1 ).'

fein ,;1 Jaraguá do Sul - Antes do
;col, treino de ontem, o auxiliar
�Ild , técnicoMarcosMoraes conversou

•

ISS! ; com os jogadores. Nem ele e nem

ms Chico poderão participar da
pat :. última partida da Malwee na

lissl segunda fase da Liga Nacional,
:Sdi .' segunda-feira, às 20h15, contra o

;. I� t: Umuarama, no Ginásio do Sesi.
(e" :', A ordem agora é se concentrar

)te' ". exclusivamente nesta partida e

Iscm .1" esquecer das punições impostas à
ad·,: equipe pela CBFS. "Temos que
lafOi " deixar a parte negativa de lado e

se preparar exclusivamente
stim pensando no Umuarama",
: v .: comentou Marcão.
:Stãl �,,; Além da ausência de Chico, a
'MI .�,;r Malwee ainda tem o problema da
Iltm ;i contusão de Falcão, que esta

. ,

fit " semana nem treinou, mas esta

es ;il confirmado 110 jogo: "Ele vai

tina ii: entrar para nos ajudar, mas não

podemos contar com a

genialidade dele nesta partida",
avisou o auxiliar, que comandou

peli ri'

do: ;

\ni� ,

,

,

•
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U� t' LIGA FUTSAl: FIM-DE-SEMANA DECISIVO
, ,

I I

•
JARAGUÁ no SUL· SC· PARQUEMUNICIPAL DE EVENTOS

PAVILHÃO DOS NEGÓCIOS
• • •

Encontre produtos e serviços para cad a tipo de negocío.

PIERO RAGAIII DE FREITAS
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IJonas (E) disse que a equipe está tranqüila e espera a vitória na segunda-feira para confirmar a classificação

o treino de ontem de ma1111ã. nos dedicando e corn isso as coisas queremos vencer mais do que

Marcão fez as C011tas e acredita que boas vão aparecendo. Só depende l1LI11ca", avisou o camisa 11.

a Malwee depende só dela para da gente", afirmou Márcio. TELÃO - A diretoria da

garantir a classificação. A equipe O que não dá para esconder é, Malwee informou que vai colocar

paranaense entra em quadra 110je que existe uma possibilidade 'um telão do lado de fora do

precisando vencer o Jo11l1 Deere. grande da Malwee pegar [oinville Ginásio do Sesi. Os torcedores que
Se perder, a Malwee pega o na semifinal da Liga Nacional. quiserem acompanhar a partida,
Umuarama já desclassificado. "Primeiro ternos que pensar ern 'se concentrarão ern frente ao local

Mas, COIn chances ou não, o 110S classificar, l11as a gente já ouviu do jogo. A movimentaçâo de
ala Márcio acredita que será urn outras pessoas falando da torcedores já havia começado
jogo difícil. "Independente da' possibilidade do clássico", através da comunídade daMalwee
situação do Umuarama, eles vão comentou o ala Jonas. Ele falou ,110 orkut, onde alguns integrantes
quererganhar da gente".O camisa também sobre o desgaste da equipe já comentavam a possibilidade de
9 também disse que a semana foi e da boa semana de recuperação estar perto do ,tune. "Já conversei
boa para recuperar-se da lesão 110 que os jogadores tiveram. "Já 'COIn a CBFS e eles disseram que
tornozelo e que agora acredita tivemos mais de 60 jogos este a110. não tern problema", disse o diretor
ainda mais na equipe, "Estamos Mas estamos tranqüilos e de futsal, Cacá Pavanello,

•
•

Liga Futsal Feminina foi lançada
,

ontem em Maringá, no Paraná
MAruNGÁ (PR) .;A segunda

edição da Liga Futsal Feminina
foi lançada ontem, em Maringá
(PR). A solenidade foi às, 20
horas no Auditório Hélio

.

de concorrentes é .San ta
Catarina com três agremiações.
São Paulo, Rio Grande do Sul,
Paraná e Ceará serão

representados por duas equipes
,

'

cada, enquanto Goiás terá um

time. "Todos os clubes que

participam da Liga Fu ts al
Feminina possuem ótimos

times, tornando a competição
muito equilibrada", revelou a

diretora de futsal do campeão da
primeira edição do campeonato,
Chimarrão/Bender/DalPonte,
Sandra Costa,

As novidades para este ano

serão as inclusões do Jaguaré/
Corinthians/Osasco e do
Sumov, equipe de tradição no

1

Genlmo ressalta que punição
•

foi igual para os dois brigões
salonismo brasileiro com

equipes masculinas e que agora

quer também fazer história entre
as mulheres. "Temos uma boa
estrutura no feminino e pela
qualidade do nosso elenco
teremos Ulna participação digna
para honrar nossa tradição do
futsal ern nível nacional",

. destacou o presidente do clube,
Francisco Gomes da Silva.

Na segunda edição da Liga
Futsal Feminina as doze

equipes estarão divididas ern

três grupos COIn quatro
equipes cada, jogando entre si

ern turno e returno. Avançam
à segunda fase as duas
melhores agremiações de
cada chave e ainda as duas
melhores terceiras colocadas.
N a fase seguinte, os oito times

serão divididos em grupos de
dois, e eln sistema de jogos de

.

ida e volta sairá a definição
de quem avança às semifinais
e, posteriormente, à final. A
bola começa a rolar na Liga
Futsal Feminina a partir do
dia 2/9, CaIU seis partidas. A
decisão está prevista para o

dia 10/12.

SÃO PAULO (SP) - A
confusão envolvendo o

argentino Javier Mascherano e

Marcelinho Carioca, que
trocaram carrinhos perigosos
durante o treino de quinta
feira, ainda deu o que falar
ontem. Na entrevista coletiva

logo após o treinamento da

manhã, no Parque São [orge, o
treinador Geni11110 fez questão

de ressaltar que a punição para
os dois brigões foi a mesma. "As
coisas não passam em branco

comigo. Achei que era o melhor
naquele momento fazer isso. Eu
não vejo nadana 110ra de tornar
decisões. Aqui não estamos

brincando", afirmou. "Tomei a
medida para que todos vejam
que isso aqui não é a casa da Mãe

Joana" .
.

Brasileirão Série A

16' Rodada
Hoje
16h Juventude x Vasco

.

1611· São Caetano x Santa Cruz
18h10 Flamengo x Ponte Preta
18h10 Corinthians x Figueirense

Amanhã
16h Botafogo x Palmeiras
16h Grêmio x Atlético-PR
16h Cruzeiro x Fluminense
18h10 Fortaleza x Internacional
18h10 São Paulo x Goiás
18h10 Paraná x Sàntos

-

CLASSIFICAÇAO
Col. Time
10 São Paula
2° P..nran�
3(1 Santos
4(1 Cruzeiro
51) interneclonat
61) Flumirloriso
7' Flguelranse
8t1 Vasco
g' Juvontudo
10' Grérnlo '

11' Goiás
12' Ponto Prel�
13' sao Caol&hO
14' Atlátlco·PR
15' Flall1ongo
16(1 Palmeiras

,

� 711 BOlafQgo
18' Sanla Cruz.
19Q Fortaloza
20" CorlnthiarlS

PG
30
27
27
26
25
25
22
22
20
20
19
18
18
17
17
17
17
16
14
13

J V
15 9
15 8
15 a
15 7
15 7
15 7
15 6
15 6
15 5
15 5
15 5
15 5
15 4
15 5
15 5
15 5
15 3
15 4
15 2
15 4

E O
3 3
3 4
3 4
5 3
5 3
4 4
4 5
4 5
2 7
5 5
4 6
3 7
6 5
2 a
2 8
2 8
8 4
'I 7
8 5
1 10

GP GC
25 16
29 18
23 13
25 13
19 15
25 22
21 17
20 24'
18 17
20 22
15 17
23 31
17 '19
19 19
13 18
21 29
17 17
'19 25
11 20
16 24

SG
9
I 1
10
12
4
3
4
·4
1
·2
·2
,·8
·2
O
,5
·8
O
·6
·9
·8

•
•

,

Liga de Futsal
Hoje
15h45 Carlos Barbosa x Banespa
19h John Deere x Umuarama
20h Cortiana x Cascavel
Amanhã
14h Intelli x Joínville
15h45 Atlântico x Chapecó

Grupo A

Segunda-feira
19h15 Carlos Barbosa x Petrópolis '�

20h Atlântico x Cascavel
J

20h15 John Deere x Banespa
20h15 Malwee x Umuarama
20h15 Chapecó x Cortiana

,
.

•

{
•

•
,

,

C I' Timeso, J PG V OGPGCSG GA

,

•

,

•

ia Carlos Barbosa 8 15 4 3 20 15 5 1 33333

con .

�sG: Moreira, no Paço Municipal
rial .

i SilvioMagalhães Barros, sede da
(ai I' Prefeitura de Maringá. As doze

; JI ,:) equipes, de seis estados

pel ;: diferentes, que participarão da

) d edição 2006 da Liga. estiveram
, .

representadas no evento.
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Fazendo as contas
,

A Malwee tern 14 pontos e se vencer o Umuarama chega a 17"
Antes de enfrentar a Malwee, o time paranaense joga com o!
John Deere hoje em Horizontina. Se vencer empata com os

jaraguaenses em pontos e os gaúchos caem fora. Mas se o i
John Deere ganhar vai a 12 pontos e ainda continua na briga, I

tirando o Urnuararna, e brigando pela vaga na segunda-feira I

com o Banespa. Independente de qualquer resultado, percebe-
.'

se que a Malwee depende apenas de si para garantir a:
,

classificação. Como diz o Marcão, é só vencer.

Bocha
Fói realizada durante esta semana

a décima rodada do Campeonato
Municipal de Bocha Sul
Americana - Duplas. A
competição se encontra na

segunda fase - quadrangul�r final,
com as equipes Malhas Pradi e
João Pessoa liderando a Série A,
enquànto a Relojoaria
Kuchenbecker e o Beira Rio
lideram a Chave B.

será às 15h15 .

Perseguição
Visitando sites de clubes grandes
do Brasil, um me chamou a

atenção. Não por seu layout, mas
por uma matéria publicada nele - o

do Vasco da Gama. O clube carioca
fez um texto sobre uma possível
perseguição que vem sofrendo da

arbitragem neste Campeonato
Brasileiro.

•

Diz' o texto: ''A arbitragem do
Campeonato Brasileiro 2006 já
conseguiu prejudicar o Vasco em

10 das 15 rodadas disputadas até o

momento. Para sorte vascana o

clube de São Januário ainda
,

conseguiu sair vitorioso em cinco
oportunidades". Quem quiser
conferir os erros:

www.crvascodagama.com.br

•

Taça Pomerode
Flamengo e Vitória se encontram

hoje, no Bairro Rio da Luz, na
busca da vaga para a final da Taça
Pomerode, na categoria
aspirantes. No primeiro confronto
entre as duas equipes, o rubro
negro do Bairro Garibaldi levou a

melhor e' venceu por 2x1. A partida
----------._---,--------_._--_._-------,

! I

J
•

I
"

,
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HISTORIA: DATA FOI FESTEJADA PELA PRIMEIRA VEZ EM 1910, NOS EUA

DAIANE ZANGHELINI

... Pais devem valorizar
os filhos para um dia

. serem valorizados,
diz Cleverton Cardozo

li
.,
,

,

quatro anoe, As 13h, ele sai de
casa para o trabalho e só

retorha depois da meia-noite.

Ainda assim, Clever ton

consegue tempo e disposição
para brincar e passear com as

quatro filhas· no fim de
semana. "Quando chego do
trabalho, os abraços e

beijinhos delas fazem eu

•

,

esquecer do cansaço e

compensam todos' os

problemas e tensões que passei
durante o dia", resumiu.

O superpai lembra que ficou
feliz e preocupado ao descobrir
que ele e a mulher teriam

quatro bebês em vez de um,

pois o dinheiro estava curto e

o trabalho para cuidar de

quatro crianças ao mesmo

tempo seria intenso. Ele se

mostra intensamente 'grato
corn os vizinhos e amigos, que
ajudaram e ainda ajudam em

tudo o que podem na criação
das garotas.

No princípio, os momentos
foram de muita angústia, já que

turas de seis meses e ficaram
dois meses internadas na UTI

(Unidade de Terapia Intensiva)
infantil para ganhar peso. Há
até poucos meses, Cleverton
acordava às 6h para ajudar a

esposa a dar banho, fazer a

mamadeira, vestir e levar as

meninas para a creche. Hoje,
dona Rita está desempregada e

•

as meninas nasceram prema-
•

Eduarda, Stefani, Rafaela e Heloísa passam o dia brincando e sobre o pai dizem "Ele, é um bonitão"
. ,

•

,

•

O CORREIO DO POVO
o

I

DIADO SORV

I

i

i

I
I

Distribuição gratuita de sorvete para as

crianças durante o dia 19 de agoste.

)

FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS

vai cuidar das quadrigêmeas en)

}ARAGUÁ DO SUL - Há

pouco mais de cinco anos, o

motorista Cleverton Cardozo,
32 anos, nem poderia imaginar
que um dia comemoraria um

Dia dos Pais recheado de beijos
e carinhos das quadrig.êmeas
Rafaela, Heloísa, Eduarda e

Stefani. Vestido com o

uniforme da empresa onde

trabalha, Clever ton enche as

filhas de beijos e carinhos e

afirma que falta de dinheiro e

tempo não é justificativa para
não lhes dar o amor necessário

para crescerem felizes.
Todos os dias, o pai zeloso

ajuda a esposa Rita Alves
Mamedio Cardozo, 33, na

tarefa de vestir, dar banho e Cleverton Cardozo não esconde o olhar de pai coruja ao receber beijos e abraços das quadrigêmeasfazer a mamadeira das filhas de

,

casa ate encontrar outro

trabalho. "Ele é um bonitão!",
•

-

exclamou a pequena Eduarda,
quando foi perguntado às
meninas sobre o que achavam
do' pai. "Algumas vezes, os

passageiros reclamam que é

trabalhoso cuidar de um filho
e me perguntam como faço para
tomar conta de quatro crianças

" . .

pequenas , comenta o paizao,

que dirige um ônibus circular

que passa pelo Bairro Vila

Lenzi, 011de a família reside. Na
visão de Cleverson, os pais que
são agressivos COIU os filhos ou

que dizem não ter tempo para
eles, carecem de dois

ingredierites fundamentais

para a felicidade da família:

,

ensina.

. �

amor e compreensao.

"Independente de a criança
ter sido ou não planejada, os

pais precisam valorizar os

filhos para que, no futuro, os

filhos saibam valorizar os pais",

Cleverton diz que apesar das dificuldades, o importante' é dar amor

-

ORIGEM DO DIA DOS PAIS
Conta a história que, no ano de 1909, emWashington (Estados

Unidos), Sonora Louise Smart Dodd, filha do veterano da guerra
civil, John Bruce Dodd, teve a idéia de celebrar o Dia dos Pais ao

ouvir UIU sermão dedicado às mães. Ela queria homenagear seu pai,
,

que sozinho criou ela e mais cinco irmãos, depois que a mãe faleceu
ao dar à luz ao filho caçula' Em 1910, Sonora enviou uma petiçâoà
Associação Ministerial de Spokane, uma cidade de Washigton e

pediu auxílio para uma Entidade de Jovens Cristãos do município
para que fosse celebrado o Dia dos Pais.

O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi comemorado em

19 de junho daquele ano, aniversário do pai de Sonora. A partir daí
a comemoração difundiu-se para o estado de Washington e, ern

1924, a data tornou-se nacional. No ano de 1966, o presidente
Lyndon Johnson assinou uma proclamação que o Dia dos Pais
seria celebrado no terceiro domingo de junho. Também há

informações de que a data foi oficializada pelo presidents Richard
Nixon, em 1972. No Brasil, a idéia de comemorar a data partiu do

publicitário Sylvio Bhering, e foi festejada pela primeira vez no dia
14 de agosto de 1953, dia de São Joaquim, patriarca da família. A
data foi alterada para o 2° domingo de agosto por motivos comer'

ciais, ficando diferente do Dia dos Pais americano e europeu.

I
I
I

I

I

I
,
•
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> RECORD, 20h

Cidadão Brasileiro
Marcelo entrega para Antonio um papel com o

telefone para falar com Luiza. Antonio liga. Os
dois se encontram em um restaurante. Luiza
fala que sentiu muita falta de Antonio. Ele diz o
mesmo. Os dois se beijam, dançam e depois
vão para um hotel. Luiza fala que queria fugir
com ele para sempre. Antonio fala que isso
será possível daqui uns anos. Os doís
combinam de se encontrar sempre que
Antonio vier a São Paulo. Luiza conta a

Antonio que ela rompeu definitivamente com

Camilo e que quer que ele faça o mesmo com

Carolina. Antonio concorda.

,

'� GL080 - i 8rl

Sinhá Moça
Frei José díz aos fazendeiros que aguardam
na sala que já deu a extrema-unção ao Barão.
Dr. Amorín conta para Sinhá Moça sobre o

estado do pai. Cãndida tenta acalmá-Ia.
Virgínia acha que o Barão renegará o filho de
Sínhá Moça. Sinhá Moça deseja contar para o

) pai sobre Dimas. Cândida abre as portas da
fazenda para Dr. Fontes e Rodolfo. Rodolfo

abraça Sinhá Moça, que teme o pior..O Barão
se agita, dando uma esperança a Cândida.
Dimas garante a Juliana que não é o culpado
velo que aconteceu ao Barão e que ele não

pode morrer sem saber a verdade. Sinhá

Moça se despede do pai. Adelaide diz mais
uma vez a Justina que ama seu marido e que,
além de tudo, está grávida.

� GL080 - i9H

Cobras e Lagartos
Foguinho discute com Ellen. Duda visita Sushi
na casa de Bel. Leona manda Estevão
descobrir o motivo pelo qual Foguinho está
sendo chantageado. Letícia diz a Luciano que
tem certeza que existe uma ligação entre Nikki
e Estevão. Conchita e Eva fazem show no bar.
Eva leva um tombo do palco, Tufi a socorre e

ela recobra a sua antiga personalidade.
Valquiria conta para Letícia que Otaviano e

Estevão foram amantes de Nikki. Bel ensina
Sushi a boiar. A família coloca óleo na escada,
Ellen leva um tombo e esconde das câmeras

que perdeu um dente. Sidney aborda Luciano
e deixa clare saber que ele é um fugitivo.
Foguinho surpreende Estevão e Leona juntos.

> GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Marina olha extasiada os fogos no céu e

abraça Tide. Irmã Má acha que Helena está
sendo emocional e teme que sua decisão

, prejudique o trabalho. Marta se lembra de
Nanda criança. Carmem murcha quando
Marina prefere usar um vestido que Bira deu e

não o seu presente. Isabel sai com Gilberto.
Helena conta para Salvador que vai adotar
uma criança. Bira promete a Marina que só vai
tomar uma taça de champanhe. Renato se

encontra com Isabel e Gilberto. Gilberto

percebe que ele mexe com Isabel. Gustavo
fica enciumado quando Márcia dança com

Fred e outros jovens. Marina reclama com a

mãe por ter convidado Greg e ele vai embora.
Bira faz discurso falando de seu amor por
Marina e Carmem e acaba despencando em

cima do bolo. Helena lê cartão de Diogo.
Constância pede que Jorge não alimente as

esperanças de Sandra, que ouve atrás da

porta e depois chora. Marta mente para Alex
dizendo que Clara não resistiu. Alex se

comove ao ver Francisco. Márcia convida
Jorge e Constância para serem padrinhos de
Tidinho. Helena se emociona ao saber que
ganhou a guarda provisória de Clara e que já
pode levá-Ia para casa.

�, r-----------------------�
� SST - 181130

Rebelde
Sabrina está a ponto de beijar Miguel. Ele a

afasta e diz que são apenas bons amigos. Ela
finge que está arrependida e diz que se deixou
levar por um impulso. Sol, furiosa, diz a Anita

que deve perder as esperanças pois Tomás
nunca vai' se interessar por ela. Depois a

agride e ameaça fazer com que a expulsem do
•

cOlégio. Tomás agride Giovanni, diz que já '

sabe que ele e Diego mandaram Mateus sair
,

com Sol e, aos gritos, diz que não quer' que
volte a dizer que são amigos. Miguel volta a

insistir com Mia para que tenham relações
sexuais. Ela acaba cedendo para fazê-lo feliz.

� RECORD - 191115

Bicho do Mato

"t l,
,

•

��Escolha
. ��Dúvida
Envolvida com as gravações da

novela Cobras & Lagartos,
'

Carolina Dieckmann ainda não

teve tempo para pensar nos

detalhes de seu casamento

com Tiago Worcman, que não

tem data marcada. Carol

também não sabe qual o
modelo que usará em seu

casamento: "A-cor vai ser

branca. Mas o modelo vai

depender do horário da festa,

Veio da própria Xuxa a escolha

de seu novo par romântico nas

� telonas. A apresentadora ,

. , '

convocou l'VIurilo Rosa para seu

próximo filme, "Gêmeas". A
, ,

participação do namorado de

Fernanda Tavares ainda está

sendo negociada. O longa, que .'
r"

".
. ",

começa a ser filmado em
,

setembro, tem a presença
confirmada de Ivete Sangalo e

.

Maria Clara Gueiros e conta

com direção de Jorge Fernando.

•
•

•

que não será nenhum festão.

Provavelmente, não será um

modelo tradicional de noiva".
A estréia nos cinemas deve

. acontecer ainda este ano. '.

•

. ,
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��Soltando a voz
No novo filme de João Falcão,
Fica Comigo Esta Noite, o ator

Vladimir Brichta vai mostrar

que também leva jeito para
músico. Interpretando Edu, ele
canta na telona a versão

,

roqueira do bolero que dá

nome ao filme, de Adelino

Moreira, imortalizada na voz

de Nelson Gonçalves. O longa
conta também no elenco com

. Alinne Moraes, Laura Cardoso
e Gustavo Falcão. A estréia
em circuito nacional é dia 29
de setembro .

,

Redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

• PARABÉNS! Congresso
Estão abertas as inscrições para o Congresso Sul-Brasileiro de
Responsabilidade Social, que será realizado no auditório da
Associação Empresarial de Joinville (Acij), dias 4 e 5 de setembro.
O tema central será "Formação de Lideranças Globalmente
Responsáveis". As inscrições podem ser feitas no site do congresso,

www.congressosbrs.com.br.aumcustodeR�235.00.Asinscrições
pelo site vão até 30 de agosto. Depois dessa data, somente serão
aceitas no local do evento. Outras informações no fone (47) 3028-
7890, com Cibele.

Aniversariantes do dia
12/08
Mário Enke
Gustavo Behling
Ana Schiochet do Nascimento
Andréa Moeller

Ja�ne Luisa Raduenz
Agostinho Zimemermenn
Tânia Mara J. Lange
Francisco Russo Martins
Jackson Antonio Gas�ar
Suzalin Oloskamke
José da Silva
Deise M, Mathias
Tatiane F. Muller
Valderice S, da Cunha

.

Ana de Lourdes Brenag
Jeferson Grutzmacher

13/08
Maria Terezinha G.Fodi
Geovani Avila
Ivone Schmidt
Lucas Agostinho Kreskowski
Salete Darius
Maria Leonir Martins Veloso
Marciel Martins
Ivaldo Wandersel .

[uan Verbinem '
. - - -

•

Caetana G. Vieira
Selma Krauss
Rosana Picinini Imroth
Luís H, S. Couto
Jessica Klein
Ga5riella Melcnioretto
Mareio Orlandir Gumz
Maria S. R de Lima
Allan C. Petry

.

Leandro Krueger
Rafaela Pomianowsky
Willian Petr�

,

Márcio Luiz Bolduan

,

Bingo
O grupo de Voluntários Mãos Fraternas do Hospital e Maternidade
São José realiza hoje um bingo. O evento tem início às I4h no Salão
da Igreja São Sebastião. Haverá ainda o sorteio da rifa de um

edredom de casal.

-

Rei e Rainha
Acontece hoje a Festade Rei e Rainha da Sociedade Esportiva João

. Pessoa. As competições de tiro começam às I4h e o jantar será
servido às I9h. Com a animação da Banda Versalles, o baile terá
início às 22h30.

Festa
Hoje e amanha acontece a Tradicional Festa da Comunidade
Luterana Cristo. Salvador, na Barra do Rio Cerro. A programação

/

começa hoje às I4h com um bingo e às 20h um jantar dançante
com churrasco e música ao vivo. No domingo às 9h haverá um

Culto Festivo, às I4h - suarê com Banda Tchê Barril e às I8h sorteio
da rifa.

=�;;;-==-�,'SefJ:ser1'ice de 'Pertume«
com fragrâncias ímy()'rtadâs

_"1partir de R$ 10,00

MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

S!lCotA OE AR.TES OEGOAATIV4S

,". ' vvWw.criarf.com.br
,

.
, ,

Informações e Ins<riçôes:�$TI
Rua Cel. Procópio Gomes dQ,Olíveira, 140 - Centro - tel. 3370-6363/ fax. 3376-4040

('a{ç:a,i(ao· C'erlLro Comerciai Pati- Sa«, 15

:fot",.e: (04*4.7.) _327.,"210" 1

1'111a.í(: ate(ier�=�an7e�:::��::'_� APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

,

•

,
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, '

Aconteceu quinta-feira, na Arweg, a Noite de Sopa, organizada pela
Rede Feminina de Combate ao Câncer

II HORÓSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Vênus transita no signo de Leão, um de seus

primos de elemento Fogo, até 6/9. Este período
tende a ser muito estimulante para os

carneirinhos, fazendo com que se sintam bem

dispostos, bem-humorados, bem tudo. Pode
ser mais fácil expressar carinho e afetividade
do que o normal. Talvez algumas pessoas
estranhem ... É, e daí?

Câncer 21/6 a 21/7
Vênus transita por Leão até 6/9 e pode fazer
você ficar mais ligado nas coisas do mundo
material. Dependendo de como você lida com

essa energia, pode até melhorar seus negócios.
Boas oportunidades tendem a surgir, mas
talvez você fique um pouquinho extravagante ...
Cuidado pra não afundar seu crédito e morrer

Libra 23/9 a 22/10
A passagem de seu regente Vênus por Leão (até
6/9) é muito estimulante para atividades com

grupos e amigos com que, de alguma forma,
você se identifica. Mas isso não é só no lado
lúdico das amizades, pois se estende a

propósitos práticos, como em situações ca.
caráter profisstonal liqadas à reunião de

pessoas, grandes eventos etc. e tal.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Que tal um calorzinho nas artérias,
capricorniano? O trânsito de Vênus por Leão

(até 6/9) intensifica as experiências de
relacionamentos, aumentando sua qualidade.
Na intimidade, nada melhor que emoções fortes
e verdadeiras. É uma fase de aprofundamento
nas relações e de, através delas, aprender mais
sobre si mesmo.

•

na praia.

,

Juba pergunta para, Alfredo se ele deixou
metade da fazenda Boa Esperança como

garantia do empréstimo. Alfredo tenta explicar
mas fica sem ação. Juba diz que acha que é

perigoso este tipo de negócio. Maria Elisa
tenta contornar a situação. Juba diz que ta
falando à verdade. Ele pergunta para Maria
Elisa se Alfredo não conseguir pagar as I

prestações. Juba não entende porque
Ramalho que sempre se preocupou com o

futuro dele pediu a fazenda como garantia.
Carmem está indignada com a mancha no

vestido. Betinha olha para a outra vendedora.
Carmem demite a vendedora. Betinha cínica
fala para a moça ir embora rápido antes que
Carmem chame a polícia.

.

Touro 21/4 a 20/5
o trânsito de seu regente Vênus por Leão, até
6/9, tem tudo para ser um período de paz e

harmonia na vida privada. Para taurinos, que
adoram curtir os confortos e a beleza de seu

lar, maravilhai Estar no lugar e com quem voce
se sente em casa pode ser especialmente
agradável e divertido. Preserve momentos de .

relax, tranqüilidade e recolhimento.

Escorpião 23/10 a 21/11
Vênus está em Leão até 6/9 e tende a favorecer
a área da profissâo e assuntos ligados à
carreira, atraindo pessoas e circunstâncias que

I

podem abrir caminhos para você. Nâo é hora de
.

ficar escondido no escurinho de sua toca e sim
de circular e de se relacionar. Faça uma social,
escorpiãozinho. Esteja presente, participe,
coopere com os outros.

Leão 22/7 a 22/8

•

.

Oba! Vênus, o planeta do amor, dos
relacionamentos e da beleza, está em Leão até
·6/9 e vai deixá-lo ainda mais bonitinho e

sedutor. Suas relações com as pessoas serão
favorecidas. Mesmo sendo uma fase mais
indicada para a diversão e o puro prazer, o
trabalho também tende a fluir bem, sobretudo
no que envolve contato social.

.
.

,

Gêmeos 21/5 a 20/6
A passagem de Vênus por Leão (até 6/9) pode
proporcionar momentos bastante agradáveis no

seu convívio diário com as pessoas. Você
tende a.ficar mais comunicativo e sociável do

que já é, porém prestando mais atenção em

quem faz parte do seu cotidiano. Talvez você se

surpreenda ao ver o que e quem lhe passava
despercebido ...

Aquário 21/1 a 18/2
Vênus transita por Leâo, seu signo oposto, até
6/9, e pode lhe trazer; bons momentos nos

relacionamentos. Se você andou pisando na

bola com alguém, eis uma bela oportunidade
. para consertar as coisas e providenciar um
tratado de paz. Caso esteja de olho em certa

pessoa, pare de ficar só olhando e chegue mais
perto... .

Peixes 19/2 a 19/3Virgem 23/8 a 22/9
Com o trânsito de Vênus, o planeta do amor,

pelo signo de Leão até 6/9, talvez você preíira
viver seus romances de uma forma mais
secreta e exclusiva. Você é capaz de dar uma

atenção toda especial ao ser amado e, mesmo

que não demonstre, certamente também vai

querer isso pra você. Sinalize, transmita
mensagens claras às pessoas.

Sagitário 22/11 a 21/12
A passagem de Vênus por Leâo, até 6/9, põe
lenha na sua fogueira e estimula o gosto pela
aventura. É provável que você atraia e se inte
resse por pessoas e situações que conduzam
a novas experiências. mudando bastante a sua

rotina. É uma fase de crescimento pessoal, de
expansão de horlzontes, de mudança de

perspectiva e de visão de mundo.

� .

,

A passagem de Vênus por Leão (até 6/9) pode
facilitar seu relacionamento com as pessoas no

ambiente de trabalho e em outras áreas ligadas•

ao seu dia-a-dia. Atividades que envolvem o .

,

contato social sâo favorecidas e estimuladas.
Há também certa tendência ao aumento de

peso: procure manter a forma e o visual,
peixinho.
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• Pelo Estado SANTA CATARINA: DETÉM 35% DA PRODUÇÃO SUíNA NO PAís

Candidatos
afiam a língua

em debates com

setores organizados

Semana que vem

começa propaganda
eleitoral no rádio e tevê

A estrada afia a língua dos políticos. Há mais de mês, os
\

candidatos ao governo circulam em debates com os setores

organizados da sociedade. Moveleiros, agricultores, professores,
pescadores. Mediram tensões e absorveram propostas. O
resultado começa a ser exposto semana que vem ao público mais

amplo, com a propaganda de rádio e tevê. Já na forma de discurso
trabalhado pela marketing de campanha. Ontem, em São Bento do
Sul, Luiz Henrique exercitou a verve, batendo de uma vez nos

governos Lula e FHC. Disse que o tucano fez "cortesia com o

chapéu alheio" ao conceder os créditos do ICMS em 1997 e que o

petista, desde que "a incontinência ética passou a imperar em
Brasília", não conseguiu compensar estados e municípios com o

retorno dos créditos dê exportação. Esperidião Amin, no Sul do
Estado, prometeu, se eleito, criar o Mcrobacias 3, retomar o Banco
da Terra e o Programa de Reflorestamento com Renda Mínima,
ambos "abandonados pelo governo do PMDB".

MARCO AURÉLIO

•

,

... Secretario catarinense estranha medida e diz

que ficou claro que critério comercial pesou mais
do que o técnico

PF prende 30 envolvidos em esquema de fraude

José Dirceu confirma que foi demitido por Lula
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• FLORIANÓPOLIS - (CNR/
ADI) -O Secretário de Estado
da Agricultura, Felipe Luz,
recebeu corn surpresa a notícia

de que o Estado doMato Grosso,
havia sido autorizado a exportar

•

carne bovina e suína para a

Rússia. "Ficamos surpresos por
Santa Catarina não ter

merecido a mesma providência,
já que é o único Estado
brasileiro livre de febre aftosa
sem vacinação. Fica patente que
a intenção da Rússia no

momento é a carne bovina, já
que o Mato Grosso não tem

grandes empresas de

suinocultura", avalia o

Secretário.
A liberação do embargo ao

Mato Grosso ocorreu no meio
da missão russa ao Brasil, o que
também causou estranheza, já
que o relatório ainda não foi
concluído. Segundo Luz, a

impressão que fica é que os
•

Efeito [1]. Á decisão da

Rússia, de voltar a comprar
carne do Mato Grosso, vai
beneficiar SC por tabela, ao

'

desafogar o mercado
interno. O raciocínio
cartesiano é do vice da
Faesc, Enori Barbieri: MT
produz pouco suíno, se
vender aos russos

desabastece Goiás, que, por
sua vez, suspenderia as

vendas para São Paulo. Ai
entra a carne de porco
catarinense.

Na pele. João Carlos Nogueira, lança candidatura a
,

deputado federal pelo PT, neste domingo, dia i 3, com Feijoada
da Igualdade, na Sociedade Novo Horizonte, na Capital. José
Fritsch e Luci Choinacki participam, além da ministra da
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, Matilde Ribeiro. Fritsch, neste sábado, faz campanha na

Capital e reúne-se com agroecológicos em Santa Rosa de
•

Lima.

,

Elas. Maria Angélica Colombo, Ivete Appel da Silveira e

Bernardete Pavan encerram a primeira etapa da Caravana da
Amizade hoje em Joaçaba. No meio da semana, voltam ao

trecho, de novo descoladas do trio de maridos candidatos.

,
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Efeito [2]. Mesmo sem

exportar à Rússia, hoje há
maior demanda do que
oferta de suínos em SC. Os
i 00 mil animais represados
já eram. "O mundo é um só,
são tantos milhões de

cabeças por tantos milhões
de bocas", explica o

presidente da ACCS, Wolmir
de Souza. Fato é que o RS

hoje vende quatro vezes

mais para a Rússia e pelo
dobrutío preço.

,

Dobradas. Candidato a deputado estadual pelo PDT João
Batista Nunes lança campanha neste sábado no Curiódromo da

.
, ,

Capital. Espera Manoel Dias e o prefeito Dário Berger. Os
Berger, aliás, combinam a estruturada candidatura de Djalma à
Câmara com um trio para a Assembléia - além de João Batista,
os tucanos Marcos Vieira e Jorginho Mello.

,
,
,

interesses comerciais russos

prevalecem sobre os critérios
,

,

,

,

liA discriminação aos prefeitos
de partidos adversários é um câncer

que nós abollmos na política de se.
Queremos avançar ou recuar"?

Avestruz. Situação da .

agricultura é tão complicada,
que não vão sair este ano os

índices de produtividade.
Setor de cooperativas de SC
esteve com o ministro Luís
Carlos Guedes. Há dois
motivos: eleições e números
tão baixos que favoreceriam
as desapropriações.

•
,

SÃO PAULO - Operação
Saúva, da Polícia Federal, prendeu
ontem 30 pessoas envolvidas
num esquema de fraude em

licitações públicas, O esquema já
teria beneficiado os fraudadores
em cerca de R$ 53 milhões,
somente no ano de 2005. A PF

cumpriu 64 mandados de busca e

apreensão e ordens de prisão nos
Estados do Amazonas, Rondônia,
Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará
e Rio Grande do Norte e 110

Distrito Federal.Entre os presos
estão dez homens do Exército,

LUIZ HENRIQUE, candidato à reeleiçâo, ontem, dia seguinte
ao deputado Sérgio Godinho acusar governo de

comprar Colombo com convênio para obra em Lages.
•

EU VOTO
"Em primeiro lugar na transparência.Os políticos precisam
desempenhar melhor o papel representativo. Também voto no

direcionamento das ações para a área ambiental. E voto em

pessoas que dêem ouvidos e atenção aos setores organizados. O
político tem que conhecer a realidade e só conseguirá ouvindo o

que as pessoas têm a dizer."

,

Eden. Primeiro jardim
botânico de SC será
instalado até final do ano no

Itacorubi, na Capital.
Governo vai investir R$ 7
milhões para, em cinco
anos, abrir o local a

pesquisas e visitas.

WOLMIR DE SOUZA, presidente da Associação Catarinense de
Criadores de Suínos

E aí ...
A Internet já detém o reinado da contrapropaganda eleitoral. Ontem, multiplicaram-se e-mails
destacando que Lula mentira, no Jornal Nacional, ao dizer que teria demitido José Dirceu e Antônio
Pstocc: Coladas na menssçem, cartas dos ex-ministros pedindo o afastamento. Também drcule
texto dizendo que Geraldo Alckmin teria obtido aposentadoria especial aos 42 anos como anistiado

político. E endereço no youtube, aquele canal de vídeos que mostrou Vanucci pra lá de Bagdá, com
declarações elogiosas a Fernando Collor: "(A candidatura Collor) é inovadora, popular e
comprometida com as transformações no pais". A mim ele não engana mais é o título.

SÃO PAULO - O ex

ministro e deputado cassado

José Dirceu confirmou ontem

em seu blog que foi demitido

pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Em entrevista no

Jornal Nacional, Lula disse pela
primeira vez que foi ele quem
afastou Dirceu e o ex-ministro
Antonio Palocci.

"No presidencialismo
quem decide é o presídente da
República, e a decisão do
presidente foi pelo
afastamento. Foi o que fiz, pedi
afastamento, até porque
sempre coloquei os interesses
do Brasil e do governo acima

,

I
'

I
.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE EVANDRO BARON E FERNANDO
BOND/FLORIANÓPOLIS, FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO, LUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO SUL E
SONIA GIARETTA/CHAPECÓ

.
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•

russo.

"O tema é explosivo em

Santa Catarina, que detém 35%
da produção de carne suína db

,

técnicos. "Até o dia 14, último Brasil. A suinocultura
dia da missão, muita coisa ainda catarinense representa 150/0 do

pode acontecer. Mas esta notícia· PIB do, Es tado", disse o

foi péssima para nós", disse,' Secretário da Agricultura, €i
Assim que recebeu a fato de Santa Catarina ter um�,
informação, através da ABIEC

(Associação Brasileira das
Indústrias Exportadoras de

Carnes), Felipe Luz enviou

correspondência ao

embaixador russo no Brasil,
Vladmir Tyurdnev, na qual se diz
profundamente decepcionado
com a abertura apenas ao Mato

Grosso, e que trata-se de uma

situação inaceitável, já que não'
há critérios técnicos ria decisão.

O Secretário apelou ao

embaixador para que até o final
da missão, interceda em favor
de Santa Catarina. Na

mensagem, Felipe Luz reitera ao

embaixador a disposição do
Estado de manter a cota

máxima de exportação em 174
mil toneladas de carne suína

por ano, e de proibir sua

ampliação, além de manter os

empresários, um assessor do vice

governador do Amazonas e o

subsecretário da Secretaria de
Fazenda do Estado. Durante as

investigações foram apuradas
práticas contínuas de criação de

empresas, do ramo alimentício,
para participar diretamente nas

licitações públicas, ora para

compor o processo licitatório
como coadjuvantes na formação
de número de concorrentes.

Segundo a PF, foram criadas cerca
de 30,empresas beneficiadas em

processos licitatórios, sendo que

•

do :weu cargo. Ponto final",
disse Dirceu.

,"-

Segundo ele, o presidente o

convocou com o ex-deputado
José Genoino e discutiram a

situação até chegar à conclusão
de que o caminho era o seu

afastamento do governo,
Dirceu disse que já havia

dito que fora demitido em

entrevista no começo do ano à
revista Fórum, "Afirmei
textualmente: saí porque pedi
para sair, me dei conta de que o

, presidente queria que eu saísse"
e "eu não era presídente, era

ministro, tanto é que ele 111e

demitiu quando precisou".

preços brasileiros em níveis q
não prejudiquem o produt r

pequena produção de carne'
bovina em relação ao Mat6
Grosso, segundo Felipe Luz,
reforça a tese de que a Rússia
tem maior interesse na carne de
boi. Ainda segundo o Secretário,

, durante o embargo, o Estado
perdeu espaço no mercado russo

,

para outros países,

principalrnente europeus, o que
também está dificultando o

retorno das exportações.
Em caso de decisão contrária

definitiva, a saída, segundo ele,
deverá ser a abertura de novos

países - o que já está sendo
trabalhado. "Mas ainda não

entreguei os pontos. Aindá
temos até o dia 14 para receber
a resposta definitiva. Até lá
es taremos dando nosso
máximo empenho para reverter

esta situação", completa.

19 delas movimentaram em

tomo de R$ 354 milhões nos

últimos seis anos, declarando ao

fisco receitas na ordem de R$ 27,1
milhões no mesmo período,
O suposto esquema contava com

a colaboração de duas lobistas

para 'cooptação, tráfico de
influências e corrupção de
servidores públicos, Além disso,
o principal empresário envolvido
no esquema usava identidade
falsa.Ao menos 200 policiais
federais e 34 servidores da Receita
Federal participam da operação,

De acordo com Dirceu,
Lula "decidiu por um caminho

para enfrentar a crise, evitands
o confronto com as forças que
apostaram na calúnia, na

conspiração e no golpismo".
"Minha opção era por

mobilizar a militância e os

movímentos sociais contra os

ataques das elites
conservadoras, Mas essa

divergência não me impede de
reconhecer que o presídenn
Lula saiu da crise mais forte,
com o reconhecimento ds
maioria da sociedade pelo
governo progressista que
comanda", completou.

,
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CRISE, NO ORIENTE MÉDIO: MAIS UMA TENTATIVA DE TRÉGUA
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g AGÊNCIA ESTADO

DIA DO CHOCOL ITE
. Distribuição grannta de.Chocoleite para todos

os visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto.

Londres mantém alerta terrorista
máximo e identifica 19 suspeitos

Reino Unido - O ministro

do Interior britânico, John Reid,
informou ontem que o nível de
alerta pela ameaça terrorista no
Reino Unido continua em seu

nívelmáximo [critico], enquan
to seguem as investigações sobre
a suposta conspiração desco
berta na quinta-feira para
cometer atentados contra aviões
comerciais. Autoridades
britânicas divulgaram os 110n1es

de 19 dos 24 suspeitos' de
envolvimento em um ataque
terrorista de megaproporção -

que envolveria dez aviões de

grande porte e milhares de

passageiros. Em entrevista

coletiva, Reid afirmou que se

)

-,

na: �J Ao menos 1.024 pessoas morreram no Líbano,ne

tá a maioria civis -sendo 30% deles crianças com
.

lZ,: menos de 12 anos
•

sla

de ,LÍBANO - Israel atacou 130
alvos no Líbano e anunciou a

morte de 20 membros do grupo
;so terrorista Hizbollah nas últimas

�s, horas, nas quais dois soldados
ue israelenses também IUOrreraI11.

o OHizbollah também lançou 15

foguetes contra Haifa, norte de
ria Israel, ferindo três.

le, Quinta-feira, a Rússia
'os apresentou ao Conselho de
do Segurança (CS) da ONU

ão (Organização das Nações
dá Unidas) um projeto de resolução
ler que pede trégua de 72 horas e

lá ação urgente para as, questões
s6 humanitárias. O documento

ter russo também manifestou
horror frente ao número de
mortos do conflito. Desde o

último dia 12 , quando o

Hizbollah seqüestrou' dois
, soldados israelenses, em ação

que deixou ainda oito soldados
�nl israelenses e dois membros do

,

lOS Hizbollah mortos, forças
ao israelenses atacam o Líbano por
I,i terra,' ar e mar, deixando
lo, inúmeras cidades libanesas
1m destruídas, sem luz, água e

:as '

Etelefone. m resposta, o

de
de

,

aIs
HAVANA/CUBA - Oitenta

ita '

., artistas e grupos de várias gera-10,
_ A • •

çoes e generos musicais se apre-
sentarão na noite de hoje ern UIU

,

'> "Concerto pela Pátria", .dedi-
I .

,

cada aos 80 al10S que o ditador
cubano Fidel Castro completa

�u, amanhã (13). O concerto,
ho organizado pela União de Jovens
dq 'Comunistas de Cuba (UJC),
ue começará às 20h30 locais de
na hOje (21h30 de Brasília) na

· Tribuna Antiimperialista,
,ar situada estrategicaluente elU
Oi

,

Hizbollah lança foguetes: mais
de 3.000 já atingiram o norte de
Israel.

.

Ao menos 1.024 ptrssoas
morreram 110 Líbano, a maioria
civis -sendo 30% deles crianças
COIU menos de 12 anos. No lado

israelense, as baixas sorriam

123 - entre soldados e civis, que
também inclui mulheres 'e

,

crianças.
Israel assumiu o controle da

cidade estratégica de Marjayoun
-predominanternente cristã, e

qLle fica a 8 km da fronteira-,
que foi usada como base militar
de Israel durante os 18 a110S de

ocupação do território libanês.
Durante a operação, houve
intensos 'ataques de' artilharia,

'.. .

com apeio aereo, C011tra a

cidade de Khiam e redondezas,
onde -11averia bases do

,

Hizbollah. Além de Marjayoun,
os israelenses também tornaram

Qlaiah, e impuseram toque de
recolher às duas cidades.

VIOLÊNCIA.
011te111, três civis ficaram

feridos pelo lançamento
I

frente ao Escritório de Interes
ses (SINA) dos Estados Unidos,
em Havana, e se estenderá até

as primeiras horas da madru-
\ ,

.

gada de domingo. "N es te

momento histórico, destacados
expoentes da cultura cubana se

unirão nesta Cal1tata pela
Pátria, que expressará a voz

ul1ida e firlue do povo jUl1tO à

revolução", inforl110u a Agência
de Iriforluação Nacional (AIN).

Fidel, que se recupera de uma

cirllrgia il1testinal qlle o luan-

foguetes do Hizbollah contra a

cidade israelense de Haifa.Um
des projéteis era UIU míssil
terra-terra sírio do tipo Khaibar,
carregado corn cerca de 90

quilos de explosivos, que caiu

'em um edifício residencial,
•

causando graves danos, mas sem
deixar vítimas. Os moradores
do prédio tinham fugido
anteriormente para outra região
do país. Fontes policiais
disseram acreditar que UIU dos

. '" . .

reunira com rmrustros europeus
110S próximos dias para debater
" d

' "
assuntos e interesse COIUUl11

elu relação à suposta conspiração
terrorista'desmantelada ontem

no Reino Unido.O ministro

confirmou que 24 pessoas estão
sob custódia e estão sendo

interrogadas ern delegacias
1011dri11as, enquanto vários

imóveis estão sendo revistados
ern diferentes pontos do país.Há
informacões não confirmadas de

,

� "'. '"

tres rmssers que cair arn no

distrito de Haifa e elU se us

arredores também era do tipo
Khaibar. Os projéteis causaram
vários incêndios.

Além dos danos -gerados
pelos foguetes em edifícios,
veículos estacionados 11a rua se

incendiaram. O Comando da
Defesa Civil reiterou hoje o

pedido à população israelense

para que se mantenha alerta.
Os bombardeios de Israel ontem

•

mataram ao menos 12 pessoas
110 norte do Líbano, segundo
fontes hospitalares. Uma das
bombas lançadas contra urna

ponte na fronteira COIU a Síria
deixou 18 pessoas feridas.

Tropas israelenses também
mantiveram . os violentos
combates por terra 110 sul do

Líbano, que causaram a morte

de dois soldados de Israel.

que ainda haveria Ci11CO

suspeitos sendo procurados pela
polícia.Todos os suspeitos
permanecem sob custódia da

polícia antiterror e do MIS

(serviço de inteligência
britânico) .Segundo a polícia, o
plano foi elaborado por uma

"rede terrorista internacional",
supostamente ligada àAlQaeda
[de Osama bin Laden], e os

alvos principais seriam vôos

com destino a Nova York,

Washi11gton e Califórl1.ia.A
idéia seria exploclir

. simultaneamente aviões COIll

destino aos Estados Unidos,
usando bagagens de mão como
instrumento de transporte para
os explosivos.

PLANO
Segundo a polícia, a idéia

dos terroristas era a de detonar
artefatos construídos 11.0 Reino

Unido, compostos por algum
tipo de explosivo líquido, a

exemplo dos utilizados 110S

ataques terroristas ao sistema

de transportes londrino ern 7
de julho de 2005, quando 52

pessoas morreram e mais de
700 se feriram. Duas semanas

,

depois, o brasileiro Jean
Charles de Menezes foi
assassinado pela polícia ao ser

confundido com UIU terrorista.
Nesta quinta-feira, Rei110
Unido e Estados Unidos

,

. proibiram que pessoas entrem

e111 aviões portando bagagens
de 111ão e recipientes COll1

líquidos, como bebidas, loções,
xampu, gel, entre outros.O
subchefe de polícia Paul

Stepl1e11s011 disse que os

policiais impediram que,

terroristas cometessem 11111

"ataque em massa e de alcance

ínimaginável". Para chegar ao'
grupo, que teria braços
internacionais, a polícia
britânica investigou reuniões,
viagens, gastos e UIU grande'
número de pessoas. no Reino
Unido e em outros países, de
acordo com o chefe da polícia
antiterrorismo Peter Clarke:

\

!:\/ES
�----'---------------,

NO l.íBAf\!O
.

1\J.(;ondenaçâo
O Conselhc de Direitos Humanos
da Organização das Nações
Unidas (ONU) condenou Israel

-

pela segunda vez nas úfmas
semanas por causa de seus

persistentes ataques contra os

árabes, Ontem, o recém-criado
conselho ordenou a criação de
uma comissão de inquérito que
viajará ao Líbano para investigar
supostos abusos.Por um placar
de 27 a 11, o Conselho de Direitos
Humanos aprovou uma \

resolução proposta por países
islâmicos, que pressionaram
pela realização da sessão

emergencial do orqsnsrno.O
Japão, o Canadá e os países
europeus votaram contra a

resolução alegando
"desequilíbrio", pois o texto não
mencionava ataques do grupo
guerrilheiro pró-iraniano '

Hezbolal;

-

NO AFEGANISTAO

�Atentado
Um soldado da Organização do
Tratado do Aftântico Norte (Otan)
morreu em um atentado suicida
ontem contra um comboio da .

, alianca militar no sul do
• •

Afeganistão,De acordo com um

comunicado divulgado pela Otan
em Cabul, o militante suicida
responsável pelo atentado lançou
uma caminhonete repleta de
explosivos contra o comboio da

aliança atlântica em Spin Boldak,
um distrito da província de
Kandahar.A Otan não revelou a

nacionalidade do soldado morto,
Oari Yousaf Ahmadi, que
ident�ica-se como porta-voz da
milícia fundamentalista islâmica
Taleban em conversas com

,

jomalistas, reivindicou' o atentado
em nome do grupo e identificou o

militante suicida como

Mohalnmad lIyas.
'--_._---------'
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- m In has 'forças.
'

so,

�� Havana terá concerto para celebrar 80 anos de Fidel
i

I

térn afastado do poder há

semanas, ern 31 de julho passou
o mando provisoriamente a seu

irmão, . Raúl, ,75. EI11 UIU

comunicado, Fidel pediu aos

organizadores de atividades para
, ..'

seu aruversano que as trans-
.

. fel1ssel11 para 2 de dezembro, dia
, .

do 500 al1iversário da expedição
do iate Granlua, a bordo do qual
Fidel, seu irmão e Erl1esto Che
Guevara desen1barcaram para

,

derrubar a ditadura de Flllgêncio
Batista (1933-59).

Oi , --

, e!,

•

;sa

df
ltf

te, •

da
·10•

UI

..

'.

..

. I'

,

"

"

I I

,

•

,

.. "

I.,

li
li

,

-

. ,

,

\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

,

•

.,

,

,

•

•

•
•

•

, I
, I

I ,

•

-

Meio século de'amor e -de história merece uma comemoração de ouro .

..- ........�. ...,...-,..".
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•

Paulo, Deborah, Carolina, Caio, Gabriela, Paulo Eduardo, Bárbara; Veda Marilu, Valdir,\ .
.

Adriana, Humberto, Rodolfo; Victor,' Kátia, Rafael, Tatiana; Alberto, Matheus.

•

,

•

•

•

Para fazer a diferença na escola, no trabalho e

nas viagens é preciso se comunicar em inglês.
a

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

E assim que a Fellows' ensina inglês. ,

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

turmas com número reduzido de alunos.

•
•

D I o M A s

www.fellowsidlomas.com.br

• •
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