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• EDITORIAL

•

A rnanifestação . do

presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Marco Aurélio de

Mello, em cadeia nacional de
TV na noite de segunda-feira,

i deveria, obrigatoriamente,
i servir como bíblia para o eleitor,I

: de agora em diante até primeiro
I
de outubro, quando ocorrem

eleições para presidente,
senadores, governadores e

deputados estaduais e federais.
Ele criticou os parlamentares
envolvidos em escândalos, que
"não são dignos de respeito e

homens públicos e de cidadãos

que se envergonhem de atos de

corrupção. Ele criticou até a

Justiça Eleitoral por aprovar
"contas com ressalvas", pois esse

procedimento não deveria
existir. Entende, como muitos,
que o Judiciário, talvez por não
contar com a estrutura, tomou

como faz-de-conta essa

prestação. Daí surgiu uma

figura interessante, que lembra
a coluna do meio da loteria

esportiva: a aprovação das'
contas com ressalvas. O que é

.... A atual críse, um verdadeiro escarnto,
pode criar um Brasil melhor e mais

fidedigno � a partir do voto consciente

muito menos de voto", mas isso? Ou bem as contas estão em

culpou a sociedade, "que não harmonia com o figurino legal
é vítima, mas autora. Somos ou não estão e precisam ser

responsáveis pelos políticos em rejeitadas. No pronunciamento
geral, pelos homens públicos feito na segunda-feira para

que aí estão". Para Marco anunciar o início da propaganda
! Aurélio, a atual crise, que eleitoral gratuita, Marco

! descreveu como "um Aurélio pediu uma revolução
I verdadeiro escárnio", pode, pelo voto: "É hora de nos

porém, "criar um Brasil melhor prepararmos para a verdadeira
,

e mais fidedigno", a partir do revolução, que é a revolução
,

.

voto consciente. Também pelo voto. Aproveite, eleitor, o
atacou a proposta de conhecimento adquirido-com a

Constituinte, defendida pelo propaganda 'eleitoral e não se

presidente Luiz Inácio, Lula da omita quanto ao que pode e

Silva. Em sua opinião, o Brasil deve fazer em benefício da
,

não precisa de mais leis, mas de nação, do crescimento geral".
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Sem citar os escândalos
recentes, ele disse que "o
momento requer a maior

atenção" e condena o voto nulo:
"Eles, os eleitos, decidirão sobre

quase todas as coisas' que
afetam a nossa vida, mas, no dia
1 o de outubro, você será o

patrão, o chefe", disse. Sem
,

citar os escândalos políticos
recentes, o ministro disse que o

momento requer a maior

atenção, exigindo que se
,

observe a situação de hoje a

exigir de' todos muita

responsabilidade. Incitou o

eleitor à prática da cidadania
com os olhos voltados à

preocupação com o bem-estar

geral, com o patrimônio público.
Ele pediu ainda que as pessoas

prestem atenção no que dizem
e como se comportam, no que '

fizeram no passado e,

principalmente, de saber se

essas pessoas, referindo-se aos

candidatos, são de fato corretas

e cumpridoras dos deveres.
Resumindo, votar em branco ou
anular o voto é a omissão que
'muitos corruptos candidatos

desejam do fundo da alma. São
votos que não os atingem. Se o

clamor da sociedade é pela
limpeza geral, então que seja
feita, mesmo que alguns ainda

consigam manter os mandatos
que ocupam hoje.

A Nação desgarrada
Apesar de a taxa de desemprego oficial

medida pelo IBGE se manter no patamar de
10% da população economicamente ativa

(PEA), há um outro Brasil dificilmente
mensurado que cresce a olhos vistos em cada

esquina e calçada de nossas cidades, em
qualquer canto de nosso país, em todos os

rincões do "gigante deitado em berço
esplêndido" .

E este não é um problema só do Brasil. O
Banco Mundial constata que, em 133 países
analisados, a atividade informal, clandestina,
paralela ou subterrânea, como queiram,
alcança, em média, 32,50/0 da economia

destas nações. A Organização Internacional
do Trabalho (OIT) estima que 560/0 da

população economicamente ativa da
América Latina sobrevive com empregos
ou ocupações informais.

Afora os mais de 10 milhões de

produtores, comerciantes, prestadores de

serviços que apesar de constituídos como

empresas operam na clandestinidade, há um
exército de brasileiros que gera riquezas "não
oficiais" ,superiores a R$ 240 bilhões por ano.
Este montante, segundo a Fundação Getúlio
Vargas, pode ser avaliado como conservador,
subestimando um Brasil desgarrado que

responde por algo próximo de 40% da
economia brasileira, conforme também
relata o Banco Mundial, com base em

números de 2004.
Pois este universo de sacoleiros, camelôs,

mascates, "motoboys", guardadores de carro,

catadores de lixo, muambeiros, baleiros, j

vendedores de vales-transportes, CDs e DVDs
piratas, cigarros, óculos, relógios, roupas e tênis

falsificados, biscateiros a céu aberto, numa
. ,.., A'''' ,

conjugaçao tenue e convivencta prormscua
com a marginália, a contraveriçâo e o crime,
mais dia menos dia bate à porta do Brasil
formal. O IBGE ressalta que somente 43,1%
dos trabalhadores "ocupados" estão vinculados ,

ao sistema de previdência, ou seja, os restantes
40 ou 50 milhões estão à margem de qualquq
proteção social, com vistas a garantir
aposentadoria ou pensão para si ou seus

sucessores, na medida em que não contribueT
para o INs'S.

Os fatos comprovam que, cedo ou tarde,
milhões destes brasileiros, impulsionados por
inúmeras razões para este país subterrâneo

juros altos, desemprego ou falta de vagas, custo

trabalhista elevado' ou burocracü
instransponível - irão necessitar de algumí
forma de sustento, de seguro social, de recorr�f
às instituições estabelecidas, na busca d�
direitos garantidos pelo Estado. 1

COIU novas tecnologias, processos
econômicos recessivos, esgotamento da
formalidade e circunstâncias restritivas à

legalização das atividades, assume cada vel

maior relevância o debate sobre as alternatíva

,

,

para desatar este 11Ó. Preocupante, grandioso]
Iamenrave lmerite decisivo para o

desenvolvimento nacional.

,

Vilson Antonio Romero, jornalista
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+Lázaro Ramos, sobre suas atuações em Cobras e Lagartos, n6 papel do Foguinho.

"Eu critico mais do que elogio"

Banco terá tíe indenizar por
:'envio de cartão de crédito
sem solicitação de cliente

Segundo entendimento
proferido pela 18ª Câmara Cível

, do Tribunal de Justiça do Estado
doRioGrande do Sul, é abusivo o
procedimento de envio de cartão
de crédito sem prévia solicitação
do usuário. Desta forma,
determinadoBanco foi condenado
ao pagamento de indenização por
danos morais a dois clientes. Eles
foram indevidamente inscritos

nos órgãos de proteção ao crédito
_ por débito decorrente da anuidade
de cartão de crédito, que não

solicitaram e nem utilizaram.

Segundo o Desembargador
Pedro Celso Dal Prá, relator do
recurso do banco, os demandantes
afirmaram durante todo o

processo, que jamais solicitaram o

cartão, cabendo, portanto, ao

banco provar a existência do
vínculo contratual entre as partes.
Após análise, concluiu o

Desembargador relator que "A

prova, inexiste nos autos, assim

como elementos que comprovem
a solicitação do cartão."

Em seu entendimento, não
havendo prévia solicitação,
recebimento e ativação do serviço,
cujo ônus da prova competia à

administradora produzir, era

indevido a cobrança de qualquer
valor. Sendo indevida a cobrança,
afirmou, resta ileg�l o cadastro do
nome dos autores nos órgãos de

proteção ao crédito. O casal
relatou que recebeu correspon
dência informando a existência de
um débito referente à anuidade de
um cartão de crédito com

vencimento em 25/11/2003.
Declararam não terem contratado
o referido cartão, sequer o

receberam, desconsiderando,
assim, a correspondência. Após
um ano, foram surpreendidos com
a inclusão de seus nomes no SPC,
cujo registro ocasionou o

•

,
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Janaína Elias Chiaradia
Marcatto, advogada integrante
do Escritório Cassuli
Advogados Associados.

cancelamento do limite de crédito
,

deles e a devolução de dois

cheques, por insuficiência de
fundos.

A instituição financeira alegou
que houve o recebimento e a

ativação do cartão de crédito pela
cliente, no qual incidiu as taxas

administrativas .mensais,
ocasionarido o débito inscrito no

SPC e o cancelamento do limite
do cheque especial, não havendo
culpa de sua parte na devolução
de cheques durante esse período.

,

O magistrado reforçou que os

danos sofridos pelos autores

originaram-se da falta de zelo e

cuidado com que o Banco promo
veu a inscrição dos seus nomes nos
cadastros de inadimplentes.
"Caracterizando, desse modo, a

prestação de serviço defeituoso, o
•

.

que impõe o dever de reparação,
uma vez verificada a presença do
dano e do nexo casual."

Porque quero ser Governador
•

,
,
j

Ao longo da minha vida política eu tenho
trabalhado com uma premissa que norteia

toda a minha história: so tem sentido
.

governar se for para melhorar a vida do nosso

povo. Eu posso dizer isso porque em todos os

lugares que passei, em todos os cargos que
exerci, eu coloquei toda a estrutura do poder
público para prestar bons serviços e cada vez

com mais acesso a toda a nossa gente. Hoje,
estou mais convencido do que nunca de que a

máquina do Estado vai mal. Os números não
mentem. E a realidade da rua, lamen

tavelmente, confirma a situação crítica da

administração do nosso Estado.
Não tenho dúvidas de que o debate que

proponho, o diagnóstico que apresento e o

alerta que faço, se justíficam amplamente por
dois motivos: primeiro porque a situação

• •

financeira do Estado interfere, prejudica e

bate diretamente na vida de quemmais precisa
do estado. Segundo porque sei o que dá para
fazer, o que posso fazer, e (em colocando em

prática as medidas que proponho), sei que vai
resultar em mais ação do Estado para a vida
das pessoas.

Hoje o Estado gasta muito em cargos
comissionados. Só nas ditas regionais criadas

pelo último governador, o Estado gasta R$l
milhão de reais por mês em salários, fora as

diárias, luz, água, telefone, que essas estruturas

eleitoreiras custam aos cofres "do Estado, as

quais não ajudam em nada para resolver os

,

problemas cotidianos da nossa gente. Com

governador, vou extinguir os 450 cargos dess

regionais e investir esse dinheiro nos nosi

hospitais regionais. Vou atacar de frente eis
excesso de gas tos em comissionado"

,

extinguindo 300/0 dos cargos de confiança � ,

Governo.
•

E isso tudo, esses luaus governos, interfere
diretamente na vida das pessoas. Hoje 'j

delegacias não têm delegados, porque o esta� )

não tem dinheiro. As filas nos hospitai ,:

regionais se avolumam, faltam policiais nas rua' ,

porque o estado não investe. Os professor
.

,

fazem greve, porque têm um dos piores salári
do Brasil. O Estado arrecada, tem dinheiro, m J

gasta mal.
,

E por isso que digo que quero fazer li
r

governo que respeita as pessoas. O Governoé
Estado não pode ser um negócio para sustent

um partido. O Governo tem que ser um agent
que invista ern saúde, educação, segurarç I,

turismo, trabalho e renda. E tenho uni

. convicção: a minha candidatura represents
única alternativa para dar um basta nesta fes .

de gastos, para fazer o estado voltar a crescer'

beneficiar sobremaneira a vida de cada pessl
'

,

que aqui vive. E uma questão de respeito P
i

Santa Catarina. E, acima de tudo, respeito pel r

,

catarmenses. ,

José Fritsch, Candidato a Governador
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ABATEDOURO: PROCURADOR CONFIRMA REFORMA NO SISTEMA ELÉTRICO

•

•

I 1
.

• •

,
•

)

CELSO MACHADO CESAR JUNKES

'; Licitação e laudo
técnico motivaram
investimentos de '

R$ 56 mil na obra

r. JARAGUÁ DO SUL- "Oposi-
-" - .

çao e preCISO, mas nao vamos mais

tolerar persegu ições", disse o

procurador geral da prefeitura,
[urandyr Bertoldi, em tom de

admoestação, ao responder
questionamentos de vereadores
sobre assuntos polêmicos que
envolvem projetos e ações do

município e alvos de pedidos de

informações originados no

Legislativo.O procurador; irritado
com notícias de que o prefeito e

irmão, Moacir Bertoldi (PLY
poderia sofrer processo de

irnpeacllment, admitiu, 11a sessão de
, segunda-feira da Câmara de
,

'Vereadores, que a prefeitura
,

investiu R$ 56 míl na reforma da
"
'- '"

,rede de energia elétrica do
•

,

,abatedouro comunitário ernmarço
, do ano passado, sem conhecer o

�I)
estado ern que se encontravar s

n instalações físicas do préc 0.

', Alegou que quando o atual gov; .10
(

assumiu, J'á havia uma licitação
)!

.

concluída, baseada em laudo de
,
.

engenheiro eletricista, para que a
"

rede fosse adaptada às exigências
,

,
da Celesc. Depois, segundo disse,

, '

r
se constatou que, para funcionat-o

"

abatedouro precisaria de pelo
[:
menos mais R$ 300 mil, repetindo

, declarações recentes do secretário"

,
de Desenvolvimento Rural,

,

inviável porque teria

dimensionado para atender
demanda muito maior que a

existente no município. Outro
assunto polêmico envolve o Issem

(Instituto de Seguridade dos
Servidores do Município), com
contratação de dois funcionários,
compra de dez celulares e

investimentos de R$ 18 milhões
no Deutsch Bank cOin prazo de

resgate ele 45 ,11105, tudo sem

consulta da diretoria ao Conselho
Deliberativo. A denúncia tinha
sido feita pela vereadora Maristela
Menel (sem partido), preocupada
com futuras aposentadorias de
servidores. Os atos culminaram na

exoneração do presidente do

Instituto, omédicoWalter Flacone

(PPS), Segundo Bertoldy, o

Tribunal de Contas do Estado
recomenda, mas não exige que as

operações sejam feitas COIn bancos

,-

Procurador confessou que empresa de irmão foi contratada para fazer a obra

Amarildo Sarti. A obra, polêmica
pela sua natureza, transíormou-se
em cavalo de batalha da oposição.

,

O vereador Eugênio Garcia

(PSDB), levantou suspeitas de que
um irmão do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), teria sido beneficiado
com a reforma elétrica. A licitação
foi vencida pela empresa Conti,
que subcontratou a Instaladora
ElétricaBertoldi, de propriedade de
l'!11 el", ill11;ir)" dele e 1..1(', prcf ';", I.
Jurandyr criticou o abatedouro,
"inaugurado pela metade e às

pressas em ano eleitoral. Lá está

faltando tudo e não houve
nenhuma irregularidade no serviço
executado". Questionado, não
soube dizer por que a obra não foi
vistoriada antes da execução do

serviço, já que o abatedouro está 11á
mais de dois anos em completo
abandono, considerado pela
prefeitura corno economicamente

,

Projeto da Guarda Civil vai ser
, votado na segunda-feira

REftUZacAo OR6AKlzacAn

•

•

./ .

oficiais (Besc, Caixa, Banco do

Brasil). "O resgate pode ser feito a

qualquer tempo, corno já ocorreu

antes" afirmou Jurandyr. Não soube
dizer ao vereador Rudolfo Gesser

(PP) qual o montante pago ao

Banco do Brasil, no ano passado,
pela custódia do dinheiro resgatado
antes do prazo contratual. "Talvez
a operação tenha sido feita com o

banco alemão diante de custos
,

mais baixos", arriscou o procurador.
Sobre o desinteresse do município
em instalar a Farmácia Popular,
iniciativa do governo federal, o

procurador disse que se houve

modificações no projeto não

chegou ao conhecimento da

prefeitura. "Uma cartilha de

procedimentos que nos chegou às

mãos dizia que, além dos R$ 50mil
para reformas e adaptações de um

imóvel, os R$ 10milmensais como

ajuda de custo seriam repassados
, apenas durantes os primeiros doze
meses. O procurador desdenhou o
programa, dizendo que se "fosse

bom, amaioria dosmunicípios teria
adotado e não apenas pouco mais

de 180". Segundo o Minístério da

Saúde, conrrariando o procurador,
já existem 469 farmácias populares
no país e que a aj udamensal OC011'e
de forma permanente, enquanto o
estabelecimento funcionar. Ao
concluir, o procurador deumais um
puxão de orelhas: "Estamos na

prefeitura pela voto do
•

povo.Também erramos, como

outros, mas é preciso que o vereador,
,

antes de qualquer denúncia, se

interesse em conhecer o que de fato
acontece", disse Bertoldi.

•

•

•

PFL investiga deputados do

partido denunciados na CPt
de ocuparem cargos nas comissôes:

Maristela Meriel, Jaime
Negherbon e Natália Petry (ela
deixou o PP e assumiu a vaga de
Dieter Janssen, licenciado par
trinta dias e que não assinou

parecer naComissão de Legislação
e Justiça, a exemplo de Eugênio
Garcia, do PSDB). O projeto já foi
alvo de Ulna audiência pública
realizada pela Câmara no mês

passado, eviden-ciando posturas
antagônicas de importantes
segmentos organi-zados da

sociedade, entre eles a Associação
Comercial e Industrial, Câmara de
Dirigentes Lojistas e União

Jaraguaense de Moradores.

BRASÍLIA - O presidente
nacional do PFL, senador Jorge
Bornhausen, disse que já está

correndo o prazo do processo
aberto contra os sete

parlamentares do partido
denunciados pela CPI dos

Sanguess ugas. "Os
denunciados no relatório da
CPI j'á estão respondendo ao

•

processo partidário",
confirmou Bornhausen.

Segundo ele, os denunciados
têm oito dias para apresentar a
defesa ao relator indicado pela
Comissão Executiva Nacional,
o presidente do PFL Jovern,
João Roma Neto. "Estamos

, JARAGUÁ DO SUL- O
I

'polêmico projeto que cria a
I

Guarda Civil Municipal
deverá ser votado 11a próxima
segunda-feira, 21. O prazo

regimen tal, i á que foi enviado
pelo prefeito Moacir Bertoldi

,I
à Câmara de Vereadores em

I: regime de urgência, expira
sábado, 19. A proposta, está na

depelldência de assinatura, de
vereadores membros is

comissões técni .s

permanelltes do Legislatix 0,
cujos pareceres são

obrigatórios. Três vereadores
não estão filiados a partidos
políticos e, por isso, i r

' j

seguindo as deterrninaçôes da
Executiva e aguardando a

palavra do relator que, por sua

vez, está esperando que os

denunciados apresentem suas

defesas", explicou Bornhausen.
Ele prevê que a reunião da
Comissão Executiva que
tomará a decisão final sobre os

processos ocorrerá entre os dias
4 e 5 de setembro. A Comissão
Executiva Nacional quer

agilidade nos processos porque
a maioria dos seus integrantes
condena a participação dos
denunciados pela CPI no

horário eleitoral gratuito do
Partido.

APOIO
�

•

•

• MOS.AICO politica@jornalcorreiodopovo,com.bi
.

UFSC em Jaraguá
"Estou enviando esse e-mail para agradecer e parabenizá-los
pela nota na coluna Mosaico do dia 11/08 - sexta-feira,
"Universidade." Esse contínuo acompanhamento feito por vocês
é muito importante e de grande ajuda na efetivação dessa

conquista para nosso município, e principalmente, em

informar a toda comunidade que ao se apagar os holofotes a

corja de politiqueiros se afasta.Em breve teremos as

melhores notícias sobre a UFSC em Jaraguá, e como vocês
fazem parte dessa história, ninguém poderá se gabar, ou tentar

,

levar vantagem política.E bom ter vocês como verdadeiros
parceiros nessa luta. Obrigado por acreditar e participar dessa
luta.Um abraço. Professor Cláudio Piotto."

.

Não sabe
Questionado sobre quem pode
receber remédios gratuITos na

Farmácia Básica mantida pela
prefeITura, o procurador geral do
município, Jurandyr Bertoldi,
respondeu; "Não sei, nunca fui lá

pegar nada. Quando preciso,
compro em uma farmácia
comercial". Não pelo fato de poder
comprar onde quiser, deveria
demonstrar um mínimo de
interesse em saber.

Pressão?
'Sbbrê'a 'nomeação de dois
diretores para cargos no Issem
sem consulta. ao ,Conselho
Deliberativo, o procurador disse
que leu atas. AdmITiu que numa

primeira reunião os nomes

apontados pelo preteito Moacir
Bertoldi (PL) não foram

homologados. Mas que isso
ocorreu posteriormente, em outras

reuniões, que não soube precisar
quantas. H�mm",

Reação
Maristela Menel (sem partido)

. pediu à presidência da Câmara
, cópia da sessão ordinária de
segunda-féira, Segundo ela, quer
ouvir com mais atenção
declarações feitas pelo procurador
Jurandyr Bertoldi sobre assuntos

polêmicos envolvendo o município.
E, claro, sobre o que o procurador ,

disse, de modo generalizado, sobre
a atuação dos vereadores.

1

Abatedouro 1
Em discussão sobre o abatedouro
comunITário localizado no Garibaldi,
o vereador Eugênio Moretti G'arcia

(PSDB), lembrou que, no início do

projeto, havia um condomínio de

produtores interessados, por isso
as dimensões do empreendimento.
Foi mais. longe, afirmando que os

abates continua.m sem nenhum
tipo de inspeção sanITária.

Abatedouro 2
,

E verdade. Por exemplo, que tipo de

fiscalização têm as carnes

bovinas, suínas, a produção de

lingüiças, queijos e outros
embutidos lá na origem e

oferecidos em feiras livres e

mercados? Será que fiscalizar
embalagens e a temperatura
exigida para cada produto só na

hora da venda é suficiente para
resguardar a saúde do consumidor
desavisado?

,

Mais um ...

Chegando no pedaço o comitê do

deputado federal Carlito Merss. A
ser inaugurado nesta sexta-feira,
na Marechal Deodoro. Perguntar
não ofende: não seria lógi80 dar

destaque neste comitê à
candidatura de José Frítsch
também? Convite para o ato na

internet nem de longe CITa o

petista que, em 2002, superou
Amin e Luiz Henrique na terrinha.

...mais dois
Carlito, relator do orçamento da

,

Uni'ão para. 2006, faz dobradinha
com,o- também petista Wilson

.

"Dentinho" Viera, que já esta. na '

terrinha catando votos na

caminhada à reeleição como
, deputado estadual. Ou seja, dois
petistas joinvilenses atraves
sados no caminho da dupla dos
também petistas Dionei Walter
da Silva e Sebastião Camargo,

Ex-deputado federal, Eni Voltoljni ,

(i:OP) tanoém está insidiando
comitê eleitoral em Jaraguá,
onde nasceram seus pais.
Natural de Corupá e na disputa
por vaga à Câmara dos

"

Deputados, justifica dizendo 'fer
fortes ligações com a região. Em

, '

2002, com reeleição garantida, foi
para o sacrifício como vice de
'Amin por obra e graça de Jorge'
Bornhausen.

','

, Horários
As eleicões vão atrasar a entrada

,
,

em vigor do horário de verão,
odiado por noctívagos e

dorminhocos em geral. Na
verdade, economia apenas paía
as empresas geradoras de

energia elétrica, que, sem'
trocadilho, economizam energia,
Agora convenhamos: . mais vale
um horário de verão na mão do

que um horário eleitoral na
contra-mão.

Saindo
Uma bela notícia para quem
combate a baixaria na TV. Silvio
Santos resolveu tirar do ,ar, o

Programa do Ratinho. Só volta ao

ar, se conseguir faturar
comercialmente. O processo
minguante do senhor Massa
resulta da campanha "Quem
financia a baixaria é contra a

cidadania", importante iniciativa
da Câmara dos Deputados,

•

•

•

I

,

I :

" ;t"
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• POUCAS & BOAS

Saúde
Vereador Loriano Rogério Costa (PSDB)
é autor de indicação para que o

Executivo, através da Secretarià de
Saúde e Bem-Estar Social, firme
convênio com a Arsemco (Associação'
dos Servidores do Município de

Corupá). O tucano defende a

disponibilização de plano de saúde para
os funcionários públicos do município.

No estrangeiro
Levantamento divulgado ontem pelo
Tribunal Superior Elerroral mostra que
601 eletores brasileiros são filiados a

partidos políticos, mesmo morando
fora do país. No primeiro da fila aparece
o PT, com 135 filiados. Já o PCO, o PRB
e o PSOL não registraram eletores no
exterior.

Chegoulá
Durante este mês, o sétimo suplente do
Pp, Ademar Machado, está ocupando a

vaga do vereador Ni�on Richter na
Câmara de Corupá. O fato curioso é que
Machado recebeu apenas 35 votos nas

eleições de 2004, mas devido a

acordos com os demais suplentes, teve
a oportunidade de assumir a cadeira no

Legislativo. Richter se licenciou
durante 30 dias por conta de viagem a

Alemanha, onde moram parentes dele.

No Estado
o candidato a presidente pela coligação
Força do Povo, Luiz Inácio Lula da Silva,
estará em Criciúma amanhã. Na Praça
Nereu Ramos, realiza um comício a

partir das 19 horas. A cidade é reduto

político do govemador Eduardo Pinho
Moreira (PMDB) e onde foi lançado, na
última sexta-feira, o Fórum Lula

Presidente, espaço suprapartidário que
trabalha pela reeleição do petista.

'

•

•

•

/

LITI �"

•

,

Abrangência
A meta é que o fórum se
•

estabeleça pelo menos nas 14
cidades com mais de 50 mil
habrrantes, segundo o

coordenador executivo
Nildomar Freire dos Santos.
Até agora, foram inauguradas
representações em Joinville,
Lages e Blumenau, com a

adesão de lideranças do Pp,
PFL, PMDB, PI/, PSB e PC do
B. Após a passagem de Lula

pelo Estado, o Fórum será
instalado em Chapecó.

Reunião
Coordenadores da coligação
Todos por Toda Santa Catarina
se reuniram ontem à noite na

Recreativa Mannes, em
Guaramirim. Trataram, entre
outros assuntos, da agenda
dos candidatos Luiz Henrique
(govemador), Leonel Pavan

(vice-govemador) e

Raimundo Colombo (senador)
na região, onde têm agenda
confirmada no próximo dia 25.

Homenagem ,� .

,

Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul vai

homenagear os Bombeiros
Voluntários pelos 40 anos

.

de fundação da corporação
no município. A sessão
solene será realizada na

próxima terça-feira, a partir
das 19 horas, na própria
Câmara.

Processos
o presidente do PV, José Luiz
de Franca Pena, protocolou no

fim da manhã de ontem, no
,

Conselho de Etica da Câmara
dos Deputados, representação
em que pede a abertura de

processo por quebra de
decoro contra os 69 deputados
acusados de envolvimento
com a máfia das
ambulâncias. "Isso significa
que a fase da Corregedoria
acabou. Com isso, ganhamos
10 ou 12 dias", afirmou o

parlamentar.

DO

•

•

CAROLINA TOMASELI

� Primeira reunião será
na terça-feira, com

•

objetivo de diminuir
burocracia a agricultores

GUARAMIRIM Ulna
comissão criada ontem vai propor

alterações na lei municipal que
trata da isenção do pagamento do
IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano) aos

contribuintes que exercem

atividade
.

agrícola em

propriedades localizadas no

perímetro urbano de Guaramirim.
Por solicitação da Câmara de

Vereadores, os secretários de

Administração e Finanças,
Marcelo Deretti, e de Agricultura,

.

•

Sidnei Silvio Finardi, estiveram
reunidos ontem à tarde com

agricultores para tratar do assunto.
Também participaram da reunião
o presidente do Sindicato Rural,
Antônio Albano, e os vereadores
Marcos Mannes (PSDB), Osni

ESPAÇOCASA
Novidades em móveis, produtos de decoração,
eletroeletrônicos, material para construção,
acabamentos, iluminação, equipamentos de
.

informática e outros itens que vão fazer sucesso.

O CORREIO DO POV�

CONSENSO: PREFEITURA, CÂMARA E AGRICULTORES VÃO TRABALHAR EM CONJUNTO

Ontem, agricultores discutiram
propostas com vereadores e

secretários

Bylaardt (PMDB) e Alcibaldo
Pereira Germann (PP).

Pela legislação vigente, os

agricultores, q}le já pagam o ITR

(Imposto Territorial Rural),
precisam comprovar anualmente
a exploração agropecuária para
ficarem isentos' do IPTU.
Descontentes com o fato de terem
de se deslocar todos os anos à

Vereadores aprovam parecer
jurídico pela rejeição de projeto

.

SCHROEDER - Com sete

votos favoráveis, os vereadores
aprovaram ontem parecer da
assessoria jurídica da Câmara de
Schroeder que recomenda pela
rejeiçãode projeto de lei de
autoria do Executivo. Sob o

número 23, o projeto declara de
utilidade pública área de terra

de propriedade de Marília Tietz.
Trata-se de terreno, de 81,90
metros quadrados, localizado
110 entroncamento da Rua
Marechal Castelo Branco com

a Rua Helena Koplin.
De acordo com o projeto, a

área seria utilizada para o

alargamento do entronca

mento das duas ruas, pela qual
a prefeitura pagaria, a título de

indenização, o valor de R$ 5

mil, em parcela única. Mas por
conta de denúncia feita pelo
munícipe Tldefonso Rudi

Berchtold, os vereadores foram
informados de que o imóvel está
sub judice. A informação foi
confirmada pela assessoria

jurídica da Casa junto ao Fórum
da Comarca de Guaramirim e,

por este motivo, recomendou
pela rejeição do projeto, ainda
que, segundo o presidente da
Câmara, Rudibert Tank

(PMDB), a assessoria da prefei
tura tivesse dado aval para
compra do terreno. Tank
também explicou que foram
feitas melhorias no terreno por

parte de uma loja de material de

construção, antes da aprovação
do projeto, agora rejeitado, pela
Câmara. Segundo ele, através de
um acordo, o valor do terreno

(R$ 10 mil) seria dividido entre

o município e o proprietário da

empresa, beneficiada com as

modificações.

Dionei e Camargo inauguram
hoje comitê de campanha

• •

prefeitura e pagar taxas para

requerer a isenção, nomês passado'
os agricultores dos bairros Rio
Branco eBarro Branco fizeram um

abaixo-assinado endereçado ao

Legislativo e Executivo cobrando

soluções. "Este ano, paguei R$
18,50 no Registro de Imóveis e

mais R$ 13,40 no protocolo da

prefeitura, além de pagar o ITR,
Incra e o Fundo Rural", reclamou
o agricultor Arno Girardi, que
liderou a movimentação do
abaixo-assinado.

A comissão é formada pelos três
vereadores presentes ontem, pelo
secretário de Admirtistração, mais
três agricultores do Rio Branco e

outros três que serão escolhidos de
outras localidades, além de

representante da assessoria jurídica
da Câmara. A primeira reunião foi
marcada para apróxima terça-feira,
às 15 horas, em local a ser definido,
provavelmente na própriaCâmara.
"Queremos dirnirtuir a burocracia
e aumentar o prazo para pedir a
isenção. Já temos uma proposta

• ,

,
,

l' Mudança
: A partir do próximo mês, a população de Schroeder será

informada sobre mudanças nos serviços de abastecírnentoce
água e implantação da rede de esgoto no município. o prefeito
Felipe Voigt (PP) preferiu não adiantar o teor das modificações
antes do término do contrato com a Casan, no próximo mês. Se
não vai renovar, só restam duas opções: municipalizar ou

•

terceirizar o serviço.

Isenção
Secretário de Administração e Finanças
de Guaramirim, Marcelo Deretti,
informa: agricu�ores com atividade
agricola comprovada dentro do

perimetro urbano do município tem até
o dia 30 de outubro para requerer a

isenção do IPTU referente aos anos de
I 2002 a 2005. "Os agricu�ores que
i. tiverem recebido às notificações destes

i anos só precisam se dirigir ao setor de

protocolo". '

}ARAGUÁ DO SUL - Os
candidatos petistas Dionei
Walter da Silva (estadual) e

Sebastião Camargo (federal)
inauguram hoje, às 20 horas,
o comitê Lula Presidente,
Dionei Estadual e Camargo
Federal, que será a sede
central da campanha· na
região. O .corn i tê também
será .uma referência para

distribuição de materiais da

campanha do presidente Lula
à reeleição e dos candidatos
da coligação A Força do

Povo, José Fritsch (governa
dor) e Luci Choinacki
(senadora). Candidato à

reeleição, o deputado Dionei
,

comenta que sera uma

inauguração simples, nos

moldes da campanha dele, e

revela que está otimista com

o crescimento da campanha

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

VOTE em quem pode fazer a diferen a.
NÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIF�RENÇA.

,

J

pensada, mas temos que ver qj
meios legais", explicou Joãõ
Guesser, do Rio Br�nco. �

O vereador Alcibal
Germann, também técni

agrícola, salientou que as discussÕlij
devem ser em. âmbito municip�
"já que a leiémunicipal", e nãoficar
restrita apenas a alguma!
localidades, já que todos o

agricultores presentes na reuni�
são moradores do Rio Branco �
BarroBranco. 'Asreivindicaçôes do

,

RioBranconão são iguais as de toq!

finalizou.

. , . . .

o mumcipto, por 15SO precisam sH
detalhadas, discutidas", reforçou."

Germann também afirmq�
que a prefeitura não negov
nenhum pedido de isençã�1
."desde que dentro da lei", e q�f
di,:ers)of. serviços são 90Iici��q�
mediante pagamento de tax�.
"De qualquer maneira" estou]
disposição para ajudar. E preciqp
evoluir a discussão. As verdade

• J

não estão nas extremidades; eli/.i
,

. devem ser trabalhadas',
'I

J

,

O

�

I

)

e com as manifestações de
reconhecimento ao trabalHo
realizado no pr imeire

mandate, nos mais diferente
setores. Na região, a candi
datura dele tem o apoie
oficial dos diretórios do PT de

Jaraguá do Sul, Corupá,
Schroeder, Massararidubj,
Barra Velha e Garuva, além de
contar com militantes em

.
. , .

outros mumcipios. 1
O comitê fica na Rua João

Zapella, 22, próximo a

Colégio São Luís, no cent�O
de Jaraguá do Sul. No dia qa
inauguração, a coordenaçà
da campanha vai distribu]
kits de ma t e r i.a is para Qi
coordenadores dos min]
comitês, já instalados e�1
residências de militantes, nol
bairros de J araguá do Sul,e
municípios da região.

É você quem faz a DIFERENÇA.

APOIO INICIATIVA

o
o CORREIO 00 POVO

c
ACIJS • COL· APEVI
SINDICATOS PATRONAIS

l

Ccuuo Elnyresarial
de Iaragud do $\11

'í
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FEIRA: NEGÓCIOS EM PAUTA
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! ifARLOS BRANDÃO
-

J OJ

4 � Evento realizado em

� �004 foi considerado
� um sucesso reunindo
� �6 mil pessoas
IT "lB

,

I' er ]ARAGUÁ DO SUL - Inicia
I �Koje, 19 horas; e vai até o

� �róximo domingo, dia 20, no
� Parque Municipal de Eventos,
� r�EXPO 2006, sétima edição da,

;1 (feira de negócios cujo principal
j tlbjetivo é oferecer espaço para
s a indústria, comércio e presta
� laOreS de serviço da micror

¥ Ifegião exporem seus produtos e

1, 'serviços aos clientes, efetivos e

f �otenciais, auxiliando no

¥ 1[orta'leçimento darespectiva
l' 'participaçâo mercadológica. "A, "

} I�xpectativa para o evento deste
e liino são as melhores. Acredito
�� -rc

) "que estamos atendendo os

� i'ãnseios dos expositores e
I) (I

j' 'esperamos que eles tenham o

I melhor retorno de todos os

j 'eventos", ressalta Márcio
1 Manoel da Silveira, presidente
) da Apevi - Associação das
( Micro e Pequenas Empresas do
I Vale do Itapocu e coordenador
) do evento,
e 'l) Com, aproximadamente,
o I�OO expositores, a EXPO 2006

b ri uma oportunidade
I, ,diferenciada de negócios.
[. ,j'Estamos aqui para apresentar,
a .novos produtos, nosso novo

e �J
, ,

I, ' f.

� �Weg distribui R
n ID ]ARAGUÁ 00 SUL - Não é à

I toa que aWeg está figurando pela
r

.
,

O Jquinta vez entre as 150 melhores

°empresas para trabalhar no

"Brasil, segundo pesquisa doGuia
nExame/Você S.A., como

P o�xemplo de referência na gestão
jl 18e pessoas, divulgada ontem.
" 2i\ções diversas em benefício aos

I' 'tolaboradores são uma constante
11 fito grupo. Medidas como a

)1 "distribuição de lucros entre os

,e )funcionários, como a que está
acontecendo hoje, em Jaraguá do
SuL Serão, aproximadamente, R$
27,7 milhões, divididos entre os

10 mil trabalhadores das
unidades de Jaraguá. Segundo a

assessoria de comunicação da

empresa, cada' colaborador
receberá, em média, 1,5 salário.
Este é o segundo pagamento do
benefício, que teve o mesmo

I'"

•

Márcio da Silveira, presidente da Apevi, está confiante com evento

sistema de colheita e do público que deve vir à feira",
� I

comercialização, além de fixar, disse Adernar, que está trazendo
,-

ainda mais o nome da empresa para o evento a primeira telha
no mercado", afirma Silvio José de design totalmente nacional.

Felippi, da Grameira Felippi. Em 2004 a EXPO contou

Outra empresa que está com público de 26 mil pessoas,
acreditando num grande gerando aproximadamente R$
retorno do evento é a Personal 5 milhões em negócios. De

Climatização, que ocupa quatro forma paralela, foram realizados
estandes. "Este evento já é um diversos eventos que além de
sucesso el queremos fazer parte fav�recer 'a visita aos estandes,
disto", disse Alander Alves destacam-se corno opções de
Brandão, representante da lazer à comunidade. Situada no

empresa. Esta expectativa é contexto histórico de Jaraguá
compartilhada por Adernar do Sul e região, a EXPO 2006

Tallmann, da empresa Portal configura importante
das Telhas. ''Acredito que será ' oportunidade de atingir
melhor do que o evento que resultados positivos nos

participei em Blumenau, negócios, proporcionando
principalmente, pela qualidade turismo e lazer à comunidade.

\

I I

QUARTA-FEIRA, 16 de açosto de 2006 I 5 '

,

,

I

PAVILHÃO DAS ETNIAS
Diversas atrações reunindo dança, artesanato,

história e muita comida típica.

•

• CORREIO ECONÔMICO

O Parque Municipal de
,

Eventos, complexo onde será

realizada a EXPO 2006, oferece
,

completa infra- estru tura aos

expositores. ,

MAPA'
No pavilhãoA do parque de

eventos foi instalado o

Pavilhão de Negócios, focado
em clientes distintos. As

. empresas que estão expondo
neste local desejam atender
clientes com necessidades de

produtos ou serviços
específicos. No pavilhão C foi
instalado o Pavilhão das Etnias,
cujo objetivo é apresentar as

etnias de Jaraguá do Sul através
da sua dança, artesanato e

história. Participarão as etnias

polonesa, alemã, italiana,
húngara e afro. O pavilhão B
recebeu o Espaço Casa,
reunindo os expositores que

desejam atender clientes que
tem necessidàdes de produtos

, '

para casa, como movers,

.produtos de decoração, eletro
eletrônicos, material para

construção, acabamentos,
iluminação equipamentos de
informática e outros. Além
destes, nesta edição da EXPO
foi montado o Espaço Infantil
do SESC, criando uma atração
onde as crianças encontrarão

atividades esportivas, recre
ativas; brinquedos alternativos
e demais atividades.

I

27,7 milhões de lucro entre funcionários
percentual adiantado em março
último. No total foram mais de

R$ 50milhões distribuídos junto
aos colaboradores, que em

média, receberão ao total três
salários a mais em 2006. Esta é

um dos fatores que contribuem

para o elevado clima

organizacional da empresa.
Ao todo, participaram da

pesquisa cerca de 500 empresas
e a metodologia para a escolha
das melhores segue os critérios
do trabalho feito pela revista

americana Fortune. A edição
impressa do Guia, com

informações sobre todas as 150,
foi lançada no evento de

.

premiação, ontem, que contando
com a presença de presidentes e

diretores das vencedoras. O
diretor de Marketing e Recursos
Humanos daWeg, Jaime Richter,

recebeu. a premiação pela
classificação no ranking. Neste
ano de 2006, a Exame comemora
os 10 anos do Guia e a Weg será

citada em uma matéria especial
por representar um verdadeiro
Modelo de Gestão.

O Balanço Consolidado do

primeiro semestre de 2006 revela
.

que o faturamento da Weg no

período cresceu 12,90/0,
atingindo R$ 1.646,5 milhões

(R$ 1.459,0 em 2005). O lucro

líquido foi de R$ 237.197
, .

milhões, representando um

acréscimo de 33,5% com relação
ao mesmo período no ano

passado.
O desempenho só não foi

melhor, segundo o presidente
Décio daSilva, por causa do custo
da matéria-prima, principal
mente o cobre que tem estado

num valor médio de US$ 7,5 mil
a US$ 8 mil a tonelada. Há dois
anos este valor estava abaixo dos

US$ 2 mil a tonelada. "Apesar
, dos percalços, das dificuldades e '

oscilações do, mercado,
, .

comemoramos o otimo

resultado", destaca.

45 ANOS
Neste ano, a Weg completa

45 anos em setembro, e para
comemorar a data, presentará
seus colaboradores comum show
nacional. A dupla Rio Negro &
Solimões agita a galera no dia do
aniversário da empresa, 16 de
setembro, no estádio João
Marcatto, a partir das 20h30.
Cada colaborador terá direito a

um acompanhante e, na ocasião,
haverá queima de fogos e

palavras do presidente.

Defasagem
A Petrobras admitiu ontem uma defasagem de 10% nos preços
dos combustíveis no País, em relação às cotações internacionais,
o, que reforça a tendência de reajustes da gasolina e do diesel
ainda este ano, Segundo a empresa, até junho de 2006, os preços
médios de realização dos derivados negociados no mercado
interno ficaram em US$ 70,7 por barril, enquanto nos EUA o

valor médio girou no mesmo período em torno de US$ 80,00 o
,

barril. Apesar da diferença de preços, o diretor financeiro da
Petrobras, Almir Barbassa, não confirma a possibilidade de I
aumento e diz que a alteração dos preços dependerá de oscilações

!

mais consísténtes.

I'
I _l'

bem de informática, a fábrica I
que produzirá o aparelho terá

I

direito a redução de impostos,
independen-temente do local
onde estiver locali-zada, Se
isto não acontecer, os be
nefícios fiscais somente

poderão ser concedidos para
as indústrias instaladas na

Zona Franca.

Recall
A Volkswagen do Brasil
anunciou ontem o recall de

40,8 mil veículos para reparar
defeitos no motor e na direçãO
de alguns modelos, A
montadora convocou

proprietários de cerca de 5,8
mil unidades de Fox-e 8,6 mil
de CrossFox (chassi 64 130
389 a 64 189957), 11,8 mil de
Polo (Hatch e Sedan) (chassi
6P 009 107 a 6P 022 500), 2,2

" mil de Golf (chassi 64 016
144 a 64020422),8 mil de
Kombi (chassi 6P 005 317 a

6P ,01,4 147) e 4,4 mil de

Space Fox (chassi 6A 300 145
a7A306340).

Habitação
Para estimular o crédito
habitacional, os bancos já

,

negociam com o governo a

retirada da cobrança da

Contribulção Prbvisória sobre

Movimentação Financ'éira
,

(CPMF) e dô' 'Im1posto sol8re" J

Operações Financeiras (IOF)
do financiamento para a

compra da casa própria. A
principal medida, que deverá
ser anunciada pelo governo
nos próximos dias, dentro de
um pacote para o setor, é o

crédito consignado para a i
habitação.A idéia, segundo o I

presidente da Câmara
Brasileira da Indústria da

Construção (CBIC), Paulo
Safady Simão, é antiga e

precisará de algumas
adaptações antes de ser I
colocada .ern prática.

I
I
I'
I

,

I

"

,

Falha
De acordo com a montadora,
na convocação atual, foi
detectado que a galeria de
combustível, onde ficam
montados os bicos injetores
dos motores 1.6 e 1.4 dos
modelos citados, pode
apresentar uma fissura, o

que, em casos extremos,
pode resultar no vazamento
de combustível. Na Kombi,
além da verificação e

possível troca da galeria de
combustível, será substituído
também o amortecedor de
direção que pode causar

dificuldade na manobra do
veículo,

Financiamento
Atualmente, o crédito
consignado só permite
financiamentos em até 36
meses. A proposta já foi

I

entregue à área econõmica doi
governo. O valor da CPMF é !
de 0,38%' ao mês e a '

cobrança incide sobre o valor I
das prestações. O IOF é de i
1,5% e a incidência é sobre o :
seguro para imóveis
residenciais e sobre o, valor
financiado para imóveis

, .

comerciais.

Tecnologia
o ministro das

Comunicações, Hélio Costa,
defendeu ontem que o .

conversor que será usado

pelos consumidores para
assistir às transmissões de
TV digital em seus aparelhos
analógicos seja tratado como

um bem de informática, Se o

equipamento for tratado como

'"

• INDICADORES ECONOMICOS:
I'

,

DOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,139 2,141 It
--,.--

PARALELO 2,270 2,380 11
-

TURISMO 2,098 2,245 It ,

EURO
COMPRA VENDA
- _.-

.,---'

2,745 2,746
PESO (Argentina)

I 0,697 0,697

...$
t

•

PONTOS OSCILAÇÃO
It BOVESPA 36.556 -1,05'10

-

" DOW JONES (N, York) 11.230 119%
_.

11 MERVAL (B, Aires) 1.623 199%
-

It NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39% •

0,713

R$ 894,85

•

I

i

, I
, ,

. ,

I

I '

,

I
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Secretaria da Educação

I
I

Por Daiane Zanghelinl .Fotos Cesar junkes
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Um dos pontos fortes do
,

,
,

,

Escola Machado de Assis é o

excelente espaço fisico
externo, que permite o "

realização de atividades 00
,MaM "h

ar livre, A ampliação do%:®
"

� f'
"�o $

ambiente interno vai facilitar
o realização de projetos
extra-classe e os alunos
serGO atendidos foro do

horário de aula de maneiro

mais adequado, As obras,
que começaram em

"

dezembro passado, serão
, inaugurados amanhã,

"�ar,.1W" ,

,

,
"

-

-

CRESCIMENTO: INSTITUIÇAO TEM 674 ALUNOS DO PRIMEIRO AO NONO ANO

,

,
,

Maior espaço físico interno vai facilitar a realização dos projetos extra-classe

A antigo "Comunidade Escolar

Itapocuzlnho", fundado em

1891, agora é apenas uma
I. lem'brança poro vários
moradores que lá estudaram

até o quarto-série, No época, o

bairro chamava-se

"ltapQcuzlnho"

,

Jaraguá do Sul O segundo semestre letivo começou com novidade na

escola Machado de AsSIS, Bairro João Pessoa, Amanhã à tarde serão

inauguradas as obras de ampliação de duas salas de aula, da sala dos
funcionários e banheiros, que Iniciaram em dezembro do ano passado,
Com isso, a instituição atenderá mais adequadamente ao número

, crescente de alunos, já que a abertura de grande número de loteamentos
atraiu muitas famílias ao bairro nos últimos anos, De acordo com a diretora
Andreia Silveira Camillo, a construção de novos ambientes tornou-se

necessária em virtude do aumento gradual de aproximadamente 250

estudantes, desde o ano de 2003, "O maior espaço físico interno vai

facilitar a realização de atividades extra-classe, e os alunos serão atendidos
fora do horário de aula de maneira mais adequada", explica,
Durante todo o ano 'passado, alunos do primeiro ano estudaram no

Centro de Educação Infantil Cecília Satler Karsten (próximo à escoli) e, de
fevereiro a abril deste ano, ficaram no .Salão da Igreja São José até que o

espaço da instituição estivesse adaptado para recebê-los, A Machado de
Assis atende 674 alunos do primeiro ao nono ano, divididos em 24 turmas
nos turnos matutino e vespertino, e conta com 38 funcionários: 22

professores, diretora, duas orientadoras, supervisora, secretário,
adrninistradora, auxiliar de biblioteca, cinco serventes, duas rnerendeirase

. . .. . .. .... .

dois bolsistas.
A fundação da escola aconteceu em 1891, com o nome "Comunidade
Escolar ltapocuzinho", e o primeiro professor foi o senhor Gustavo

Doubrava, que começou a lecionar em 1892 e exerceu essa tarefa por
mais sete anos, Na época, o bairro chamava-se ltapocuzinho.
Em 193 I, a escola recebeu um terreno de 10 mil metros quadrados da

família de Germano Sacht, oferecendo aos professores moradia e terra

para o cultivo de produtos agrícolas, Como o Itapocuzinho se desenvolvia
e o número de alunos aumentava, foi necessário substituir o prédio por
outra construção mais ampliada.

passou a chamar-se Escola Municipal Machado de Assis, em

homenagem ao grande escritor brasileiro, Os antigos prédios ficaram
apenas na lembrança dos muitos moradores que estudaram, da

, " , .

primeira a quarta-sene
Em junho de 1985, a sociedade escolar doou a terra para a rede

municipal do município e, em novembro do mesmo ano, foi criado o

pré-escolar Castelinho da Criança, No ano seguinte, a escola foi

transferida para terreno próprio e ampliada com duas salas de aula,
cozinha e secretária. Com a implantação do primeiro grau de quinta à
oitava série em 1993, passou a ser "Escola Básica Machado de Assis",
nome que mudou para "Escola Municipal de Ensino Fundamental
Machado de ASSIS", em 1994,
A atual estrutura da instituição possui 13 salas de aula, AT (Ambiente
Tecnológico), biblioteca, sala da direção, sala de funcionários, sala de

orientação, secretaria, sala de educação física, cozinha, refeitório,
depósito, almoxarifado, quatro banheiros, quadra coberta, parque
infantil e campo de futebol
Na visão da diretora Andreia, os pontos fortes da escola são o quadro

,

de funcionários qualificados e o espaço físico externo. "A equipe é.

partkipativa e unida, e a área externa permite a realização de diversas
,

atividades ao ar livre", salienta, A APP (Associação de Pais e

Professorés) também atua ativamente para melhorar a instituição,
Exemplo disso é a parceria da associação na '/'\gitassis", gincana que
acontece há cinco anos com o objetivo de arrecadar dinheiro para
suprir as principais necessidades da instituição,
Uma das tarefas da gincana é a arrecadação de material reciclável

pelos alunos, que é posteriormente vendido para uma empresa de

reciclagem: Os estudantes decidem no que a quantia deve ser

aplicada e os integrantes da APP arrecadam o valor que falta, No
ano passado, a escola adquiriu as caixas de som para as salas de aula

. . ... . . ,

graças à participação dos estudantes e da APP nessa atividade,

. ,

s
,

j,

,

Os professores da Escala Machado de Assis encontraram uma forma
dinâmica de crismar inglês. Uma vez por semana, alunos do nono ano

planejam atividades supervisionadas para que os pequenos pratiquemo
Idioma se divertindo, através de brincadeiras e jogos. De acordo caryl
Andreia Silveira Camillo, o projeto Interno acontece há cerca de dois
anos e é uma forma de integrare estimular o espírito de equipe.
Entre os projetos extra-classe, destaca-se o projeto "Superação
Jovem", em parceria com a Secretária Municipal de Educação, Ses

(Serviço Social da Indústria) e Instituto Ayrton Senna, Representantes
do Sesi definem com os professores as atividades a serem realizadas e

os alunos escolhem os temas, Neste ano, os assuntos a serem

trabalhados através do "Superação Jovem" são: Inclusão digital, dança,
aulas com alfabetização e grêmio estudantil.
As atividades extra-classe também incluem a prática do teatro e de

,

modalidades esportivas como o handebol, vôlei, atletismo, futebol e
-

xadrez, direcionadas para os estudantes a partir do segundo ano O
teatro é realizado em parceria com a Scar (Sociedade Cultura Artística)
de Jaraguá do Sul, enquanto as demais atividades contam com o apoo
do PEC (Programa Esporte e Cidadania), gerer.oado pela Fundação
MuniCipal de Esportes.

Alunos em momento de descontração durante aula de

educação fisica na quadro coberto do escola

,
História de
Machado de Assis

Filho do mulato FI"anCISco José de Assis, pintor de paredes e

descendente de escravos alfornados, e de Mana Leopoldina Machado.

uma portuguesa da Ilha de São Miguel, Joaquim Maria Machado de
Assis nasceu no Rio de janeiro. em 21 de junho de 1839.

Com saúde frági,l, epilético, gago, ficou órfão de mãe muno cedo e

também perdeu a irmã mais nova, Não freqüentou escola regular e
tornou-se vendedorde doces depois da morte do pai, em 1851.
Mesmo assim, empenhou-se em aprender e se tornou um dos

maiores intelectuais do país, ainda muito jovem. Iniciou a carreira
trabalhando como aprendiz de tipógrafo na Imprensa Oficial. cujo
diretor era o romancista Manuel Antonio de Almeida. Em 1855, aos 15

anos, estreou na literature, com a p'�blicação do poema "Ela" na revista

Marmota Fluminense. Continuou colaborando intensamente nos

jornais, como cronista, contista, poeta e critico literário.
Considerado uni dos melhores escritores brasileiros, Machado de
Assis não pertenceu a nenhuma escola literária (diz-se que seu estilo é

puramente machadiano) e escreveu obras memoráveis, como
,

"Memórias Póstumas de Braz Cubas", "Dom Casmurro" e "Quincas
Borba". Também foi autor de vários livros de contes, entre eles "Papés
Avulsos", no qual se encontra uma de suas obras-primas, o conto (ou
novela) OAlienista - que discute a loucura - e escreveu poesia,
Foi um ativo crítico literário, além de ser um dos criadores da crônicano

país e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Muito

doente, solitário e triste com a morte da esposa Carolina Xavier de

Novaes, Machado de Assis faleceu no RIO de Janeiro, no dia 29 de

setembro de 1908.

Corlsagrado
. escritor

brasileiro,
Machado de
Assis é autor de
obras

, .

memorave/s e

criou um estilo

próprio de
,

literatura,
conhecido como

machadiano

('.

,

c
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LIGA FUTSAL: CLÁSSICO CATARINENSE
•

JARAGUÁ DO SUL· se- PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

•

o

2

JULIMAR PIVATTO

..
� CBFS aguarda a
�. .

«esposta da TV

'para definir as
datas das semifinais

}ARAGUÃ 00 SUL - AMalwee
só sabe até agora quem será seu

adversário na semifinal. Mas ainda

não foi definida a data do jogo e

nem o local. A CBFS

(Confederação Brasileira de

Futsal), através de sua assessoria
/

de imprensa, informou que a data
deve ser definida pela TV ainda

hoje de manhã. Enquanto isso, o
diretor de futsal, Cacá Pavanello,
espera a definição para divulgar o
local da partida. Tudo dependerá
da data, que pode ser sábado,
.domingo ou segunda-feira,

, .

proxrmos.
Se for 110 fim de semana, as

duas opções mais prováveis sâo

Brusque ou Lages. Mas se o jogo
for na segunda-feira, pode existir

a possibilidade da partida ser em

Joinville, mesmo sendomando de

quadra da Malwee. "Vamos
.

conversar COl11 os dirigentes deles
(jec), já que a partida seria às

__ \C

No confronto entre as duas equipes na primeira fase, melhor para o Joinville que venceu por 4xO

•

19h15 e não daria tempo pro
torcedor jaraguaense sair do seu

emprego e ir até Brusque para

acompanhar a equipe", informou
Pavanello.

Para a primeira partida da

semifinal, a Malwee terá os

desfalques de Chico, Márcio e

Leco, todos suspensos. O camisa

9 Márcio ainda comemorava o

resultado de segunda-feira, nlas
, , .

pensou que a vitoria contra o

Umuararna fosse mais fácil.
"Abrimos três gols de vantagem e,

mais LIl11a vez, tomamos gols

Juventus promove peneirão
a partir de sábado na região

'jo

Os selecionados na peneira farão parte das equipes ji/venil e júnior

}ARAGUÃ DO SUL - A partir
do próximo sábado, o Grêmio

Esportivo Juventus vai realizar
várias peneiras nas cidades da

região, na busca de talentos para
as equipes juvenil e júnior
masculinas. Os atletas devem ter

a data da nascirnento entre 1988
e 1991 e integrarão as equipes que
participam de competições
promovidas pelas Fesporte, pela
Federação Catarinense de Futebol

,

e em outros campeonatos no pals.
A primeira cidade a receber a

peneira será Araquari, no

próximo sábado, às 81130 110

1

Estádio do Volta Redonda.
Poderão participar deste teste ,

também os moradores de
Balneário Barra do SLII. No outro
sábado, 25, será a vez de

Massaranduba, a partir das

131130, 110 Centro Esportivo
Municipal Alfredo Jacobowski.
Os interessados devem procurar
as'secretarias de esportes locais,
sem CLIStO.

Informações pelos telefones
- 3276-3150 (lair OLI Luís), em
Araquari I-l+? -1080 (Be to) e ern

Massaranduba pelo 3330-3750
,

(Leandro) .

•

PAVILHÃO DOS NEGÓCIOS
I

. ,

, .

Encontre produtos e serviços para cada tipo de negocio. ..

FOTOS ARQUIVO/CESAR JUNKES

ft' I AM
...AD O JOIO

.JAQAGUÁ

•

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO

•

I
I

bobos. Acho que a equipe relaxou
e a partida ficou mais difícil",
comentou.

DOOUTRO LADO - Hoje
defendendo o joinville; o ex

jogador daMalwee, [ames, acredita
que será uma grande partida, sem
favoritos, mesmo o time

jaraguaense estando desfalcado. '�
Malwee tern U1U plantel de

qualidade e quem entrar vai

querer mostrar serviço. Corno se

trata de uma semifinal, não existe
vantagem para ninguém",
declarou. O único encontro entre

as duas equipes nesta Liga foi no
dia 8 de maio, noGinásio do Sesi,
com os visitantes vencendo por
4xO.

[ames também falou sobre o

momento ruim que o [oinville
passou 11a competição, que
ocasionou a saída do técnico
Totonho e a entrada de Vander
Iacovino. "A vinda do Vander
trouxe uma organização' maior
para a equipe, além de uma

motivaçãomaior, natural quando
existe troca de treinador",
analisou.

Basquete

Dunga comanda coletivo e
,

confirma novo time titular
OSLO (NORUEGA) - O

técnico Dunga realizou ontem

,

marcação e criação de jogadas-
e a presençamarcante deDunga
e seu auxiliar-técnico [orginho,
que falavam bastante, pediam
aplicação e atenção, orientan
do bastante os jogadores.

Até o momento, a

índefinição segue sendo sobre

qLlem será o capitão do time

nesta partida. O técnico Dunga
ainda não deu pistas sobre o

escolhido. Lúcio é um dos

favoritos, junto com Edmilsoo,
Juan e Gilberto - este correndo

por fora.

I

As meninas da equipe Jangada/FME garantiram a vaga para a
semifinal do Campeonato Catarinense de Basquete Infanto
Juvenil. Elas venceram Joinville por 67x63 e agora se preparam
para o play-off, que acontecerá nos dias 22, 24 e 25 de agosto.'
Já os meninos da Unimed/FME despediram-se do Estadual
Juvenil vencendo o Bandeirante/Brusque por 77x31,. A

partida apenas cumpriu tabela, já que nenhuma das equipes .

tinha chance de ir à semifinal.

,. ".. .

seLl primeiro e untco treino no

comando da seleção brasileira
antes de sua estréia contra a

Noruega, no amistoso marcado

para .às 15h10 (de Brasília) de

110je. COIU a presença de cerca

de 7 mil torcedores no Ullevaal
Stadion, emOslo, ele confirmou

, .

a equipe que val começar

jogando. Sem surpresas.
O time é formado com base

11a experiência, tanto de seleção
corno de carreira. A equipe que

disputou ó coletivo foi: Gomes;
Cicinho, Juan, Lúcio e Gilberto;
Gilberto Silva, Edmílson, Elano
e Daniel Carvalho; Fred e

Robinho. Este treino durou
cerca de 30 minutos e terminou

1x1; com gols de Fred, para o

time titular, e Vágner Love, para
a equipe reserva. Não houveram
mudanças 110S times.

Para quem esteve obser
vando o treino, foi notória a

vontade dos jogadores, como
não se via 11á meses - bastante

disposição nas divididas,
o atacante Robinho, do RealMadri,
está confirmado no time titular

Escolares
Nesta quinta e sexta

feira, a Escola Santo
Estevão vai realizar a 1 a

Olimpíada Escolar, para
alunos/atletas entre 10 e

15 anos, A competição
começará às 7h40, na

parte da manhã, e às
13h, depois do almoço,
As modalidades serão
atletismo, tênis de mesa,
futsal e futebol de
campo, A Escola Santo
Estevão fica no Bairro
Garibaldi.

seis no judô. Os alunos/
atletas se classificaram
na etapa que aconteceu
de 26 a 28 de julho em

Jaraguá do Sul.

I

Moleque
Também já foram
definidas as escolas
que participarão fase
estadual (setor
litorâneo) do. Moleque

.

Bom de Bola, que será
de 3 a 10 de outubro,
em Pomerode. No
masculino, a EEB
Miguel Couto, de
Schroeder, ficou com a

vaga ao vencer o

Colégio Evangélico
Jaraguá na final. Entre
as meninas, a Emef
Anna Tôwe Nagel, de
Jaraguá do Sul, vai
representar a região. Na
final, a escola venceu a

EBM Pedro Aleixo, de
Massaranduba .

I
Jesc
Conhecidos os atletas
que representarão a

região na etapa Estadual
(setor litorâneo) dos Jesc
(Jogos Escolares de
Santa Catarina), que
'acontecerá de 10 a 7 de
setembro em Ibirama e

.

Presidente Getúlio, Serão
, 23 atletas no atletismo e

,

São Paulo adota a tática do
mistério total para a decisão

SÃO PAULO (SP) - O técnico

Muricy Ramalho resolveu
esconder tudo no São Paulo para a
partida decisiva da Copa
Libertadores da América contra o
Internacional, hoje, em Porto

Alegre. No último treinamento

antes da viagem para o Sul, na
manhã de ontem, no CCT da

•

Barra Funda, Muricy não divulgou
quem será o substituto do volante
Josué, expulso no primeiro jogo.

Além disso, a situação do
atacante Ricardo Oliveira, que
precisa ser liberado pelo Betis,
continua indefinida e detalhes da
viagem para o RioGrande do Sul,

como horário do vôo e local de
concentração, não foram
divulgados- isso para tentarevitar
qualquer provocação por parte
dos torcedores do Inter.

,

Brasileirão Série A

19h30 Ponte Preta x Fortaleza
19h30 Vasco x Ponte Preta
19h30 Santa Cruz x Grêmio
20h30 Goiás x Botafogo
22h Figueirense x Flamengo
22h Fluminense x Corinthians
Amanhã
20h30 Santos x Cruzeiro
20h30 Palmeiras x Juventus '

Libertadores
'

Hoje,

22h Internacional x São Paulo

I

I .

•
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fUTURO: PRE,DIO SERA TRANSFORMADO EM CENTRO HISTÓRICO
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KELLY ERDMANN

.... Início da obra depende
agora de captação de
recursos. Valor total
é de R$ 3 milhões

}ARAGUÁ DO SUL - O Insti
tuto de Patrimônio Histórico e

Arquitetônico Nacional
(IPHAN) aprovou o projeto de

revitalização da antiga estação
ferroviária de Jaraguá do Sul, em.
tramitação no órgão desde 2003.

Agora, o próximo passo é esperar
a portaria do MinC (Ministério
da Cultura), que deve liberar o
início da captação de recursos, via
Lei Rouanet, até meados de

, sefembro. ,

A informação foi divulgada
pela vereadora Natália Petry
durante coletiva com a imprensa
namanhã de ontem, 15. O futuro
Centro Histórico tem .custo

estimado, e autorizado pelo
IPHAN, de cerca de R$ 3.
milhões. Conforme a repre
sentante da Fundação Cultural,
apenas não se sabe ainda em qual
categoria a obra está inserida.
Caso tenha sido aprovada
totalmente pela Rouanet (lei de
incentivo federal), o município
- ..

nao precisara entrar com

contrapartida financeira.
Há chances da reforma

começar ainda em 2006. Segundo
Natália, o processo de captação
pode ser agilizado se contar com

o auxílio de uma empresa
,

,

Espaço de'Vivência de jogO$w brinquedose
brincadeiras tradicionais e oontemporãneas a partir
do resgate damemória lúdica da regjão doVale dOl

.

·ltapO'tÚ. ,Diversão e cultura para toda a familia.

O CORREIO DO POVO
'I

Depois de finalizada a

revitalização, a antiga estação
ferroviária e o armazém de cargas

serão, renomeados e passam a

integrar o Centro Histórico de

Jaraguá do Sul. Os dois prédios
devem abrigar a Biblioteca
Pública Rui Barbosa, o Arquivo
Histórico Eugênio Victor

Schmõckel, Museu do

, ,

, ,

,

,

I )
.'

Local, hoje depredado, irá abrigar a Biblioteca Pública Rui Barbosa, o Arquivo Histórico Eugênio Victor Schmbckel, o Museu do Expedicionário e demais setores da Fundação Cultural
,

jaraguaense de motores, que
demonstrou interesse em

repassar parte do orçamento
necessário. Dessa forma, os

recursos doados são abatidos do
,

valor de Imposto de Renda (IR)
devido à União, através de

,

renúncia fiscal, não gerando
custos adicionais à instituição
interessada na parceriá.

Expedicionário e os demais setores
da Fundação Cultural.

A construção faz parte do
cotidiano jaraguaense desde 1913,
quando foi inaugurada. Desde a

desocupação por parte da América
Latina Logística (ALL) o prédio
tombado .como patrimônio
histórico pelo Estado de Santa
Catarina vem sofrendo com atos

,

Vacinação contra poliornelite começa na próxima semana
JARAGUÁ DO SUL - A

•

segunda etapa da campanha
de vacinação contra a

poliomielite começa no

próximo dia 21 de agosto,
segunda-feira, e vai até 1 o de
setembro. A meta é imunizar,
pelo menos, 95% das 10.244
crianças jaraguaenses, na faixa
etária de zero a cinco anos.

Para chegar a este número,
a equipe da Vigilância
Epidemiológica do município
planeja instalar as costumeiras
barreiras dó "Zé Gotinha" em

. '

pontos estratégicos, como

postos de. combustível e

supermercados. Isto ocorre no
sábado, 26, intitulado de "Dia

,

O". Nos outros dez dias, as

crianças recebem a vacina nas

unidades de saúde" exceto t10S

bairros Amizade, Vila Lenzi,
Ana Paula, Rio da Luz e Pama
I (Czerniewicz), que não

possuem salas específicas. Além
disso, os matriculados ern

centros de' Educação Infantil
também ganham a gotinha
anti-poliornielí te, ern datas
ainda não definidas. Para quem
mora longe dos postos de

vacinação, a supervisors de

imunização, Ana' Cristina

Kneipp, explica que agentes
comunitários também vão-

,

marcar datas específicas para o

atendimento.
De acordo corn a diretora de

Saúde, Iuá Guenther, os pais
devem ficar atentos .ao prazo
final da campanha. Isto porque,
mesmo sem o registro de casos

no Brasil há 17 anos, a doença
continua a vitimar pessoas nos

,

países vizinhos. A primeira
etapa, realizada nos meses de

junho e ju1110, teve de ser

prorrogada por causa da pouca
adesão, mas, ao final, alcançou

1

•

J

'ARQUIVO/CP

j
,*

"

.......�_'!,•.•.,'.,_,: •.•.\,'.

Crianças que tomaram primeira dose devem tomar agora a segunda

·97% do total de crianças,
residentes ern [araguá do Sul.
Vale lembrar que essas mesmas

também precisam tomar a

•

•

segunda gotinha contra a

poliomielite. Do contrário, a

imunização não. ficará

completa. (Kelly Erdmann)

••

de depredação, Recentemente a

Defesa Civil
i

do município
interditou as entradas com

,

tapumes de madeira para tentar

evitar o acesso de moradores de
rua e vândalos.

-

DESOCUPAÇAO
De acordo com o procurador

domunicípio, Jurandyr Bertoldi,

os proprietários de estabele
cimentos comerciais instalado
no armazém de cargas estão

avisados de que, em breve,
precisam deixar o local, "Ieda
as lojas já foram notificadas',
garante, Como o prazo contratual
de locação já expirou, a

desocupação não deve causar

problemas,
"

Guaramirim realiza 1 a Starrrrnscr
Gu� - No próximo

dia 26, sábado, aRua 28 de Agosto
será transformada no palco da 1 ª

Stammtisch de Guaramirim. Parte

integrante das festividades de 57
anos do município, a

confraternização inicia às 10

horas, com a presença de grupos'
de várias cidades da região, como
Jaraguá do Sul, Pornerode,
'Massaran-duba e Schroeder,

Conforme o coordenador de
Cultura, Francisco Belmiro Laffin
Junior, 56 equipe dernonstraram
��

.

.

interesse em participar, mas, por
enquanto, somente cerca de 30
devol-veram a ficha de inscrição
pre-enchida, A estimativa é que

pelo menos 45 barracas façam
parte dessa edição da Stammtisch.

Metade do que for arrecadado
será repassado à Ação Social de
Guaramirim, e os outros 500/0,
divididos entre outras instituições
assisten-ciais do município, A
Stammtisch começa às 10 horas e

segue até às 18110ras, As barracas

serão distribuídas ao longo da Rua
28 de Agosto, no trecho entre a

Escola Lauro Zimmermann e o

Posto 28. Caso chova nesse dia,a
comissão organizadora vai
transferir o evento para o sábado
seguinte, 2 de setembro.

,

MAIS COMEMORAÇÕES:
.A.. programação dos 57 anos d�

município continua até o final d�
mês, No mesmo dia da
Stammtisch, ocorre também o

Rally da Regu-laridade
promovido pelo Jeep Rider di

Jaraguá do Sul, A chegada err,

Guaramirim é prevista para às 11
. horas, na Rua João Bustchardt

,

Centro, A noite tem baile n�

Parque de Eventos PerfeitoMat1(i
de Aguiar, a partir das 21 horas,

No domingo, 29, é a vez dli

esportistas competirem nos Jogd
Sub, que acontecem nos ginás!'
de esportes Osvaldo Klei
(Guamiranga) e Rodolfo Jah
(Centro), (Kelly Erdmann)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� GL080 - 18il

Sinhá Moça
Sinhá Moça pede que o pai não acuse

Rodolfo, O Barão diz que pediu ao delegado
que Rodolfo não seja punido, Coutinho
ofende Adelaide, O delegado diz a Fontes
que veio buscar Rodolto. Manoel aceita
esconder Rodolfo, Dimas pede a Frei José

que o leve até o Barão para que ele diga que
é seu filho, Sinhá Moça pergunta a Bastião e

Fulgêncio se eles viram quem atingiu seu

pai. Ricardo e Inez reagem quando Dr,
Amorim conta que o Barão não permitirá
que Rodolfo se aproxime do filho, Juliana
mostra a sua desconnança sobre Dimas e

diz que ele vai ter que provar que é filho do
Barão, O Barão insiste com Cândida que

• Rodolfo é culpado, mas que ele vai retirar a

aeusaçan

• (lL()B() - 1 �)H

Cobras e Lagartos
Bel pergunta se Sushi pegou a Jóia, mas ele
lura que não fez nada, Ramires, Shirley, Téo
e ,Sandrinha servem o chá para os

convidados na casa de Ellen, Sushi diz que
foi Estevão que colocou a jóia em sua

mochila e que não quer mais ficar com Bel.
Celina diz a Bel que não é um bom momento

para vender as ações, Bel diz a Estevão que
não vai assinar a venda naquele dia, Estevão
simula passar mal. Bel chama o médico,
Sushi ouve Estevão conversando com

Naldo, o falso médico, que pede mais
dinheiro para manter a farsa, Sushi e Duda

conseguem o endereço do falso médico,
Duda exige que Naldo conte o acordo entre
ele e Estevão,

> GLOBO· 2,lH

Páginas da Vida
Diana conta para Olivia que a filha de Nanda
morreu, Márcia e Miroel tomam um café
juntos, Giselle vê o pai e sai correndo do
carro para encontrá-lo, Anna fica sem ação
ao ver Giselle beijando Márcia, Miroel
acalma Anna, que chora enciumada. Olivia
reclama com Silvio por ter ocultado a morte
do bebê, Sandra se irrita quando Olivia
brinca que Jorge devia namorar Isabel. Tide
interfere quando Carmem e Marina trocam
ofensas, Isabel comenta com Selma o

encontro com Renato e como ele mexe com
ela, Silvio confessa para Olívia que está
indeciso quanto a largar a Aeronáutica,
Olivia vlsltaMarta e.leva um presente para, ,

lrsncisco. Marta faz perguntas sobre, Léà:
Olivia pede uma cópia da foto de Nanda com
os bebês, Renato aparece no estúdio de
Isabel. Giselle avisa Miroel que Anna está
aborrecida e até falou em separação com

uma amiga, Renato pressiona Isabel para
que ela confirme que está acontecendo algo
entre eles, Helena fala com Lidia ao telefone
sdbre os cuidados com a bebê, Quando se

vira, dá de cara com Marta,

,

� 5B1' - 18h30

Rebelde
Miguel fica chat�ado com Mia por ela ter
cancelado o encontro e a acusa de ter

tempo para tudo" menos para ele. Sabrina
aproveita que Miguel está sozinho e o

convida para sair, Santos diz a Lupita que a

ama mas decidiu deixá-lo livre para que
possa reatar seu relacionamento com Nico,
Max chega ao colégio e encontra Celina
chorando. Ele tenta se explicar que não a

deixou esperando de propósito e conta que
Mia disse que ela chegaria mais tarde. Lola
diz a Santos que já sabe que ele é seu amigo
secreto e confessa que estava precisando
de amigos,

� RECORD - 191115

Bicho do Mato
Cecilia diz para Emilio que Juba e Tini-á sao

amigos, Emilio fala que eles começaram o

namoro antes de Juba chegar ao Rio de
Janeiro. Cecilia fica nervosa, Emilio diz que

, está falando a verdade. Piauí entra na sala
de Ramalho, Ramalho pergunta para Piaui
como vai a mãe dele, Piauí responde que ela
está em um lugar tão seguro quanto o

dossiê que tem contra Ramalho e Brandão.
Piauí diz que quer mais dinheiro, Ramalho
aceita a chantagem e entrega um bolo de
notas.

� RF(()R[) - 201)

Cidadão Brasileiro
Antonio volta para a casa de Carolina e

decide ficar um pouco mais com seu filho.
Maura pergunta se Antonio ficou com

ciúmes de Carolina. Ele fala que não, mas,
que ele não gosta de Atllio. Edouard diz para
Antonio que quer conversar com ele muito
sério. Ele pede para Antonio ir
Imediatamente na Obradec. Antonio fica
com Toninha, Carolina chega e se emociona
ao ver seus dais amores Juntos. Edouard diz
a Antonio que ele não quermais que Antonio
dê nenhum passo em Goiás sem a

autorização dele,

,
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��ADAPTAÇAO
Depois do sucesso de E
Se Eu Fosse Você, uma
das maiores bilheterias
do cinema nacional em
2005, Glória Pires e

Daniel Filho voltam a

trabalhar juntos no

cinema. A atriz será

dirigida por'ele em O
Primo Basílio, texto de

Eça de Queiroz que virou
minissérie para a TV.
Glória será a empregada
doméstica Juliana,
personagem que na tevê
foi interpretado por
Marília Pêra.

�

��COMEMORAÇAO
Jô Soares completa 18 anos de
carreira como apresentador de talk
show e checa a marca de 10 mil
entrevistas no Programa do Jô,
exibido pela Rede Globo. Multi
funcional, Jô Soares já
escreveu diversos livros, como
o Xangô de Baker Street e
Quem Matou Getúlio Vargas,
registrando seu nome também
como diretor de peças de
teatro, entre elas Ricardo III,
participações no cinema
e ainda faz um trabalho

que muitos
desconhecem, como
artista plástico,

,

��SAINDO
De acordo com a coluna de
Patrícia Kogut no jornal O
Globo, Antônio Calloni
pediu para sair de Páginas
da Vida: "O motivo é que
estou emocionalmente

esgotado, emendando um

trabalho no outro, não me
•

sinto capaz de contribuir
100% com a novela. Estou
chateado, a produção é
linda". Gustavo,
personagem do ator, vai

,

morrer na passagem de

tempo que acontecerá nos
,

próximos capítulos da
trama de Manoel Carlos,

��DE NOVO
O SBT anuncia mais

mudanças em sua grade de

programação. Uma das
novidades é que o

humoristíco A Praça é Nossa
passa a ser exibido na quinta
feira à noite, e não mais aos

sábados. O Programa do
'

Ratinho deixa a .grade. A
produção do SBT se reúne

•

para criar um novo programa,
previsto para setembro.
Quem também sai por tempo
indeterminado da progra
mação da emissora é o es

portivo Jogo Duro, apresen
tado por Jorge Kajuru.

I

•

;
,

,

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,--------------

DIVULGAÇÃO

Aniversariantes do dia

Carmen Dierschnabel
Pastor Anildo Wilbert
Adelia Andreatta
Alcir Roque Ribeiro
Dorcília Keunecke
Dietmar Klemms
Carlos Schmitz
Ademir Roque Popiolek
Elfrida B. Hoffmann

Helga Hanemann
Vilmar R. Stinghen
Rafael C. Cerpa
Douglas Wagner
Jeferson R. Schulz
Andréia Suelli Woladasczyk
Anrieta Fernandes Pulceno

Elisangela Santen
,

Marcondes de Alencar
,

I

Polzin
I

Bianca Buzzarello
Reinaldo José Weng
Regina Ap. Weng de Luca
Nívia Zanghelini

,

35Q Festa da Gruta
Dia 20 ele agosto (Domingo), acontece a 35º Festa
da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, 110 salão da
comunídade na Barra do Rio Molha. O evento inicia
às 9h COll1 uma missa, depois UlU teatro sobre a

história de Nossa Senhora de Lourdes, ao rneio-día
um almoço, e à tarde bingo. Nos dias que antecedem
a festa também acontecerão celebrações: hoje às 16h
acontece a Missa da Saúde, amanha às ISh uma

caminhada de oração corn o Padre Pedro e na sexta

às 2011 a Missa da Família,

Exposição
Acontece até o dia 1'9 de agosto na Biblioteca Pública
Municipal Rui Barbosa a exposição "Pintura em tela", da
artista Marlene Maria Scoz de Mondiní. O horário de
visitação é de segunda à sexta das 7h às 1911 e sábado das
7h às 13h.

Exclusivo
Essa sexta, dia 18 de agosto, tem um toque de
exclusividade lia Combat, E a primeira edição da ComBat
Special Fridays, às 23h no bar externo da boate. Os Djs
Phill, Chris Kessler e Cassiano Cruz estarão presentes
animando o público de 600 pessoas.

MATRICULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

I'( .

.

M'

t
'

escw oe ARTI!8 DeCORATIVAI

ICurso,d. Dftoro�60'
Des.rihos delnterlores

Profission.alizante

www.criart.com.br "

Informações e In5(riçães: !O@?Q PONTO PISO ACABAMENTOS!
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Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira. 140· csntrc- tel. 3370·6363 f fax. 3376·4040

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

il Ir

II HOROSCOPO
I,

Aries 20/3 a 20/4
Caminhos se abrindo, seus planos a todo vapor.
O melhor sempre acontece quando se está
firme (sem perder a flexibilidade, claro) e

conectado com seu propósito. Use sua energia
dina,mizadora a seu favor. Acreditando e

apostando na sua competência, o jogo está
ganho, O time e a torcida agradecem. As
conquistas e as glórias são merecidas.

,

Libra 23/9 a 22/10
De tédio e mesmice o mundo está cheio, com
vôos lotados? Felicite-se, libriano, para você

sempre há uma via alternativa. Alegria, animação
e papos, desde os existenciais às mais saudáveis
abobrinhas, são a tônica este dia. Excursões e

incursões por novos ambientes prometem ser pra
lá de estimulantes. Não deixe o seu eleito fora
dessa,

Capricórnio 22/2, a 21/1
Mesmo que certos processos sejam demo
rados, siga em frente, caprica. Você precisa de

tranqüilidade para digerir os acontecimentos e

fazer as coisas com a qualidade que você gosta
e se exige. O clima doméstico anda tenso?
Pode ser que as pessoas estejam radicalizando
demais. Alguém tem que ceder. Não

.

necessariamente você, mas ...

Câncer 21/6 a 21/7
Passar a manhã inteira deitado na sua caminha
fofa? Mesmo cheio de preguiça você acaba

arranjando o que fazer sem sair do lugar, né? O
projeto daquele filme que está guardado
embaixo do travesseiro, por exemplo. Arriba,
canceriano! Certos sonhos só se realizam

quando estamos acordados. Mais tarde você
volta, bem acompanhado ...

Touro 21/4 a 20/5
Se você amanheceu em preto & branco, entre
no site do cosmos e faça o download da
tendência do momento, que tem todas as cores

pra mudar esse astral. Se divertir com você
mesmo não prejudica o bolso. Mais vale um

gosto do que dois vinténs. Todo dia você sua a

camisa por uma causa, por uma empresa ou

por alguém ... E o seu prazer?

Aquário 21/1 a 18/2
Astral legal para projetos, eventos e produções
culturais. Nesse contexto, aquarianos têm
muito a dizer e a mostrar. Com sua mente

inspirada e imaginativa, sempre acrescentam
colorido por onde passam. Sua percepção
extra-sensorial hoje opera em dimensões ainda
mais transcendentais. Compartilhe suas

iluminações, pegue sua paleta e seus pincéis ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Com a sensação de que alguns penetras estão

querendo roubar sua cena? Desencane, não são
nuvens passageiras que vão ocultar seu talento,
Leve tudo na esportiva, Avalie qual é o melhor
momento para atacar e contra-atacar. Por

enquanto, nada como a política de boa

vizinhança. Afinal você não quer que aquele
megaprojeto vá por água abaixo, não?

Leão 22/7 a 22/8
Ao seu redor rola o maior embalo, todo mundo
animado. E o que é melhor: de bom humor.

,
Então não tem porquê gastar seus neurõnios
tentando resolver assuntos que acabam se

ajeitando sozinhos. O mesmo vale para
pessoas. Facilite as coisas para si mesmo.

_'

Deixe-se levar por este astral alegrinho e, se

possível, tire o dia para namorar e tralalar.

:11
I
I
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,
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Peixes 19/2 a 19/3
Era uma vez um peixinho que, cansado de tanto
fazer onda, resolveu mudar o rumo da história,
Pegou uma praia diferente e .. " O final do
episódio, com felicidade a metro como nos

contos de fadas, é você quem dá, Seu interior
pode ser interessantlsslmo, uma mina recheada
de riquezas, mas está na hora de trazer seus
tesouros à luz,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Animadinho, com uma doce sensação de bem-

,

estar? E a Lua transitando pelo seu signo,
pulverizando você com o ar da graça, onde tudo
é novo, brllhan'te e especial. Já que as emoções
estão brotando e você está gostando, que tal
partir para a próxima etapa? Convidar pra sair
aquele alguém que anda mexendo com sua

Imaginação, tirando sua concentraçãu..

Sagitário 22/11 a 21/12T
Não precisa subir escadarias de joelhos pra
pagar promessas. Ok, pode ser hora de acertar
as contas com os santos, mas quem sabe você
começa pelas prioridades? Tantas vezes os

desejos foram deixados para o terceiro plano,
não tem mais como adiar o que foi sacra
mentado com você mesmo. Antes um pouco de
atraso do que mais um "arnanhà, quem sabe",

Virgem'23/8 a 22/9
Ah, suas técnicas não têm apresentado
resultado eficiente". Ao invés de pirar na
batatinha, aposte na sua criatividade, Esse é o

tempero que enriquece qualquer cardápio.
Ninguém está pedindo pra você sair da linha,
apenas corra alguns riscos. Com tanto know
how, suas possibilidades de acerto são
Infinitamente maiores que as margens de erro.

•

" '

,
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DIA DO SORVETE
Distribuição gratuita de sorvete para as

crianças durante o dia 19 de agosto,

. , ,-,

,.", " .. ". "'"
..

,." , .... ..,. ,.

NÚMEROS: META ERA ATRAIR 7 MILHÕES DE ESTRANGEIROS
,

,

,

Colombo critica
"covardia" na

atitude de Godinho

t

Coberto pela imunidade parlamentar, o deputado estadual Sérgio
Godinho (PSB) repetiu ontem, em entrevista na Assembléia, a
acusação de que o ex-prefeito e candidato a senador R.aimundo
Colombo teria sido comprado pela aliança Todos por Toda SC por
R$ 5 milhões, Retificou partes do discurso feito na tribuna, dia 10,
dizendo que o lance não teria sido do "governo", mas da "aliança
eleitoral" e desculpando-se com o PFL, Sem provas, evocou
Roberto Jefferson. Colombo classificou como "absurda" a

,

situação: "E covardia, Ele faz uma acusação sem nenhum
fundamento, diz que não tem provas e eu fico assim exposto,
Espero a reparação deste grave dano na Justiça". O advogado do
PFL Nelson Serpa, já ingressou com interpelação no TJ, mas receia
precedentes nos quais a 'impunidade' parlamentar prevaleceu, Na
verdade, as opções de, revide parecem ser maiores no campo
político, justamente por isso Godinho desculpou-se com o PFL. A

sigla pode levar a briga para a Comissão de Etica. Aliás, foi onde
Jefferson tropeçou na língua.

,

•

s
•
•
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� Ministério calcula que houve uma redução de 400
mil assentos .em vôos internacionais no primeiro
semestre deste ano

'

ADVB/SC divulga vencedores do Top Exportação

. ,
,

,

,
,
,

,
•

Protegido pela
imunidade parlamentar,
deputado não apresenta

provas da acusação

,

ISABEL SOBRAUAE;

)
I
,

1
,
,
,

,
,

CARLOS PEREIRA

BRASÍLIA - A crise da

Varig fez o governo reduzir
sua previsão de entrada de
turistas internacionais no

,

País este ano. De acordo com

o ministro Walfrido dos
Mares Guia, a me ta de atrair

pelo menos 7 milhões de

estrangeiros em 2006 não

deverá ser alcançada. Com os

cancelamentos de quase
todos os vôos da Varig para o

exterior, o ministério calcula

que houve uma redução de
400 mil assentos em vôos

inter-nacionais no primeiro
semestre deste ano, já que as

•

Inverso [1 J. A escolha do
novo prefeito de Rio Negrinho
divide PMDB e PFL. Aliados
na disputa ao governo, mas
rivais históricos no município,
cada partido deverá ter seu
candidato. O PTB lançará, de
novo, o médico Luiz

Gonçalves Júnior,
provavelmente com Luiz
Aberto Treml (PP) a vice.

,

,

,
•

,

,

,
•
•
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I
,
"

,

,
,

Inverso [2]. Pesquisa,
também interna, do PP

contrapõe aquela do PMDB
de Abel Schroeder (PMOS),
Nesta, os números não só
tiram a vantagem do atual

prefeito de Rio Negrinho
como mostram-no empatado
corn Luiz Gonçalves. Tira
teima em breve nas urnas.

,

•

I

Na fita [1]. "Assisti para ver quem é que mente mais e para
escolher o menos ruim", esta foi a matemática aplicada pela
auxiliar de serviços gerais Zilá do Nascimento Rodrigues para
acompanhar ontem a propaganda eleitoral na tv. As poucas lojas
da Capital que sintonizaram os canais abertos ficaram sem

audiência específica. • •

conseguiram supr rr

demanda.
"A meta anual /

esta

co ncor r e n te s
-

. nao

toda a

,
,

Pito. Deputado Odacir Zonta .

(pp)·vai convocar ministro da

Agricultura, secretário de
defesa sanitária e embaixador
russo à Comissão de .

Agricultura da Cãmara. Setor
cooperativista está revoltado
com manutenção do bloqueio
à compra de carne suína de
SC. Zonta disse que a

decisão "não é técnica nem

política, mas apenas injusta e

inexplicável" .

-

Na fita [2]. Geraldo Alckmin conseguiu estabelecer uma ponte
com o Nordeste, onde Lula tem grande vantagem, ao mostrar
"todos os brasileiros" que moram em SP. E jurou manter o Bolsa
Família.

Na fita [3]. Todos os programas sáo feitos com linguagem de
sinais ou legenda. Mas Q de Eymael é uma agressão ao olho:

,

empobrece com dois ésses e obsessão com cê é de doer.

ITA}AÍ - (CNR/ADI) - A

Associação dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil
- ADVB/SC divulgou, ontem
em Itajaí, a lista das empresas
vencedoras do Top'
Exportação 2006. O prêmio
tem como objetivo destacar

pequenas, médias e grandes
empresas catarinenses que
vêm se sobressaindo, de
maneira criativa e eficaz, na
busca por novos mercados

para seus produtos e serviços.
"Com criatividade e

eficiência, os obstáculos

podem ser contornados",
explica Q presidente da'

ADVB/SC, Natanael Santos
de Souza, que completa:
"Essas empresas são exemplos
de que sempre há uma

alternativa" .

N a avaliação dos cases

foram analisados como

critérios: inovação e

criatividade, estratégia
empresarial, desenvol-
vimento de produto,
dncr emen to percentual e

vol ume de exportaçãfl' e

qualidade dos serviços e

satisfação dos clientes. O
anúncio dos premiados foi

;
.

Legalidade. Assessoria do deputado Onofre Agostini informa
que proprietária da área onde foi colocada placa no balneário da
Daniela tem escritura de posse há 10 anos e até hoje não recebeu
qualquer advertência sobre utilização do imóvel. Configurado
como bem particular, e não área verde, não haveria ousadia na

propaganda, De todo jeito, equipe de campanha ficou de dar uma
conferida no local.

Agrária [1 l. Incra deu

primeiro passo à

desapropriação da Fazenda
Campo Grande, em Rio

Negrinho. São 1,5 mil
hectares suficientes para até
90 famílias. No município, há
122 famílias assentadas em
1,8 mil hectares.

EU VOTO
"Em quem defende o associativismo e, em especial, o
cooperativismo como instrumento de valorização das classes
produtoras e de superação das carências dos menos

favorecidos, sem paternalismos, mas orientado por princípios de
economia social. Em quem respeita o contribuinte e o dinheiro

público administrando com eficiência e honestidade."

NEIVOR CANTON, presidente da Organização das Cooperativas
de se (OCESC)

,

,
, .
I "

, ' Agrária [2]. Federação da

Agricultura avisa que a corda
pode arrebentar em Campo
Erê. Aumenta tensão com

MST.

E aí...
Estudos do Inesc confirmam antiga suspeita do antropólogo Ricardo Verdum: os indígenas em todo O

pais estão cada vez mais confinados em seus territórios. Falta espaço para plantar e caçar e sobram
conflitos com a vizinhança. O orçamento do governo federal para o setor cresceu quase cinco vezes

nos últimos cinco anos, mas os gastos especlflcos com a regularização fundiária e a proteção das
terras caíram de R$ 67 milhões para R$ 42,mllhões, Em SC, acrescente-se à pressão fundiária a

disputa de áreas com colonos.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO, LUCIANO
WEBER/SÃO BENTO DO SUL E SONIA GIARETTA/CHAPECÓ.
�-�---

Associados: A Gazeta- Blguaçu em Foco- Correio do
Povo • Correia Lageano - Correio do Sul - Destaque
Catarlnense- Diário da Cldade - Diário da Manhll- Diário
do Iguaçu· Diário O Tempo· Folha da Cidade· Jornal da
f\�anhã· Jornal O Iguassu - Municipio Dla-a-dla - Nolísul.·
O AtllInlico • O Perfil Diário· O Vale· Sul Brasil- Tribuna
do Dia : Tribuna Clltarlnense . Voz Regional

•

se
Assoclaçâo dos Diários do Interior

, - - -

I
"

•

•
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Acordos - O
. . (

rmrustrc

prejudicada", resumiu o

ministro do Turismo, após
participar da solenidade de

posse da nova presidente do
Instituto Brasileiro de
Turismo (Embratur}, Jeanine
Pires', Segundo a Embratur,
entre janeiro e junho deste
ano foram 3,417 milhões de

desembarques internacionais
no Brasil Um aumento de

1,60% em relação aos 3,363
milhões registrados no

mesmo período do ano

passado.
N a avaliação de Mares

Guia, sem a crise da Varig esse

crescimento poderia ter sido
de 10%. Em 2005 foram 5,5
milhões de desembarques no

País.

informou que nos próximo
dias fará reunião com a

diretoria da Agência
Nacional de Aviação Civil

(Anac) para tratar da

renegociação dos acordos
bilaterais com outros países,
/

E nesses acordos que se

definem as reciprocidades de
oferta de vôos internacionais

e quais as companhias que
farão os destinos entre os

países.
Enquanto se mantém

inalterada a situação das rotas

e dos espaços nos aeroportos
(slots), os indicadores da ,

Varig vão despencando. Em

julho, segundo a Anac, a Varig
teve apenas 15% de

regularidade e 12% de
eficiência operacional no

cenário internacional. Em

janeiro, esse índices eram de
900/0 e 7 80/0, respectivarnenté

feito pelo presidente da
ADVB/SC e pela vice

presidente executiva, Suzana
J apur, em almoço realizado
no r e staur ant e Mercado
Velho, localizado no Mercado
Público de Itajaí. A
solenidade de entrega da

premiação acontecerá no dia
31 de agosto, no centro de

convenções do Itajaí
Shopping, também em

Itajaí.(*colaboração de
Neuton Vedaria)

•

EMPRESAS PREMIADAS:
Categoria: Operador Logístico
COOPERCARGA - Concórdia
TECONVI S/A -Itajaí

Categoria: Perfil Exportador
Fábio Perini S.A.- Joinville
FORVM - Joinville
Eliane S/A Revestimentos Cerãmicos
- Cocal do Sul
Bunge Alimentos - Gaspar
SCHULZ S.A.- Joinville

Categoria: Despachante Aduaneiro
Gomes & Beltrão -Itajaí
HEUSI Comissária -Itajaí
Ômega Brasil-Itajaí

COMUNICADO
,

A CENTRO !MOVEIS LTDA., CNPJ n° 04.636.570/0001-23, estabelecida a Rua

Expedicionário Gumercindo da Silva, 119, centro, Jaraguá do Sul, comunica que vem a

requerer a FUJAMA (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente), licenciamento ambientsl
(LAP' LA!, LAO, AuC), para atividade de supressão de vegetação e parcelamento de solo
e para implantação de loteamento, com a localização a Rua 005 - Prefeito José Bauer
Bairro Três Rios do Sul, 110 rnunicípio de jaraguá do Sul- se.
D processo de impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir desta publicação
e o licenciamento será concedido se atendida a legislação ambiental,

ARLINDO ALVES DE LIMA Rua Padre Alberto
Romualdo Jakobs, sin, Vila Lenzi, Jaraguá do SuI, SC, CNPJ
01.669.823/0001-77, I.E. 253.433.037, informa o extravio
dos blocos de NP's série 1 mod. 1 nOOOl à 125, série Dl
mod. 2 n° 001 à 500, série IS nOOOl à 249, todos usados,
notas fiscais de entrada, livros fiscais de entrada, saída,

apuração de ICMS, inventário, diário, razão, ISS, dos anos

de 1997 à 2005.

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

os visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto.
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JARAGUÁ DO SUL· se· PARQUEMUNICIPALDE £VENTOS,

, FOI DADA LARGADA: SEM ATAQUES E COM PROPOSTAS

•

CAROLINA RUHMAN/AE

,
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�Lula e Alckmin usaram o 10 programa para) ,

contar histórias de vida e trajetória
SÃO PAULO - O horário

eleitoral gratuito na televisão

começou, ontem num tom
. , '

ameno, sem acusaçoes ou cnncas

mais contundentes por parte dos
,

candidatos. Durante 20 minutos

foram exibidos os filmes

publicitários de Heloísa Helena

(PSOL), José Maria Eymael
(PSDC), Geraldo Alckmin

(PSDB), Rui Costa Pimenta

(PCO), Cristovam Buarque
(PDT), Luciano Bivar (PSL) e

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de
acordo com a ordem sorteada pelo
,

.Iiibunal Superior Eleitoral.
Tanto Lula quanto Alckmin,�>:, "

'

I

QS dois candidatos melhor

.posicionados nas pesquisas
,

eleitorais, dedicaram seus

.programas para apresentar suas

.biografias e apontar os 'pontos
principais de seus projetos de

governo, ressaltando o

, crescimento e desenvolvimento
como suas principais tarefas.

-

ALCKMIN
O candidato tucano, com o

slogan "Geraldo presidente",
apresentou-se como "adminis
trador competente" que tem

"visão de futuro". Alckmin
ressaltou seu papel de governador
do Estado, e prometeu fazer pelo
País o que "já fez pelos brasileiros
de São Paulo", indicando sua

estratégia de tentar nacionalizar
os resultados de sua adminis-'

tração no Estado. Alckmin
defendeu um projeto nacional de
desenvolvimento, que abrange
obras de infra-estrutura e geração
de empregos. Ele ainda citou os

escândalos de corrupção, e afirmou
que, se eleito irá "continuar e

melhorar as coisas que já estão

andando, comoo Bolsa Família,
que tem que ser mantido,
ampliado e melhorado". \

LULA

Já o programa de Lulamostrou

, "

•

•
,

que ele deverá manter o tom

emotivo já verificado na campanha
anterior. Os três apresentadores -

um índio, umamulher negra e um

homem branco - ressaltaram as

realizações da administração do

petista, como obras de infra

estrutura, projetos sociais e o

desempenho na área econômica,
além da diminuição da

desigualdade social e ascensão

social. O programa resumiu a

história de Lula, fazendo um

paralelo entre sua origem humilde
e seus feitos na Presidência. Lula
foi apresentado como "além de

presidente do povo, presidente do
futuro, porque já fez e pode fazer
muito mais". O candidato
ressaltou que "em ter1110S

quantitativos, alguns países
cresceram mais do que, a gente,
porém nenhum cresceu com esta

qualidade. Agora, poderemos
ampliar as reformas, e crescer com
mais intensidade, sem risco de

inflação". Para Lula, seu governo

provou que é possível crescer e ao

mesmo tempo distribuir renda.
O presidente defendeu ainda a

promoção de uma reforma

,
,

Greve do metrô atinge cerca de 2,8 milhões em São Paulo
São Paulo - Todas as

estações do metrô de São Paulo
amanheceram fechadas ontem

devido à greve dos funcionários
da empresa iniciada à Oh.
Estimativas do próprio Metrô

apontam que o movimento

afetou cerca de 2,8 milhões de

pessoas. Segundo a CET, às 9h,
o congestionamento registrado
na cidade -188 km- foi o maior
desde o começo do ano, pela

• manhã.
, Havia 138 km de lentidão
,

na cidade às 11h enquanto a

• média para o horário era de 46
, km, ainda de acordo com a CET
, (Companhia de Engenharia de

Tráfego). O problema é

considerado reflexo da falta de
metrô. Seln o transporte,
aumenta o número de carros e

, ônibus nas ruas.Na tentativa de
minimizar o problema, a

Secretaria Municipal de

Trallsportes suspendeu o

rodízio de veículos e alterou
itinerários de ôniblls. Já a

CPTM estendeu a duração dos
esquelnas de horários de pico.
De acordo cOin o Metrô e· o

TRT-SP (Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo), a

paralisação completa dos
''; . .

metroviarios contrana uma

determinação do tribunal.
Na segunda-feira (14), o

órgão reforçou a liminar que

obriga os metroviários a

manterem a circulação de 100%
da frota em horários de pico e

de 800/0 nos demais horários,
mesmo em caso de greve.

\

Ontem, nenhum metrô

circulou, a partir da Oh. Se 6

TRT-SP entender que a

deterluinação toi descumprida,
o sindicato dos metroviários

deverá pagar uma multa de R$
100 luil.

O diretor de COluunicação
do sindicato, Manuel Xavier
Leluos Filho, nega a

responsabilidade e afirma que
o órgão cumpriu sua fUllÇão, que
era alertar a categoria. Os
motoristas enfrelltavam luais

problen1as 11a Radial Leste,
onde havia Inais de 15 km de
lentidão no sentido centro.O

, ,

lualor congestionamento
registrado 11este allO na cidade

foi de 195 km, no dia 15 de maio,
às 18h.

•

PARALISAÇAO
OS metroviários decidiram

parar em protesto contra a

entrega da linha 4-amarela,
ainda em construção, para a

iniciativa privada. A linha 4 vai

ligar, na primeira etapa, a região
da Luz (centro de São Paulo) à

da Vila Sônia (zona oeste de São

Paulo). A intenção do Estado é

repassar seu controle por 30 anos

para a iniciativa privada. Ela está

em obras, com previsão de
conclusão até o início de 2009.
O plano estadual é que a empresa
vellcedora da concorrência

forneça os trens e outros

cOluplementos para a operação do
sistelua. A companllia telu que
assinar os COlltratos de concessão

antes do fim do ano para a entrega
da linha não atrasar, já qlle 11á UIU

prazo de dois ailOS para a

encomenda dos trens. O Silldicato
dos luetroviários diz qlle a

concessão é prejudicial à

sociedade e qlle há irregularidades
elU 11ludanças no edital.

política. ''A crise ética que se

abateu sobre o País é a crise de
todo o sistema político, e não

apenas de alguns partidos ou de
determinadas pessoas. Os que

mãe. Ela repetiu o discurso
utilizado no programa eleitoral no
rádio, e atacou o "político corrupto,
que engana os pobres e governa

para os banqueiros. Que finge que
não vê roubalheira, mensalão e

sanguessugas, mas cinicamente

vive em conluio com eles".

,

cometeram erros precisam ser

punidos, mas só uma reforma

política poderá evitar que certos

problemas se repitam', ressaltou,
em referência às denúncias de

corrupção que se ocorreram

durante seu governo.

BUARQUE
CristovamBuarque reiterou seu

projeto de "revolução pela
educação". O programa rendeu

homenagem ao ex-governador do
Rio de janeiro, Leonel Brizola, e

ainda apresentou seu trabalho
como governador do Distrito
Federal.

,

HELOISA
No programa de Heloísa

Helena, "candidata a presidenta
do Brasil", ressaltou sua origem
humilde e seu papel de mulher e

. Marcos Mannes -Destaca a aprovação do Projeto que Institui a Comenda PEAIlIRU,
iniciativa do vereador e da Câmara. "/:')ICiIlIOS destinando a Contenda Pf"AB1RU para
pessoasfisicas, juridicas e entidades que tenham e Faa se disttnguir deforma notável (]II
relevante, e01111 ibuindopara o engrandecimento (lo niuuicipio ".
Evaldo João Junkes (Pupo) - Apresentou duas indicações solicitando ao Prefeito

Municipal para conceder um auxílio financeiro para 11 assistência social Unidos pelo
Povo. E para II Telesc Brasil Telecom o vereador está pedindo a colocação de um telefone

público (orelhão) na Rua Oscar Bublitz, Bairro Beira Rio, mais precisamente no' final da
linha.
Osni Bylaardt - Apresentou duas indicações, uma solicitando ao executivo a

pavimentação na Rua Jacó Reinert no Bairro Rio Branco e, outra, Telesc Brasil Telecom,
,

que instale' um telefone público (orelhão) no loteamento Santo Expedito no Bairro Avaí.
'\<;,1() pedidos dos moradores destas localidadcs, e 05/)eI1) que sejamos atendidos o mais

rápidopossivel".
Maria Lucia da Silva RIchard - Acompanhou IIlIS escolas a entrega do uniforme escolar
para os alunos feita pejoGoverno do Estado, "Foram entreguespara lodosos alunos de 1"
a 8" séries, aproximadamente 20 mil uniformes 1t(1 região, Trabalho a trinta alIOS 11(1

educação en! Guaramirim, e nUl/Co fo! investido tanto 110 educação COIIlO agora, pelo
atualgoverne/dor",
Aleibal(lo Pereira Germann - Está solicitando para o Presidente dá Câmara, Marcos
Mannes, que convide o gerente da Casan Irvando Zomer, para que participe de uma sessão
da câmara corn o objetivo de prestar infonnações H respeito da opção de substituir o
fornecimento de água do poço artesiano pela água tratada da ETA. na localidade de phço
Grande,
Luiz Antônio Chiodini - Estâ empenhado junto com os demais vereadores na

regularização dos terrenos 1111 Vila Amizade que está agora sendo encaminhado 1\0
, Registro de Imóveis. "Os moradores daquele bairro sabem que a câmara está colaborando,
está fazendo sua parte, é preciso agora, que comunidade continue mobilizada para cobrar
a conclusão dos trabalhos".
BelmorBernardi -Alerta sobre fi venda sem controle de fogos deartificio no comércio de
Guaramirim. "Em nossomunicipio o comércio está vendendo livremente estesfogos qlte
ás vezes são explosivos que se c%ca no mão de crianças, que aa usarem poderão sofrer
sériosferimentos podendo perder UII10 IIlão e '71é II/n braço. E preciso que sefiscalize a

vende {testes !>/'0,IU/08",
Juão Dlnlz Vlek - Reprcsenta a câmara na equipe que está elaborando () 110VO plano
diretor do município. Ele destaca que está se buscando sugcstõcsjunto li comunidade para
serem incluídas oeste novo plano. "Vellt sendo 11/1/ trabalho coerente, e faço um pedido
para (IS colegas vereadores que também incluam suas sugestões para a elaboração do
Projeto deLei",
Jorge Luis Feldmann - Faz elogios ao Prefeito Municipal por sua atuação na agriculture.
colocando máquinas e serviços 1\ disposição deste setor, ";:"50 mais de /1111 horas tie retro
escavadeira, cerc,! de quatrocentas horas lie 11"0101' de esteira. que estão e,r(�(.'I1I(II1{lo os

sen'iç()s', .Acredito que oprq{eílo que 111{lisestá ajl/dani/() II tigricilltura It (J ofu(II,))'q{ei/()",

Os vereadores convidam os moradores do Bairro Rio
Branco e localidades vizinhas para a Sessão Itinerante,

Segunda.•felra, às 19 horas no Salão São José.

:i:;Rádio Câmara via in'einel. Acesse:
:""', �.' .' .�, �',

www.tmS.SC·SOlf c:s
, _��.",.M""_ .._, .._ �� _"_'""H'"'_"_,_"H._ .. '_ ..,,_ � ,"
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Comunicamos que no dia 11 de julho de 2006 foi lavrada Escritura Pública de Revogação de

Procuração registrada no Livro 307, Folha 017, referente a Procuração Pública lavrada no Livro n'
154, às Folhas 50/51 de 29 de dezembro de 2005, onde era:

Outorgante: Arndt Turismo Ltda, ME
Outorgado: Giovana Paulina Leitzke

Ambas do Tabelionato Osnildo Bartel, Comarca de Guaramirim / sc,
Assim sendo ficam todos comunicados que esta procuração não possui efeito legal, em juizo o fora

dele,

ArndtTurlsmo Ltda, • CNPJ 02:139,931/0001·09
�----------------------------------------------_.----�

,

•

• BREVES
,

..Denúncia
O ex-governador do Rio de
Janeiro Marcello Alencar, seu

filho e ex-secretário estadual
de Fazenda, Marco Aurélio
Alencar, e grandes nomes do
mercado publicitário nacional
foram denunciados por
corrupção passiva pelo
Ministério Público e peculato.
Ao todo, 17 pessoas são
acusadas de envolvimento
com esquema que teria
desviado mais de R$ 8
milhões dos cofres públicos
do Rio de Janeiro, através de
contratos de propaganda, O
dinheiro desviado seria
utilizado para custear

despesas de publicidade da

campanha de Marcello à

reeleição, em 1998,
Encaminhado para a 23a Vara
Criminal do Tribunal de Justiça
do Rio, o caso será analisado
pela juíza Luciana Losada
Aleixo Lustosa, que pode
aceitar ou não a denúncia do
MP.

..Cravinhos
O habeas-corpus em que a

defesa dos irmãos Cristian e

Daniel Cravinhos pede a

concessão de prisão
domiciliar aos condenados
será julgado na próxima
quinta-feira, pelo ministro do
Superior Tribunal de, Justiça
(STJ) Nilson Naves.
Inicialmente, o pedido foi

apresentado na forma de uma

extensão em um habeas
corpus de Suzane von

Richthofen. Ela e os irmãos
Cristian e Daniel foram
condenados pelo assassinato
do casal ·Manfred e Marísia
von Richthofen, ocorrido em

2002, na residência da família,
em São Paulo, As vítimas
eram pais de Suzane, que
namorava, à época, Daniel.

..Esclarecimento
O Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais divulgou
ontem um comunicado
alertando que não convoca

mesários por meio de e-maus.
"Os eleitores chamados a

,

compor as mesas receptoras
de votos no dia das eleições
têm seus nomes publicados
no Diário Oficial do Estado e,
em seguida, são notificados
por cartas entregues em

mãos", observou o TRE-MG.
De acordo com o Tribunal, nos
últimos dias têm circulado
pela internet e-mails
convocando possfveis
eleitores para trabalharem
como mesário em Minas, A
falsa mensagem cita a zona

éleitoral responsável pela
convocação e pede ao usuário
que clique em um determinado
link disponfvel na mensagem
para obter mais detalhes. O
TRE-MG orienta os eleitores
para que apaguem as

convocações falsas recebidas.

,

,
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� Apesar da trégua, continuam ocorrendo
confrontos isolados entre forças israelenses e

membros do Hizbollah

LÍBANO - No segundo dia de

cessar-fogo entre o Exército de
Israel e o grupo terrorista libanês
Hizbollah, as forças israelenses

começaram ontem a se retirar do
sul do Líbano, enquanto tropas
libanesas se preparam para
controlar o local. Apesar da

trégua; continuam ocorrendo
confrontos isolados entre forças
israelenses e membros do
Hizbollah. Soldados israelenses

dispararam ontem contra cinco

membros do Hizbollah, em dois
confrontos separados 110 sul do
Líbano, informou o Exército de
Israel.

Ern declaração feita pouco

depois de 24 horas do início de
Ulll cessar-fogo definido pela
ONU (Organização das Nações
Unidas), "urn .

porta-voz do
Exército afirmou não saber se os
membros do grupo tinham
morrido -há informações não

confirmadas de que três deles
estariam mortos. Segundo a

declaração, ern urn primeiro
combate as forças israelenses

dispararam contra quatro
membros do Hizbollah. Em Uln

segundo incidente, os militares
abriram fogo contra um

combatente que vinha em sua

direção. No outro lado, o

Hízbollah lançou quatro bom
bas contra tropas israelenses 110 .

sul do Líbano, segundo intor
Inou urn porta-voz militar de
Israel. Não houve vítimas. O

grupo lançou na segunda-feira
dez foguetes 110 sul do Líbano,
111as nenhum deles cruzou a

fronteira até Israel. O cessar

fogo entre Israel e o Hizbollah

permitiu que a ajuda humanitá
ria oferecida pelas agências das

Nações Unidas comece a chegar
ao sul do Líbano, para onde
milhares de pessoas devem

retornar 110S próximos dias.

RETIRADA
As forças israelenses

começaram ontem a se retirar do
sul do Líbano. Ao mesmo

tempo, o Líbano está sob forte

pressão internacional para
mover seu Exército para os

territórios do sul do país onde
atua o Hizbollah -um dos

pontos-chave da resolução 1701
da ONU (Organização das

Nações Unidas) que determinou
a trégua ao conflitode 34 dias. O
chefe do Estado-Maior
israelense, Dan Halutz, disse que
a transferência do terreno

controlado pelo Exército de seu

país no sul do Líbano ao Exército
libanês durará de sete a dez dias.
"Os princípios [do acordo de
cessar dos combates] começaram
a se concretizar nesta terça-feira.

.

Isso signifíca a transferência do
controle do terreno aos

capacetes azuis da Finul e depois
da Finul ao exército libanês",
declarou Halutz à rádio militar
referindo-se à Força Interina da
ONU 110 Líbano.

.

Latino-amencanos são maiona dos imigrantes nos EUA·
EUA - Os imigrantes.latino

ameticanos representamôô'l dos

estrangeiros que residem nos

EstadosUnidos, segundo números
doEscritório do Censo divulgados
ontem.Entre 2000 e 2005 a

população de origem estrangeira
nos EUA cresceu 160/0, segundo
dados obtidos em Ulna pesquisa
realizada pelo Censo.

O Escritório do Censo dos
EUA utiliza classificações que

correspondem tanto à origem
nacional como à cor da pele, de
modo que há "hispânicos" -os

oriundos da América Latina-com
o esclarecimento de que "podem
ser de qualquer cor". Os mesmos
dados assinalam uma diminuição
da parte da população que o

Escritório do Censo qualifica
como "brancos não-hispânicos",
e que resulta do aumento das

"minorias", categoria que inclui
todos os imigrantes, mais os

negros e os indígenas norte

americanos ou das ilhas do
Pacífico.Em 1990, os "brancos

não-hispânicos" erall1 75,60/0 da

população dos EUA, e 110 ano

passado eram 66,80/0.
No Havaí, estes "brancos" são

agora apenas 230/0 da população;
no Distrito de Columbia, 29,7%;
no Novo México, 42,80/0, na
Califórnia, 43,3%, e 110 Texas,
48,90/0.0s dados da pesquisa
mostram que os mexicanos com

baixos níveis de escolaridade e

conhecimento muito limitado do
idioma inglês seguem à frente da
onda deimigrantes, e que os

imigrantes em geral se

distribuíram ern quase todo o país,
longe dos Estados fronteiriços.

Atentado suicida mata nove no Iraque
BAGDÁ!IRAQUE Um

militante extremista suicidou-se
ontem em frente ao diretório

político do presidente do Iraque,
Jalai Talabani, e provocou amorte

de pelo menos nove pessoas. O

ataque foi perpetrado em Mossul,
11a área curda do 110rte

iraquiano.Ao meSlno tempo,
violentos choqlles entre

silllpatizantes de lln1 clérigo
radical xiita alltialuericallo e

soldados iraquianos em Kerbala,
no sul do Iraque, deixaram sete

mortos ontem, No ataque ao
•

diretório da União Patriótica do

Curdistão, partido de Talabani, o
Inilitante suicida detol10u um

calninhão repleto de explosivos
110 estacionatnento do 10cal.Além
do Inilital1te suicida, cinco civis e

quatro agelltes de segllrallça do
dil'etó110 lnorreraln na explosão,
disse o coronel de polícia Abdul·

•
•

KareemAhmedal-Jibouri.De acordo
com ele, 41 pessoas ficaram feridas e
17 carros foram incendiados na

explosão, que talnbém provocou
danos ao diretório do partido.

Em Kerbala, nas áreas xiitas do
sul do Iraque, milicianos leais ao

clérigo radical antiamericano
I

Malllnolld al-Hassalli e forças de

segllrança trocaraln tiros durallte
1'0ras perto de Ulll dos locais l11ais

sagradosdo Il'aque.

I

O CORREIO DO POVO

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Parte da renda da biiheteria da EXPO 2006 será

revertida em prol da reforma do prédio da AMA �

Associação de Amigos do Autista .

Partido Comunista de Cuba
promete continuidade da revolução

CUBA - O chefe do Departa
mento de Orientação Revolu
cionária (DOR) do Partido
Comunista Cubano pediu
ontem que o ditador cubano
Fidel Castro, 80, se recupere de
seus problemas de saúde e

afirmou que a revolução
continuará. sob a direção da

. - "

orgaruzaçao e a segura

condução" de Raúl Castro, 75.
•

"Recupere-se Comandante!
Nosso povo garante e você sabe

disso, que a Revolução chegou
para ficar", escreveu Rolando
Alfonso Borges elll um artigo
publicado pelo jornal oficial
"Granma", Borges acrescentou
que a revolução "será
defendida com o sangue e as

unhas se for necessário sob a

direção do partido que você

forjou, com a segura condução
de Raúl e com aqueles que elll
nosso povo levam a Revolução
nas entranhas".

No dia 31 de julho, devido
a uma cirurgia intestinal que o

deixou de cama por semanas,
Fidel anunciou ern uma

mensagem que delegava
provisoriamente o poder ao seu
irmão Raúl-que já afirmou que
o único "digno herdeiro" de
Fidel era o Partido Comunista

Cubano, com o qual planejou
um governo colegiado em caso

de morte do líder.

TRANQÜILIDADE
Para Alfonso, o impacto

110S cubanos das recentes fotos
e vídeos de Fidel, do seu Irmão
Raúl, e do encontro corn o

presidente venezuelano Hugo
Chávez "são a prova inequí
voca do que preocupa e ocupa
os cubanos de hoje e o porquê

.

da tranqüilidade em nossas

ruas". Alfonso criticou os

"ilustres analistas, analistas de
,. , d111elO mastro, pseu oa-

nalístas, cubanólogos, e

traidores" que 110S últimos dias
fize ram "dos ternas Fidel

Castro, saúde, sucessão,
continuidade, socialismo" a

razão de seu trabalho.
Por outro lado, admitiu

que "é verdade que há

problemas, que a vida do
cubano não é fácil (00')' e restam
também muitos que não estão

à altura das circunstâncias, não
dirigem ou trabalham bern e

não prestam adequadamente
um serviço qualificado à

população". Mas os anos de
crise "permitiram que fosse
realizada a maior mag
nanimidade do povo cubano e

de seu Partido, guiados por
Fidel: salvar a Pátria, a

Revolução e as conquistas do
Socialismo e chegar até aqui"
apesar dos Estados Unidos,
acrescentou.

Violência atinge um milhão de

crianças britânicas, diz Unicef
REINO. UNIDO - Cerca de 1

milhão de crianças britânicas
estariam vivendo sob violência
doméstica constante, concluiu
um relatório daUnicef (Fundo das
Nações Unidas para a Infância)
publicado ontem.De acordo cOin

a organização, entre 240mil e 963
mil crianças britânicas foram
vítimas de violência doméstica por
parte de algummembro da família
ou de babás. Estima-se que, em

todo o mundo, cerca de 275
milhões de crianças sofram com a

violência doméstica. Nesse

sentido, AmayaGillespie, diretora
do secretariado da ONU para o

Estudo da Violência contra o

Mellor, declarou que devem ser

criadas mais estratégias para
resolver este problema. "Estamos
começando a desenvolver um

panoralna global deste flagelo e

estalnos em posição de pedir aos
governos e sociedades que
detenham a exposição das crianças
à violência dOlnés tica",
disse.Segundo o estlldo, o efeito dq

,

violência dOlll.éstica poderia afetar
O relldilllelltQ escolar das c11atlças

ou tomá-las pessoas violentas.
O governo do Reino Unido

informou estar tomando todas
medidas necessárias para lidar com
este problema. ''A tragédia é que
isto ocorre nos lares e, quando
ocorre, os mais afetados acabam
sendo as crianças", explicou uma

porta-voz do Ministério do
Interior. As autoridades procuram
informar os pais sobre o risco

destas práticas de violência
doméstica, que são severamente

punidas no país. "O fato de as

pessoas falarem destes assuntos, de
os professores se instruírem para

-

. . �

ensinar aos pais a nao serem

violentos, demonstra que o

problema está entrando em uma

nova etapa", acrescentou a porta
voz. Segundo o estudo .da Unicef

.

intitulado "Atrás das Portas
Fechadas: O Impacto daViolêllcia
Doméstica nas Crianças", 1 entre

14 crianças britânicas vai mal nas
provas escolares em conseqüência
da violêllCia doméstica. Além disso,
explica que os Inenores violentados
têlll lnais chances de tonlarelu-se

pessoas violelltàs elu sellS lares.

I
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NO JAPÃO
Polêmica
o primeiro-ministro do
Japão, Junichiro Koizumi,
ignorou ontem seus criticos
e aplicou um novo e duro
golpe contra as relações de
Tóquio com seus vizinhos
na Ásia ao visitar um

santuário onde são
homenageados japoneses
condenados e executados
por crimes de guerra e

contra a humanidade
cometidos no passado.Com
a visita, no aniversário da

rendição japonesa na

Segunda Guerra Mundial,
ao santuário Yasukuni,
Koizumi, que ficará no

cargo somente até
setembro, deixa para seu

sucessor a missão de

reparar as relações com

seus vizinhos asiáticos,
especialmente a China e a

Coréia do Sul.Koizumi
visita anualmente o

santuário para cumprir uma

promessa de campanha
feita em 2001. O episódio
desencadeou protestos por
parte da China e da Coréia
do Sul.

NO REINO UNIDO'

Suspeito
Um novo suspeito foi detido
nas investigações da
suposta conspiração
terrorista para explodir
aviões em pleno vôo entre
o 'Reino Unido e os Estados
Unidos frustrada na

semana passada, informou
ontem a policia federal
brltânlca.O suposto

.

terrorlsta, sobre o qual não
foram divulgados detalhes,
foi detido na região do vale
do Tâmisa, nas

proximidades de
l.cndres.Aqentes da polícia
britânica viajaram ao

Paquistão para colaborar
com o interrogatório de
várias pessoas detidas
nesse país em relação a

um suposto complô para
atacar aviões no Reino
Unido.

EM ISRAEL

Saúde
o ex-premiê Israelense
Ariel Sharon, 78, em coma

desde janeiro, sofre de

pneumonia, informou
ontem um comunicado do

hospital Tel Hashomer de
Tel-Aviv, onde está
internado. "Se trata de una

pneumonia que é cuidada
Intensamente com

antibióticos. Não há

mudança no funcionamento
do cérebro nem dano

significativo nas funções
vitals", acrescenta o

comunlcado.Na segunda
feira a rádio militar
\sraelense anunciou que o

estado de saúde de sharon
havia piorado. -

•
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