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51 CONCURSO

Massaranduba
abre
160 vagas

\

Estão abertas até o dia 1 o de '

setembro, as inscrições para

oconcurso público realizado

pela Prefeitura de

Massaranduba, para o

preenchimento de 160

vagas para profissionais de

nível superior, médio e

fundamental.

-

61 FISCALIZAÇAO

Lei aumenta

autonomia

da PM em caso

de embriaguez

41 CAMPANHA
•

41 SEM APOIO
\

Janssen diz
18 que escolha de
18 .

'

Bertoldi não

•

surpreende
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Os lancheJ�vmais gostosos da cidade.._" ",". .

Sanduich,es frios e quentes, salgado!",
,

pães de queijo crocantes, sucos e muito mais,

Tudo fresquinho e delicioso, a qualquer hora.

Junckes cobra
,

liderança
da Associação
Comercial

Começa hoje o horário eleitoral
p' ".

nas emissorasde rádio e TV •

, 81 PRE,PARE-SE

Frentefria
derruba

temperatura
emSe

,

71 SAUDE

Prefeitura não

disponibiliza
cartão-ponto
para médicos

Obrigatório desde sábado,
o cartão-ponto eletrônico
ainda não foi instalado na

rede municipal. Os médicos
só devem passar a cumprir o

,

horário de expediente
depois que o projeto de Lei
do TAC for votado na

,

Câmara de Vereadores, e
depois, sancionado pelo
prefeito: A expectativa é

que o assunto entre na

pauta do legislativo até o

final de agosto. Caso a

Secretaria de Saúde não

disponibilize o equipamento
depois disso, a prefeitura
será multada em R$ 20 mil.

51 HABITAÇÃO
. Aumenta

procura por'
casas

populares
juros, abaixo do valor
cobrado pelo mercado, e
parcelamento facilita
aquisição de imóvel através

, de programa desenvolvido
pela Prefeitura, em-parceria
com a Caixa Econômica
Federal.

,
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-MAXIMA

Sol e muitas nuvens à tarde.
,

.

A noite o tempo fecha e

ocorre pancadas de chuva.
,

.
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O CORREIO DO POV�,

\
, ,

A perca

• CORREIO DO LEITOR

na elaboração dos projetos das '

rodovias, ausência de respon

sabilizaçâo das empreiteiras por
defeitos nas obras rodoviárias,
falta de dinheiro e desmontagem
da estrutura do Dnit e o

:

esvaziamento do Instituto de

Pesquisas Rodoviárias. E o que fez
.. .

o governo Lula? Segundo o

TCU,quanto à pesagem de
veículos, continua irrisório o

número de balanças em operação
e Santa Catarina é um péssimo
exemplo disso; não há indícios-de
que tenham sido tomadas
atitudes firmes para corrigir falhas
de projeto e responsabilizar
empreiteiras; nada foi feito em

relação ao Instituto de Pesquisas
Rodoviárias; para reaparelhar o
Dnit, abriram-se 2.400 novas

vagas, a serem preenchidas
gradualmente. Portanto, é algo
que também não foi

completamente resolvido".
O tribunal deu 360 dias para

que o Departamento revigore o

seu instituto de pesquisas e

apresente estudo com soluções
-

tecnológicas para aumentar a

durabilidade das estradas. E
incluiu o órgão no seu

cronograma de novas inspeções.
Se Lula vier a ser reeleito, decerto
terá tempo para adotar

providências capazes de deixá-lo
ainda mais orgulhoso do Dnit.

Para exibir os "êxitos" de seu

governo sem ferir a lei eleitoral,
Lula adotou a tática de visitar

repartições públicas. O primeiro
alvo de sua agenda itinerante foi
o Departamento Nacional de
IInfra-estrutura e Transporte.
,

, [Depois de ouvir um relato sobre

la operação "tapa-buracos
desencadeada no primeiro

.

semestre", o presidente exultou:
"Tenho orgulho em ver o Dnit

" ... _,

I provar que e umamsntuiçao que
I vale a pena apostar nela".

,

,

-

de 2003, o tribunal encaminhara
ao governo um relatório no qual
apontava um impressionante
conjunto de irregularidades
praticadas em gestões anteriores

à do PT. O texto continha uma

série de determinações para a

correção dos problemas. Lula
assumira a presidência havia sete

meses. E nada foi feito. O TCU
monitorou o cumprimento das

determinações que fizera em 2003.
No julgamento da semana

passada, o tribunal analisou os

•

I �
,

As operações tapa-buracos, na verdade,
são medidas de grande efeito vísual, porém de
'resultados bastante limitados

Relatório aprovado pelo plenário
do Tribunal de Contas da União

.

na semana passada. faz uma

avaliação bem diferente da
. � ..

repartiçao que inspirou o

sentimento de "orgulho" no

presidente. O documento diz que

I são tantas as irregularidades e

apenações que, pelo visto, não
causa mais constrangimento ao

i Dnit inobservar leis e prescrições
I do TCU. Lula insinuou que, sob

- ,-

sua gestao, o orgao converteu-se
num modelo de gestão'. O
relatório do TCU desenha um

quadro diferente. Em 23 de julho

• FRASE

resultados. Resumindo, concluiu
que as respostas foram quase
todas vagas, desacompanhadas de
providências concretas. As

operações tapa-buracos, na

verdade, são medidas de grande'
efeito visual, porém de resultados
bastante limitados.

•

Consomem muito dinheiro,
mas só se ocupam das

conseqüências dos problemas, ao
invés das suas causas. Entre

,

outras causas do descalabro o

TCU apontou: ausência de

balanças de pesagem de veículos
.

com excesso de peso, deficiência
. , . .,

I ,liA nossa indignação é uma mosca sem asas: não ultrapassa as janelas de nossas casas".
I -.

.Versos da música "Indigna Inação" do grupo Skank

,

;Por que quero se Governador"
Quero ser governador, porque

meu amor à Santa Catarina só é

comparável ao amor que tenho

pelo Brasil. Tenhodedicadominha
vida à pátria, trabalhando

,

incessantemente para criar uma

sociedade mais justa nos quatro
cantos do país. E quero agora
dedicar minha experiência, meu
tempo e ideais ao meu estado. Fui

,

eleito vereador aos 18 anos.

Fundei o PDT, onde convivi com
,_alguns dos maiores líderes desta

Nação, como Leonel Brizola e

DarciRibeiro entre outros, sempre
leal a meus companheiros e às

,

convicções de trabalhismo,
I

I 'socialismo democrático e justiçaI ,-

I social. .

I
,

Tem sido uma longa
caminhada, de grande
aprendizado. Chegou a hora de
usar toda essa vivência e me

colocar por inteiro ao serviço dos
catarinenses. Quero ser

.govemador de Santa Catarina

l para fazerum estado de excelência,
com desenvolvimento sustentado

,
,

l

.
\

,

Manoel Dias
Candidato a

Governador pelo PDT

e ênfase nas atividades
econômicas de vanguarda. Para dar
à mulher catarinense a

oportunidade cada vez maior. de

preencher os cargos públicos,
- ,

aumentar a suaproteçao e garantir
os seus direitos. Para criar

condições de fixar o habitante do

campo, evitando o seu êxodo para
as grandes cidades, onde só vão

aumentar os bolsões de pobreza.
Quero ser governador para

implantar o sistema de Médico da
Família, preventivo, que evita o .

desnecessário deslocamento de

pacientes e alivia o trabalho dos

hospitais. ,

Porém, mais do que qualquer
. -

. outra motrvaçao, quero ser

governador para fazer a mais

meritória e válida das revoluções
em nosso estado- a revolução pela
educação. Porque acredito
firrnernente que só pela educação
vamos conseguir alterar
profundamente a vida de nosso

povo. Só através dela vamos evitar
. , ,

que as cnanças calam na

criminalidade - e Santa Catarina,
que não é exceção neste país, está
vendo o crime crescer a cada dia.

Só pela educação vamos

conseguir . preparar nossa

juventude, qualificar nossamão de
obra, estabelecer padrões de

competência para impulsionar o
desenvolvimento da economia

catarinense, criando empregos e

maior equilíbrio entre os níveis de
renda. Vamos criar aUniversidade
Aberta, que vai levar o ensino

. .... '" ,

supenor aos que nao tem acesso a

Universidade, seja por limitações
financeiras ou pelas distâncias; e

implementar o ensino

fundamental de qualidade, com
escola em tempo integral, para
garantir às crianças uma formação
sólida e diversificada, e uma

alimentação farta e sadia, além de
evitar.os perigos da ociosidade.

Quero ser governador para, na
qualidade de servidor público,
trabalhar para que o povo de Santa
Catarina tenha cada vez mais

orgulho de sua terra e sua gente.

) ,

ARTIGOS CANDIDATOS
A partir de hoje, os oito candidatos ao Governo terão a eportunidade de expor suas idéias. Eles foram
convidados a escrever um artigo de 2.500 caracteres com espaço, No primeiro artigo, cs candidatos

respondem "Por que quero ser Governador". Hoje, é a vez do candidato do PDT, Manoel Dias,

\ I

Recebo cópia de um e-mail relatando o da empresa?Minha esposa ganhou, nos últimos
extravio de um telefone celular. Não conheço a noventa dias, dezesseis novos amigos. Tudo por

pessoa quemandou, mas o nome da empresa está ter adquirido um telefone celular Siemens,
lá, depois do "arroba". Título dó e-mail: "Perca Comprou nas Lojas Americanas e doze dias depos
do celular do fulano de tal". "Perca" do celular... o aparelho parou de funcionar. A garantia de troca

Primeiro vem a porrada ao ler "perca" .. Depois vencia em sete dias. A instrução foi para ligar para
vem a constatação de que essa pérola era título a assistência técnica da Siemens. Evidentemente, I
de um e-mail com o nome de uma empresa de terceirizada. Começou então uma epopéia de trê

um amigomeu.Não resisti, Liguei promeu amigo. meses e dezesseis interlocutores, com ligaçõe
E a explicação foi uma demonstração de que telefônicas demoradas, deslocamentos para
estamos indo mesmo para algum buraco... serviços (terceirizados) de assistência técnica,

- Ah, deixa pra lá. O cara que escreveu o e- sumiço do aparelho (dentro dos terceírizados) e

mail é um terceirizado...
_

uma sucessão de desculpas e demonstrações de qu�
A terceirização é mais uma daquelas pérolas o terceirizado não se importava com o problema,

dos sistemas de administração, que têm mais de Simples e burocraticamente repetia os textos-

cinqüenta anos de idade e que repentinamente
.

padrão. E dane-se o cliente. 0

ressurgem com um nome novo para solucionar Essa história é familiar para você? Neste caso

nossos problemas. foi Siemens, mas poderia ter sido qualquer outn
No Caso em discussão, é o "outsourcing". empresa que decidiu delegar a terceiros a funçã�

Nos compêndios administrativos, terceirização mais importante de qualquer negócio�
é definida como "um processo de gestão pelo qual proporcionar inconveniência zero a seus clienteê
se repassam algumas atividades para terceiros - Mas isso tem preço. Terceirização só faz sentidê
comosquaisseestabeleceumarelaçãodeparcetia quando o terceiro tem mais tecnologia,
- ficando a empresa concentrada apenas em conhecimentos ou processosmelhores que os seus,

tarefas essenciais ao negócio em que atua", Cust�s mais baixos não podem ser a medida
Bonito, né? O custo fixo de salários e benefícios principal nem preponderante. Principalmente se

transformado em despesa teoricamente variável houver pontos de contato com seus clientes, que
e a estrutura administrativa reduzida. Brilhante... precisam de gente com tesão para resolver

Mas como é que se contabiliza a "perca"? problemas.
Como é que se faz o "outsourcing" de uma área

que contribui para construir ou destruir a imagem Luciano Pires, jornalista.
,

------------------��----------------------------------'
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Maldição de Malthus I

Na passagem do século 18 para o 19 um ainda
obscuro pensador inglês, filho de família abastada,
escreveu um panfleto chamado A Crise, em que
manifestava apoio a propostas então correntes de
estabelecer uma legislação tomando ainda mais

difícil avida dos pobres. Embora nos anos seguintes
ele elaborasse trabalhos mais substanciosos, e A
Crise sequer tivesse sido publicado, seu nome -

Thomas Robert Malthus - ficou maldito para

sempre nomundo cultural, como uma espécie de
antecessor longínquo do que hoje chamamos

politicamente incorreto. Malthus elaborou uma

teoria, apoiada em minuciosos cálculos
matemáticos, paramostrar que a população crescia
mais rapidamente do que a produção de alimentos
e o resultado inevitável, mais dia, menos dia, seria
uma fomemundial- a crise que dava título ao seu

panfleto. E os responsáveis por esse crescimento
desordenado da população seriam os pobres, que
já naquele tempo tinham muito mais filhos dos

exemplo. Malthus não estava errado apenas quando
escreveu sobre colheitas - é claro que não são os

pobres os responsáveis'por essa situação, e amaldiçá
que ainda pesa sobre seunome é justa, por ter apoiaó
leis que de modo algum impediriam a chegada dá
crise por ele prevista. Mas parece que precisamo;
hoje, de alguém que, como ele, dê uma sacudidela
forte na nossa tranqüilidade. Há mais de anb
discutimos sem descanso os descaminhos de nossa

,

política, asmazelas dos mensalões e das sanguessugas,
as agruras da seleção de futebol. O governo estudá
com extremameticulosidade qual omelhor sistem�
que nos proverá de uma televisão digital mafu
eficiente, a campanha eleitoral vai de vento em popl,
as emissoras de televisão se apetrecham para nos

trazer, dos mais distantes rincões, os desejos e as

esperanças dos brasileiros com relação ao now

governo. Enquanto i�so, o Ministério do Mei�
Ambiente permanece envolto no mais absoluto
silêncio. Não se culpe, por isso, a ministra, tão

discreta quanto elegante. Devido a essa falta de
interesse geral, as questões ambientais não têm peso
político e, conseqüentemente, eleitoral. Mas, nesse

caso, não se culpem apenas o governo e os polítiCQl
,

- na universidade, nas entidades representativs
das classes produtoras, nos sindicatos dos

.

trabalhadores, em nenhum desses locais há gellte
empenhada, comoMalthus no século 18, em pensar
caminhos e soluções para esse problema, f, .

lamentavelmente, nema imprensa - aqui entendida
em todas as suas extensões, jornais, revistas,

televisão, rádio e Internet - parece ter com a questáb
ambiental apreocupação que ela semdúvidamerecê
,

,

que osncos.

Ao longo do tempo, a ciência e a tecnologia
conseguiram demonstrar que Malthus estava

errado - as colheitas se tomaram cada vez mais

abundantes, desenvolveram-se técnicas que

permitiram estocar e transportar alimentos de um
I

lado para outro e, einbora haja bolsões de pobreza
extremaemváriospontos daTerra, a sobrevivência
da humanidade não parece ameaçada pela falta de
alimentos. Mas está ameaçada, com certeza, por
circunstâncias que, naquele tempo distante,
Malthus, nem ninguém mais, poderia imaginar:
está chegando ao fim, rapidamente, a capacidade
de a Terra sustentar a vida humana, talvez não
pela falta de comida, mas de outras coisas

aparentemente mais simples - água limpa, por
Almyr Gajardoni, chefe do Núcleo deRedação da Impren�
Oficial do Estado de S, Paulo 1

Os te os para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mil
reda ão@jornalcorreiodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 892ól
200, Caixa Rostal19. 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 89251·2001 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul- SC ITel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-malls:redacao@)ornalcorrelodopovo.com.br 1

comere I a I@)ornaleorrel o d o povo.com. b r
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I NO AR: PROGRAMAS ELEITORAIS COMEÇAM HOJE
I

,
I'

I

,
•

I
,

,

o CELSO MACHADO
) l

• � PTC abre espaço
j dos concorrentes
,
'

,

� ao governo com

� apenas 00'50"

•

I, ,

,

" , ]ARAGUÁ 00 SUL- De acordo
com as regras estabelecidas pelo
I(TSE)Tribunal . Superior
Eleitoral), começa hoj e a

propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na televisão, com término

.

em 28 de setembro. Nessa fase,
costuma esquentar a campanha
eleitoral, uma vez que os
candidatos ganham maior

•

visibilidade, tendo oportunidade
de apresentar suas propostas e

debater temas de interesse do
eleitor e do país.O candidato
Geraldo Alckmin, do PSDB, é o

,
,

,

,

r

)S
· ,
Ie

10 ,que tem maior tempo: 10

lá minutos e22 segundos. Em

IS, seguida vem o candidato à

lá [reeleição pelo PT, Luiz Inácio

lb Lula da Silva, com 7 minutos 21

sa segundos. O senador Cristovam

!S, Buárque, do PDT, tem 2 minutos

la I� 23 segundos. Os candidatos do
l� IPSDC e PSL, respectivamente'
tis ,José Maria Eymael e Luciano

,I, ,.Bivar, contam com 1 minuto e

:IS ,15 segundos. A senadora Heloísa

as .Helena, do PSOL, dispõe de

10 .apenas um 1 minuto e 11

io .segundos, mesmo tempo de Rui

to
'

.Pimenta, do PCO. Em Sarita

io .Catarina, são oito os

Ie pretendentes ao governo do

so

;se

,

\

,

•

•

. ,
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Idem/
"A primeira parte do trabalho, de 1
união e aliança, foi concluída. A .

. ,)

segunda, de confirmação da
.

campanha, está bem
I

encaminhada. Agora, passamos
para a terceira, que é de J

popularização da chapa, através o

da televisão e do rádio", diz o 1
também otimista Raimundo z

Colombo, candidato ao Senado, ;

sobre o ajuntamento do PMDB/ )
PSDB/PFL e PPS. f

Destaque
A empresa Sol Sports, de '1

, Jaraguá do Sul e única da
1

América Latina a fabricar. .' ,
_. • I 1\:)"J 'f)

parapentes, foi uma das oito
•

micro e pequenas empresas "

vencedora do prêmio "Destaque
Exportação 2006". Atualmente I

apenas 2% das micro e 29% das!
pequenas empresas I

catarinenses estão presentes na i
pauta de exportações do Estado !

•

, 1

.1
"

G

)

..

Falta um mês e meio para o momento mágico em que você, já"
no interior da cabine eleitoral, visita sua alma. Súbito, descobre

b

que esqueceu a consciência em casa. Estica o dedo em direção':'
à urna eletrônica e vota a esmo. Transfere o problema para a

, divina providência. Meses depois, descobre que Deus está 1

morto. Foi assassinado pela omissão coletiva. Aí, não resta senão!
sentar, rezar, pedir perdão e expiar os pecados.A providência é
desnecessária. A barafunda nacional não existiria se o eleitor jáj
estivesse compenetrado no exercício do seu papel.

\

. . , ,;.
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Candidata Heloisa Helena é a prifTIeira a apresentar propostas

Estado,'entre eles Luiz Henrique
daSilveira (PMDB), que também
disputa a reeleição. Hoje,
primeiro dia da divulgação da

propaganda eleitoral gratuita dos
candidatos a presidente da

República e deputados federais na
TV 'e no rádio (os tempos são

iguais), os programas serão

veiculados na seguinte ordem,
conforme o resultado de sorteio

realizado Heloisa Helena, da
Coligação Frente de Esquerda,
JoséMaria Eymael, do PSDC (sem
coligação); Geraldo Alckmin, da
coligação Por um BrasilDecente;
Rui Pimenta, do PCO' (sem

•

coligação); Cristovam Buarque,
do PDT (sem coligação); Luciano
Bivar, do PSL (sem coligação) e

Luiz Inácio Lula da Silva; da

coligação. A Força do Povo. De
acordo- com o artigo 50 da Lei
9.504/97 (Lei Eleitoral), a

propaganda do partido ou

coligação veiculada por último
no primeiro dia de veiculação
será a prímeira do próximo

•

programa, e assim

sucessivamente. A propaganda
dos candidatos a presidente da

República vai ao ar na TV , às

terças, quintas e sábados, em dois
blocos de 25 minutos cada um,

das Uh às 13h25 e das 20WO às

20h55; no rádio, às terças,
quintas e sábados, em dois blocos
de 25 minutos cada um, das 7h às

7h25 e das 12h às 12h25. Além
,

disso, para a propaganda de
,

candidatos à presidência da

República, os partidos têm direito

Guarda 1
Vereador Jaime Negherbon (sem
partido), concorda com a criação
da Guarda Civil Municipal, projeto
do prefeito Moacir Bertoldi (PL)
bastante contestado por vários
segmentos organizados da

.

. sociedade. Mas quer ver a nova

corporação ocupada apenas com

a proteção do patrimônio público e

não com mutas de trânsito, Vai'

propor emenda.

a seis minutos diários, inclusive
aos domingos, para divulgação de
inserções de até 60 segundos,
distribuídas ao longo da

programação, de acordo com o

plano de mídia. Nestes mesmos
•

dias da semana, também falam os

candidatos a deputado federal.
Candidatos a governador, senador

.

e deputado estadual falam às

segundas, quartas e sextas

feiras.No Estado, o primeiro
,

programa -a ir ao ar para
governador será o do PTC e o

último da coligação a Força do
Povo. Candidatos ao Senado,
Câmara dos Deputados e

Assembléia Legislativa ocupam'
os horários às segundas, quartas e

sextas-feiras.

Tempos na TV e

rádio em se
Por Uma Nova Santa Catarina

.

Antônio Carlos Sontag -
02'12"38
PSDC' (sem coligação)
César Alvarenga - 00'51 "58
PTC (sem coligação)
Elpídeo Neves- 00'50"00
Salve Santa Catarina

Esperidião Amin- 02'25"05
Frente de Esquerda
João Fachini- 00'50"00
A Força do Povo
José Fritsch - 04'17"52 '

Todos Por Toda Santa Catarina
Luiz Henrique da Silveira -

07"11 "78
PDT (sem coligação)
Manoel Dias - 01 '21 "68

•

Ministério desmente Ferrazza no caso da Farmácia PopularJ

os ,( ]ARAGUÁ DO SUL- Contra-
Ite -riando afirmações do secretário da
;àr Saúde, Sérgio Ferrazza, o assessor

E, . de imprensa do Ministério da
.

da Saúde, Samuel Castro de Souza,
lS, informou ontem; em entrevista à

ãb -Rádío Brasil Novo, que, além dos
:1. .R$ 50 mil disponibilizados para

reformas e adaptações de imóveis
I�

,

que abrigam o programa Farmácia
I Popular, a ajuda de custo de R$ 10

I
milmensais para outras despesas é

níl .1<

!ól ,feita de forma permanente, ou seja,
enquanto a farmácia funcionar. Se
ultrapassa a despesa prevista, a

contrapartida cabe ao conveniado.
l. Quando foi a Câmara de

: Vereadores, na quinta-feira
passada, para dar explicações sobre
projeto de lei do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), aprovado pelo

! Legislative devolvendo o dinheir�
,

aoMS, Ferrazza disse que esta ajuda

para pagar salários e outros

encargos como água, luz, telefone
,

e até aluguel se daria por apenas
doze meses. Insuficiente, afirmou"

mesmo disponíveis na Farmácia

Popular e negou que tenha havido
,

pressões por parte. das farmácias
,

comerciais conveniadas com a

prefeitura. Todas as farmácias

populares, num total de 469 no

país, funcionam das 8h às 18h, de
segunda a sexta-feira, e das 8h às

12h, aos sábados. Para ter acesso

aos medicamentos, basta o

interessado se .dirigir à farmácia

popular com receita médica ou

odontológica. As farmácias

populares contam com,' no
,

mínimo, 95 itens de
•

medicamentos correspondentes a

2 'mil unidades ou apresentações
comerciais, entre frascos, cartelas,
bisnagas, injetáveis e

preservativos masculinos. Por
meio da Fiocruz, osmedicamentos

,
são adquiridos em laboratórios

públicos e privados do país. Dessa

" , , ,

ja que seriam necessanos nove

funcionários, dois deles
farmacêuticos com formação,
elevando os custos para algo ao

redor de R$ 13 mil/mês. Naquele
mesmo dia, de acordo com o

secretário, o dinheiro foi

depositado em conta do
I

Ministério da Saúde. Votaram
contra a devolução do dinheiro

,

apenas os vereadores, Rudolfo
Gesser (PP), Eugênio Moretti
Garcia (PSDB) eMaristelaMenel
(sem partido) . O secretário, que é

bioquírnico; argumentou,
também, que a Farmácia Básica,
mantida pelo município já
ofereceria cerca de 170
medicamentos, gratuitos, os

•

•

forma, é possível uma redução
média de até 900/0 no preço dos

produtos e nas despesas dos
usuários com aquisição de
medicamentos.· Os dez

,

medicamentos mais procurados
nas farmácias populares são

sinvastatina (redutor de

colesterol), omeprazol (contra
gas trite) , captopril (para
hipertensão), atenolol (para
hipertensão), enalapril (para
"hipertensão), ácido ace til
salicilico (analgésico e coadjuvante
no tratamento da hipertensão),
metformina (contra diabetes),

,

ranitidina (contra gastrite),
nifedipina e mononitrato de
isossorbida (para o tratamento de

doenças cardiovasculares). Em
todo o Brasil, são cerca de 60
milhões de pessoas com acesso ao

programa.

• MOSAICO

Para lembrar

Guarda 2
Como a proposta do Executivo
envolve a Guarda no controle do
trânsito com provável
gerenciamento das áreas de

I I' "),1

.

estacionamento ,rotativo, cujo
-

sistema já está sendo estudado
para ser reimplantado, dificilmente
obterá êxito. Afinal, a idéia é a de

permitir que a PM restrinja seu

trabalho às suas atividades
originais, que não inclui

fiscalização do trânsito.

Chegando
Na rua Januário Ayroso, desde
ontem funciona comitê do

suplente de deputado estadual
,

José Canos Vieira (PFL). E
candidato à Câmara dos
Deputados, onde já esteve por um
mandato. Antigo aliado do

'

candidato a govemador Luiz
Henrique da Silveira, o
partamemar é o primeiro pára
quedista a assentar base na região
com endereço fixo.

Com quem?
Resta saber, agora, com quem
Carione Pavanello (PFL) fará
dobradinha: com Vieira ou com o

velho amigo Paulo Bauet (PSDB),
já que os dois partidos fazem
parte da coligação Todos Por Toda
Santa Catarina, com Luiz Henrique
encabeçando a chapa majoritária.
Bauer e Vieira, este ú�imo um

estranho no ninho local, não se

bicam muito. Paulo Bauer já
anunciou apoio à candidatura de
Cacá.

Otimista
,

Visita a treze cidades entre os dias
,

5 e 11 de agosto levou o candidato
a govemador José Fritsch (PT) a
dizer que "o clima é de vitória" ..
Com o roteiro inclui Joinville e .

Florianópolis, maiores colégios
eleitorais, é de supor que já tenha

ultrapassado Luiz Henrique e

Amin, que, respectivamente, têm
suas bases nestes municípios.

,

£': &-

"

I
T

)

Quem duvida?
Pela grande variedade de

partidos envolvidos com a máfia
das ambulâncias é possível que
esteja sendo costurado um

acórdão para salvar os' j

sanguessugas da cassação em

plenário. Do Congresso que aí
)

está se pode esperar tudo. O 1

PTB, que desencadeou o

episódio do mensalão, lidera a
'

lista dos corruptos, seguido pelo .

PP.

Vidente
Em maio de 1989, Lula
discursou para uma platéia de

empresários americanos e disse
!'l seguinte: "A gente fica

orgulhoso quando o primeiro
ministro Noburo Takeshita
renuncia no Japão por causa de
1 milhão de dólares. Se fosse no

Brasil, o sujeito ia para um cargo
maior". Exagerou um pouco,
mas não muito.

Perigo
Tramita na Câmara dos

Deputados projeto de lei que
altera o Código Brasileiro de
Trãnsito, trocando os conhecidos
,

pardais' por barreiras
eletrônicas, ou lombadas. Lei
idêntica foi aprovada cinco anos,
atrás em Santa Catarina. O· autor
é o ex-deputado Paulinho j

,

Bornhausen, apoiado por i

irresponsáveis ao volante. Gente
I

séria não se queixa disso. '

"

,

,, \

•

,

I
.

I
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POUCAS & BOAS

Comitê
A dobradinha petista Dionei Walter da Silva e Sebastião Camargo,
candidatos a deputado estadual e federal pelo PT de Jaraguá do
Sul, inaugura amanhã, às 20 horas, o comitê eleitoral. No local,
a coordenação da campanha vai distribuir kits de materiais para
os coordenadores dos minicomitês, já instalados em residências
de militantes, nos bairros de Jaraguá do Sul e municípios da

região. O comitê central da campanha foi montado na Rua João
Zapella, 22, próximo ao Colégio São Luís, no centro de Jaraguá
do Sul.

Visita
o candidato à Presidência da

República, Geraldo Alckmin

(PSDB), pode vir a Jaraguá do
Sul no próximo mês. Pelo
menos é para isso que as

coordenações regionais dos

partidos da coligação "Todos por '

Toda Santa Catarina" estão
trabalhando. O tucano estará em

Santa Catarina no dia 16 de
setembro, com passagem
confirmada por Lages e

Joinville. A primeira, cidade do
candidato a senador Raimundo
Colombo (PFL) e, a segunda,
terra de Luiz Henrique (PMDB) e

maior colégio eleitoral do
Estado.

Vago
o PSDB continua sem

coordenador regional no
Vale do Itapocu, desde
que Vicente Caropreso se

afastou da coordenação e

também do partido. O
tucano teve seu nome

incluído na investigação
da CPI dos Sangues
sugas, mas já retirado da
lista. Mesmo assim, o ex

deputado continua longe
do partido, tanto que não
tem' participado de
reuniões da sigla e da

coligação. Caberá aos

cinco diretórios indicar o

substituto. Por enquanto,
só o de Jaraguá o fez,
apontando Sérgio
Pacheco.

ESPAÇOCASA
.

-

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

-",,,._,, ...
. .",

•

•

•
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Abrigo
o vereador Jaime Negherbon
(sem partido) é autor da

.

•
•

indicação endereçada ao

Executivo para instalação, na

clínica de especialidades Dr..
João Biron (Centro Vida), de
algum tipo de proteção
abrigo contra o sol, sereno ou

chuva -, para as pessoas que
esperam desde cedo nas filas
para serem atendidas. Iniciativa

positiva, mas que evidencia as

dificuldades que a população
enfrenta para conseguir
atendimento médico em Jaraguá
do Sul.

Multa
o vereador de Blumenau
e candidato a deputado
estadual Jean' Jackson
Kuhlmann (PFL) foi "

condenado pela Justiça
Eleitoral ao pagamento de
multa por propaganda
eleitoral extemporânea -

veiculada antes do prazo
permitido por lei, em 6 de
julho. O pefelista instalou
diversos outdoors na ci
dade e região sob o pre-

.

texto de comemorar um

ano de seu programa de
televisão semanal: A re

presentaçâo foi feita pelo
diretório municipal do PT.

•

Espaço
Assinada ontem na prefeitura
ordem de serviço para a

empresa Behling Transportes e

Serviços iniciar a guarda dos
veículos apreendidos pela
Polícia Militar de Jaraguá do Sul.
A partir de amanhã, todos os

veículos apreendidos flcaráo em

um galpão na Rua 25 de Julho,
no Bairro Vila Nova. Antes,
ficavam em terreno a céu
aberto, onde hoje está sendo
construída a Arena Jaraguá.

Contra o tempo
PSB instala hoje
processos internos na

comissão de ética do

partido contra os

parlamentares envolvidos
no esquema das ambu
lâncias superfaturas.
Segundo o presidente
nacional da sigla, Roberto
Amaral, o PSB não vai

esperar pelas conclusões
.

.

do Conselho de Etica da
Câmara dos Deputados,
pois a legenda tem

urgência na apuração
desse caso 'para se

dedicar às eleições. O

problema é que o

processo interno de

cassação pode levar até
60 dias para ser

concluído, e faltam só 47

para 10 de outubro.

Valores
o edital define também os

�

preços que a empresa passa a

cobrar pelos serviços:
Guincho para veículos
apreendidos dentro do perímetro
urbano, R$ 68,00, mais R$ 4,25
por dia para a guarda de motos e

similares; outros R$ 8 reais para
automóveis, R$ 12,75 para
utilitários e camionetas, e de R$
17 para a guarda em local
coberto para ônibus e

caminhões.

I
,

�
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PELO ESTADO: MULHERES SAEM EM DEFESA DE ALCKMIN E LUIZ HENRIQUE
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CAROLINA TOMASELLI

� Expectativa é reunir
500 mulheres na

Recreativa Marisol
no próximo dia 23

}ARAGUÁ DO SUL - A
Caravana da Amizade, liderada
por Ive�e Appel da Silveira,
esposa do candidato à reeleição
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB), estará em [araguá do
Sul no próximo dia 23. Desde a

semana passada, esposas dos
candidatos da coligação "Todos

por Toda Santa Catarina" e a

candidata a segunda suplente
. .

ao Senado, Niura Demarchi dos
Santos (PSDB), estão percor
rendo todo o Estado buscando
mobilizar o eleitorado

,

feminino, especialmente
filiadas aos partidos que

integram a aliança majoritária.
O encontro, que será

realizado na Recre ativa da
Marisol a partir das 19 horas,
pretende reunir em torno de
500 mulheres dos cinco

\

•

_

municípios da microrregião. A
intenção é estimular as

mulheres ligadas ao PMDB,
PSDB, PFL e PPS a trabalhar em

prol dos candidatos da chapa
majoritária 110 Estado e também
do tucano Geraldo Alckmin,
candidato a presidente apoiado
pela aliança. "Vejo como muito

importante a participação
feminina, e pelo que perce
bemos, está mais acentuada do

que a participação masculina",
comemorou Níura, comen-

tando sobre encontro realizado
recentemente em Jaraguá do Sul
com a participação de mais de
100 mulheres. Hoje, novo

encontro acontece em Corupá.
Além de Niura e Ivete,

devem participar do encontro

Maria Bernadete Pavan, mulher
do candidato a vice-governador
Leonel Pavan (PSDB), Maria
Angélica Colombo, esposa do

-

candidato ao Senado Raimundo
Colombo (PFL) e Ivone

Maldaner, esposa do primeiro

suplente de Colombo, Cassil I

Maldaner (PMDB). De terça'
. sábado , passado, 'I,el i

percorreram 2,4 ill

quilômetros no Oes

catarinense, começando p t

Quilombo e passando por S' (

Lourenço do Oeste, Dions (

Cerqueira, Maravilha, S· (

Miguel do Oeste, Palmit

Chapecó, Xanxerê, Concór .

e Joaçaba. Es ta semana, a agen I

inclui seis municípios da regi (

de Lages.

Candidato' a deputado cobra posiçáo de Associação Comercial
GUARAMIRIM - Primeiro

candidato a deputado estadual
de Guaramirim, o vereador
Evaldo João [unckes (PT)
cobrou ontem Ulna postura da

Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola' de
Guaramirim) com relação às

eleições. O petista disse que
enviou dois ofícios pedindo a

associação para realizar uma

campanha de conscientização

do voto que, 11a opinião dele,
deve ser dirigido aos candidatos
da região, seguindo exemplo da

Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul). No
mês passado, a associação de

, J araguá do Sul lançou a

campanha "Vote para fazer a

diferença", motivando- os

eleitores a não anular o voto.
"A associação comercial

deve fazer o dever de casa que é

fazer a campanha do voto útil",
polemizou [unckes, que admitiu
estar com dificuldades para
financiamento da sua campanha.
"Estou fazendo campanha
modesta e honesta. Não tenho

poder aquisitivo e os empresários
estão se fechando, mas estou

,

.

.

consciente do meu compromisso
com Guaramirim e região",
discursou o petista, que não

..

perdeu tempo para alfinetar

adversários na região. "Mui! 1

políticos têm interesse de ir p I

a Assembléia com intuito

defender seus próprios interes ,

Meu compromisso não vai, 1

com rede de supermercado, n
rede de combustível, mas com'

sociedade", largou o peti,! .

ressaltando como uma d

principais bandeiras

campanha a defesa de melhor
e benefícios aos agricultores.

,

Janssen disse que não ficou supreso com escolha do prefeito
}ARAGUÁ DO SUL - ''A gente

sempre teve boa amizade com

os funcionários de carreira, que
saberão escolher, sabem quem
deverá ser valorizado. Tenho
certeza que eles vão saber quem
é quem". A declaração é

candidato a deputado estadual,
Dieter Janssen (PP), sobre as

,

perspectivas de preferência dos
servidores concursados da

prefeitura de Jaraguá do Sul,
onde atuou como secretário de

Produção, durante o governo do

,

ex-prefeito Irineu Pasold
(PSDB).

Na semana passada, o

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
anunciou ter liberado os

funcionár ios em cargos de

confiança na prefeitura para

apoiar os candidatos a deputado
estadual Carione Pavanello

•

(PFL) e Carlos Chicdini
(PMDB) , além do vereador
Ronaldo Raulino (PL) para

deputado federal. "Busco apoio
dos servidores de confiança, mas

,.., " -'

nao e surpresa que eu nao esteja
na relação, até porque tenho
vários pontos que discordo da

administração", resumiu

candidato, mantendo o tom

ponderado que norteia sua

atuação na Câmara de [aragua
do Sul, apesar de fazer parte da
bancada de oposição. no
Legislative, agora licenciado

para se dedicar a campanha.
Concorrendo pela pri

meira vez à Assembléia Legis
lativa, o candidato trabalha

\

,

•

corn uma campas
propositiva, na defesa

projetos em parcerias coO

sociedade civil. Na área
.

educação, promete atuar

prol da melhoria do salário

professores da rede estadual i

. ensino, "o segundo pior:
país". Também defend'
construção de hcspí' I

regionais e mais inve' I

mentos nas polícias civi
militar, "com poucos recur

até para manutenção da frol

IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FINANCIMANTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CARLOS BRANDAO
A)A,-----------

,

... Juros abaixo do valor
í\,�, "

-'cobrado pelo mercado
�'f,

�e p�r?e�amen�o !acilita
��aqulslçao de imóvel
�.t.:'r
�'�;�t"

}ARAGUÁ DO SUL � O sonho
�;,da casa própria está mais

próximo para 159 famílias, que
<

I foram selecionadas para,
I'

I,'f.adquirir urn apartamento no

conjunto residencial Amizade,
através da diretoria de habita

ção da Prefeitura Municipal e
,

financiado pela Caixa Econô
\'Io'nlica Federal. "O déficit atual
bfino município é 3.943 unidades,
'fimas 'estamos trabalhando para
Ihl�eduz.iF o máximo esse índice.
ITI Sabemos, que pelo fato de

i2'Jaraguá do Sul ser uma cidade
jr)Cj industrial e em constante

¢T;G expansão, zerar o déficit é quase
ill impossível, contudo, trabalha-
*,- .

C(mos para oferecer o máximo de
()'unidades habitacionais pos

�\l"sível", conta o diretor de
Ebfl habitação, Jair Pedri.
lDGi; O imóvel oferecido na rua

ArthurGunther, bairro Amiza
de, próximo a Associação
Recreativa dos Funcionários da
Prefeitura Municipal, terá 112

apartamentos com, 48 metros

quadrados, contendo dois
lilJj dormitórios, banheiro, sala de
Inc, estar/jantar, cozinha,
b

•

• •

... "

•

Segundo o diretor de habitação
da Secretaria Municipal de
Obras, Jair Pedri, outras

unidades habitacionais estão

sendo construídas. "Vamos

entregar no próximo mês, 19
casas na Tifa Schubert, onde
também está sendo preparado '

o terreno para a construção de
mais 87 casas, e sete casas na

Tifa Martins. Além destas,
• • •

temos varias projetos em

desenvolvimento, como um

loteamento no Riberão Cavalo

que terá quase 200 casas de 36
metros quadrados, cada, um
conjunto residencial no bairro
Vieiras, com 112 apartamentos,
um conjunto residencial na
Estrada Nova, próximo ao

viaduto da Unerj, com 144 '

apartamentos e outro conjunto
residencial na Ilha da Figueira,
próximo a ponte que dá acesso

a Weg II, que terá 88

apartamentos.
Tudo isso está em fase de

pesquisa de demanda, ou seja,
precisamos saber se existem

interessados, em condições,
para adquirir o imóvel", informa
Pedri. Em condições, leia-se,
com renda compatível,
'comprovação de residência e

trabalho em Jaraguá do Sul,
além r de 'outras situações
cadastrais que são solicitadas
pela Caixa Econômica Federal,
que financia os projetos.

r:: Prefeitura d� Massaranduba contrata 160 por concurso
"

ifi,

MASSARANDUBAie.

,fJ Permanecem abertas até o dia
'

b 1 o de setembro próximo, as
, . �

"Il,lnscrlçoes para o concurso

público realizado pela Prefei
tura Municipal de Massaran

duba, para o preenchimento
de 160 vagas para profis
sionais de nível superior,
médio e fundamental.

�[![)
,

Serão contratados vários

profis-sionais, desde
t If'médicos clínico geral, com
pio salário de R$ 4.980,80 a

b :,

•

,.

. ""

são auxiliar de serviços
gerais, com 20 vagas,
educadora com 20 vagas e

-auxiliar de enfermagem com

15 vagas. As provas, que
acontecem no dia 10 de
setembro, um domingo,
serão ministradas pela
equipe da Fameg - Faculdade
Metro-politana de Gu ar a
mirim. Outras informações
podem ser obtidas no site:

www.fameg.edu.br. (Carlos
Brandão)
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PAVILHÃO DAS ETNIAS
Di,versas atrações reunindo dança, artesanato,

história e muita comida típica .

• CORREIO ECONÔMICO
,

'",j�",
,

Mutirão da Prefeitura recebeu 159 interessados em novoprojeto·
lavanderia e sacada com

churrasqueira. O conjunto
habitaciorial será formado por
sete blocos, de quatro andares
cada um, oferecerá dois salões
de festa, playgroud, garagem,

portão e porteiro eletrônicos. O
valor total de cada unidade é de
R$ 52.800,00, que pode ser

parcelado em até 20 anos, com

juros abaixo do mercado. O
financiamento pode ser de
100% do valor ou parcial,
dependendo do volume do

pagamento da entrada. O prazo

para entrega do imóvel é de 18
meses após o. inicio da cons-

- ..

truçao, o que so val acontecer

depois do fechamento do grupo
de proprietários. Noeli Maria
Maas, é uma das pretendentes a

um destes imóveis. "Sou de

Jaraguá, mas moro com meus

pais e não tenho imóvel próprio.
•

Este apartamento é ideal para
viver com minha filha. Será a

,

realização de um sonho", diz
Noeli, que é mãe solteira.

Estilo exportação
Em setembro, o grupo Marisol inaugura a lOja da marca infantil
Lilica Ripilica na via Della Spiga, em Milão, uma das três ruas

mais importantes do mundo da moda e, no mesmo período, o
grupo assume efetivamente a marca Rosa Chá, com a nova

coleção e as lojas remodeladas.O diretor de marketing do grupo,
Giuliano Donini, é quem trabalha diretamente com os dois

projetos.Conforme o empresário, é grande a expectativa em tomo
da loja de Milão, que estará na mesma rua que grifes consagradas
com a Dolce&Gabana, Roberto Cavali e outras porque se a marca

conseguir sucesso lá, abre caminhos para o mundo inteiro. Se
não atingir o resultado almejado, será um aprendizado. A

inauguração pode ser no dia 20 ou 27 de setembro.

Expansão
o programa de expansão da
Marisol no exterior inclui os
escritórios abertos na Itália,
em Guadalajara, México e

na Flórida, EUA. A intenção
é trabalhar a marca Lilica a

.partir da Europa e a Rosa
Chá, a partir dos EUA. Por
isso, a coleção desta última
será apresentada somente
na semana de moda de
Nova York, que desta vez

será dia 10 de setembro .'
Outro passo, talvez em

2008, será o avanço na
· Ásia,' com a marca Lilica.'
Donini comenta que ainda
não está decidido se a

escolha será pelo Japão ou

pela China, um grande
mercado em formação.

Exportações
Em julho as exportações
catarinenses cresceram 5,06%
em relação ao mês anterior,
divulgou ontem a Federação das
Indústrias (Fiesc). Os negócios
fecharam em US$ 508,2 milhões.

Apesar do índice positivo de

variação, os números foram
recebidos com cautela pela
Fiesc porque estão

significativamente abaixo da
média nacional, de 19,12%. Com

,

participação de 3,73% nas

exportações d'o Brasil, o Estado
caiu para a nona posição no

, '

ranking nacional - no mês :

passado havia sido oitavo. Foi

ultrapassado pelo Pará, cuja
grande maioria dos embarques
são commodities, principalmen
te minério de ferro e alumínio.

auxiliares de serviços gerais,
com salários de R$ 517,00.
\Do total de vagas, oito são

reservadas para portadores de
,

deficiência. As inscrições
podem ser feitas, na sede da

prefeitura de Massaranduba,
entre 8h30 e 11h30 e 13h30
e 16h30, a um custo de R$
50,00 para cargos de nível
superior, R$ 30,00 para

cargos de 'nível médio e R$
20,00 para cargos de nível
fundamental. Com a

realização deste concurso a

prefeitura pretende pre
encher os cargos de arqui
teto/urbanista, engenheiro
civil, contador, enfermeiro,
médico veterinário, médico
pediatra, médico clínico

geral, assistente social,
psicólogo, nutricionista e.

educador. Além disso serão

contratados, através deste
concurso, 17 professores de
várias matérias. Os cargos
com maior número de vagas

J

"

• INDICADORES ECONOMICOS

,

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL· 2,160 2.162 It

PARALELO 2,257 2,367 It

TURISMO . 2,100 2,250 It

EURO
COMPRA VENDA

2,746 . 2,749
PESO (Argentina)

I 0,702 0,702
.

-

PONTOS OSCILAÇAO
It BOVESPA 36.556 -1,05%
It DOW JONES (N, York) 11097 -166%

•

" MERVAL (B. Aires) 1,592 0710/0

It NIKKEI (Tokio) 16.951 -139%

0,679

R$894,85

-

• LOTERIAS

concurso: 645
03 - 09 - 15 - 21 - 22 - 32 - 35

37 - 40 - 43 - 49 - 54 - 58 - 73

78 - 82 - 83 - 86 - 90 - 95

concurso: 04059
1 ° Prêmio: 62.227
2° Prêmio: 00.030
3° Prêmio: 21.722
4° Prêmio: 69.448
5° Prêmio: 53.251

•

J

I J) J

r.

•

CONTABILIDADE'
•

,

Global Organizações Contábeis Ltda
•

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 - Sala 7
Centro - Jaraguá do Sul

Tel. 3275-3036/3275-3725 - globcont@terra.com.br

,

,
'

:1
I'

•

I
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MAIS RIGOR: POLICIAIS TEM AUTONOMIA PARA AGIR

,

li
. ,

,

,

I I
I
I

•

•

•

,

�
I
I ,

:
� Até junho, 44 casos

'foram registrados
, neste ano., contra 76

..
"

.

; nos 12 meses de 2005

I
I

, .

,

, �

,
,
, ,

I
I

I DAIANE ZANGHELINII ,

.1

I
I :

,
r
i •

, }ARAGUÁ DO SUL - De

janeiro a junho deste ano,

{oram regis trados 1.115

I acidentes pelo setor de
, trânsito do 14° Batalhão de
Polícia Militar de Jaraguá do
Sul. Destes, 44 foram causados

,

por embriaguez, o equivalente
'a 3,95% do total. Essa

estatística poderia ter sido
evitada se os condutores não

; misturassem bebida e volante.
,

'; Em todo o ano passado, o

I número de boletins de
ocorrência relacionados ao

r
trânsito chegou a 1.964. Nesse

,

levantamento; o uso de álcool
foi identificado como o

principal'motivo de 76
acidentes, o que corresponde a

3,87% dos casos. No primeiro
semestre deste ano foram

registrados 747 acidentes sem

v-ítimas e 368 com vítimas, Gam
462 feridos e quatro mortos.

Em 2005, 363 pessoas ficaram
feridas e 17 morreram.
: Para o coordenador do setor
de trânsito do 14° Batalhão da
•

Polícia Militar de Jaraguá do
Sul, tenente Gilson Martins

Andrade, o registro de maior

número de acidentes no pri-

,

,
. "

•

•

, .

,

Policiais têm autonomia e intensificam fiscalizações no perímetro urbano para combater uso do álcool

meiro semestre desse ano (em pessoas em risco).
Nas duas situações, o agente

pode aplicar as punições,
administrativas, como o

recolhimento do veículo e da
carteira de habilitação; além
disso, o condutor é multado em

R$ 900 e recebe cinco pontos na
carteira. Em caso de crime por

embriaguez, o motorista

responderá inquérito policial.
"Antes, o condutor que se

recusasse a fazer o bafômetro era

liberado após o registro da
ocorrência. Agora, a palavra do

policial tem reconhecimento

legal e vale como prova perante
a justiça", ressaltou. Assim como

,

antes, o condutor não é obrigado
a fazer o teste de bafô-metro, nem

a permitir a coleta de sangue para
verificação do teor alcoólico.
Mas o agente de trânsito pode
registrar em um relatório os

sinais de embria-guez que.
verificou no condutor, desde que
preenchido median-te o

. testemunho de duas pessoas,

preferencialmente que não

estejam envolvidas na
A •

ocorrencia.

O coordenador do setor de
trânsitodestacou que a nova lei,
embora ainda pouco conhecida,
tem como. aliada a fiscalização
mais intensa da corporação de

Jaraguá do Sul. Dessa forma, os
motoristas pensam duas vezes

em se aventurar na estrada

depois de beber.

Fim de semana registra duas mortes no trânsito da região

Motorista tenta estuprar ex-mulher e criança e vai preso

}ARAGUÁ DO SUL/
GUARAMIRIM - O fim de semana

, foi movimentado para a polícia
, da região. Na madrugada do
último sábado, o auxiliar de
•

•

produção Jairo Alves Dias, 23
•

anos, morador do Bairro
Corticeira (Guaramirim) foi

atropelado no km 50,3 da rodovia
BR-280 (Guaramirim). Ele sofreu

,
L

,

SCHROEDER - O motorista de
27 anos Alcides Jair Ziehlsdorf
está preso no Presídio Regional
de Jaraguá do Sul desde a

madrugada de sexta para sábado,
11

,

por tentar estuprar a ex-

companheira, de 36 anos, e a filha

•

comparação com o ano pas-
sado) resulta não apenas de uma

fiscalização mais rigorosa da
Polícia Militar de Jaraguá do
Sul, mas também em virtude da
Lei Federal 11.275, que dá peso
à palavra do policial em caso

de flagrante por excesso de
álcool. .'

A nova lei entrou em vigor
no dia 8 de fevereiro e dá
autonomia ao policial tanto nos

casos de crime por embriaguez
(quando o motorista coloca a

vida de outras pessoas em perigo)
.quanto nas infrações por

embriaguez(quando o motorista

pratica condutas perigosas, mas
não coloca a vida de outras

traumatismo crânio-encefálico

("desnucamento") e fraturas por
todo o corpo. O corpo foi levado
ao IML (Instituto Médico Legal)
de Jaraguá do Sul. O autor do
acidente se evadiu do local e até o
momento não foi identificado

pela PRF (Polícia Rodoviária
-,

Federal). As 2h41 de domingo, a
jovem Susane Correia Palhano,

17, morreu após sofrer um

acidente de carro na Rua João
Planincheck, Bairro Nova
Brasília. Ela e o namorado
Liucemar Gelschter, 22, técnico
têxtil, se deslocavam no sentido
Centro para o Bairro Vila Lenzi

quando o veículo bateu em um

poste. De acordo com

informações do Capam

dela, de 11. Alcoolizado, Alcides
invadiu a casa onde ela reside
com as duas filhas com uma faca
na mão e tentou atacar as duas.,
A menina conseguiu fugir sem

roupas e pedir ajuda aos vizinhos,
que chamaram a polícia.

Os policiais chegaram a

tempo de impedir o estupro da

mulher, que aconteceria em

frente a filha do. casal, de dois
anos de idade. Alcides
responderá por tentativa de

estupro e atentado violento ao

(Comando de Policiamento da
Polícia Militar), à marca da

frenagem pôde ser vista 15
metros antes da colisão. Liucemar
foi levado ao . Hospital e

Maternidade São José e está fora
de perigo. Além de sofrer vários
ferimentos pelo corpo, ele sente

fortes dores na coluna e nos rins.

(Daiane Zanghelini)

•

pudor.
O casal já estava separado há

quase dois anos e a ex

companheira, que trabalha
corno diarista, planejava se

mudar para o Paraná. (Daiane
. Zanghelini)

•

.

ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC

Espaço de vivência de jogos, brinquedos e

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

Itapocú. Diversão e cultura para toda a famí\ia .

I

..

• OCORRÊNCIAS POLICIAIS •

Furto em comércio •

Duas mulheres, sendo uma delas de 14 anos, foram detidas ao
meio-dia de sábado. A polícia foi avisada de que duas pessoas
furtaram vários produtos do estabelecimento comercial Lojão da
Marechal. Em rondas nas proximidades, policiais localizaram as

autoras em posse dos produtos furtados. A mercadoria pertencia
a dois estabelecimentos comerciais, o Lojão da Marechal e a Loja
4,99. Os produtos levados foram: dois condicionadores Elseven;
dois xampus Elseve; duas loções hidratantes Johnson; doi�,
cremes Davene; uma bolsa; um desodorante Rexona; cinco sútiás; :.

I
um alicate para cutícula; uma carteira; um par de sandália� i
Havaianas; um par de sapatos; cinco pares de meias; sete blusas, �

•

•

,

Invasão
Foi invadida uma casa

na Rua Jones Chiodini,
Bairro Jaraguá
Esquerdo. Foi furtado
diversos CDs e OVOs,
um anel de ouro, um

aparelho celular Pronto
T e uma bolsa de
viagem de cor preta. O
furto aconteceu às
1 Oh30 de domingo.

garrafas de uísque, uma

nécessaire de cor verde,
diversas jóias de ouro

totalizando o valor
aproximado de R$ 3.000,00
e R$ 80,00 em dinheiro. O
crime aconteceu por volta
das 14h de domingo.

•

Acidente
o motociclista F.R.F. ficou
ferido após bater contra
um carro na Rua

..

Gumercindo da Silva,
Bairro Centro. A vítima
conduzia a moto Yamaha
YBR, placas MET-6429,
quando bateu contra o

veículo GM Vectra Sedan
Elite, cujo motorista nada
sofreu. F.R.F. foi levado ao

Hospital São José com

fratura na clavícula e foi
internado.

Arrombamento
Arrombaram a janela de
uma residência na Rua

Lourenço Kanzler, Bairro
Vila Lenzi. Furtaram
uma máquina digital
Olympus 5.1 com

cartão de memória,
uma serra Circular
marca Skil 7.1/4, duas

•

. ,

I

• FALECIMENTOS
,

Faleceu às 05:20h do dia 14/08, a senhora Maria Bartel Fodi, :

t, I
com idade de 93 anos.O velório foi realizado Capela Mortuária da j

Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro. !
Faleceu às 16:00h do dia 13/08, a senhora Anna Maria Schmitt 1
dos Santos, com idade de 78 anos.O velório foi realizado na i
Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz e o sepultamento no cemitério :

Municipal da Vila Lenzi.
I

Faleceu às 07:15h do dia 13/08, o senhor Anna Albrecht :)

Verbinen, com idade de 79 anos.O velório foi realizado na Capela : I

Municipal Bom Jesus e o sepultamento no cemitério Municipal de : I
•

Guaramirim. '

Faleceu às 03:00h do dia 13/08, a jovem Suzane Correia
Paliano, com idade de 17 anos.O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal
da Vila Lenzi.

.

Faleceu às 01 :45h do dia 13/08, o senhor Valdir Geisler, com : l

idade de 31 anos.O velório foi realizado na Centro Comunitário da : l
Paz e o sepultamento no cemitério Rio da Luz III. :

,

Faleceu às 16:00h do dia 12/08, a senhora Eufrida Wakerhage : I
I

Dalmann, com idade de 76 anos.O velório foi realizado em sua . I

residência e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro. I

Faleceu às 14:00h do dia 12/08, o senhor Claudionei Piebani, . I
•

com idade de 36 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária : '

,

da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila (
•

Lenzi.
Faleceu às 17:30h do dia 11/08, o senhor Rudi Jordan, com
idade de 64 anos.O velório foi realizado na Igreja São Francisco
de Assis e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 14:00h do dia 11/08, o senhor Leonardo Wilbald
Schmitz, com idade de 89 anos.O velório foi realizado em sua
residência e O sepultamento no cemitério de Guaranimirin.
Faleceu às 11 :46h do dia 11/08, o senhor João Maria Ferreira,
com idade de 44 anos.O velório foi realizado na Igreja Vinda de
Deus e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.

________________________d •• � �� , �, --�-----
\
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· DESCRENÇA: POPULAÇÃO NÃO ACREDITA NO CARTÃO-PONTO PARA CLíNICOS
r-
,
,

I

,

, '

,
,

,

I J

I
,

I KELLY ERDMANN
,

I '

i � 'Pacientes esperam
,

: mais de uma hora
,
,

iPor causa do atraso'

: dos profissionais

}ARAGUÁ DO SUL
: Obrigatório desde sábado, 12, o
: cartão-ponto eletrônico não
,

, : modificou a rotina damaioria dos
,

'; médicos contratados pela rede
, '

: municipal de saúde. No primeiro
• dia útil após o vencimento do

: prazo de 90 dias, concedido pelo
: Ministério Público para,

; adequação ao Termo de Ajuste de
,

i Conduta, os profissionais,

: continuaram a especificar a hora
,

: de chegada e saída manualmente
I I,,' !> - ," t )',' �,

I
. -_. ,'I '

i e a não cumprir Q, expediente
i determinado.
,

Amanhã de ontem, 14, seguiu
: demaneira normal nos postos de
, ,

: saúde. As 81110, a unidade do
: Bairro Ilha da Figueira estava

: lotada e apenas um clínico geral
,

-atendia os pacientes. As consultas
agendadas às 7h e às 7h30, para
pediatria e ginecologia, respecti
vamente, atrasaram até a chegada

'[ rdos médicos, pelo menos uma

I hora depois do previsto. Segundo
'! funcionários, que não quiseram

I id 'f' 1I se 1 entincar, nen .iuma

i indicação de cumprimento de

i horários foi encaminhada através
: da Secretaria de Saúde até agora.•

.: A resposta foi a mesma também
: nos postos dos bairros Ilha da

: Figueira e Czerniewicz. Para
i

Danielle Matei, no aguardo por

•

I
,

I :
: GUARAMIRIM - A Igreja
: Sagrada Família, no Bairro
: Figueirinha, está em obras.
: Construída há 40 anos, ela temi

i problemas no telhado e a

: comunidade pede ajuda dos

empresários de Guaramirim
para a reforma, orçada em R$
,23 mil. Segundo o coordena
dor de finanças, Nelson João

•

'ri \

� ,

•

gem. Acaba o profissional tendo
de correr para outros empregos e

trabalhos, numa tentativa

constante de compensação". Por
isso, outras administrações teri

am permitido "esta liberdade,
entendendo ser mais fácil do que
adequar valores". Para a

Associação Médica, a comuni

dade apenas seria beneficiada com
as adequações obrigatórias do

TAC, caso a administração
municipal resolva dar condições
para que os profissionais tenham
interesse em continuar no

serviço público. Fato colocado ern
dúvida no manifesto.

ACORDO
De acordo com o procurador

do município, [urandyr Bertoldi,
as adequações ainda não

•

aconteceram porque existe UIU

acordo verbal com o promotor do
,

Ministério .Públíco, Leonardo
Lehmann. Ao contrário do que
o secretário Sérgio Ferrazza disse
11a sexta-feira passada, os médicos
só devem passar a cumprir o

horário de éxpediente depois que'
o projeto de Lei do TAC for
votado na Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, e depois,
sancionado pelo prefeito Moacir
Bertoldi. A expectativa é,
conforme explica o procurador,
que o assunto entre na pauta do

legislativo até o final de agosto.
Caso a Secretaria de Saúde não

disponibilize o equipamento de

cartão-ponto eletrônico depois
disso, a prefeitura serámultada em
R$ 20 mil por mês,

Comunidade quer o auxílio de empresários para obra em igreja

"'"

ao

,

•

Movimento estava intenso namanhã de ontem, atraso dos médicos agrava

urna consulta na unidade da Vila
Lenzi há quase cinco meses,

obrigar os médicos a ficar nas

unidades durante o horário de

trabalho "é justo". Mesmo des
crente quanto ao funcionamento
da medida, ela acredita que a

tentativa é válida. Além das

reclamações acerca dos atrasos e

antecipações de saídas dos

médicos, há também quem não

concorde com a agenda de
consultas. De acordo corn Janete
Nunes da Silva, muitas vezes o

dia é marcado e acaba adiado.
Para Sandra Pereira, o problema
é "ter de adivinhar a data quando
vai ficar doente para pedir
horário vago". Mesmo assim, ela
prefere ométodo atual, porque "o
atendimento é bom e não precisa

chegar tão cedo". Porém, Sandra
acredita que o núrnero de

profissionais disponíveis deveria
•

ser maior.

MANIFESTO
A Associação Médica de

Jaraguá do Sul elaborou UIU

manifesto onde se posiciona
oficialmente sobre Termo de

Ajuste de Conduta (TAC). Na
opinião dos filiados, o

:

cumprimento da carga horária
necessita de contrapartidas do

poder público municipal.
Conforme o documento,

"quando UIU profissional atende
o ambulatório num tempo
menor, COIU certeza tern muitos

motivos para isto. Os valores pa
gos estão em completa detasa-

\

Baader, faltam ainda 500/0 do
custo total estimado. A outra
metade foi doada por famílias
da região durante campanha
realizada 110S úl timos meses .:

Quem quiser ajudar pode
entrar em contato com a

diretoria pelo telefone 3370-
5581, ou fazer depósito no

banco Besc, agência 093, conca

4890584-4. Os empresários
que se dispuserem a participar,
terão o nome incluído no Livro
Ouro da cornuuidade, jun
tarnente com o valor e a data
da doação.

,
' \,

A Igreja Sagrada Família foi
erguida em 1966 e tem 400
metros quadrados. No total, 53
famílias fazem parte da

•

-

paróquia. De acordo com

Baader, a expectativa é

finalizar a troca do telhado até

24 ele setembro, data pré
agendada para a inauguração.
Neste dia, às 10 horas,
acontece uma missa de ação de

graças, seguida de almoço,
bingo e tarde dançante. (Kelly
Erdmann) ,

ro ue s u VO O
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PAVILHÃO DOS NEGÓCIOS
Encontre produtos e serviços para cada tipo de negócio.

,

•

Banco de Sangue volta a ser

debatido pela direção do São José _

,
..

"

'.

}ARAGUÁ DO SUL - Fecha
do há quase um ano, o Banco de

Sangue do Hospital e Materni
dade São José pode voltar a

funcionar, agora trans-formado
em uma unidade de coleta. O

projeto foi discutido na tarde de
,

ontem, 14, durante reunião

entre a diretoria da entidade,
. mas, por enquanto, não tem data

para sair do papel. De acordo
corn o respon-sável pelo São

José, Vilson Santin, a decisão de
quando o banco será ativado só

sai depois de muita conversa

sobre o assunto, principal
mente, em relação ao orçamen
to e à' disponibilidade de
recursos. O valor total do inves
rimento ainda não foi divulgado.

Atualmente os interessados
em doar sangue precisam ir até

o Hemocentro de [oinville..
Segundo Jonas Bremer; técnico
em enfermagem da Agência
Transfusional do hospital, a

necessidade de deslocamento
•

venham",' comenta,
Em média, 20 a 30 pessoas se

dispõem semanalmente a

embarcar em UIU ônibus para

repor o sangue utilizado pelos
pacientes do São José. Para

equilibrar a quantidade de
material gasto, esse total deveria
subir para, pelo menos, 50. Pon

'. '

mês, são usadas cerca de 450bolsas
de sangue de 350ml e 400ml. �

Além da falta de doações, h�
-

também outro problema. E que,
conforme explica Bremer, muitciJ
se comprometem, porém, poucos
comparecem ao Hemocentro de

Joinville.Na quarta-feira passada,
9, um-ônibus de 22 lugares e IN
deles reservados, acabou saind� d4
Jaraguá do Sul somente com oitó

bancos preenchidos. :J

. Quem quer ajudar ná
reposição das bolsas de sangue'

.

precisa entrar .em contato com t':!.

Agência Transfusiona] pele
telefone 3274-5026, de

preferência, COIU dois dias de
antecedência. O deslocamento 'é
feito sempre nas quartas-feiras e

sextas-feiras. (Kelly Erdmann) 'l

vem diminuindo o número de
,

doadores j araguaenses.
"Estamos apelando para que eles

.

'J

,

'J

;_f15 de Agosto - Dia do Marista
•

, -,
· ,

.

São Marcelino Champagnat, fu ndador da'!

Congregação Marista queria que a devoção a"
,

Maria fosse uma característica marcante de todos
.' . �

. . ,

os maristas, Irmãos ou Leigos. Escolheu a testa.
•

as Assunção de Maria como festa principal do,
, Instituto, o Dia do Marista. ;�

A palavra Marista vem de Maria. São Maristas:=::
os Irmãos, Irmãs, pessoas que trabalham;'
estudam e são contempladas pelas obra�
maristas. Professores, médicos, comuni�
cadores, pais, colaboradores, alunos, ex
alunos, assim como toda pessoa que se,
identifica e vive a espiritualidade del

Champagnat.
A Missão Marista tem como objetivo a educação

, ,
"1J

das crian.ças e jovens. E a missão de "Formar q
bons cristãos e virtuosos cidadãos", pessoas
comprometidas na construção de uma

sociedade justa, fraterna e solidária.
,

\
, ,

•

Como Maristas assumimos o compromisso del
sermos apóstolos, a exemplo de Champagnat;r
vivendo sua paixão de Tornar Cristo conhecido i!

"

amado.
"

•,

COLEGIO

MARISTA
SÃO Luís

-

É você quem faz a DIFERENÇA.

•

,

i
'

,

,

, i
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DIA DO SOLTEIRO: HA 74 MILHOES DELES NO BRASIL) SEGUNDO IBGE
,

•

DAIANE ZANGUELINI

� Nas grandes cidades
brasileiras, 10% dos
lares são formados.

•

por apenas uma pessoa

}ARAGUÁ DO SUL - Embora
,

muitas pessoas acreditem que o

solteiro não tem data especial
- "todos os dias são do solteiro"
- o Dia do Solteiro é lembrado

hoje, 15 de agosto.
Popularmente costuma-se

dizer que existem dois tipos de
,

solteiro: o solteiro por

obrigação (geralmente é

rotulado de "encalhado") e o

solteiro por convicção.
Entretanto, o fato de viver

sozinho não signifies que todo
o solteiro tenha dificuldade

para se relacionar, mas que
talvez prefira alcançar outros
objetivos primeiro - como

estabilidade profissional,
estudar ou viajar - para depois

. .'

assumir um compronusso mais
, '

seno.

De acordo com o IBGE

(Instituto Brasileiro de
•

,

,. ,,' ..• ,

Allan Piske tem 45 anos,um verdadeiro solteiro convicto, e diz que o melhor é não ter que dar satisfações

Geografia e Estatística) há 74
mílhôesde solteiros no país.

,

Isso sem contar os separados,
divorciados e viúvos, que
somam mais 11 milhões de

corações solitários, mas nem por

isso, infelizes. Nas grandes
cidades brasileiras, cerca de
100/0 dos lares são formados por

apenas uma pessoa. Nos bairros

centrais, os solitários chegam
a ocupar 250/0 do total de
moradias.

,

E o caso do estudante de
Direito AllanMarcus Piske, 45
anos, que afirma viver "muito

bem, obrigado" na casa dos pais,
no Bairro Baependi. Apesar de

ter um filho de 19 anos, Allan
nunca casou e garante não

sentir falta de estar com alguém
- já que a maior vantagem de
ser solteiro, na opinião dele, é

não ser obrigado a prestar
satisfações a ninguém. "Vou
com amigos solteiros e casais

para boates e bares sem

Febre por figurinhas continua mesmo depois da Copa do Mundo

,

}ARAGUÁ DO SUL ,- Mesmo
com o fim da Copa do Mundo, a
mania de colecionar figurinhas
não perdeu força. Agora, além do
álbum de figurinhas do Mundial,
estão fazendo sucesso à álbum
dos personagens da novela
mexicana Rebelde e do filme

Carros, da Pixar, Pelomenos por
enquanto, porque neste último

•

final de semana, foi lançado o

álbum do Campeonato
Brasileiro de futebol das séries

A e B, que também promete ser

outro sucesso junto aos

colecionadores. Segundo o

proprietário da Banco Hot, que
fica na esquina das ruas Getúlio

- Vargas com Henrique Piazera,
Luciano Nicolodi, a procura por
álbuns e figurinhas aumentou

muito a partir da Copa do
Mundo. "Durante aquele mês e

meio que durou a euforia daCopa
eu vendi, em média, 20 mil

figurinhas por semana. Agora,
com o álbum do Campeonato
Brasileiro de Futebol, acredito
que a procura também deve ser

d " digran e, lsse.-

A febre da coleção de

figurinhas vem acompanhada.
pela febre da troca, ou venda de

figuras repetidas, que acontece

em dias e locais diferentes na

cidade. Aos sábados, pela

"
,

"

PIERD RAGAZZI DE FREITAS
'1\

'

'iiIn:1?" .,,' ,"<,'/, \Ii' ,
. '"

:�

Colecionadores aproveitam troca para preencher álbuns de figurinhas

manhã, a concentração de fãs

para negociar figuras acontece

ao lado da Banca Hot. Aos

domingos, o ponto de encontro
é ao lado da banca de revistas

existente no interior do

Shopping Breithaupt. Os

,

garotos
-

adoram negociar as

figurinhas. "Sempre venho aos

sábados aqui no centro, para ver
se telu alguma figurinha para

completar meu álbum da Copa
do MU11do. Faltan\. apenas 18

figuras, mas a'maioria é escudo,

que é mais difícil de encontrar",
afirma o garoto Guilherme

Marcondes, 11 anos, que já
comprou o álbum do

Campeonato Brasileiro de
Futebol para iniciar nova

coleção. (Carlos Brandão)

•

'.

•

c

,

I
,

DIA DO CHOCOLEITE
Distribuição gratuita de Choeoleite para todos

,

es visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto.

•

•

problema nenhum. E o melhor
de tudo é que eu não tenho a

surpresa de encontrar um

'ricardão' por aí", comentou,
bem humorado.

Na visão de 'outro solteiro
convicto, Daniel Júnior, 35,'
vendedor, uma elas principais
dificuldades de ser solteiro é na

hora das compras, pois
considera que as' porções
menores de comida são muito

caras. Ele também reclama que

algumas verduras não são

vendidas ern medidas ideais

solteiros. Em um supermercado
do Centro de Jaraguá do Sul, por
exemplo, umamini-pizza de SOg
custa R$ 0,50 e uma torta alemã
de R$ 120g está R$ 1',80. Na
mesma rede, uma torta alemã
para sete pessoas está R$ 13,
aproximadamente.

Para a empresária Silvana
Franco dos Santos, 32, até

mesmo as pessoas que optaran
em não assumir compromisso
sério estão sempre em busca de
alguém que as complete.
Proprietária do Sex Shop
Jaraguá, também rio Centro do

município, Silvana afirma que

grande parte dos objeto,
•

" . " .

eróticos, roupas Intimas e

cosméticos com fragrância
afrodisíaca como o�

conhecidos "géis do beijo" (que
despertam sensação de
resfriamento ou calor durants

o

um beijo) e os perfumes com

feromonas (para aguçar a libido)
- são comprados por solteiros
"O cliente sempre procura algo
que o ajude a conquistar alguén
em determinada situação,
independente de ser solteiro ou

casado", ressalta .

,

para pessoas que vivem

sozinhas. "Já cheguei a comprar
uma cabeça de repolho e jogar
fora o que sobrou", criticou.

Apesar de algumas
dificuldades, o consumidor
solteiro já é percebido como

uma fatia lucrativa para as redes
,

de supermercado da região, que
comercíalizam diversos

produtos de padaria e

confeitaria em porções ideais

para aqueles que vivem
,

,

sozinhos. Um exemplo são as

mini-pizzas e os bolos e tortas

pequenos - que cabem tanto no

bolso quanto no estômago dos

Frente fria traz chuva ao

Norte de se a partir de hoje
,

}ARAGUÁ DO SUL - O céu

claro visto nos últimos dias
deve dar lugar à chuva a partir
de hoje, IS. A previsão é que a

frente fria, em avanço sobre
Santa Catarina desde o início

da manhã, chegue à região
norte do Estado ao anoitecer,
trazendo rajadas fortes de vento
e possibilidade de granizo ..

De acordo com o

tueteorologista Marcelo

Martins, da Epagri/Cirarn de

Florianópolis, as nuvens

carregadas permanecem até

quinta-fe ira.: C01U volume

significative de chuva. Estime
se que os 60 milímetro,

previstos para os três dias de
, ,

temporais arneruzern °

racionamento de água e ajudem
a pecuária e a agricultura.

De ontem até o final da
semana, as temperaturas podem
cair até 100 C. Os termômetro,

possivelmente registram
mínimas de 12° C e máxima

de 190 C nas próximas 48 hora
No sábado, o sol volta a

aparecer, tuas, o frio se mantém

por mais alguns dias. (Kelll
Erdmann)

CESAR JUNI

I

:

Temperatura cai e traz chuva forte a partir de hoje
-

I
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Sushi se abraça' a Duda. Estevão ameaça
colocá-lo na cadeia. Duda promete a Sushi

que nada de mal vai acontecer-lhe. Duda

pressiona Foguinho a desmascarar
Estevão, Bel propõe a separação. Ellen
manda Foguinho nao se meter com

Estevão.Sidney diz a Luciano que tem uma

fita que pode lhe interessar. Bel é seca com
Estevão. Um enfermeiro colhe sangue de
Luciano e Henriqueta para exame de DNA.
Sushi sai do colégio escondido e vai à

garagem de Duda. Celina enfrenta Ellen em

uma reunião de diretoria, Estevão pega um

colar de Bel e coloca na mochila de Sushi.
Em seguida, sugere que Bél olhe a

caderneta de Sushi e ela encontra o colar.

� GLO[lO - 21 fi

Páginas da Vida
,

Gustavo suspeita de superfaturamento na

obra, mas Jorge confia em Greg. A diretora
do colégio avisa Anna que as notas de
Giselle estão baixas e que ela conversa

muito em aula com Joyce. Helena diz a

Irmã Natércia que quer adotar Clara.
Marina é recebida com a maior alegria em

sua festa. 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.

'S8'!' 1Ç'h"-'" N

1 \), ..)lJ

Rebelde
•

Roberta procura Martin Otávio e pede a ele
,

que conte sua história. Martin Otávio
confessa a Roberta que ele é Martin ·e

Otávio éseu irmão que está muito doente.
Ele pede a Roberta que não conte para
ninguém pois se for demitido não terá
como comprar os remédios que ele

precisa. Roberta promete não dizer nada e

se oferece para ajudá-lo. Diego diz a Lola

que deixará a banda, mas garante que não
vai dar ouvidos nem aos pais nem aos

professores e se vestirá como quiser. Inaki
comenta com a mãe que Paloma o sufoca,
por isso decidiu terminar sua relação com

. ela,

� RECORD .. '19111 5

Bicho do Mato
,

Antonio percebe que Carolina foi embora e
,

�
nem se despediu dele. Fausta dá 13 mil

, cruzeiros para Victor queimar. É
necessário para o ritual dela com Victor.
Victor explica que queimando 13 mil ela
ganhará 13 mil vezes treze de dinheiro.
Fred Schmidt conversa com Antonio e fala
que quer fechar um negócio com ele. Ele
diz que é fornecedor de madeira, Antonio
fala que está interessado, mas, tudo tem

que ser feito no sigilo pois ele é
concorrente direto com a Obradec. '

� RECORD - 201,

Cidadão Brasileiro
Alzira diz para Juba que ele tem que ir
morar com Laura, Cecília pergunta para
Alzira o que está acontecendo. Alzira diz

que não quer contusão com. a família de
Cecilia por conta de Juba. Bárbara diz para
Zuzu que se Cecília for vacinar os índios ela
não pisa mais na sua casa. Bárbara
relembra a discussão que teve com André.
Zuzu diz para Bárbara que André' esteve
com ela antes de viajar para fazer a pazes e

ela não aceitou, Betinha consola Vanda.

,

11BTERÇA-FEIRA, 15 de agosto de 2006

• NOVELAS
,

�

��SOLIDARIOS��CONTRATAÇAO ��AMIZADE ��CARREIRA SOLO•

Ricos, famosos e solidários,p GLOBO - i 811 A Rede Record quer Angélica conseguiu uma Rodolfo Abrantes, ex-
enriquecer cada vez mais Tom Cruise e Katie Holmes •Sinhá Moça .,,'

,

folguinha em sua agenda vocalista das bandasmostraram mais uma vez que
,, .

sua safra de atores e para participar da gravação Raimundos e Rodox, lancaFrei José diz a Rodolfo que o Barão o não são apenas mais um casalacaba de contratar a atriz
,

acusou. Virgínia e Cândida tentam acalmar do especial 20 anos de um novo álbum em carreira
que estampam as páginas dasSinháMoça. o Barão; de olhos fechados, Tássía Camargo, que Xuxa na TV Globo, No solo, Além de ser orevistas de celebridades, Namurmura que agora pode morrer feliz. deixa a Rede Globo após programa, ela fala de sua compositor de todas asBentinho avisa ao delegado que Justo noite do último sábado, Tom e25 anos na casa, Tudo amizade com a rainha, e faixas do CO, Rodolfo tocasumiu. Eduardo corteja Ana, Adelaide ,

Katie voltavam do jogo do
insiste que os homens nao se para compor o elenco da emocionada, mostra um todos os instrumentosReal Madrid e Real•

aproximaram dela, mas José Coutinho não nova novela Senhor da video do dia em que foi ao musicais utilizados nas
'esconde seus ciúmes. Rodolfo garante ao Salt Lake, quandoGuerra onde fará parte do extinto Xou da Xuxa, para músicas, desde baixos epai que não tentou agredir o Barão, O avistaram um casalnúcleo central. Tássia fez cantar. De acordo com o guitarras. O cantor continuaBarão diz a Bastião e Fulgêncio que vai

que havia acabado de
assinar a carta de alforria deles. Rodolfo participação na novelinha Jornal Extra, o especial em fiel ao ritmo que osofrer um acidente de carro.quer tirar Sinhá Moça da fazenda. O Barão Malhação, mas sua homenagem à Xuxa será consagrou, o Rock, e as
diz ao delegado que Rodolfo tentou acertá- Os astros pararam o

personagem já estava exibido no dia 14 de letras revelam seu atuallo. Bruno avisa Fulgêncio e Bastião que o automóvel, prestaram socorro,afastada da trama algum ,Barão quer que eles testemunhem contra outubro, como parte das momento, Rodolfo é o mais
e aguardaram até a chegada daRodolfo. tempo, comemorações pelo Dia novo missionário da igreja,

polícia,
,

das Crianças. Bola de Neve.
> "lO"O 1 0[-1\:l b -.;;,

•

Cobras e Lagartos
..

•

,
,

FOTOS OIVULGAÇAo
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A Polícia Militar de Jaraguá do Sul realizou na última sexta-feira, 11, solenidade de formatura
militar, Foram homenageados os policiais destaques no mês de julho, entreçues,medalhas de
mérito por tempo de servico aos policiais que completaram 10 e 30 anos de carreira e

, ,

insígnias aos policiais promovidos. Durante a cerimônia, o tenente-coronel Ricardo
Alcebíades Brbering (primeiro à direita) parabenizou Antônio Ferreira Alves (10 sargento),
Antônio Marcos larrocheski Ribas (30 sargento), Edson Luiz Kanradt (soldado) e Amarildo
Espíndola (soldado) pelo tempo de serviço prestado à corporação,

Palestras
Acontecerá um ciclo de palestras e debates na Escola'·
Waldetuar Schimitz, toda a terça-feira, a partir do dia 22
de agosto. A entrada é franca, e os encontros têm início
às 19h30. Será um total de seis encontros, com os ternas:

A educação no mundo atua; Pai e tnãe pessoas
importantes na vida dos filhos; Ação educativa na

infância e na meninice; Ação educativa na adolescência;
Sexualidade e Como marco o mundo COtU minha

,

presença.

•

. ,
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"

•
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fII HORÓSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4 '

Ações dando lucro, movimentações
promovendo resultados positivos, idéias
promissoras. Aproveite o astral e vá fi campo,
Você sabe quanto vale uma pesquisa corpo a

corpo, Troque informações, ventile sua agenda,
amplie e aprofunde seus contatos. Faça render:
investimentos de agora produzirão um efeito
dominó no futuro próximo,

•

Touro 21/4 a 20/5
Se você não tiver um programa quente para a

noite (e o dia) de hoje, ache um já, tourinho,
Faça algo bacana e diferente para sua paixão,
Mesmo que bata aquela vontade de ficar em

,

casa, abra espaço para surpresas,
As que você vai criar, as que virão do lado'
De lá e o que mais pintar... Acender a lareira é
um bom começo.

Gêmeos 21/5 a 20/6
As idéias lhe abandonaram, geminiano? Não

,

pire, sua mente jamais será vazia, As vezes

pensar tanto só cansa e não soluciona nada.
, Ação é a palavra que voa pra você nesse

instante. Dê um tempo no computador, saia do
,

escritório e abrace a vida em campo aberto,
Com o perfume das flores e a força da terra a

inspiração volta em seguida.

\

•

Espetáculo
[aragua do Sul receberá na cidade a última etapa 2006 do já conhecido projeto Palco Giratório Circuito
Nacional Sesc de Teatro e Dança, Nesta etapa, quem vern à cidade é a Cia, Teatral Martim Cererê, de
Goiânia/GO, com o espetáculo "Puro Brasileiro", recomendado para maiores de 14 anos. Ingressos estão a

,

venda no Sesc ao preço de R$ 5 pessoas com Cartão Cliente, menores de 18 anos, maiores de 60 anos;

professores e estudantes com comprovação, pagam meia entrada (R$ 2,50). Para os pais comerciários que
tenham o Cartão Cliente e dependentes inscritos, a entrada é franca, mas devem retirar o ingresso no Sesc até
o dia 17 de agosto. Outras informações nos fones 3371-9177 /9971-8930. A Cia, Martim Cererê ele Goiânia

,(GO), apresentará o bem hurnorado "Puro Brasileiro" no dia 18 de agosto, às 2011, no Pequeno Teatro da Scar.

Câncer 21/6 a21/7
•

Aguas claras, serenas, tudo tão calmo que .

você até estranha ... Não viaje, caranguejo
amigo, aproveite para concluir tarefas

.

pendentes, avaliar novas propostas e conceber

projetos, com toda atenção e concentração de

que você precisa. Um pouco de paz e
.

meditação tertllizará novas idéias e o fará
encontrar as saídas para os labirintos,

Leão 22/7 a 22/8
Não se surpreenda (ou se irrite) se nem todos

compartilharem da sua certeza de que tudo
dará certo, Se as estrelas andam brilhando pra
você, é sinal de que fez por merecer, Depois de

alguns tropeços por estradas internas e por.
vias diversas, você está precisando de um

pouquinho de sossego, Só não vá dormir no .

ponto e perder sua rota,
•

Virgem 23/8 a 22/9
Se você acha que está tudo muito igual, sacuda
tudo, mexa e remexa, voe pelos ares, Talvez, na
sua ânsia por deixar-tudo organizado e

perfeitinho, você mesmo tenha feito as coisas
se acomodarem. As pessoas poderiam ter

reagido? Sim, podiam, mas se perguntaram
"para quê?", afinal você tinha tornado tudo tão
fácil para elas ...

Libra 23/9 a 22/10
Tudo bem, o cotidiano não é unia novela com

final feliz garantido, com pares ultra-românticos,
viagens ao paraíso e verdinhas saltando bolso
afora, Mas também não precisa ser uma

comédia de erros e poucos acertos. De acordo
com as mais avançadas técnicas de felicidade,
valorizar o que se tem e não o que está lááá

longe é o prh neiro passo.
,

Escorpião 23/10 a 21/1.1
Entender os sentimentos alheios não requer
manual de instruções, mas também não é tão
fácil assim. Vale apelar para um bocadinho de

paciência e, vá lá, de didatismo também, Tudo

para evitar palavras engolidas, emoções
engasgadas e incompreensões ,diversas,
Convenhamos, a maioria das pessoas nâo

dispõe de bolas de cristal.

Sagitário 22/11 a 21/12
A convicção de que não há nada como um dia

após o outro pode lhe fazer o ser mais otimista
do zodíaco. Quando quer, suas angústias e

'

ansiedades se transformam em uma visão
colorida da vida. Para muitos, conflitos e

confrontos podem significar um beco sem

saída, mas para você são uma maneira de
,

crescer e de direcionar melhor seus caminhos,

\

,
,

Capricórnio 22/2, a 21/1
Tudo esquematizado, anotado na planilha. Você
pensou em cada passo e agora só falta esperar
acontecer.. : Como assim, esperar acontecer,
onde está sua ousadia?' De que adianta tanta
criatividade se é pra ficar só lrnaqinando? Hàn?
Não se preocupe, ousar não seria se precipitar,
não, Tem gente que adoraria que você

avançasse o sinal.

,

I '

Aquário 21/1 a 18/2
Onda no ar, vento na água. Você sabe que um

pequeno movimento seu altera tudo. Muda a

ordem que parecia tão estabelecida, faz as
coisas se deslocarem para outro lugar, acorda
os letárgicos e desperta sonhos. Complexo,
sim. Mas essencialmente simples, por isso tão

mágico. É só saber o que você quer e se você

quer o que gera ... Só?
,

,
,

I I
,

•

Peixes 19/2 a 19/3
Abracadabra! Compartilhe essas idéias que .

estão pintando agora, pisciano, não as deixe pra
depois, Acha que elas são doidas demais, que
ninguém vai querer participar? Claro que há

candidatos, bobinho. Se, mesmo sem você
anunciar nada, a fila já está dando a volta no

quarteirão, imagine quando resolver colocá-Ias
na vitrine!

,
I I

I
I

,

I
, :
,

,
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,

Candidatos terão
150 horas de

programa eleitoral

Nos próximos 45 dias, os brasileiros convivem com a

propaganda eleitoral na tevê e no rádio. Serão pelo menos

150 horas para apresentação de propostas dos candidatos a

presidente e deputados federais às terças, quintas e sábados;
a governador, deputado estadual e senador-às segundas,
quartas e sextas. Os partidos ainda tem seis minutos diários

para 'comerciais' de até 60 segundos. , Se o tempo está com
,

os partidos, o sentido dele, estará com o eleitor. Cada
candidato buscará atender à agenda que interessa ao maior
número possível de cidadãos, Como tanto Lula quanto Luiz
Henrique disputam a reeleição ambos em situação favorável,
conforme apontam as pesquisas é natural que a baliza para a

largada do debate sejam os atuais mandatos. No Brasil,
programas sociais e desempenho eoonômico. Em SC, a
descentralização. Nestes casos, o desafio do pretendente é

conseguir mostrar - mais do que já fez - o que fará e o do
oponente, inverter a ordem, identificando valor, necessidade
ou demanda completamente novos na agenda do eleitorado.

•

Desafio de quem
concorre à reeleição é
mostrar o que ainda

fará e dos

oponentes, descobrir
nova agenda

CARLOS PEREIRA

•

Lance [1]. o
'prefeito de Rio
Negrinho, Abel
Schroeder (PMDB),
decidiu ontem pela \

retirada de recurso

ao TSE para tentar
manter seu
mandato. Com isso,
deverão ocorrer
novas eleições no

município. O TRE
marcará a data. Há
possibilidade de que.
ocorram junto com

as de 10 de outubro .

�� j� .J
-

•

I

,

.- ..

,

AI,ti! it'-ll'i' <,l'i,!f' " "\."t<)t),,.r:;,),> 1 f'l t' 11,;'f·,:ilt't:i-j' ,4-

"'J' [\;1$1 4f,' <.lO' (,I;

,

,
.

,
,

I
•
,

, Guerrilhas. A disputa dos marqueteiros comece mesmo

amanhã em SC, com os programas de tve rádio para
governador. Mas, a briga de assessorias jurídicas já vai

longe. Ontem, o TRE negou pedido de resposta da

Coligação Todos por Toda SC no site de Amin. Os

advogados reclamavam da veiculação de pesquisa
considerada falsa em que o pepista aparecia em primeiro
lugar. Mas nem precisava, o site
(www.esperidiaoaminl t, cen.br), por sinal bem construído
com bate-bola e frases do candidato, ainda estava em

fase de testes.
.

,

,

t
,

Lance [2]. Na

verdade, Abel só
está jogando a

toalha à Justiça
porque poderá
concorrer

novamente ao cargo,
e pesquisas do
PMDB lhe indicam
vitória com mais de

, 30% dos votos
sobre o segundo.

.

Abel era vi c e de
Almir Kalbusch, que
renunciou em

função desta ação.
'

Ambos foram '

acusados por uso
da máquina em

2004.

, Inclusão. Em
parceria com o

governo e a

prefeitura da
Capital, será
lançado hoje o

projeto TIM Música
das Escolas. O
catarinense e

presidente da TIM

nacional, Mario
Cesar Pereira de
Araújo, anuncia que
as oficinas vão
atender mil alunos.

PEDRO LOPES, presidente da Federação das Empresas de

Transporte de Carga de SC

r

Ousadia. Na entrada da Rua das Papoulas, no
Balneário Daniela, no Norte da Ilha de SC, em plena área
de preservação, sábado, foi colocada placa do candidato
do PFL a deputado estadual, Onofre Santo Agostini.

Nepotismo. Vereadores de Governador Celso
Ramos votam hoje às 19h projeto que acaba com a

nomeação de parentes.

Vistoria. Percurso da visita do presidente Lula às
obras da BR-1 01, na quinta, deverá driblar o lote 29, nas
imediações de Sombrio. Empreiteira do trecho saiu fora
há um mês e falta substituí-Ia.

•

,

•

EU VOTO
"Pela solução das maiores necessidades que existem neste país.
Voto, portanto, em projetos e obras de infra-estrutura, e de '

educação. Não se faz educação só com inclusão social, mas
com projetos concretos e que sejam de fato realizados."

E aí ...
Os bingos geram 9 mil empregos e arrecadação de R$ 700 mil em Santa Catarina. Há 10 bingos e 54

vldeoloterlas. Em estados como São Paulo, Rio e Minas os bingos funcionam sem lei estadual (como
aquela que o STF considerou inconstitucional para SC). Ainda que o setor não queira desafiar a
Justiça, estes sào alguns dos aspectos que serão debatidos hoje na Fiesc.

j

I
,

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO E JOSÉ'
, ADíLI0/CRIC1ÚMA. "

•

AssocIados: A Gazeta· Blguaçu em Foco - Correio do
Povo • Correio Lageano • Correio do Sul - Destaque ,

Catannens&- Diário da Cidade· Diário da Manha· Diário
do Iguaçu· Oiário O Tempo· Folha da Cidade· Jomal da
Manha· Jornal O Iguassu •Munlclplo'Dla·a-dla - Notlsul
OAUAntico - O Perfil Diário· O Vale - Sul Brasil· Tribuna
do Dia - Tribuna Catarlnense • Voz Regional

se
Associação dos Diários do Interior

-

•

)

•
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•

,

DIA DO SORVETE
Distribuição gratuita de sorvete para as

crianças durante o dia 19 de agosto,

,

•

,

. -

SANGUESSUGAS: DECISAO FICA MESMO PARA 2007
,

JOÃO DOMINGOS E DENISE MADUENO

.... Em vez de cinco ses

sões, os deputados sus
peitos terão cinco dias
úteis para fazer a defesa

BRASÍLIA- PPS, PVe P-SOL
decidiram requerer ao

-

Conselho de Etica da Câmara a

abertura de processo de

cassação contra os 69 deputados
acusados pela .Cornissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)

. dos Sanguessugas de partici
pação no escândalo de venda

, ,

superfaturada de ambulâncias
com dinheiro público. A
decisão visa encurtar caminhos
e evitar que o processo pas'se
antes pela Corregedoria da'
Câmara. Aberto o processo de

perda do mandato, a renúncia

do acusado não impede o

julgamento e eventual perda dos
direitos políticos por oito anos.

"Queremos que o processo seja
aberto ainda nesta legislatura",
disse o presidente do PPS,_

-,

Roberto Freire (PE). Ele já
conversou com os seus colegas
dirigentes do PV, José Luiz

Penna, e do PSOL, Heloisa
Helena (AL), a respeito da
assinatura para o pedido de
abertura dos processos.
Os três devem se encontrar

110j e para assinar todos os

pedidos, que têm de ser

individuais. "Já pedi à

assessoria jurídica do PPS que'
prepare a papelada. Será uma

ação para cada parlamentar.
Dará um pouco de trabalho, mas
o conteúdo será muito

parecido", afirmou Freire.
Ainda não foi definido se os

partidos pedirão também
abertura de processo contra os

três senadores acusados de
-

pertencerem ao esquema. E que
somente o P-SOL tem

representação no Senado. A
senadora Heloisa Helena ainda
examina a possibilidade de

requerer a abertura de processo
contra Magno Malta (PL-ES),

, I

Ney Suassuna (P,MDB-PB) e

Serys Slhessarenko (PT-MT).
I

I

Os sanguessugas não terão vi�1 I
fácil daqui até as eleições. Além
de verem suas fotografial :1
expostas 110S jornais de grand,
circulação e ern telejomais d,
alcance nacional, Q qUI
certamente vai atrapalhar en

muito a reeleição deles, por su' '(

causa, a Mesa da Câmar
mudou a contagem de praz

para a defesa deles. Em vez d
cinco sessões, os deputado
suspeitos terão Cil1CO dias útei

para fazer a defesa

Apesar de todo o esforço pa

(

J
,
,

(

I

(

,

,

I
(

1
•

correr com o processo, na \

haverá mesmo tempo paraqu ,�
os acusados sejam julgados nesr f
ano. Primeiro, por causa d� ,

recesso branco do períoá �

eleitoral; segundo, porque um �

julgamento na Câmara, por mail 'I
rápido que seja, não demoli '(
menos do que três meses, poi; ,,(

•

há a previsão de recursos, I

prazos a serem cumpridos. Mal I

abertos os processos, ele, (

continuarão para aqueles qu
-

forem reeleitos. Já h, (

jurisprudência sobre isso. (

,

(

I

Debate coloca em pauta situação dos Bingos no Estad� :; I

FLORIANÓPOLIS (CNRI
ADI) - Empresários do setor de
bingos e loterias, órgãos
governamentais e entidades

, ligadas ao turismo discutem hoje
pelamanhã, na sede da Fiesc em
Florianópolis, a situação dos
bingos no Estado. A intenção é
mostrar o impacto que o

segmental tem na economia,
empregos diretos e indiretos que
gera e entidades filantrópicas e

esportivas beneficiadas pelos
recursos arrecadados. Na semana

-

passada, O Supremo Tribunal
,

Federal (STF) julgou incons

titucional a lei catarinense que

regulamenta os bingos. A
decisão gerou rumores de que
todos os estabelecimentos e

serviços da área oferecidos no

Estado podem ser extintos.

Ação Direta de Incons

titucionalidade (ADI - 2996) foi
proposta pelo procurador-geral
da República, Cláudio Fonteles,
que acolheu representação
encaminhada pelo Ministério
Público Catarinense,
contestando a legalidade do
Estado de Santa Catarina de

.

legislar acerca de bingos e caça

níqueis. No país, desde 2002, é

vedada a exploração de
atividades de bingos ou qualquer
tipo de jogo de azar (caça
níqueis) em virtude da ausência

de lei federal perrnissiva: No
entanto, 110S Estados de Minas

Gerais, Rio de J arÍeiro e São

Paulo, que não têm legislação
estadual, os bingos funcionam
COIn base no parágrafo único do

artigo 170 da Constituição

Federal, que diz que" I
assegurado a todos o livfí ,

., ,

exercício de qualquer arividad I
econômica, independentemers t

de autorização de órgão; ,

públicos, salvo nos caso I
previstos em lei". i

No evento, chamado OI f
"Jogo Aberto", aCompanhiae c

Desenvolvimento do Estado OI ',)
,

Santa Catarina (Codesc) va
'

mostrar como funciona " ,

fiscalização dós bingos '1

máquinas de videoloterias, qu
são lacradas por técnicos O
UFSC para coibir fraude!
Atualmente, o Estado possui I '. I

bingos e 54 videoloterias, qu ,I

revertem aos cofres' público (

cerca de R$ 700 mil por Inês e ' I

impostos, segundo dados o . i

Codesc. I
(

c

• •

-

I

c

t

I
Charme e beleza que valorizam ambleníss
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Parte da renda da bilheteria, da EXPO 2006 será

revertida em prol da reforma do prédio da AMA·
Associação de Amigos do Autista.

TRÉGUA NO ORIENTE MÉDIO: ACORDO FOI ASSINADO NA SEXTA-FEIRA

•

AGÊNCIA ESTADO

'I
-

� Cerca de 1.200 pessoas morreram em pouco
mais de um mês de conflito

LÍBANO - As forças de Israel
e o grupo terrorista libanês

t Hizbollah deram início ontem

a um cessar-fogo que visa acabar
corn a guerra iniciada há mais

de mês, e que já deixou mil
mortos no Líbano e mais de
cem ern Israel. O cessar-fogo,
aprovado por ambos os lados, faz
parte doa resolução' 1.701 da

a ONU (Organização das Nações
Unidas) -adorada por

jl unanimidade pelo Conselho de
�t Segurança (CS) na última sexta

t feira, A interrupção da
�� violência também permite que
�� agências humanitárias possam
IT, agir mais efetivamente na

tii -regiâo.Ontern, ao menos 24
i 'caminhões comandados pela
II ONU, carregados com

medicamentos, água e

� mantimentos, partiram da
cidade de Saída em direção a

u
- Tiro, que fica 110 sul do Líbano

ij I e foi duramente bombardeada
durante o conflito.

Apesar do cessar-fogo, o fim
dos ataques deve-ser gradual, e
Israel só retirará seus soldados

,

[cerca de 10 mil] após 15 mil
soldados libaneses -apoiados
por uma força multinacional

,

assumirem o controle da região.
{

,

Essa substituição de controle de
tt tropas também faz parte do
I -

acordo, e visa afastar o

Hízbollah do sul do Líbano e

interromper os ataques de
I foguetes e mísseis contra o norte

de Israel.
,

De acordo com informações

de agências internacionais,
desde o início do cessar-fogo, às
8h de ontem (2h de Brasília), o
c lima 110 Líbano é mais

tranqüilo e já há pessoas
andando nas ruas, outras tentam

voltar para o que restou de suas

casas. Desde o início dos
confrontos, em 12 de julho,
quando dois soldados israelense
foram seqüestrados pelo,
Hizbollah -a ação deixou ainda
oito soldados israelenses e dois
membros do Hizbollah mortos-
, Israel vem castigando o

território libanês por terra, ar e
mar. O Hizbollah também

lançou mais de 3,000 foguetes
contra o norte de Israel. O
resultado da violência é

alarmante. Cidades inteiras no

Líbano foram destruídas e cerca

de 900 mil pessoas tiveram de
deixar suas casas. A fim de
barrar a movimentação do

Hizbollah, Israel destruiu

grande parte da infra-estrutura
do país, e teve como alvo pontes
e estradas que davam acesso à

Síria -único local para onde os

civis podiam fugir antes de se

chegar a locais seguros, como a

Turquia.
'

,

VITORIA
O Hizbollah proclamou

vitória sobre Israel ontern,
distribuiu cartazes e exibiu suas

bandeiras no subúrbio sulde
,

Beirute e ern outras regiões
xiitas do Líbano.Os cartazes,
distribuídos aos habitantes que

\

voltavam para suas casas para
constatar os destroços, têm a

frase "Vitória divina", sob uma

foto sorridente do líder do
Hizbollah, xeque Hassan
Nasrallah. Outros cartazes

mostravam combatentes do

grupo com um lança-foguetes.
Cenas similares foram vistas no

vilarejo de Haruf, perto de

Nabatiyeh, sul do Líbano, de
maioria xiita.

MORTES
O conflito interrompido

oficialmente ontem causou

mais de 1.200 mortes, deixou
cerca de 1 milhão de deslocados
e bilhões de dólares ern

prejuízos.Segundo números

oficiais do órgão libanês
Conselho Supremo de Ajuda,
morreram no Líbano 1.109

civis, enquanto 3.967 ficaram
feridos. Há cerca de 1 milhão
de deslocados no país, e as

perdas materiais superam os

US$ 2 bilhões só em infra-
estruturas.

,

A agência de notícias
Associated Press, que cita

autoridades da polícia, da
defesa civil, da segurança e de

hospitais libaneses, afirma que
há mais de 900 mortes

confirmadas no Líbano,
incluindo mais de 30 soldados.
O número de israelenses
mortos no conflito chega a

156-117 soldados e 39 civis-,
.segundo o jornal israelense
"Haaretz", que cita fontes
oficiais. De acordo com esti

mativas oficiais israelenses, o
custo total da guerra chega a

US$ 5, 25 bilhões.

.

,

10 mortes em mais um dia de violência no lraque
BAGDÁ/IRAQUE- Pelo

'- menos dez pessoas morreram e

u - muitas outras ficaram feridas
em novos ataques ontem em

Bagdá e no norte do Iraque,
informaram fontes policiais.
Das dez morres, quatro
Ocorreram na explosão de três
carros-bornba l10S bairros de
Zayuna e Karrada, no leste da

capital iraquiana, onde também
três civis ficaram feridos.
Em Baquba, cerca de 65
quilômetros ao nordeste de
Bagdá, UlU policial morreu e

mais dez ficaram feridos na

explosão de urna bomba na

passagem do veículo 110 qual
- -

viajavam.
Além disso, dois civis

•
.

• A

iraquianos morreram e tres

ficaram feridos em Mossul,
cerca de 400 quilômetros ao

norte de Bagdá, quando U1U

grupo de soldados americanos

disparou de forma
indiscriminada após ser alvo de
um ataque de supostos
insurgentes, disseram as fontes

policiais.
.
Mais três pessoas morreram

em ep-isódios de violência
ocorridos em outras partes do

Iraque. Enquanto isso, os

moradores de bairros xiitas

devastados por explosões
ocorridas na noite de domingo
reviravam os escombros de
casas e edifícios em busca de
entes queridos e pertences

pessoais.De acordo com os

números oficiais, pelo menos 47
pessoas morreram e mais de
'cem ficaram ·feridas. Os

iraquianos atribuíram as

explosões a bombas e foguetes;
"

'

o Exército dos Estados Unidos
insistia na versão de vazamento
de gás. Enquanto isso, UlU grupo

, , ,

extrermsta sunita assumiu a
r

autoria das explosões.

•

,

Pior seca nos últimos 50 anos

deixa 10 mi sem água na China
CHINA - A pior seca dos

últimos 50 anos já deixa mais

de 10 milhões de pessoas
sem acesso a água potável na
Província de Sichuan, no

celltro da China, enquanto
a onda de calor já matou uma

pessoa em Xangai, informou
ontem o jornál "South
China Morning Post".

A seca, que durou mais

de um mês, provocou a queda
do nível do rio Yang Tsé na

altura da localidade de

Chongqing, uma das áreas
mais povoadas da bacia.A

profundeza do rio, que se

encontra a apenas 3,5
metros, é a mais baixa desde

que o nível do Yang Tsé

começou a ser registrado.
A média do volume de água
que entrou no pântano das
Três Gargantas, na bacia do
rio, foi de apenas 8,400
metros cúbicos por segundo,
o mesmo que em fevereiro -

que é, habitualmente, o mês
,

mais seco, segundo o

Escritório Hidrológico do

Yang Tsé.
Em Sichuan, a falta de

chuva e as altas tempera-

turas deixaram cerca de 10
milhões de pessoas sem

acesso fácil à água potável,
enquanto cerca de outros

l,63 milhões não recebem
nenhum tipo de recurso

hídrico apto para consumo.

A agência oficial Xinhua
informou que cerca de 17
milhões de pessoas foram
afetadas de alguma forma

pela seca em Sichuan e

Chongqing.
Mais de 1,34 milhão de

hectares de plantações
também sofrem com a falta
de água na região, o que
custou aos agricultores
cerca de US$ 1,152 bilhão
(906 milhões de euros) ern

prejuízos.Para piorar a

situação, o alto grau de umi
dade em grande parte da
China faz com que a

- ,. . .

sensaçao terrruca seja mais

alta, e o calor, muito mais
asfixiante. No sábado

passado (12), os termô
metros dispararam até os 42
graus em Chongqing, no dia
mais quente desde 1959, e

atingiram os 43 em [iangjin,
- -

na mesma regiao.

Piora estado de saúde do ex

premiê israelense Ariel Sharon
ISRAEL - O estado de

saúde do ex-primeiro
ministro israelense Ariel
Sharon, 78, em coma desde
janeiro, piorou ontem,
anunciou a rádio militar
israelense."A equipe médica
que trata de Sharon
informou sobre a

deterioração de seu estado
de saúde", segundo um

comunicado do hospital Tel
Hashomer de Tel Aviv.
A saúde de Sharon já
registrou um agravamento
em meados de julho. No dia
26 de julho, o ex-premiê foi
transferido para a UTI

(unidade de terapia
intensiva) do Hospital
Sheba, em Tel Aviv. Em um

comunicado, o hospital
informou que Sharon foi
transferido para uma

unidade de emergência para
drenar líquidos de-seu corpo.
O estado de saúde de Sharon

começou a se agravar no

último dia 23. No dia 24,
médicos afirmaram que ele
corria risco de mor te.

•

,

Sharon está hospitalizado
desde 4 de janeiro, após sofrer
um acidente vascular cerebral
(AVC).

Os problemas de saúde de

Sharon, que já sofria com o

excesso de peso (118 kg),
tiveram início ern 18 de
dezembro de 2005, quando o

premiê sofreu um derrame
,

considerado leve. A época, ele
ficou hospitalizado por dois
dias.

Liberado, soube que teria

de voltar ao hospital em

algumas semanas para fazer
um cateterismo [inserção de
um cateter nas veias cardíacas,
para investigar a existência de

" {

coágulos ou outros pro-
blemas], mas sofreu um novo

derrame em 4 de janeiro.
Após o l10VO derrame, ele

passou por várias cirurgias,
mas nunca saiu do coma.Em
maio, o ex-pr em iê foi
encaminhado para o centro de

reabilitação respiratória do
Sheba, depois de ficar
hospitalizado no Hospital
Hadássah, em Jerusalém.

• BREVES

NA COLÔMBIA

�Apreensão
A polícia da Colômbia
apreendeu em um aeroporto
60 quilos de cocaína
escondidos em jogos infantis

que seriam exportados à

Espanha, informaram ontem,
fontes oficiais.O comandante

, da polícia do Valle del Cauca,
coronel Jaime Gutiérrez, disse
que a droga estava camuflada
em tiras plásticas introduzidas
nos brinquedos que seriam
exportados.A polícia
conseguiu encontrar a droga
utilizando cachorros treinados
para detectar cocaína
escondida em produtos
insuspeitos, como frutas,
obras de arte e brinquedos,
entre outras coisas.Três
pessoas foram detidas
durante a operação, realizada
no aeroporto ''Alfonso Bonilla

Aragón", na cidade de CalLA
droga apreendida teria um

valor estimado em US$ 2
milhões no mercado europeu,

NOS EUA
'

�Alerta
A Casa Branca informou
ontem a detecção de um

possível foco de gripe aviária
em aves migratórias no

Estado de Michigan, embora
tenha ressaltado que os dados
recolhidos até agora indicam
que não se trata de um caso

grave.Os cientistas acham
que o eventual foco
descoberto em Michigan é
similar a outros detectados
anteriormente na América do
Norte e não tem nada a ver

com os casos confirmados na

Ásia, disse ontem em

entrevista coletiva o porta-voz
da Casa Branca, Tony
Snow,Por enquanto,
acrescentou Snow, sabe-se
apenas que se constatou a

"possível presença do vírus
H5N1 da gripe aviária" em

aves selvagens,

NA CHINA

�Tufão
Equipes de socorro chinesas
recuperaram os corpos de
mais de 1 00 pescadores
ontem, elevando o número de
mortos e desaparecidos em

virtude do tufão Saomai para
mais de 4QO, segunda
'funcionários do governo e a

imprensa estatal.O total
confirmado de mortos nas

Províncias de Fujian, Zhejiang
e Jiangxi chegou a 255,
enquanto mais de 160
continuam desaparecidos, de
acordo com a agência de
notíclas estatal Xinhua.Em,

'

Fujian, no litoral sudeste �o
país, a difícil tarefa de

,

recuperar os corpos do mar

elevou o número de mortos
para 166, quatro vezes mais
do que havia sido anuncládo, ,

no dia anterior.
,
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PARABÉNS
Aniversariou dia 7, Luciana Goulart

, .

Anschau, Parabéns dos familiares.

FELICIDADES
Comemorou aniversário dia 3,
Eliane Lennert Hanemann. Quem
desejamuitas felicidades é o esposo
Ademir e o filho Gustavo. Parabéns!

.1
,

I

, &, J'"

Regianne Grazielle Souza de
Paula comemorou idade nova dia
9. Um feliz aniversário é o que
deseja o namorado Fernando e os

familiares, que também torcem.
pela futura Veterinária

,

,
,

,

.

�}��, --'

11
Rudinei Lenhardt aniversariou dia
14. Parabéns dos familiares

,

•

\

,

•

,

,

,

Parabéns a Nice que completou
20 anos no dia 13, Quem deseja

, .

muitas felicidades são os pais.
João e Maria Mendes

Sancler Soares Adriano Lombardi
aniversaria hoje dia 15. Pa.rabéns e

felicidades dos avós Waldori e
Terezinha, e da mãe Sãmara

rOBRAS

. �", "'I'

f' c

" ,J'_i.r_� ,_,;.

Completou idade nova dia 13,
Leandro Krueger. A mãe Lorena, a

irmã Luciana e a sobrinha
desejam um feliz aniversário

"
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•

Felicidades a Lidia Cisz
.

Andrejewski, que completou 67
anos no dia 11. Quem oferece é
a sua nora Sandra, seus 9 filhos
e seus 15 anos netos. "Saúde,
paz e muitos anos de viae"

:�
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•

,
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Felicidades aos noivos Schennia
e Daniel que no próximo dia 18
trocam alianças. São os votos
.dos familiares a. amigQs

,

• PARABENS!

14
Jandira Rosa Kuhn
Edileusa D. Santana
Maria Célia M. Chrast
--�._.���-----

Rainoldo Streber
Marco Otávio Volkmann
Norberto A. Marangoni
Scheila G. Schneider
����--------

Maira Bakr

Guilherme Hackbarth
Gabriel Hackbarth .

Ivan Melchioretto
Mauro Lourenço da Luz
Davi L. Circoski
Tais de C. Chaves
Hidianara Vogt

o Massoterapeuta José Amaro da

Silva, comemora idade nova dia
18. Felicidades da esposa Márcia
e filha Andressa

Arlei J. S. Schreiber
Zeli Falenski
Larissa M. l.escowicz
Rosimeri D. Stein

15
Ilzelore Kohler •

Maria Inês Bruns
Elzira Hornburg
Mauro Augusto Minelli
Irene Demathê

Rodrigo Marquardt
Joáo Henrique Keunecke
Eloi Feustel
Horst Sporrer
Gervásio Brych
Lenir M. Vieira da Rosa
Marcos Hasse
Ofélia Maria S. dos Santos
Alessandra Malgarin
José Jair Giovanella . .

Moacir Spêzia
Maria Reckziegel
Gilberto Brigido
Amarildo Verssio

Em recente visita ao Rio Grande
do Sul, o casal Pedro e Helena
Gorges Vieira. Ela aniversariou dia
10. Parabéns!

José Roberto Verssio
Thaina R. Vicente
Rafael Zusfo Luiz

•

•

•

•

•

Para fazer a diferença na escola, no trabalho e

nas viagens é preciso se comunicar em inglês.

Para fazer a diferença é preciso ter o domínio da lingua,.
aprender o idioma como um todo.
É assim que a Fellows' ensina inglês .

\
.

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

turmas com número reduzido de alunos.

í

o I o M A

www.fellowsldiomas.com.br
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21 RADICAL: SOBRE RODINHAS
•

Piera Ragazzi de Freitas

..

,

•

AM

1010RÁDIO , '

•

www.jaraguaam.com.br
" ;

, "

t

,

,O domingo teve um show de manobras na pista que fica ao lado do
Ginásio Arthur Müller. Cerca de 50 atletas participaram do Skate
Contest Jaraguá, que teve a participação de Athos Porto, profissional
que deu uma boa amostra de manobras para os presentes. Na'
categoria até dez anos, o vencedor foi o jaraguaense David Gomes da

,

Silva. Na iniciante, o campeão também saiu da cidade anfitriã,
Everton Rodrigo dos Santos. Mas na categoria principal, o título
ficou com Alexsandro Correia, de Florianópolis, que só levou o

primeiro lugar nos critérios de desempate. Veja também nesta edição
que o Noite à Fora aproveitou a folga do Rio Cerro e assumiu a

liderança da Segundona, com dez pontos. No futsal, as meninas de

[aragua do Sul ficaram em quarto lugar na Taça Brasil de Clubes
Sub, 17, que aconteceu em Maringá. Quatro atletas foram destaque
na competição, Samantha, Diany, [éssika e Greici.

\

DECISÃO:

Vitória e Kiferro goleiam e fazem a final do Campeonato Sênior
•

As duas equipes sobraram
em campo. O Vitória

(amarelo na foto) goleou o

Caxias por 11x1 e ficou
com o primeíro lugar na
segunda fase. Já a Kiferro
bateu o Cruzeiro por 4xO e

ficou com a outra vaga. O

primeiro jogo da decisão
será no próximo sábado, às
13h45, no campo da Vila
Lalau. O segundo será no

dia 26, no Bairro Rio da
Luz. As duas equipes
também travam Ulna briga
na disputa pela artilharia.
Mafra, da Kiferro, vem
levando a melhor com 16

gols e Alaor, do Vitória, que

,

•

mareou seis vezes contra o
-

Caxias, tem agora 14. \

•
. "
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�� BASQUETE
Com uma vitória por60 a 53 sobre a Ponte Preta,neste domingo,
em Campinas, a equipe de Ourinhos saqrou-se tricampeã
paulista feminino, sendo os dois últimos de forma invicta. A

conquista foi a quinta da história de Ourinhos no Estadual.
I

��TÊNIS
A norte-americana Neha Uberoi eliminou a brasileira Nanda Alves
na última rodada do qualifying do WTA de Montreal, no Canadá,
com parciais de 6/0 e 6/4. Nanda aguarda agora a confirmação da

vaga na disputa de duplas.

��VÔLEI DE PRAIA
OS campeões olímpicos Ricardo e Emanuel superaram os cornpatrioia
brasileiros Franco e Pedro Cunha na decisão da etapa polonesa do
Circuito Mundial de vôlei de praia, neste domingo. É o quinto ouro na

temporada da dupla,que seguefirme na liderança do ranking.

TAÇA POMERODE: DEFINIDOS

,

I

JULIMAR PIVATTO

Rubro-neqro do Garibaldi
enfrenta o Caramuru, de
Pornerode, na decisão da
categoria aspirantes

,

}ARAGUA DO SUL -

No clássico jaraguaense que
valia a vaga para a final da

Taça Pomerode, na categoria
aspirantes, melhor para o

Flamengo. O rubro-negro do
Bairro Garibaldi perdeu para
o Vitória no. tempo normal

por 2xO, mas foi mais

eficiente nas cobranças de.

pênaltis e 'venceu por 4x3,
garantindo o lugar na

de c i são, a o I adod o

Caramuru, de Pomerode. O

Flamengo faz a primeira
partida no próximo sábado,
às ISh IS, fora de casa.

Já o Vitória, que teve a

melhor campanha da

competição com 12 vitórias,
três empates e uma derrota,
com 44 gols marcados e dez

sofridos, ficou com o terceiro

lugar. O artilheiro da

competição também é do
"

time do Bairro Rio da Luz
Fabiano Vidal com 19 tentos

•

VETERANOS: DECIDIDO

•

am

JARAGÚÁ DO SUL -

Duas goleadas definiram os

dois finalistas do 190

Campeonato J araguaense
Sênior Troféu Alfredo Dalprá.
Vitória e Kiferro sobraram em

campo e disputaram até

mesmo no duelo de 'artilheiros
nestas duas últimas rodadas.
N a penúltima, Mafra, do

Kiferro, havia marcado cinco

gols na goleada por 6x3 sobre o

Caxias. Mas o recorde durou
.,

apenas uma semana, ja que o

atacante Alaor, do Vitória,
mareou seis na goleada por

• •

llxl 110 mesmo Caxias, que
estava apenas com oito atletas
em campo.

COIn a goleada, o Vitória
ficou com a melhor campanha
na segunda fase e disputará a

segunda partida da final em

casa. Já a Kiferro, que venceu o

Cruzeiro por 4xO, será a

mandante do primeiro jogo, no
próximo sábado, às 13h45, no
campo da Vila, Lalau. Mafra,
artilheiro da competição com

'.
'I

•

•

•

., . • •

•

,

.assinalados. No total, foram
disputadas 64 partidas com

166'gols, umamédia de 2,59.
, ',Já no adulto, a final será

entre Botafogo e Atlético
Pomerodense. A· primeira
partida será domingo, às

ISh IS. O Atlético tem a
•

,

melhor campanha até aqui
com 13 vitórias, um empate e

duas derrotas, marcando 50

gols e sofrendo 12, tendo

.

64 partidas, média de 3,4�
por jogo. O Vitória terminos
em quarto e o Flamengo com

o sexto lugar.

ainda Sérgio Araldi como

artilheiro do certame com 14
tentos assinalados. Na

categoria foram 218 gols em
•

Flamengo levou a melhor sobre oVitória e enfrenta o Caramuru na final dos aspirantes
"

_. o" ,

_-:
-�,

•

Ina
. , . .

itérta e. I erro

eonato
azema
•

eruor
A

•

16 gols, mareou três gols contra
o time de Massaranduba.
A final será em dois jogos, de

ida e volta, e o Vitória tem a

vantagem de decidir em casa.
,

.

Se houver uma vitória para
cada lado, independente do
saldo de gols, o time do Bairro
Rio da Luz vai jogar pelo
empate 11a prorrogação.

,

, .

,

. -
, .

Vitória (amarelo) goleou o Caxias por 11x1 e terminou a

segunda fase em primeiro lugar
•

•

SEGUNDONA: NOVO LíDER

Noite à
•

an
•

I eora vence o

a .,

• •

I eran
•

assume a
,

JARAGUA DO SUL -

Aproveitando da folga do Rio
Cerro na tabela, o Noite à Fora
fez seu dever de casa e venceu

o Garibaldi por 3xl,
assumindo' a liderança do

Campeonato Amador da

Segunda Divisão da Liga
Jaraguaense,. agora com dez

pontos. O Rio Cerro agora é o

segundo colocado com' um

ponto a menos, me smo

número do Guarani, que
venceu a Ponte Preta fora de
casa por 3xl. O quarto lugar é

do Garibaldi, com seis pontos.

Q Rio Molha, que venceu o

Cruz de Malta B 110 Estádio
Eurico Duwe por 4x3, vem na

o. " •

sequencia com quatro pontos.
No outro jogo, o Tupy venceu

o JJ Bordados por Zx l. Tupy,
Ponte Preta e Cruz de Malta B
têm três pontos e o JJ Bordados
ainda não pontuou na

competição.
. Nos aspirantes, o Rio Cerro
continua na liderança COIn

nove pontos, mas o Rio Molha,

que venceu o Cruz de Malta B

p o r Ll xü, empatou na

pontuação geral. O terceiro

lugar é do Tupy, que bateu o JJ
Bordados por 2x 1 e tem seis

pontos. Também COIn seis estão

o JJ Bordados e o Guarani, qu
fez lxO na Ponte Preta. Noitei
Fora fez 3xO no Garibaldi, e ai

duas equipes têm três pontal
Ponte Preta e Cruz de Malta!
estão COIn um.

PIERD RAGAZZI D

�

-::' ... ,
"

Tupy (azul) venceu o JJ Bordados por 2x1. As duas equipes
ocupam as duas últimas colocações do certame

\
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