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38 I DILÚVIO
,

PF prende cerca

de 100 pessoas
,

suspeitas de,

snegação
IA Operação Dilúvio

,

aconteceu simultaneamente
em oito estados do país e

também em Miame, nos
EUA. Cerca de US$ 1
milhão foi encontrado na

residência de um assessor do
secretário de Fazenda de
Santa Catarina.

71 BRASIL
,

Dunga estréia
com "empate
contra Noruega

61 EDUCAÇÃO
Prefeitura de
Guaramirim

"

,

pode construir
nova escola
Os pais dos alunos da
Escola Roberto [unckes,
fechada há três semanas,

deixaram clare que não

abrem mão de que seja
construída uma nova escola

,

no bairro. A prefeitura
, promete estudar a

viabilidade.

..
. .. o.. n o.. .

,

Unimed,l\
, Unlmed. Seu Plano, Sua Vida

2106·2200
www.unimed.com.br
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JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.460. R$ 1,00 j'--'._..""

,

Peixer faz avaliação e critica
falta ce repasse federal'

Jennifer confirma parncípaçao
,

31 PONTAPÉ: PMOB, PP E POT NA DISPUTA

,

, "

•

,

Os candidatos ao Governo do Estado de Santa Catarina não

pouparam munição 'no primeiro dia de propaganda eleitoral gratuita
em rádio e televisão. Os três primeiros colocados nas pesquisas de

, �

71 PRATA DA CASA: TITULO NAS MAOS DE OUOU
• CESAR JUNKES
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Com apenas 19 aIlOS, Dudu é o goleiro titular da melhor equipe de futsal
do país. Se no início da temporada, esi:a possibilidade não passava pela
cabeça do jaraguaense, hoje a conquista é uma realidade. Dudu diz que
está preparado para o desafio de lutar pelo título da Liga Nacional e
conta com apoio da comissão técnica e torcedores. A primeira partida da

, ,

semifinal acontece na próxima segunda-feira em Brusque, contra o

Joinville.
•
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intenção de voto, Luiz Henrique da Silveira (PMDB), Esperidião Amin
(PP) e José Fritsch (PT), mostraram que o tom da campanha não será

nada ameno.

•

,
,

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

5 I NEGÓCIOS: EXPO 2006 REÚNE 100 EXPOSITORES
CESAR JUNKES

"
,

o No primeiro jogo após o

fiasco na Copa do Mundo,
'o Brasil, na estréia de

" Dunga, como técnico,
S

'

empatou em 1 a 1 com a

Noruega, ontem, em I

\, ..u,
,

Oslo.Com o resultado, foi ,I 'I!'
;1 .. ,"
i ;;(", ,

mantido um tabu. A <, \'!.�:";
-',-.'
-.,)

seleção brasileira jamais
•

J
•

venceu a norueguesa, em
o "quatro jogos disputados."

'�"
, "

,

,

Autoridades, empresários e grande público, prestigiaram ontem a

abertura da sétima edição da EXPO 2006, Feira de Negócios do Vale do

Itapocu. A feira, que acontece até o próximo domingo, reúne mais de,
100 expositores dos mais variados segmentos, com o objetivo de trocar

experiências e fomentar negócios. O ingresso custa R$ 1,00 e parte da
renda será destinada à adequação da nova sede da AMA Associação de

,

Amigos do Autista de Jaraguá do Sul.
,

Dia chuvoso durante
dia e à noite

•

'" ,

Q CLIMA HOJE:

-t 4)'o 170[
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MíNIMA MÁXIMA

www.studiofm.com.br
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• EDITORIAL

•

,

Quando os escândalos
. .

chegam ao fundo do poço,

quando os jornalistas não

sabem mais o que dizer sobre a

crise, quando o super-homem
está ocupado demais se

, exibindo nos cinemas, surgem
,

-

.as palavras mágicas: reforma

I política. Tad? analista que se

! preze, se quiser mostrar que

I compreende o âmago da vida
I nacional, saca da manga o

i bordão infalível: O Brasil só

•

poder econômico. De fato. Só
falta combinar com o caixa

dois. Outro remédio infalível é
o voto distrital misto. Todo
mundo já ouviu falar dessa
maravilha. Sem contar o voto
em lista fechada, outro must.

Para quem não ligou o nome à

pessoa, trata-se daquela regra
em que os votos vão para o

partido e seus dirigentes é que
decidem previamente a

hierarquia dos eleitos. Pode-se

I'" E a manada toda repete: financiamento
i público de campanhas, um dos itens. da tal

I reforma, acaba com o abuso do poder .

I

•

imaginar que beleza um

instrumento desse na mão de
Dirceu, Silvinho e Delúbio. E

,

ainda tem a decantada
fidelidade partidária. A idéia é

-

boa? E ótima. Se ela vai salvar a
vida nacional já são outros

quinhentos. Até porque, a

rigor, se todos forem fiéis ao

PMDB, por exemplo, a política
brasileira continuará tendo
uma fidelidade com sotaque de
baixo meretrício. Basta olhar,

•

disse ter pago uma dívida do presidente com o partido.

•

. I Onde ocorre a

pior guerra?
O mundo tem presenciado

com perplexidade as diversas
"modalidades" de terrorismo ( das

.: quais o Brasil não é poupado) ,

! além das eternas lutas entre povos

que são raízes de um mesmo

tronco, ora pela posse das "terras
santas", ora pelo fanatismo

religioso, ora pela mais simples
intolerância. Os povos e suas

divergências sempre foram objeto
de estudo neste mundo e sempre
serão, pelo menos enquanto
respostas ainda sejam procuradas
para atrocidades como o nazismo,
o fascismo, o terrorismo. Desde a

Antiguidade Clássica o povo tem
sido examinado e definido das
mais variadas maneiras e na

tentativa de desvendar seus
,

mistérios várias imagens foram
construídas: Platão comparava o

povo a umgrande animal, "do qual
é preciso conhecer os costumes,

,

para que se saiba como há de ser
"

,

ele tratado. Se o animal não tiver

quem o amanse, se tomará furioso;
� . -

se nao encontrar quem o guie nao

saberá por onde caminhar; toma
se terrível se não tiver medo e,

começando a temer, se perturba e
I

foge. Não é capaz de separar as

aparências das verdades -. De
,

poderoso freio necessita esse

grande animal porque cegamente

• CORREIO DO LEITOR

,

O CORREIO DO POVO

• CANDIDATOS AO GOVERNO

hoje, onde estão atreladas as'

principais lideranças nacionais

e estaduais do partido.E do PFL,
PTB, PP também, afora siglas
de menor expressão. E já há as

medidas geniais em vigor, como
a proibição do showmício e do

broche, ou batons. Esses
herdeiros legítimos da Lei

Falcão, imposta pela ditadura
militar, acham que vão

inventar a campanha eleitoral
barata proibindo a

comunicação com o eleitor.

Evidentemente, os candidatos
estão jogando o dinheiro na

contratação de mais cabos
eleitorais com bandeirolas,
anúncios' em propriedade
privada, carros de som

histéricos e gente para criar e

espalhar spam pela internet.
,

Mas o marido traído continua

achando que acabou com a farra
ao tirar o sofá da sala. E já que

ninguém desafina o coro, vai o

aviso pedagógico: na próxima
vez que ouvir alguém falando
de reforma política como

salvação da lavoura, mude de
canal. Ou vire a página do

-

jornal. E mentira.

·

vai superar as crises e engrenar
· de verdade quando fizer a

· -

I reforma política. "E a mãe. de
I todas as reformas", arriscam
alguns. Dito isso, todos se

I acalmam e fica tudo bem. Seria
I para rir, se não fosse de chorar.
I

Esses entendidos acreditam
; mesmo no que estão dizendo,
I

'

: e a manada toda repete:
i financiamento público de
I

: campanhas, um dos itens da tal
I

I reforma, acaba com o abuso do
I

:. FRASES
I.---------------------�----------------------------------------------

: "Ou ele cometeu perjúrio, e vamos pedir a sua prisão, ou ele vem desmentir o
I

i presidente". '- .. .1, .," ,

I
I

,
'

.Do presidente do PSDB, Tasso Jereissati (CE), cobrando explicações de Paulo Okamotto, amigo de lula e

presidente do Sebrae. lula disse em entrevista que não deve nada para o PT, contrariando Okamoto, que

•

,

•

,

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve as quintas
nesta coluna

corre atrás do que é novo. Seráuma
sorte que ele tenha pouco juízo,
afinal, que seriado inundo se ele se'

governasse a si próprio ?"

Já Scipião disse que "o povo é
como o mar imóvel por sua

natureza, mas conforme os

ventos; pode ficar quieto ou

proceloso." E houve quem tivesse

falado que "amultidão das cabeças
- -

que compoem o povo e como

canas ou espigas de trigo, que não
têm outra inclinação que aquela ,

que lhes dão os ventos, ora para
um lado, ora para outro";

E assim não se sabe se há uma
natureza realmente humana ou se

apenas se criou esta expressão de
abrandamento da nossa crueldade
. Desde a cavemaa, fomos ao longo
dos milhões de anos sentindo a

nossa fraqueza e formando o que
chamamos de civilização. Disse um
filósofo que "o homem
no fundo é um animal selvagem e

terrível" e não fica devendo
crueldade e intransigência a

nenhum tigre ou hiena ". Porque
o nosso cérebro é evoluído não

quer dizer que nossos. instintos
,

primitivos foram apagados
ou estejammortos. Ao contrário,
o homem dotado de razão se toma

muito mais cruel do que antes, e aí
estão para comprovar os

. . /" .

noticianos
,

cheios de crimes bárbaros,
praticados muitas vezes por quem
jamaisse desconfiou que fosse

capaz. E os crimes contra a
,

humanidade, as guerras sem fim
entre nações? Mais demeio século
depois de terminada a Guerra, o

Papa Bento XVI perguntou onde
estava Deus, ao visitar Auschwitz
no início deste ano.

No início de tudo nos conten-

,

\

távamos com a sobrevivência,
agora queremos dominar. O
bombardeio de Beirute, atingindo
civis em represália a sequestros de
soldados israelenses, a dor e o

sangue, criancinhas amputadas e

órfãs nos faz perguntar por que
tanta violência ,·por que a vida
humana passou a ser tão irrisória ?

Por que a tecnologia e a ciência

não conseguiram unir ? Guerras
Mundiais alteraram o mapa de
maneira autoritária. Palestinos,
curdos, judeus, árabes não pediram
a vizinhança imposta, porém para
onde foi a tão pregada fé,
mandamentos e ensinamentos

,

milenares?
Será que em nenhum desses

povos há uma única religião, onde
um único mandamento diga que a

vida humana é omaior de todos os
bens?

Porque quero ser Governador

Filhos. Até quando?
A mulher mudou. Evidentemente,

falamos das gerações nas quais estamos

envolvidos; falamos de um passado ainda

recente, e presente na memória da
maioria. Todos os médicos, formados há

.

pelo menos dez anos, podem constatar a

mudança no perfil das pacientes. Elas

questionam, discutem, buscam

informações sobre sexo e anticoncepção,
sejam casadas ou solteiras, de modo mais

aberto e liberal do que antes. Mães trazem

suas fi lhas para receber a mesma

orientação que elas talvez não tenham
•

tido, quando precisaram.
Além destes fatores, provavelmente

o casaménto mais tardio e a união de

par ce'ir o s separados de casamentos

anteriores também contribuem para a

busca de gestação, em torno da época da
,

menopausa.
Diante deste novo enfoque, sem

dúvida, o médico deve reavaliar sua

posição diante da mulher que deseja
,� ,

gestaçao na menopausa, pots a ovo-

doação é uma realidade inconteste.

Entendo que o princípio básico deste

. .

A população catarinense está

submetida, há muitos, anos, a governos

dependentes e submissos à elite
econômica, às classes dominantes. Suas

ações são voltadas aos interesses da parcela
mais privilegiada da sociedade. N es te

quadro, a eleição de 2006 surge como a

oportunidade de escolha de uma

verdadeira alternativa popular e socialista.
E é a isto que nós, do P-SOL, nos

propomos, para Santa Catarina e para o

país, com Heloísa Helena e César

Benjamim: fazer um governo de inclusão
social e participação popular.

As candidaturas oferecidas' ao eleitor
catarinense se caracterizam pela postura
conservadora e de manutenção do status

quo, tal e qual acontece no c e n.ár io

nacional, onde o presidente-canditado
seguiu melhor do que ninguém as regras
ditadas pelos organismos financeiros
internacionais. Em Santa Catarina, como
no Brasil, prospera a implantação de

políticas neoliberais que pregam a idéia do
estado mínimo, com a transferência de

responsabilidades do governo para o setor
-

privado. E contra este estado de coisas que
se apresenta a candidatura do P-SOL.

Entende o Partido Socialismo e

Liberdade, que o estado tem que ser da
,

maioria da população. Isto significa ter um
quadro. de servidores adequado e

qualificado para atender de forma eficiente
e eficaz os anseios, as necessidades, dos que

-

,

novo r e lac ionamento médico-paciente
deve, mais do que nunca, ser, de

aconselhamento, sem colocar seus próprios
,valores em jogo, pois a decisão deve

pertencer ao casal.
A orientação deve ser a mesma dada

para as mulheres mais jovens, ou seja, os

exames clínico e ginecológico devem
indicar ou contra-indicar, de maneira

relativa ou absoluta, a gestação. Doenças
como diabetes, hipertensão e cardiopatias
devem ser observadas com rigor.

. Homens com idade avançada têm seUl
. filhos, sem serem questionados. Não
devemos tratar este fato como regra, pois
na realidade não o é. A questão é que a

. paternidade e a maternidade transcendem
J

o parto, e indivíduos maduros, mas saudáveis
física e mentalmente (aqui, sim, cumpriluol
nosso papel como médicos) devem ter

consciência da responsabilidade que
decorre deste ato, não só para com o filho]
mas também para a sociedade. �

Newton Eduardo Busso, especialista em

reprodução humana

\

,
,

•

aqui vivem e fazer investimentos volumoso
na educação, na saúde, no saneamento
básico, na segurança pública ..Educação ti

.

ironicamente, um dos principais motes de

campanha utilizados pelos candidatos ao

governo. J

Mas, inevitavelmente,
•

após eleitos,
-

passam a tratar esta questao apenas como

um problema, diluído entre tantos. Faltam

equipamentos de ensino nas escolas, os '

professores continuam mal-remunerados e
'

obrigados a apelar para greves na expectativa ,

de obter melhorias nas condições de c

trabalho e salariais. O atual governo, por I

exemplo, sequer encaminha para a r

Assembléia Legislativa o Plano Estadual da '

Educação, elaborado com a participação da (

., I

sociedade. .

.

Na economia, Heloisa Helena president
,. ..

cortara os Juros extorsivos, cujo pagamento r

representa quase 50% do orçamento da

União, que fazem a festa dos banqueiros. Ern ;

Santa Catarina, vamos implernentar ações '

que promovam o desenvolvimento da média i
,

" .

e pequena empresa e mcentivar a expansao
da agricultura familiar; assim como c

encaminhar projeto à Assembléia fi

Legislativa instituindo o salário mínim r

regional, entre outras medidas. Estas saO

algumas das razões que nos levam a disputai
"

o governo do Estado.

.
'

João Fachini' , Candidato a Governador pela S

coligação Frente de Esquerda (P-SOl, PSTU, pei) (
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'

.
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COMEÇOU: CANDIDATOS AO GOVERNO JOGAM AS CARTAS
c

,

CELSO MACHADO
,

� Ataques dão o

tom da disputa
pelo governo de
Santa Catarina

[ ]ARAGUÁ DO SUL- Acabar
com a gastança é a bandeira do
PI. Na estréia dos programas
eleitorais no rádio de TV dos
candidatos ao governo do Estado,
ontem, o partido oficializou os

principais alvos do partido nesta

'eleição. os ex-governadores
Esperidião Amin (PP) e Luiz
Henrique da Silveira (PMDB),
únicos que podem frustrar pela

i "segunda vez o sonho petista de

governar Santa Catarina. O
) ( ,

.candidato coligação A Força do

: �Povo, José Fritsch, atribuiu aos
. .

dois adversários a dívida atual do
) ,

Estado, de R$ 10 bilhões,
carregando mais sobre LHS, a
,

quem culpou pela existência,
) ')lloje, de 46 secretarias de Estado,
n "entre elas 30 de desenvolvimento
� ';iregional. Se eleito, co+vo
e :J

primeiro ato promete acabar c. m
a "os atuais 450 cargos COl' s

e �sionados existentes nas SDRs e,
r "Iainda, reduzir a estrutura das
l !'secretarias existentes pela
l "metade. O petista garante que
l k�SSO é possível, dando .corno

exemplo sua passagem pela
e "prefeitura de Chapecó, cidade
) (J

que governou com apenas seis
l secretarias das 14 existentes

,

1
.

quando assumiu. E, ainda, como

•

,

CENARIO

•

•

PAVILHÃO DOS NEG'ÓCIOS
,

.

Encontre produtos e serviços para cada tipo de negócio ... _

• MOSAICO

p
':G

J

politica@iornalcorreiodopovo.com.br :'l

•

FOTOS PIERD RAGAIZI DE' FREITAS

Luiz Henrique "Esta será a eleição vai

separar o bem do mal. Não pode-mos
andar para trás igual a caranqueto.
Vamos manter e ampliar a política de

descentralização, que dá autonomia e

que leva ao governo à sua porta".

titular da Secretaria Nacional da

Pesca, órgão do governo federal
criado pelo presidente Lula, onde,
segundo Fritsch, existem "apenas
300 cargos comissionados". A

economia, afirma, proporcionará,
.

entre outras coisas, salário
melhor para os professores e

contratação de mais médicos.
Luiz Henrique da Silveira, da
coligação Todos Por Santa

Catarina, não deixou por menos.
Disse que esta eleição "vai separar
o bem do mal", para a'

continuidade de "um governo

que faz pela decisão da maioria e

não da cabeça do governador,"
Exortou os eleitores a não

"andarem para trás como um

caranguejo", referência à política
de descentralização que, segundo
ele, "leva o governo à porta de

.

• •

sua casa, sem precisar Ir a

Florianópolis beijar a mão de
\

ninguém".Mais empregos, mais

renda, luz nos mais "longínquos
grotões", casa popular rural,

) 'Tribunal alerta sobre falsas
) (J J

. ,.,

a �mensagens para convocaçoes
J FLORIANÓPOLIS- O TRE
I 'i'(TriblJnal Regional Eleitoral) de

SantaCatarina alerta a população
.sobre novo e-mail falso. Desta vez,

I SI,
'

",as mensagens trazem como

,) \ -

assunto a convocaçao para atuar

cornornesáríos. O e-mail na
•

verdade é UlU tipo de vírus e a

1, [justiça eleitoral pede para que as

I; : pessoas não abram este tipo de
,

mensagem. A prática vem sendo
realizada desde o ano, pass' 10
através da Internet por mensa; 1S

eletrônicas. O novo contei o

sobre convocações para atuaçáo
,.,. .

comomesano e mais uma ISca para
levar o usuário a clicar no link,
como se fosse urn formulário de

- aceitação da convocaçã-

fi

à instalação de vírus. A justiça
eleitoral informa que não envia e

mails aos eleitores e nelU autoriza

nenhuma instituição ou parceiro
a fazê-lo em seu nome. Além disso,
os e-mails solicitando a atualização
dos dados cadastrais, informações
sobre irregularidades e

cancelamento do titulo eleitoral,
também sâomensagens falsas e de

origem desconhecida. Pode ainda
conter v.írus ou servir para obter
estes dados para utilização em

transações comerciais

fraudulentas, entre outras. Estes
e-mails enviados aos eleitores,
solicitando a atualização de dados
cadastrais são urna fraude. OTRE
iá solicítou providências à PF.

Esperidião Amin: " Vamos fazer um

governo de verdade, sem enganação. A
educação será a prioridade número um,
uma verdadeira revolução. Saúde,
segurança e habitação. Vamos salvar o

agricultor e ajudar o pescador."

asfalto em regiões interioranas,
reformas em escolas "caindo aos

pedaços" e serviço médico
interiorizado foram citações de
LHS como feitos de seu governo.

Esperidião Arnin, da coligação
Salve SantaCatarina, não deixou

•

por menos. "Um governo de

verdade, sem enganação", disse

Amin, acrescentando que fará da
educação a prioridade das

prioridades. Lembrou de seu

último governo, quando, disse;
150 mil alunos da rede estadual
de ensino foram beneficiados
COlll o sacolão escolar e de ter

pago em dia o repasse de ajuda de
custo (artigo 170 daConstituição
estadual) para 20 mil estudantes
universitários. "Vamos salvar o

agricultor e ajudaro pescador". O
programa deixou o site do
candidato: www.esperidiao, _

amin11 -.can.br, Com tempo
reduzidíssimo provocado pela
falta de representatividade parla-

.,.., ./

mentar, situaçao que se repetira

José Fritsch: " Vamos acabar com a
, gastança. Amin e Luiz Henrique são

responsáveis pela dívida do Estado de
R$ 10 bilhões. Como primeiro ato, vou'
extinguir 450 cargos comissionados e

reduzir as secretarias pela metade."
_

até o final da campanha, os outros
quatro candidatos não puderam
falar muito. Antônio -Carlos

Sontag (PSB) foi apresentado
como "nascido 'em casa de chão

batido", no Paraná, e empresário
de sucesso devido a sua obstinação
pessoal. Neste primeiro programa,
nenhuma proposta. João Fachíni

(PSOL), continua sendo

apresentado como o candidato a

governador da senadora Heloisa
Helena, que disputa a sucessão de
Lula da Silva. Manoel Dias (PDT)
não fugiu à regra dos trêsprincipais
candidatos. Quer fazer de Santa
Catarina "um estado de

excelência". César Alvarenga
(PSD) vai governar com

•

conselhos comunitários, "ricos
ern idéias que serão transformadas
ern projetos". Elpídeo Neves

(PTC), que deveria abrir o

primeiro programa no rádio e na

TV, não se apresentou. Os
candidatos ao governo voltam ao

rádio e TV nesta sexta-feira.

PMOB', PP e PSOB, são partidos
com o maior número de filiados

BRASÍLIA- Levantamento

divulgado pelo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) revela que
há 11,560 milhões de eleitores
filiados a partidos políticos no

Brasil e no exterior. O número

corresponde a menos de 10%
do total de eleitores habilita
dosa-votar neste ano: 125,91
m ilhões. O levantamento

_

cruzou dados des 29 partidos
políticos registrados 110 TSE
com filiados dos 26 estados,
Distrito, Federal e eleitores
residentes fora do país. Dos

9,180/0 de eleitores filiados, o

PMDB detém o maior número:

são 2,02 milhões (17,5% do

contingente). Em segundo

! .'

lugar, aparece o Pp, com 1,26
milhão de eleitores, seguido
pelo PSDB, que apresentou 1,09
milhão de filiados. O PT surge
ern quarto lugar, com 1,04
milhão e, em quinto, vem o

PFL), que registrou l.Oz milhão
de eleitores. Em contrapartida, o
PRB é o de mellor quantidade de
filiados, COIn apenas 3. 295 mil
eleitores, ou seja, 0,020/0 do total.
Na penúltima colocação, está o

PCO, com3.414mileleitores. Na
terceira posição, entre os partidos
que têm menos filiados, vern o

PSOL , COlU 5.556. Logo em

seguida, aparece o PSTU , que tem

13,621 mil, seguido de perto pelo
PCB), COlU 13,917 mil filiados.

Aposentadorias suspensas .

Liminar do juiz Domingos Paludo, da Fazenda Pública da Comarca'1 .

de Florianópolis, concedeu liminar em ação popular movida pela
q

deputada federal Luci Choinacki e pelo deputado estadual PedroJ
, a

Baldissera, ambos do PT, suspende o pagamento dasd
aposentadorias dos ex-governadores Ivo Silveira, Colombo

, Machado Salles, Antônio Carlos Konder Reis, Jorge Konder..
Bornhausen, Henrique Córdova, Esperidião Amin, Caslldo'
Maldâner,Paulo Afonso e Evangelista Vieira, que hoje recebernl
vencimento de R$ 22 mil. Na Assembléia tramita projeto dar

•

bancada do PT com o mesmo objetivo.

Presidente Lula tem repetido que
I '

deputados federais e senadores "

.

que o atacam se escondem na .. ;

imunidade parlamentar. O !

presidente-candidato demonstra
total desconhecimento sobre
coisas básicas. Quem decide,'

• •

hoje, se um parlamentar deve ser·

processado ou, não é o Supremo ,;

Tribunal Federal e não mais os

plenários da Câmara dos

Deputados ou do Senado. .,

,

Viúvos
A exoneração do médico Walter
Falcone da presidência do Issem,
não dá seqüência do cargo ao

PPS, que integra a coligação
'

vitoriosa nas eleições municipais
'de 2004. O presidente do partido,
sindicalista Gilda Alves, esteve
com o prefeito Moacir Bertoldi

(PL), para tratar do assunto.
Recebeu sonoro "não".

Desembarque à vista,

Guarda 1 • •

1

b

J
•

, ,

,

,

�-------------------------�

'j
Senador Romeu Tuma (PFL-SP), •

,)

pediu urgência na votação de
�

Proposta de Emenda "

Constitucional que apresentou em B

2002, alterando o artigo 144 da ::r

Constituicão Federal. A PEC ampliar. ,

as atribuições das Guardas Civis '1

Municipais, dando elas o efetivo '7
,

poder de polícia. Ou seja, autori,z� t
o uso de armas de fogo, como ,)

ocorre em São Paulo.

Repartindo
,

Apoiadora do evento, a Câmara
de Vereadores de Jaraguá

"

montou estande na Expo-2206,
que abriu ontem no Parque de
,Eventos, Consta que, para
mostrar à comunidade as

atividade? do Leqislaíivo. Em
troca do apoio, garantia
de doaçâo de 15% da bilheteria
com ingressos a R$ 2,00 para
a Associação de Amigos dos
Autistas.

Guarda 2 �
A criação da Guarda ,Civil em

li

Jarag4á do Sul tem sido assunt,Q I' l
polêmico desde que o-proleto I

• ,

chegou à Câmara, de Vereadô(es:."
A proposta do prefeito Moacir

"

Bertoldi (PL) deve ser votada na

próxima segunda-feira, No caso

local, não se prevê o uso de armas
de fogo, porque o projeto delega à _j

instituição apenas a proteção do

patrimônio público,

. Guarda 3
•

Muyamigo
Quando ataca "governos
centralizados em Florianópolis",
Luiz Henrique da Silveira não

poupa nem mesmo seu

correligionário e ex-governador
Paulo Afonso Evangelista Vieira,
Que, desta vez, não disputa
reeleição à Câmara dos
Deputados, por motivos ainda não
bem esclarecidos, mas que apóia
e freqüenta os palanques de LHS,

'J que e:,)lc' [legai irlO n i / 1
discussão é a dúvida quanto à '�
Disponibilidade de recur sos.

Ninguém, até agora, soube,
precisar, sem deixar margem para)
desconfianças, a garantia de que "

os governos estadual e federal ,j

estarão éfetivamente
'

_,

compromissados, já que a eles
cabe prover a segurança pública

• �
em todos os sentidos. Incluindo do)

>

patrimônio público, .

Confissões
Candidato a um terceiro mandato
de governador, Esperidião Amin
Helou Filho (PP) diz que tem a

Bíblia como livro de cabeceira,
Jesus como maior ídolo e o ex

presidente e ditador Getúlio
Dornelles Vargas como ícone da

pólítica brasileira. E, mais: que se

. arrepende de não ter votado em

Leonel Brizola para presidente em

1989,

Pode? 1

Pois é
"Em 2002, pra variar, o Ibope só
"errou" com os candidatos e

candidata do PT, Não é
fantástico? Por que agora
acertariam? Ou, por acaso,
mudou quem paga as

pesquisas?", O protesto é do PT,
publicado no site do partido dia
'19 de julho. Perguntar não ofende:

.

Pode? 2
O presidente-candidato acusa

preteitos e govemadores de

"peqarern a verba que a gente
manda e dizer que a obras é
deles", Ora, tenha a santa
paciência! O que ocorre é
justamente o conírário. A União
embolsa os impostos que
pagamos todos os dias e, depois,
exige placas nas obras que nós
pagamos, E mais toda a gastança
pessoal dele e dos que o cercam,

•

e se novas pesquisas
favorecerem Fritsch? Seria

porque o PT pagou para
mascarar números?

I
I'

,
,

I

!

•
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POUCAS & BOAS
,
,
,

,

Digital

REALIZAÇÃO ORGAHIZAÇAo APOIO

EM CINCO ANOS: GUARAMIRIM REGISTRA AUMENTO POPULACIONAL DE 33%

Versão reduzida e completa do livro "De Jaraguá a

Jaraguá do Sul" está disponível para download no site da
Assembléia Legislativa (www.alesc.sc.gov.br). A
publicação, lançada mês passado em solenidade
realizada no município, foi editada pelo Centro de
Memória do Poder Legislativo, por solicitação do
deputado Dionei Walter da Silva (PT).

,

LAR DA CRIANÇA
A convite da Câmara, 'a

secretária executiva da Arnvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), Maria Tereza
de Amorim Nora, participou da
sessão de terça-feira. Foi

questionada principalmente os
,

repasses feitos pelos rnunictpios
. atendidos pelo Lar da Criança
Marcos Valdir Moroso através

de um consórcio. Segundo ela,
Guaramir im repassa R$
6.635,00 mensais, e os muni

cípios de Corupá, Massaranduba
e Schroeder R$ 2 mil por mês
cada.

, As despesas do lar caiu

encargos sociais passam de R$
14 mil reais e há Lim déficit
mensal, o que preocupa o con

sórcio e a associação que admí-

I
,

I
,
I
,

\

CAROLINA TOMASELI

.1 A aprovação, pelo
,

Iphan (Instituto de
Patrimônio Histórico e

Arquitetônico
Nacional), do projeto
de revitalização da

I antiga estação
: ferroviária, foi apenas
I o primeiro passo para
!

. transformar o local no
! futuro Centro Histórico
I
I de Jaraguá do Sul.
I Engana-se quem pensa

1 que a obra tem data
: para começar. Vai
I

depender da captação
de recursos para o

projeto, orçado em R$
3 milhões. Se precisar
de contrapartida do

município,
'

administração não
sinalizou ter verba
disponível.

:
I

I
,
,

I
I

I
I
I
I
,

•

I
, ,

,
I

J
,
•

,
I
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Paciência Sanguessugas 1
Em efeito cascata,
parlamentares
supostamente envolvidos na

máfia das ambulâncias
estão abrindo mão das

próprias candidaturas. Na
lista das desistências, que
deve ficar maior até o início
da próxima semana, nomes

do Pp, PL, PTB, PFL, PSB,
PMOB e PSDB.

Sanguessugas 2
Também por conta das

,

acusações de recebimento
de dinheiro em troca de
emendas ao orçamento da
União para compra de

ambulâncias, parlamentares
candidatos à reeleição
devem renunciar aos

mandatos. Seguindo
exemplo do primeiro da

lista, o deputado Coriolano
Sales (PFL). Eles têm até a

terça-feira, quando o
•

Conselho de Etica da
Câmara planeja os

processos, para evitar a

possível cassação do
mandato e, também, serem

impedidos de disputar as <'

eleições. A maior parte tenta
uma nova vaga na Câmara
dos Deputados.

Boatos
Peernedebistas da

região estão pra lá de
aborrecidos com os

comentários que estão
circulando nas rodas
políticas sobre suposto
desentendimento que
teria ocorrido entre
membros do partido,
envolvendo, inclusive..
o candidato a deputado
estadual, Carlos
Chiodini. Segundo
afirmaram alguns
dirigentes da sigla,
tudo mentira plantada
por algum adversário
político para tentar

prejudicar o candidato
da sigla no Vale.

•

Filiados
Quase 10% dos eleitores
brasileirossão filiados a

algum partido político,
segundo o TSE. Em números

absolutos, 11,5 milhões dos
125,9 milhões de eleitores.
O PMDB é o partido com o

maior número de membros.
São 2,02 milhões, seguido
pelo Pp, com 1,26 milhão de
filiados, e o PSDB, com 1,09
milhão. O PT é o quarto
partido da lista, com 1.04

milhão, com o PFL atrás,
com 1,02 milhão.

Repasse
Chegou ontem na

Câmara de Vereadores
de Guaramirim, projeto
de origem do Executivo

que autoriza repasse
de R$ 40 mil para a

Aciag (Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de

Guaramirim). O
recurso é destinado à

reestruturação do
Conselho de
Desenvolvimento
Econômico e ao projeto
de desenvolvimento
sustentável do
município,

.

desenvolvido em

parceria pela Aciag,
prefeitura e Fundação

.

Empreender.

Semlnárln
Segue até amanhã o

Seminário "A Escola do
Futuro e o Futuro da Escola",
promovido pela Escola do
Legislativo e Escola de Pais
do Brasil, em Florianópolis.
Pretende promover reflexão

, e discussão de temas
voltados à formação
educacional e ao

relacionamento familiar,
além de qualificar pais e

educadores como agentes
co-responsáveis pelo
desenvolvimento de

. crianças e adolescentes.

,

... No mês de aniversário
do município, prefeito
faz balanço e

anuncia novas obras

GUARAMIRIM - No mês ern

que Guaramirim completa 57
anos de emancipação política e

admínistrativa, o prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL) avalia as

mudanças pelas quais o

município vem passando em

termos populacionais e de
desenvolvimento econômico

desde que foi eleito prefeito, pela
primeira vez, em 2000. A

população passou de 21 para 30
mil habitantes nos últimos cinco
anos, representando um

crescimento de 330/0, o que,

segundo ele, dificultou, porém,
não inviabilizou a administração
do município.

Ainda que com oposição
acirrada na Câmara de

Vereadores, onde a base aliada é

minoria, o prefeito explica que os
•

projetos estão tendo conti-

Prefeito criticou diminuição de repasses pelo governo federal

•

Aprovado projeto que institui a semana dos direitos da criança,

nuidade, a rnaior parte caiu verbas
do próprio município já que,

afirma, os repasses do governo
federal diminuíram substan
cialmente no governo Lula.

"Quando Fernando Henrique era
presídente, Guaramirim recebeu

R$ 4 milhões. No atual governo,
foram repassados apenas R$ 300
mil" .

__________________�1 . �\� ,� _

•

GUARAMIRIM - Aprovado
ern primeiro turno, na sessão de

terça-feira, projeto de autoria

presidente da Câmara de

Guaramirim, vereador Marcos
Mannes (PSDB), que institui a
Semana Municipal de

Promoção e Defesa dos Direitos
da Criança e Adolescente.
Conforme o projeto, a semana

deverá ser realizada anualmente
na primeira semana do 111ês de

julho, corn .ó intuito de

promover e divulgar o Estatuto
da Criança e do Adolescente.

Mannes explica que a

intenção é promover debates

públicos, seminários e fóruns

que para fazer uma ampla
divulgação sobre o tema 110

município. A organização ficará
a critério de uma comissão,
formada por representantes do
Conselho M uriicipal dos
Direitos da Criança ·e do

Adolescente, dos Conselhos
,

Tutelares, e da Vara da Infância
e daJuventude.

Na terça-feira, os vereadores
também aprovaram, ern

primeiro turno, projeto do
Execu tivo au torizando

realização de despesa de até R$

5 mil com a premiação do

Campeonato Municipal de
Bocha, que será realizado dentro
das festividades de aniversário

.

de Guaramirim. E, também, para
,

repasse de R$ 4 mil para a

Sociedade Distribuidora de
/

Agua para' Irrigação de

Guararnirim, para custeio de

despesas da entidade.

,

• • •

I

,

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

melhoria e ampliação em escolas' O

_ da rede municipal, e construção
de 110VOS prédios, "tudo COIU

I J
•

verbas próprias". Recentemeursl: ,

a prefeitura inaugurou a Escola,
Germano Laffin, que foi
reformada e ampliada, e no

1

;. " ".

proximo mes sera entregue urn

110VO centro de educação infantil
110 Bairro Guamiranga. Peixer
também informa que as obras da

'

Escola Padre MathiasMaria Stein

já foram concluídas, restando !
apenas equipar a instituição. "E,
ainda este ano, vamos reformare

ampliar e Escola Gustavo Tank, �

na Vila Amizade", anunciou.
Na saúde, o prefeito ressalta

que o principal investimento da �

administração é para com a

manu tenção do Hospital
Municipal Santo Antônio que,

Ú

no último mês, registrou 3,6 mil
atendimentos somente nó

Pronto-Atendimento. "Mais de
1·0% da população atendida
•

apenas em UIU mês", salientou,
Peixer, informando que a

,

prefeitura repassada men,

salrnente para o hospital R$ 150 �

mil.

•

Em seu segundo luanda to

consecutive, Peixer anuncia que
a administração municipal está
concentrando seus investi-

•

. mentos nas áreas de educação e

saúde, "C0m ações rápidas e

eficientes para dar UIU melhor
resultado". Na área de educação,
o prefeito informa que estão

sendo executadas obras de
" •

CESAR JUNKES

•

,

•

•

Projeto é de autoria do vereador Marcos Mannes

nistra o Lar. Os vereadores De acordo COIU a secretária
defendem que os repasses sejam Andréia Stanek, o valor mensal
feitos diretamente para o Lar, e repassado pelos governos fede'
não mais através da Amvali. No ral e estadual e de cada 111UllicÍ·
último dia 3, a presidente e

. pio para o Lar da Criança é sufi,
secretária da entidade estiveram ciente apenas para o pagamente
na Câmara para fazer um relato dos funcionários, faltando

•

das atividades, quando desta- recursos para outras melhoria'
caram os problemas financeiros. f' compra de materiais.

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EXPO 2006: A EXPECTATIVA E OTIMISTA

a

.'

t'
"

,

•

CARLOS BRANDAO
,

"j Evento promove um

; elelo de palestras sobre
) comércio exterior para

f- pequenos empresários
f

I }ARAGUÁ DO SUL - Iniciou

ontem, corn a participação de

autoridades, empresários e grande
público, a sétima edição da EXPO
- Feira de Negócios do Vale do

Itapocu, no Parque Municipal de
Eventos. ''A. Expo 2006 escreve'

um capítulo à parte para a história
do associativismo local",
ressaltou em seu discurso de
abertura o presidente da Apevi e
coordenador da feira, Márcio

,

Manoel da Silveira. O evento,

que vai até o próximo domingo,
reúnemais de 100 expositores dos
mais variados segmentos, com o

objetivo de trocar experiências e

fechar negócios.
Até domingo, dia 20, o

: Pavilhão Municipal de Eventos
, será transformado num grande
centro de negócios e lazer,
ocupando os três pavilhões, que
foram divididos entre Negócios
- com produtos e serviços para
cada tipo de atividade; Espaço
Casa - corn novidades emmóveis,

'produtos de decoração,
eletrodomésticos; material' de

CESAR JUNKES

Abertura da Expo 2006 foiprestigiada por autoridades e público em geral

Custódio Vieira Costa, destaca
. que a expectativa entre os

participantes é das melhores. ''A.

expectativa é a melhor possível,
principalmerite, por todo o

empenho 113 organização do
evento. Foram 18 meses de

construção, acabamentos,
iluminação, equipamentos de
informática e outros e o Pavilhão
das Etnias, caiu atrativos

cui turais, folclóricos e

gastronômicos. Diariamente o

evento acontecerá das 18 às 22
.

horas e 110 sábado e domingo das preparativos, com mais de 50
10 às 22 horas. O ingresso custa reuniões entre as comissões que
R$ 1,00 e parte da renda será fazem parte da coordenação e

destinada à adequação da nova realização da feira", diz Custódio.
sede da AMA - Associação de O expositor Osvaldo Bridaroli,
Amigos do Autista de [aragua do proprietário da Brimadec
Sul. "Será um evento diferenciado Produtos e Instalações Elétricas,
e vamos receber a todos caiu compartilha desta expectativa

--

muitas novidades e, acima de positiva em relação ao evento.

tudo, qualidade e hospitalidade, "Estamos participando pela
que é a marca de Jaraguá do Sul", primeira vez da feira, mas

observou o presidente da Apevi. acreditamos que será Ulua ótima
O vice-presidente da entidade e oportunidade. Queremos

,

coordenador-geral da feira, divulgar nossos produtos, alguns

Concessionária Moretti entrega,
carro para vencedores de concurso

CESAR JUNKES

e \,

,
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Vencedores da promoção receberam um Ford Fiesta

JARAGUÁ DO SUL - A
concessionária Moretti entregou
ontem dois veículos Ford/Fiesta
zero km, 110 valor de R$ 23.391

cada, para ganhadores da

promoção "Seleção do Faustão",
que aconteceu durante a Copa do
Mundo. Os participantes
deveriam enviar torpedos para um
número de telefone

disponibilizado pela Rede Globo
, ,

de Televisão responderido
"Quantas vezes o Brasil foi

campeão da Copa do Mundo?".

Quem respondesse "cinco"
concorria a carros e aparelhos
eletrodomésticos e eletroele
trônicos. Os sortudos que
receberam as chaves são Ivonei

,

Osnír Stein, 28 anos, mecânico

têxtil, e Angelina Bonaldi

Kloppel, 19, estudante. Ele mora

caiu 'a namorada no Centro de

Guaramirim, e ela vive caiu os pais
110 Bairro Centro-Norte, elU

Schroeder. (Daiane Zanghelini)

•

.,

que são lançamentos como uma

mangueira luminosa, em várias

cores, que dura 100 mil horas,
além de ampliar o conhecimento
do público sobre a nossa empresa
como um todo", ressaltaOsvaldo.

PALESTRA DE HOJE
Mary Cristina de Freitas,

assessora jurídica da Freitas
Assessoria de Comércio Exterior,
faz hoje, a partir das 19 horas, uma
palestra sobre o Sistema. de
Rastreamento da Atuação dos
Intervenientes Aduaneiros
(Radar) ,da Receita Federal. A
atividade será promovida pela
Cambra - Câmara de Negócios
Internacionais, com apoio do
Núcleo de Comércio Exterior,
Acijs e Apevi e faz parte do Ciclo
de Palestras de Comércio

'Exterior, que iniciou ontem,

juntamente com a feira. O Radar
é um sistema de inteligência
comercial d�senvolvido pela
Receita Federal, regido
atualmente pela Instrução
Normativa SRF 650, de 2006, e
pelo Ato Declaratório Executivo
Coana nO 03/2006, que estabelece
procedimentos e condições para

,

habilitação de pessoas físicas e

jurídicas.que pretendem atuar no

comércio exterior; através da

realização de operações de

importação e exportação.

,

Curso forma profissionais de

decoração, e desenho de interiores
JARAGUÁ DO SUL - Quem

está e pr ocur a de uma

profissão, cujo mercado está

em expansão, tem urna

oportunidade única na
,

região. E o curso profissiona-
. lizante de Desenho e Deco

ração de Interiores, que será

ministrado na região, pela,
Criart, escola de artes com

sede em Porto Alegre e que
há 36 anos ministra cursos do

,

segmento por todo o Sul do
Brasil. Segundo a professora
'Maríndia Severo Romero,
que -é decoradora e artista

plástica, o curso têm a

duração de dois, semestres,
iniciando na próxima semana

e terminando em agosto de
2007. "São 200 horas/aula
onde os alunos aprendem a

teoria da decoração, projetos
e desenhos de interiores, além
dos estilos brasileiros con

tempor âneos. Ao final do

,

curso o aluno recebe um

certificado de conclusão
reconhecido nacionalmente,
podendo trabalhar nas áreas de
decoração de 'interiores,

.

assessorando arquitetos pu

compradores de móveis, em

geral. O mercado está em

expansão devido a tendência
das pessoas valorizarem mais

o interior de suas residências,
local onde, por obra até mesmo
da violência cotidiana, estão

passando mais tempo",
informa Maríndia.

O investimento no curso é
.

de R$ 2.220,00, dividido em 12
vezes. O curso será ministro

em local a ser definido, sempre
as terças, em dois horários:
entre 14 e 17h30 e 19 e 22h30.

A matrícula e mais

informações sobre o curso

podem ser obtidas na Ponto
Piso pelo telefone 3370-6363.
(Carlos Brandão)

" .. ". " .. " ... "."

,

,

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

I
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• CORREIO ECONÔMICO
r-------------------------------------------�, ,

Emprego em se ,!
o nível de emprego nas grandes e médias incústrlas catarinenses
manteve a estabilidade em julho, com variação negativa de
0,02%. No acumulado do ano, o saldo das empresas que
participam do levantamento é positivo, com aumento de,O,89%.
A pesquisa foi realizada pela Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarina (FIESC) com dados de 358 empresas. As
indústrias que participaram do levantamento iniciaram julho com

211.784 trabalhadores e terminaram o mês com 211.735,
,

registrando saldo negativo de 49 vagas. Os setores que tiveram

desempenho mais fraco foram os de alimentos (menos 167

vagas), mobiliário (menos 122) e vestuário, calçados e artefatos
de tecidos (menos 93).

j
I

!
I
I
,I

I
I
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•

Desemprego
As microrregiões Oeste e Foz do
Rio Itajaí foram as que mais
apresentaram diminuição de

pessoal. A taxa de câmbio e o

embargo russo à carne

catarinense continuam afetando
as exportações e,
conseqüentemente, o

desempenho desses segmentos
industriais.

Epagri e Polícia Ambiental, para
discutir preocupações do setor
com a preservação do meio
ambiente.Os principais pontos
de discussão foram a

municipalização e a capacitação.
ambiental, bem como, ,a

preservação da água. Nos
últimos três anos a agricultura'
teve prejuízo de mais de R$
1,4bilhão nas safras de grão,
devido à estiagem.

I
I

I

Contratações
No outro extremo, os setores

que mais contrataram foram os

de material elétrico e
'

telecomunicações (mais 183
vagas), madeira (127) e

metalurgia (56). O aquecimento
da produção para as vendas de
fim de ano está entre os fatores

que levaram à alta.

Preparação '

Para os representantes do
movimento a rnunicipallzaçâe
ambiental é fundamental para o

licenciamento nos pequenos
municípios, mas precisa ser

pensada de acordo com a

estrutura de cada região.Um
curso de capacitação, que
deverá ser iniciado em

-

novembro deste ano,
para gestores ambientais,
representantes da sociedade
civil e do legislativo municipal,
foi I apresentado ao movimento.
"Através da capacitação será

possível uniformizar a 'questão
ambiental do Estado, atendendo I
na primeira fase mais de 120 I
municípios", afirmou Silva. I"

II INDICADORES ECONOMICOS

I

Encontro
Representantes do movimento

.

.

.

Grito da Terra, da Federação dos
Trabalhadores Agrícolas de
Santa Catarina (Fetaesc),•

estiveram reunidos ontem, com
o secretário de Estado do
Desenvolvimento Sustentável,
Sérgio Silva e com técnicos da

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

,COMERCIAL 2,136 2,138 óe
- ,-

PARALELO 2,297 2,363 Ie
-,-

TURISMO 2,103 2,243 Ie

EURO
COMPRA VENDA
--

2,742 2,745
PESO (Argentina)

I 0,693 0,693 �

-

PONTOS OSCILAÇAO
11 BOVESPA , 37,677 1,020/0 •

11 DOW JONES (N, York) 11,327 086�
11 MERVAL (B, Aires) 1.634 0,640/0

" NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

, 0,753
-

R$894,81

,

1'1 LOTER·IAS
.

,
,

I
I
I

A Caixa não informou o resultado
até o fechamento desta edição.

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

concurso: 04061
1 ° Prêmio: 62.227

�...- "_- -

2° Prêmio: 00.722
3° Prêmio: 21.722
4° Prêmio: 69:448
5° Prêmio: 53.251

---------------------

37 . 40 - 43 . 49 . 54 - 58.· 73

78 - 82 - 83 . 86 . 90 . 95 ,

I
I
,

,

. I
I

_}
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através do telefone (47) 3372-
8169.

Cada escola pode participar
COIn apenas uln representante
escolhido através de um

concurso interno. Os trabalhos
devem ser confeccionados
dentro do terna "Motociclista",
o mesmo definido pelo
Denatran (Departamento
Nacional de Trânsito) para a

CampanhaNacional de Trânsito
deste ano, que tem COlno slogan
"Você e amoto: uma união feliz".

,

•

O CORREIO DO POV�
•

PAVILHÃO DAS ETNIAS
JARAGUÁDO SIJL� se- PARQU�MUHléIPAl. D£ EVENTOS Diversas atrações reunindo dança, artesanato,

história e muita comida típica.

"

II OCORRENCIAS POLICIAIS

Fllrto em loja
Foram furtados vários produtos do estabelecimento comercial
tocomotvos. localizado na Rua Quintino Bocaiúva, Centro. Os
produtos levados foram: 16 botas femininas, 29 blusas e

jaquetas de moletom e naylon, 27 biquínis, 37 camisetas regatas
e 17 shorts. O furto aconteceu às 5h30 desterça-feira.

Acidente
o veículo Ford/Escort, placas
MDJ-4188, transitava pela Rua
Feliciano Bartolini, quando
derrapou .na pista e capotou,
ocasionando danos no veículo.
O acidente aconteceu por volta'
das 23h de terca-feira. O

,

motorista do carro, J.R.K., não
sofre lesões.

Furto em residência
Furtaram de uma residência na

Rua Edmundo Antõnio
Emmendoerfer, Bairro Vieiras,
um aparelho de OVO e um

aparelho de sanduíche da
marca Britânia. O furto
aconteceu às 8h de terça-feira.

\

Assalto

furto de bicicleta
o Sr. C.C.O. foi detido na

madrugada de ontem porfurtar
uma bicicleta na Lanchonete do

Franck, Rua José Teodoro
Ribeiro, Bairro Ilha da Figueira.
Ele entrou na lanchonete por
volta da 1 h, roubou a bicicleta e

saiu correndo, abandonando o.

objeto logo eni seguida. A
polícia foi chamada e prendeu o

autor do crime, que estava

embriagada.

•

O menor D.D.H., :15 anos, foi
assaltado na Av. Marechal
Deodoro da Fonseca às 20h de

segunda-feira. Ele caminhava
no calçadâo, quando próximo
ao Breithaupt foi abordado por .

um homem armado com uma

faca, que lhe ameaçou e

roubou o celular Motorola V
•

810 e uma carteira com R$
30,00 dentro. O bandido

aparentava ter 30 anos, era
moreno, alto e magro.

;

SOLUoÇÃO MOMENTÂNEA: FAMíliAS SEPULTAM MAIS DE UM NO MESMO TÚMULO
•

-

Preso I

Sumiu
o Foi furtado o aparelho celular
LG, modelo Life, às 16h da
última sexta-feira. O furto
aconteceu na Imobiliária
Vivenda, na Rua Jorge
Czerniewicz.

;

•

.

R.E.P de 18 anos foi preso na

terça-feira por estar em. posse
de doze buchas de maconha. O
jovem foi preso na Rua Luiz
Sarti, Bairro Nereu Ramos, e já
possuía antecedentes

l
• •

lL_----�,------------------------------------�--�
I

• • •

I
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• FALECIMENTOS
Faleceu às ,21 :OOh do dia 15/08, o senhor Macir Correia, com idade
de 41 anos.O velório foi realizado no Ginásio de Esportes Jaraguá 84
e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.

_

Faleceu às 19:30h do dia 15/08, a senhora Ilia Grutzmacher Viergutz,
-

com idade de 77 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica do
Centro e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.

CARLOS BRANDAO
..

. -

as compras por antecipaçao
deixaram de fazer parte da
realidade 11á bastante tempo,
Agora, o cemitério aceita

apenas "quem vier ern óbito,
porque não tern como negar

lugar", explica. A média regis
trada por Deluca, é de 15

espaço chega a três mil

túmulos", cornenta. Uma

alternativa é encon-trar um

terreno adequado para a

construção de um 110VO

- cemitério, COIn metragern de
cerca de 20 'mil metros

quadrados, no Bairro Ilha da

Figueira, atendendo a

solicitações da própria comuni-
-

dade. O projeto emperra;: por

enquanto, 11a falta de alterna-
/

'

tivas. "E necessário adequação
à legislação atual, ao tipo de solo

específico e não pode ter

manancial por perto", explica.

,

Educação promove concurso

� Municipais da Vila
Lenzi 'e do Centro
têm mais' de dez mil

pessoas enterradas

JARAGUÁ DO SUL - Os dois
. .. . ". .

pnncipais cermterios J aragua-
enses estão à beira da lotação e

as vagas ainda restantes devem
ser preenchidas até o final do .

a110. A escassez só não impede
os sepultamentos porque

algumas famílias decidiram
enterrar mais de um parente no
111eSIno túmulo ou construir

jazigos.
No Cemitério Municipal do

Centro, a maioria dos corredo
res já não existe mais. No total,
quase oito mil pessoas têm os

restos mortais depositados no

local. A restrição é tanta que,

segundo Aristeu Stadler, res

ponsável pelo cem ité rio, a

venda de terrenos somente é

feita entre os próprios donos,
quando urn corpo acaba sendo

. transferido para outra cidade.

Mas, mesmo assim, a procura

supera a oferta.
A mesma situação é viven

ciada na Vila Lenzi. Conforme
,

o administradorMoacir Deluca,

O problema da falta de vagal '

... . . " '

nao atmge apenas os cermtenc ,

do Centro e da Vila Lenzi. Há i,
•

pouco mais de cinco meses,

padres, pastores e'
•

representantes do Rio da Luze �,
,

Barra do Rio Cerro foram atea r,

Prefeitura .solicitar algul\\a :

medida para resolver a lotação
nos espaços daqueles baírros.á
estimativa era de que os doil .:

cemitérios centenários ficarian o'J
. I

cheios em rnerios de um ano. ,
I

acordo COIn o pastor da Igreja li

Evangélica Luterana Cristo'

Salvador, Anildo Wilbert, aO! ]1

enquanto, nenhuma resposta s

sobre o assunto foi dada. '

i
!

•

enterros 111e11sa1S.

Para o adrninis trador do
Cemitério da Vila Lenzi, caso a

,

prefeitura não in icie Ulna

ampliação em breve, o terreno

ficará lotado até o final de 2006.
Por enquanto, segundo o livro
de registro de óbitos, cerca de
2.650 pessoas foram enterradas
no local. "Dificilmente o SEM RESPOSTA

Prefeitura pode construir nova
escola na região da Figueirinha

Morceços-vampros habitam )

casa no interior da cidade
GUARAMffiIM - A obstinação

dos pais dos alunos da Escola

Municipal Roberto José [unckes,
na Figueirinha, que foi fechada há
três semanas, pode reverter a

situação em favor das crianças. Em
reunião na manhã de ontem, no

gabinete da promotora de justiça
Maria Cristina PereiraCavalcanti,
os pais dos 44" alunos,
representados por integrantes da

Associação de Pais e Professores
deixaram claro que não abrem
mão de que seja construída uma

nova escola no bairro, tendo em

vista a impossibilidade de
reabertura da atual, devido ao alto
nível de poluição SOl10ra registrada

Você terá as informações mais rapidamente.

no local, o que .prejudica a

educação dos alunos, "A, secretária
de educação domunicípio fará um
levantamento sobre o número de
alunos quemoram naquela região,
mas estão estudando en1 outras

escolas, para verificar a viabilidade

para a construçãode umanovaescola
na região da Figueirinha", informou
a promotora Malia Cristina

Sobre aquestão legalenvolvendo
as empresas vizinhas da escola
Roberto Junckes, 11a Figueirinha, a
promotora Maria Cristina Pereira
Cavalcantidísse que estáaguardando
laudo pericial, que está sendo
desenvolvido pela Polícia

Ambiental, de [oínvílle. (CB)

JARAGUÁ DO SUL - Uma
colônia de morcegos hernató-

. fagos, conhecidosCOlno vampiros,
foi encontrada dentro de uma

casa no interior de Jaraguá do Sul.
Estima-se que, pelo menos, cem

animais faziam parte do grupo

abrigado na construção, localiza
da nas proximidades do Salão

Independência, no Jaraguazinho.
De acordo COIn o veterinário

Fúlvio Goetten, da Cidasc

(Companhia Int-egrada de
Desenvolvimento Agrícola de

Santa Catarina), a descoberta
ocorreu graças a um morador
vizinho. Ele verificou a existência
de fezes semi-líquidas, típicas da

espécie, na região e informou a :

equipe da Cidasc.
A vistoria, realizada no iníC,lo '

dessa semana, acabou sel1do o

prejudicada pela ação de pesses 'i

/

da comunidade. E que 11á pouço
"

dias, possivelmente no final da 'li

semana passado, alguém ateou fo )"
na colônia, espantandogrande part, ','

.

dessesmamííeros que se alimentam '

de sangue.Os encontrados, estaviJlll 'i

com as asas queimadas oumortos .

Para tranqüilizar a populaça ,

Fúlvio Goetten comenta que niIJ 'i

o

• existe preocupação acerca do '

aumento de sugaduras, pelo fatadl ,i

os morcegos já habitarem a região "

(Kelly Erdmann) ,

I' JARAGUÁ DO SUL - A
! ComissãoMunicipal de Educação'
I para o Tiânsito está promovendo
; o Concurso de Cartazes Sobre a
,

: Paz no Trânsito, destinado a
I .

: estudantes de 8° e 9° anos das
, '

: escolas municipais e de 7a e 8ª
séries das unidades educacionais

I das redes estadual e particular de
.

ensino. As instituições escolares
i devem se inscrever até amanhã,
,
,

na Coordenadoria de Trânsito da

prefeitura jaraguaense, pelo email
,

transito@jaraguadosul.com.brou

RECEPÇÃO FAX'
•

�,�,' '"c

CARTEIRINHAS E PASSES,
•

-

FRETAMENTO E TURISMO INFORMAÇÕES URBANAS
,

,

FILIAL GUARAMIRIM �

I' (47) 3275-8500 (47) 3.275-8501 (47) 3372-0545 (47) 3275-8505 (47) 3373-0472 (47) 3275-1661
_

Fax (47) 3371-1893 (47) 3371-9616 I' CANARINHO
1� c_E_N_T_R_AL__D_E_AT_E_N_O_IM_E_N_'T_O_C_A_N_A_�_IN_H_.O_.-_O_8_OO__64_5_-8_5_8_5__

�

w_w_w_._c_a_n_a_{/_n_h_o_._c_on_)_.b_·r __

•
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ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC

Espaço de vivência de jogos, brinq'uedos e

brincadeiras tradicionais e contem.porâneas a partir
,

do resgate da memória .Iúdica da região do Vale do

Itapocú. Diversão e cultura para toda a família.

[]h
JARAGlJÁDO SUL· SC· PARQUEMUNICIPAL DE EVENTOS

LIGA NACIONAL: TíTULO ESTÁ NAS MÃOS DE UM JOVEM DE 19 ANOS

•

,

,

I
•

Nil JJULIMAR PIVATTO
..

1

� . � Goleiro da Malwee
:J confessou que seu

.� sonho era .jogar
na linha

}ARAGUÁ DO SUL - Tudo

começou por acaso na carreira do

.' jovemgoleiroDudu, de apenas 19
,

anos. Com oito anos ele chegou
-,

,para treinar com o professor
•

"Augustinho Ferrari e foi com
1 uniforme de jogador de linha.Mas

como o goleiro da equipe tinha
IIIIi faltado no treino e as equipes já

estavam formadas, Dudu resolveu
ir para o gol. E foi muito bem. O

gas I,

. treinador, então o convenceu a
'lO'J �\ !'

Ha' "permanecer na posição onde está
f) J
até hoje. "Naquele primeiro

es, ',"

d
'

treino .eu fechei o gol. Com ois
e "

"llleses, eu já estava disputando o
IZ e

ea r,
Estadual pré-mirim", lembrou o.

" jogador.n13 [. ,

'ão,
E não foi fácil para ele aceitar

: A }\a condição de goleiro. "Passei d?is
I' ,anos jogando contra a minha
011 ,II
I vontade. Mas as coisas foram
a :l.1

"
"

�t�contecendo naturalmente ,

" ,afirmou Dudu. Para o jaraguaense,el' .".

sto "jas coisas começaram a mudar
J entre 1996 e 1997, quando as
pOI lu'

,sta Si"

.

regras foram alteradas e o goleiro
, , .

passou a Jogar mais com os pes,
característica que ele levou para
as equipes de base de Jaraguá do
Sul. Entre os títulos, destacou duas
edições dos. Joguinhos Abertos
(2004 e 2005), um estadual juvenil
(2004), além dos títulos da Liga
Nacionai e da Superliga e111 2005,
da Taça Brasil deste a110, com a

equipe profissional. Nesta Liga
Nacional, Dudu acabou assumin-

,

do uma grande responsabilidade
depois das dispensas de Bagé e

Donny. "Quando recebi a notícia,

•

! Malwee faz o primeiro jogo
) da semifinal em Brusque

Ido '
,

Ita "

,

:anI '

,

;">,, ,: :>"�¥"
'"

, "

_, - ,

"

I

)í, .

,

;a� "i
,

. '

naü ! li

na sexta-feira. A diretoria do .

time jaraguaense vai disponibi
lizar ônibus (cinco a princípio)
para a torcida ir até o local da

primeira partida, em Brusque.
Os ingressos começam a ser

vendidos na próxima sexta

feira, por volta de 1511, na Rede.
de Postos Milne. O valor é de

R$ 10, COl11 ônibus incluído, Na
hora, o ingresso custará R$ 20.

•

tentei manter a tranqüilidade.
,

Comecei a trabalhar mais o lado

psicológico porque ell ficavamuito,
nervoso. ,Mas as coisas aconte

ceramgradativamente e eu perce
bi que deveria aproveitar esta

_ chance", analisou. Para isso, ele
recebeu o apoio da comissão

técnica e dos companheiros de
clube. "Todos apoiaram e ajuda
.ram. O Fred (preparador de golei
ros) conversa comigo todos os

dias, falando sobre os detalhes que
preciso melhorar", comentou.
Fred disse que o objetivo agora não

•

é passar toda a responsabilidade
para o jovem jogador, e sim tentar

fazer com que ele acerte cada vez

mais ern cada partida. "Ele é um

jogador de personalidade, o que é

muito importante para um goleiro.
Ele está vendo qlle é a chance dele

. . "
e 'assumIU o comprormsso ,

analisou o preparador. "Ele tem

tudo para ser um grande jogador.
Se posiciona bem embaixo dos

paus e sabe sair jogando COIn o pé.
•

E questão de trabalhar o lado

psicológico dele agora", concluiu
Fred.

Brasil empata com a Noruega
,

na estréia do técnico Dunga
OSLO (NORUEGA) - A

Seleção Brasileira manteve o

tabu de nunca ter vencido a

Noruega en1 Ulna partida oficial.
'

Na estréia dó técnico Dunga, a

equipe ficou apenas no empate
por l xl , ern Oslo. O próximo
jogo da Seleção será contra a rival

Argentinâ, 110 dia 3 de setembro,
em Londres. A Noruega saiu na

frente aos 11 minutos do
•

segundo tempo, com Pedersen,
,

em jogada de bola parada, mas os
brasileiros conseguiram chegar
'ao empate aos 16, COIn Daniel
Carvalho. O Brasil teve a

primeira chance de abrir o placar
aos nove minutos do primeiro
tempo. Após boa jogada de

Robrnho, Freel recebeu na

entrada da área e bateu cruzado
• ,

para .defesa dó goleiro Míhre.
COIn mais domínio de bola, a

•

Noruega conseguiu assustar aos

12. Pedersen bateu lateral 11a

área, GOln�s saiumal do gol; mas
Juan conseguiu afastar a bola.

Aos 32 minutos, um invasor

conhecido voltou a aprontar.
Após ter invadido na partida da

Seleção contra a Alemanha, na
Copa das Confederações e da
final do Mundial de Clubes, em
2005, o corint iano Albert
Monte entrou em campo com

um chapéu de viking nas mãos e

foi em direção a Soskjaer, mas foi
contido pelos seguranças.
ANoruega começou melhor

na segunda etapa e assustou aos

quatro minutos, Carew fez boa

jogada pela direita e chutou
cruzado à direita de G0111es.

A equipe norueguesa abriu o
placar aos l l minutos. Pedersen
bateu falta na área e a bola passou

,

por todos, entrando no ângulo
de. Gomes. A Seleção se

empolgou e chegou ao empate
aos 16. Um dos melhores eln

campo da Seleção, Fred rolou

para Daniel Carvalho chutar da
entrada da área 110 canto direito
de Myhre. Depois de o jogo ficar
até um pouco violento, o Brasil
teve a chance de virar o placar

•

aos 26. Ern jogada individual,
Fred conseguiu se livrar da

� ,

marcaçao norueguesa e parou na

boa defesa do goleiro.

•

L
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Malwee X Joinville
Já �iz o ditado que clássico não tem favoritos, mas que o Joinville •

chega com certa vantagem nesta semifinal, não se pode negar. ':

Além de fazer a partida decisiva em casa, enfrenta a Malwee sem :
,

três de seus principais jogadores no primeiro duelo (Márcio, Leco ;
e Chico, suspensos). Mas já adiantar que o Jec está garantido é :
impossível. A Malwee tem a experiência de ter disputado várias :
decisões importantes, em níveis nacionais e mundiais e depois de ;
uma crise no campeonato se superou e surpreendeu a todos. Coisa;

que o Joinville ainda não tem. Será um duelo de gigantes. Só :

esperamos que as torcidas se comportem e também dêem

espetáculo. -

Maratona
o jaraguaense Jefferson Heller

viaja, este fim-de-semana, para
Florianópolis, onde participa da 2'

Etapa do 'Circuito Nutry de Corrida
de Rua. A prova será no domingo,
às 8h, na Avenida Beira-Mar
Norte, com 10 quilômetros de
extensão. "Espero completar a,
prova entre 35 e 36 minutos, pois
treinei muito nas últimas sema

nas", comentou Heller. A organi
zação da prova espera cerca de
três mil corredores.

Pode acabar
o presidente da Nossa Liga de

Basquete, Oscar Schmidt, admitiu
que pode extinguir a entidade. Mas
ele quer manter a idéia de fazer
uma liga independente da CBB,
com o compromisso de atender
ao máximo às demandas dos
clubes nacionais. Está na hora
dessa situação se resolver o

quanto antes, pois o esporte
merece ter uma competição

,

nacional.
•

Dudu (frente) disse que a hora é de manter a tranqüilidade e se concentrar cada vez mais na competição

De saída
Estréia
A equipe feminina aduita da
Proma/Faculdade Jangada/FME

"

estréia nesta sexta-feira pelo
Campeonato Estadual de Basquete
Adulto Feminino. As jaraguaenses
jogam em casa contra o Vasto
Verde de Blumenau. Fazem parte
da competição também a UCS, de
Caxias do Sul, e Chapecó. O
campeonato segue até o final de
outubro.

,

O ponteiro Bruno Zanuto acertou
sua saída da Cimed/Florianópolis.
O jogador de 23 anos vai reforçar
o Latina, da Itália, e embarca nesta
sexta-feira. Para o lugar dele, o

técnico Renan Dal Zotto conta
com João Paulo, Filipe, Renato e

Andrezinho. "O Bruno merece

essa chance e tem tudo para se

dar bem no campeonato italiano",
comentou o treinador. O atleta está
empolgado com a oportunidade e

não vê a hora de embarcar.
Demitido
A advogada do meia Marcelinho
Carioca avisou ontem que o

,

jogador foi demitido do
Corinthians. Gislaine Nunes disse

que não aceita a demissão e que
vai tentar negociar a permanência .

do jogador no clube. Se algum ,

time brasileiro o quiser contratar, !
,

sinta-se à vontade. Ele disputou
• •

apenas cinco Jogos com o

Corinthians neste Brasileirão e,
por isso, pode ser contratado por
outra equipe. Basta saber se

alguém vai querer..

Só duas
A Federação Catarinense de Fute
bol está atrás de equipes femini
nas para montar uma competição
estadual. Até o momento, duas
mostraram interesse - o Canto do
Rio, de Florianópolis, e o EC São
Bento, de São Bento do Sul. O

departamento técnico da FCF está
em busca de mais equipes para
formatar a competição até outubro.

Suspensão
Quem está de orelha em pé é o

atacante do Santos, Reinaldo. Ele
foi denunciado por uma agressão
cometida contra o volante Perdi

gão, do Internacional, na partida do
úitimo dia 6. Se condenado, pode
pegar de 120 a 540 dias de

suspensão. Reinaldo chegou a

chutar o jogador colorado e admitiu

que errou ao agredir o volante.

Sem opção
o técnico do Uruguai, Oscar

.

Tabárez, reconheceu que não tem
•

. bons jogadores a disposição para
formar uma seleção de qualidade.
Realmente, puxando pela
memória, poucos nomes vêm a

cabeça. O zagueiro Lugano e o

atacante Recoba devem ser as

exceções na lista, mas é pouco
para um país bicampeão mundial.

De volta
Já era prevista a volta de Romário

para o Vasco e o negócio deve se

concretizar em breve. O contrato
do atacante com o Miami FC
termina em setembro e ele deve
voltar para reforçar a equipe
cruzmaltina no Campeonato
Brasileiro e na Sul-Americana. E o

,

projeto "mil gols" será que vai
continuar, com amistosos com

,

equipes amadoras? Tomara que
não. Romário não precisa disso.

•

•

Renovação
A revista alemã Auto Bild
Mptorsport informou ontem·Que
Michael Schumacher continuará
na Ferrari até o fim do ano Que
vem. Ele deve fazer dupla com

,Kimi Raikkonen, Que ainda não foi
anunciado oficialmente. Se o

finlandês fechar com a escuderia
italiana, o brasileiro Felipe Massa
poderá ser rebaixado a piloto de

I

testes.
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por Max Pires e í�içardo Daniel trQis

Henrique Raboch e Mel ueta na. França.
em frente ao Arco do Triunfo

Galera 'TODIBOA" prestigiando a Stamrnbsch

1/

10 Stammtisch Universitário
Neste sábado. das OSh às 17h, na Rua dos

Imigrantes (que dá acesso à UNERJ), centenas de

amigos estarão marcando presença na ia edição do
Stamlntisch Universitárío da UNERJ,

O Stamrntisch Universltário visa estabelecer
uma nova tradição de acolhimento dos calouros, em
um ambiente descontraioo e festivo.

O grupo Aile Betrunken, através da Combat,
marcará presença também nests evento. Todos os

que partlciparam do grupo este ano podem vestir
novamente suas camisetas para curtir mais um dia
de muita testa.

�---
,

1
�, .,. ,

•

I

•

Para fazer a diferença na escola, no trabalho e

nas viagens é' preciso se comunicar em inglês.
•

I

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

,

,

I
,

1

•

-,

A Fellows' possui metodologia moderna
,

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

•
, '

, I o o A sI M

1 ' www.fellowsidiomas.com.br
, ,

• .,
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� GLOBO· 18H

Sinhá Moça
Ricardo conta para Rodolfo os planos do
Barão de tomar seu filho. Cândida diz a

Sinhá Moça que o pai quer que ela se

afaste de Rodolfo, senão ele irá para a

cadeia. Ricardo nega ter agido contra o

Barão, quando o irmão pergunta. Rodolfo
se apresenta ao delegado. O delegado diz
acreditar que Justo possa ter agido contra
o Barão, sob as ordens de R.icardo. O
Barão não sente as pernas. O Barão diz a

Sinhá Moça que perdoa Rodolfo. Rodolfo

exige ficar preso até que sua inocência seja
provada. O Barão manda que o delegado .

mantenha Rodolfo na cadela, Slnhá Moça
� Candida reagem fortemente ao saber que, .

Rodolfa se entregou.

� GLOBO" 19H

Cobras e Lagartos
Celina argumenta para que Bel não venda
as ações. Durante a reunião, ela recebe um

telefonema de Ellen e Foguinho demitindo
a. Bel diz que vai vender as ações. Sushi
chega em casa tarde e diz que estava com
um colega. Duda e os Lagartos enfrentam
Naldo, dispostos a levá-lo até a casa de
Bel. Naldo confessa para Bel que foi pago
por Estevão. Duda fala que Estevão pode
estar envolvido na morte de amar. A
familia amarra Ellen e a humilha. Bel chega
à reunião com os suiços e avisa que não
vai vender mais suas ações. Milu bajula
Shirley que diz estar no controle da casa.

Estevão finge passar mal e Bel conta que já
descobriu tudo sobre o falso médico.

,

� GLOBO - 2íH

Páginas da Vida
Helena fica atemorizada de Marta ter
descoberto que ela adotou Clara. Renato

segura Isabel e lhe dá um beijo. Ela resiste
um tempo e depois o expulsa de suaCasa e

ameaça quebrar a sua máquina, caso ele
não saia: Renato sai, mas fica gritando da
rua aíralndo a atenção de Selma, Lucas e

outros vizinhos. Anna faz uma cena de
ciúmes e Miroel diz que ela está sendo

vulgar. Giselle conversa com a amiga
Joyce sobre a.briga dospals, Marta diz que
Irmã Má ligou, porque ela precisava
entregar o registro de Clara. Helena suspira
aliviada por Marta não saber mais nada.
Marta deixa o documento com Helena e

conta que Alex pensa que a menina
morreu. Carmem vai ao restaurante com

Greg, encontra, as irmãs e propõe que
todos sentem juntos. Miroel arruma a sua

mala para sair de casa e confessa para
Anna que só a traiu uma vez.

'

� S8r " 181,30

Rebelde
Mia diz a Roberta que Miguel é o amor de
sua vida, confessa que morre de vontade
de ficar com ele mas tem medo de

decepcioná-lo. Roberta diz a Mia que ela
não precisa se preocupar com a falta de
experiência pois os dois vão aprender
juntos. Vick diz a Mia que alguém ligou
para Max, fazendo se passar por Mia, e

avisou que Celina chegaria uma hora mais
tarde. Mia desconfia de Sol e jura que vai
se vingar. Roberta comenta com Inakie que
sua mão lhe disse que não tem primos e

pergunta a ele quem é Paloma.

� RECORD - 19h 15

Bicho do Mato
Cecilia pergunta para TilÍi-á se Juba é
mesmo o namorado dela. Tini-á diz que
sim e pergunta para Cecília se Juba não
falou isto para ela. Cecilia fica perturbada,
mas tenta se controlar. Mesquita diz para
Cecilia que precisa organizar a vacinação.
Ramalho diz para Juba é uma injustiça falar
que ele não fez nada para encontrar Piauí.
Juba cai na cena de cinismo de Ramalho.
Emílio fala para Ruth que Cec,ilia já deve
estar sabendo que Tini-á é a namorada de
Juba.

•

� REC()RD - 20h

Cidadão Brasileiro
Celso consegue acalmar Antonio e

convencê-lo de que brigar com Daniel não
será bom para ele. Antonio fala pela rádio
com Marcelo e Renée. Marcelo, Cristina,
Homero, Lais, Maura, Carolina, Walter,
Bruna e outros convidados vão à festa de
Renée. Antonio escreve uma carta para
Luiza. Celso fala que está com saudades
de Maura. Homero, Láis, Cristina e Cássio
falam que Marcelo está exagerando na

bebida. Cássio comenta que nem trabalhar
direito Marcelo tem trabalhado mais.

,

,

•

��ESPECIAL
Só faltava a confirmação de
Jennif.er Aniston para que
começassem as negociações
de um possível episódio
especial de "Friends". E, para
alegria: dos órfãos da série,
que terminou em 2004"
Jennifer não. só topou
.participar, como é uma das
mais animagas do elenco. Ela

.

está incentivando a turma

para que o capítulo seja
sobre o Thanksgiving uma

das datas mais importantes
dos Estados Unidos ., que
rendeu cenas históricas para
o seriado,

��FAMA
Lindsay Lohan está sofrendo
com a perseguição de um fã

psicopata, de acordo com o \

site internacional
FemaleFirst. Ela vem
recebendo cartas e flores
de um rapaz americano,
Que já mandou um

recado assustador para a

atriz. "Ele disse Que
fomos feitos um para o

outro. Fala Que vamos
nos encontrar e ele vai
provar nosso amor, nem

que para Isso me

seqUestre e me ensine",
revelou,

•

•

11B

, ��NO BRASIL��EM GRAMADO
No 34° Festival de
Gramado" Cinema
Brasileiro e Latino,
Luciano Szafir contou um

pouco sobre sua

participação no filme

Nightmare Man, com
direção do americano
Rolfe Kanefsky, rodado
nos Estados Unidos:
"Fazer o filme foi

,

divertidíssimo. E um

trash, suspense, e não
fazemos muito esse

gênero no Brasil, Foi uma
grande experiência estar

�

no elenco".

,

.

O "Black Eyed Peas" incJ.uiu'
o Brasil em sua nova t�rnê: <I '

O grupo pretende fazer s�is, "

sho'yVs no país, em '
" (

:

<
,,!

novembro., Em 2004;":
quando veio ao Brasil, o

,
•

h �

"Black Eyed Peas" estavª no. ':
.

i"'" ,"� .. ,.<�..

auge de seu hit "Where Is, ,.', i'
�".' '. "�o, •.,�.

the Lave.", Agora, o i,: '. ,f,{;," : i
destaque fica por confa:�a{" !" ,.

,
. � �. , •. ""i< '"

, gravação .liMas Que Nada", :S!f ;

féita em 'p�rceria com o'
,

;:j;'
brasileiro Sérgio fy1endes. O I
destino do grupo nolBrasii '

ainda não fOi definido, mas
São Paulo e RI,O de Janeiro

,

já estão na agenda,

,

. I
i

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
, DIVULGAÇÃO

A bela Kathleen Behling completa 15 anos na próxima sexta-feira, dia
18, A mamãe coruja Marliú deseja multas felicidades

MATRICULAS ABEITAS
VAGAS LIM1TADAS

1l1lC0I.ADIAIITIS OIlClORATIVAt

•

Curso de Decoras60 •
Desenhos de Interlore.

Profissionalizante

www.criart.com.br
� ._ pó�sInformaçoes e Inscrlçoes: ",,0 Q

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 140 - centre- tel. 3370-6363/ fax. 3376·4040

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

o coordenador da Agência Catarina Modelos, Fabrício Welter, comemora o sucesso

do concurso Tic Tac Maga Model realizado no último final de semana, Na foto,
Fabricio aparece com Marthina Hanemann uma das classíncacas para próxima etapa
do concurso

Stammtisch
Nesse sábado (19) acontece 6 Stammtísch, em Pomerode. A festa
invade a Praça jorge Lacerda (Rua 15 de Novembro, 825 - anexa ao

Portal Turístico Jorge Lacerda) a partir das 10h. Serão 12 barracas

especialmente preparadas para a confraternização dos mais de 450
•

participantes, vindos de diferentes partes da América do Sul. E nesse

dia os proprietários das míticas motocicletas Harley Davidson, os
chamados "PHDs", que estarão participando de 4° Encontro
Internacional de Harleyros, ern Blumenau, fazem uma parada também
11a cidade mais alemã do Brasil.

. DIVULGAÇAD ,

� PARABENS!
Aniversariantes do dia
Ivanir Schwanz
Ivane Franzer
Amarildo Gadotti
Lau ren Beatriz B. Krueger
Antônio R. A. de Góes
Schirley Sandra Wolf
Robson Dorow

Djair Carlos Mayer
Olivia Glawatzki Angel
Lucimara Stein
Mario Cesar Conrado
Antonio da Costa
Nilson Joao Zoz
Nilton Carlos Lensers
Jonathan Jurek
Cirilo Urban
Everaldo Baur
Hatael A. Pedri
Aline B. Becerra

Integração
Amanhã acontece a 5ª

edição do Encontro

Esportivo Escolar DE
OLHO NO PÓDIO, das
8h às 16h30, no Ginásio de
Esportes Alfredo Passold,
em Schroeder. O evento é
destinado aos alunos de 111
a 4ª série da Rede
Municipal de Ensino, e
contará com várias
brincadeiras com o

objetivo de integrar os
alunos, valorizar as diversas
maneiras de expressão e

desenvolver o espírito de
cornpetitividade.

II
"

•

,

Aries 20/3 a 20/4
O apressado come cru ... Isso quando realmente
come e não se engasga ou morde a língua. Não
dê corda para a impaciência que lhe sobe à

cabeça quando as energias estão em fogo alto.
Pode soar como conselho de tia, mas é tiro e

queda para ânimos exaltados. Vale a pena
observar o tempo das coisas e o seu próprio
timing ... Sintonizar é possível.

Câncer 21/6 a 21/7
Algo mudou, mexeu com suas águas. Algumas
ondas ficaram maiores, mais fortes. Se você já
percebeu a diferença de um dia para outro,
imagine quem está ao seu lado. Não resista ao

turbilhâo, tsunamis de razão e emoção. Na
natureza, a única constante é a mudança.
Compartilhe essa nova consciência com quem
navega no mesmo barco que você.

. Libra 23/9 a 22/10
De relatórios e planilhas a declarações, .

amorosas, de uma ponta a outra, librianos com

ganas de resolver tudo. Clap, clap, clap pra
você, mas não espere ovações da

arquibancada. O processo é mais seu do que•

coletivo, pra consumo interno. Os resultados,
pós fichas caídas, estes sim são comemorados
em grupo, em família e, é claro, a dois.

,

Touro 21/4 a 20/5
É isso aí, tourinho, siga com seu plano. Você
pode surpreender as pessoas que duvidam de
você, pensando de forma muito diferente do

.

normal. Às vezes até você se impressiona com

você, nâo? Que legal! Se estiver planejando dar
o bote, olhe bem para os detalhes antes de éjgir.
Quanto mais louca sua idéia parecer, maior a •

chance de dar certo.

Leão 22/7 a 22/8
Abra as cortinas de leo-caverna, inaugure o dia
com as comemorações do seu aniversário.
Sua data já passou? Ainda não chegou? Deixe
isso pra lá, faça a festa. Em praça pública ou

muito particular, acenda as velinhas e faça o

bolo, misturando tudo com o açúcar e o afeto
de suas companhias prediletas. Encha o seu

balão e ganhe o céu!

Escorpião 23/10 a 21/11
Sonhos intensos ultimamente, hein! Mantenha
um diárto na cabeceira e vá anotando pra não

esquecer. Assim talvez fique mais fácil entender
melhor algumas coisas e ficar em paz com
você mesmo e com as pessoas que realmente
importam. Compartilhe seus sonhos com seu

querido e veja como ele reage e responde a

essas novas ondas.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Pronto pra decolar, explorar outros ares?
Aproveite essa disposição toda e concentre-se
nos seus ideais. O pessoal da sua trupe pode
estar precisando de uma injeção de ânimo e

você tem energia de sobra para aquecer todas
as turbinas, Duvidando? Aperte o start e ponha
suas estratégias em ação, acorde o vulcão

.
adormecido dentro da sua cabeça. '

Virgem 23/8 a 22/9
Esse é um daqueles dias em que a gente passa
dançando ... Dois passos pra frente, um para
trás, altos e baixos, oito ou oitenta. Pode ser

que esse ritmo o deixe um bocado tonto ou um

pouco frustrado. Mas você também pode se

dar conta de que o progresso é uma coisa
relativa. Tente dar uns péssimos para os lados
de vez em quando ..

,

,

Sagitário 22/11 a 21/12
Um sagitariano quietinho?! Ah, ainda bem que
é só impressão. Por ora, jogue 'essa energia
transbordante que a natureza lhe deu em

atividades que pedem sua força,
determinação e decisão. A palavra de ordem é
resolver e não deixar pra manhã,
concentrando o seu poderoso estoque
atômico no que realmente faz diferença.

,

II

Capricórnio 22/2, a 21/1 .

Tudo parece muito certo, organizado,
controlado e cronometrado lá fora ... E
internamente? Bases sólidas não parecem
muito importantes quando se fala de aparência,

,

mas sem elas a casa cai. E quando um

universo colorido se desfaz à menor alteração
nas condições de temperatura e pressão. Você
quer muito mais, não quer?

•

Aquário 21/1 a 18/2
Precisa de um empurrãozinho para resolver

aquele assunto? Volte seus olhos para o céu.
Não está vendo nada pra você, é? Talvez suas.
antenas não estejam bem sintonizadas.
Continue olhando e então vai perceber que os

astros estão lhe mandando eflúvios' altamente
estimulantes, enchendo você de coragem e

iluminan'do seus caminhos.

Peixes 19/2 a 19/3
Remar contra a maré, essa não. Se as coisas
estão meio enroladas, deixe o barco correr. Há
dias em que tudo fica mais devagar mesmo,
mas isso não quer dizer que você vai cair na
monotonia. Aproveite e descanse um pouco.
Certamente você tem muitas coisas pra pôr em
dia a! mesmo no seu mundo pessoal. Se a pre
guiça falar mais alto, por que não dar ouvidos?

,
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, • Pelo Estado PROJETO: INTERESSADOS PODEM FAZER A INSCRiÇÃO
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,
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.

Em 15 dias, o governo do Estado pretende apurar eventuais
irregularidades cometidas pelo consultor de Assuntos
Econômicos da Secretaria da Fazenda Aldo Hey Neto,
exonerado ontem, depois de ser detido pela Operação Dilúvio
da Polícia Federal. Hey foi um dos criadores do Compex,
programa lançado em abril de 2004 com o objetivo de fomentar
o comércio exterior a partir de regime especial de tributação, Os
secretários Ivo Carminatti e Felipe Luz vão comandar a
sindicância interna. O Compex deve ser mantido, mas todos os

contratos serão reavaliados. Ao secretário da Fazenda, Max
Bornholdt, o governador Eduardo Moreira recomendou que
voltasse imediatamente dos Estados Unidos. Moreira foi pego
de surpresa pela notícia das prisões e disse nem conhecer o
comissionado. Quanto ao auditor da Receita Federal Gumildes
Rupert Ribeiro, candidato a deputado federal, e também detido,
o PMDB reúne a executiva para decidir se vai expulsá-lo.

PATRICIA GOMES -

, '

,

Governo exonera
, comissionado

, e abre sindicância

,

,

,

!
,

I

.... Equipe do Legislativo 'começa a visitar
as escolas que fazem parte da terceira

edição do programa

'__'""�j/i.,,,=. =

Estudantes do ensino médio aprendem as rotinas da Assembléia e de um

dePif*��rÂ.�bLIS

,
,

"

Consultor da Secretaria
da Fazenda foi detido
na Operação Dilúvio

,
,
,

,

, J .'

,

,

,
,
,
,
,

,

,
, '

,

Tecnologia. Conselho
de Entidades de
Tecnologia da Informação
e Comunicação de se vai

entregar pauta de
compromissos aos

candidatos ao governo,
Entre as principais
reivindicações está o

incentivo à criação de
- novas incubadoras de '

base tecnológica. Com
faturamento de R$ 1,5
bilhão, o setor já é uma
das principais economias
de SC,

, ,

CARLOS PEREIRA

,
,

: li
, m
,
,

: �
, I

! I
, ,

•

Palanque. Presidente Lula retorna hoje ao Estado para vistoria'

das obras da f3R 101 e comtclo, às 19h, na Praça Nereu

Ramos em Cticiúme. Na toto, o candidato ao governo José

Fritsch, no início do mês, em evento da Capital, quando foi
nomeado por Lula o "general" da campanha no Estado. Na

ocasião, Lula observara que "está cheio de governador e
,

prefeito que pega dinheifà (do governo federal) e diz que o •

dinheiro é dele". A tecomendeçêo foi lembrada ontem no

primeiro programa eleitoral da coligação A Força do Povo, que
condenou a "gastança" de dinheiro público em SC atribuída a

Amin, pelo aumento da dívida pública, e a LuizHennque pela
criação das secretarias regionais. O petista, tanto quanto colar

em Lula, usa a propaganda eleitoral para diferenciar-se dos

dois oponentes que já foram governadores.

Nuvem negra. Cerca'
de 18 mil famílias
abandonarão a atividade
neste ano e 77 mil

empregos ligados à
cadeia produtiva do fumo
desaparecerão. Esta é a

projeção da Faesc. A
razão da crise está no

descontrolado aumento
de produção, por falta de

planejamento das
indústrias nas últimas ,

safras, além da adesão
de novos produtores de
baixa vocação para o ,

setor. A atividade hoje,
junto com o leite,
sustenta a absolutá
maioria das pequenas
propriedades rurais em

SC.

:
;
,
,
:
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(CNRI
AD!) - A terceira edição do

programa Parlamento Jovem,
da Assembléia Legislativa, que
a cada semestre transforma 40
estudantes do ensino médio em

deputados porum dia já começa•

a ser preparada'. A partir da
Reconhecimento. O
filme A Retirada foi
exibido com sucesso no

Festival de Gramado
nesta semana. A

produção catarinense
conta a história das
tropas de Garibaldi no Sul
do Estado e já foi
agendada para sessões
em Portugal e na Itália.

•

Debandada. Campanha Amin anuncia novas adesões tucanas
em lomerê e Videira.

, ' .

proxima semana, as Cl11CO,

escolas sorteadas recebem a

visita da equipe da Escola do

Legislativo, que vai preparar
alunos e professores para a

próxima edição do programa,
marcada para os dias 8 e 9 de
novembro.

A escola Ana Machado Dal

Toé, de Morro Grande, será a

primeira a receber o ciclo de

palestras de orientação, nesta
segunda-feira (21). Depois, o

Colégio Paradígrna, de São
Joaquim, dia 22 e 23; a escola
José Clemente Pereira, de José
Boitex, 110 dia 28; a escola Santa
Cruz, de Canoinhas, no dia 29 e

30; e, por último, a escola
A

Professors Lourdes Angela
Sarturi Lago, de Chapecó, 110S

dias 4 e 5 de setembro.
A equipe que realiza a

fonnação des alunos é composta
por servidores da Escola do
Legtslatívo. Eles explicarão as

-

Números. Candidato à reeleição, Luiz Henrique esbanjou
números no primeiro programa eleitoral. No total, disse, foram
18 mil obras e ações, "muitas aguardadas h,á 40 anos". .

,

,
"

,
Eu voto
"Em candidatos com projetos tocados no futuro da agricultura
catarlnense. Mais do que fiz Isso ou aquila, quero saber o que
propOem daqui para frente: qual agricultura teremos e para onde
varnos. Especialmente, claro, iii agricultura familiar."

HILARIO GOTTSELIG, presidente da Federação des
Trabalhadores na Agricultura de se (Fetaeso)

I
,

, ,

Gestão. Prefeitura de
Imbituba e' Casan
renovam hoje o convênio
de concessão dos
serviços de ág ua e

esgotamente sanitário.
Proleto foca a

despolulçêo da Lagoa da
Bomba.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇAO DE FRANCO VASCONCELLOS E SOUZA/SOMBRIO
E SONIA GIARETTA/CHAPECÓ.

.

,

•

As8oclacioa: A Gazeta· BlgUIIQII em Foco· Correia do
Povo' • Correio Lageilno • Corroia do Sul • Destaque
Catarlnense • Diário da Cidade· Diário de Manhll- Diário
do 'guaçu • Diário O Tempo· Folha da Cidade· Jornal da
Manh!i· Jornal O IgullsstioMunicipio Ola·a-dia· Notlsul- I
O AUêntlco • O Perfll Dlárlo. O Vale· Sul Brusn • Tribuna !
do 01(1 • Tribuna ClIlarloollllll • Voz Raglonn'!

I

,

,
.

se
ASlociaçio dos Diários do InteriorI

,

,

, .

DIA DO SORVETE
•

Distribuição gratuita de sorvete para as

crianças durante o dia 19 de agosto,
'
.

. '

•

I;'.

ARQU!VO eRN/AD!

sobre o processo e técnica

legislativa. �
,

O programa O
Parlamento Jovem foi criado

para estimular a participaçãc
política da' juventude. Para

participar, as escolas públicas' e
,

privadas que oferecem o ensino

êdi , d �
me 10 se Inscrevem atraves o

site da Escola do Legislativo, que
coordena o programa. As
. . - '"

mscrrçoes estao

constantemente abertas, e o

formulário de inscrição deve ser

encaminhado à Escola do
.

Legislativo por meio de correio,
internet ou fax.

As escolas sâo sorteadas uma

por região do Estado, somando
um total de cinco escolas. Ao
todo são eleitos 40 "deputados
estudant.es". O sorteio das
escolas participantes é realizado
em Sessão Plenária, no dia da
abertura oficial de cada edição,
Após o sorteio, os técnicos da

•

Escola do Legislativo vão ao

estabelecimento sorteado, and
explicam a função do Poder

Legislativo e o papel do
.

depu tado e organizam um

processo eleitoral interno em '

que os próprios estudantes
elegem oito de seus colegas para
serem deputados por um dia. Os
alunos eleitos formam o

Parlamento Jovem.

regras do Programa Parlamento
Jovem, falarão sobre a política
brasileira e a organização dos

poderes no Brasil e também

'"

ASSEMBLEIA GERAL
'"

ORDINARIA
, -

EDITAL'DE CONVOCAÇAO
I

O· Presidente da ACOMAC - Associação dos Comerciantes de Materiais de

Construçao de Jaraguá do Sul e Região, usando da faculdade que lhe confere
a letra He" do Artigo 21, assim como o parágrafo 1° do Artigo 33 dos

Estatutos Sociais, convoca os Senhores Associados para participarem da

Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se às 19h30 min do dia 12 de

setembro de 2006, no' CEIAS, sito à Rua Octaviano Lombardi, 100, bairro

Czerniewicz, em primeira convocação, a fim de deliberar sobre a

seguinte:

ORDEM DO DIA
,

OI - Blelção do Conselho Deliberatlvo da entidade, '!Ielstllo sl.\t/2006 �etl
2008,

•
•

NOTA:
1, As chapas devem Sill' registl'udus na sede da entidade flté as 17 horas do

dia 8 de setembro de 2006. conforme parágrafo 2·, artigo 33 do
capítulo VIII dos Estatutos Sociais.

,

2, Poderão concorrer todos os associados. observando-se os requlsltos do

capitulo JII, artlgo 14, letra g dos Estatutos Sociais,

3, Nilo havendo quorum pura lnstalnção da Assembléía Gera! Ordinérln, em

prlmelra ccuvocação, no horário acima menclonado, a Assernbléla
Gera! Ordinária realízar-se-ã ern segunda convocação, côm qualquer
número de 'associados presente, às 20 horas, 110 mesmo dia e local.

Juraguá do Sul, 14 de agosto de 2006,

Henrlque Pinto LoJo Filho
P r 11sid IIn til
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OPERAÇÃO DilÚVIO: MAIS DE R$ 500 MIL SONEGADOS

•

ALCINÉIA CAVALCANTE/AE

"�Ao menos 95 pessoas foram presas ontem.
,Cerca de US$ 1 milhão foi encontrado na

residência de um assessor do secretário de
'Fazenda de Santa Catarina

I
-

.

JOSÉ CONCEIÇÃO/AE
"'" :"ftF"

, ,

, Agente acompanha preso não identificado na chegada à sede da PF

SÃo PAULO - Após cerca de
, dois anos de investigações, a

.Polícia Federal e a Receita
, Federal deflagraram ontem

-

'operaçao contra o
:

que
-: consideram 'o maior esquema já
: constatado de fraudes' no

.

; comércio exterior' brasileiro. Ao
"menos 95 pessoas foram presas.
," O organização é suspeita de

'

;
sonegar ao menos R$ 500

, milhões em impostos aduaneiros
" e já teve como clientes a butique
, de luxo Daslu e Law Kin Chong,'
apontado pela DF COIUO um dos

'- maiores contrabandistas do

i Brasil.
I Também entre as empresas
• que receberiam mercadorias do.
·

esquema estão o Shop time
• (canal de TV e site de venda de
,

: produtos), a Via Veneto (que,
,

vende roupas) e a Cil

Informática, conhecida corno

Nagem Informática, distribui
dora de produtos para
informática. No total, cerca de
24 grandes empresas comer-

cialízariarn os prod u tos

irtegulares. Batizada de

'Operação Dilúvio', a ação
envolve 950 policiais federais e

350 servidores da Receita que
executam 118 Inundados de
prisão e 220 mandados de busca
e apreensão ern oito Estados
(Paraná, Santa Catarina, São
Paulo, 'Bahia, Rio de Janeiro, ,

, Pemambuco, Ceará e Espírito
'

,

Santo). Trata-se da maior
�

, 'operação conjunta da Receita e

da PF entre as 45 realizadas desde
2002. Entre os supostos
sonegadores presos estão Marco
Antonio Manstu, hrasíleíro que

morou no Paraguai e atuava

como chefe do esquema em São

Paulo, e Alessandra Salewski, da .

área financeira do grupo.
Também foram presos nove

servidotes da própria Receita
- .

I

Federal. A polícia também
encontrou R$ 460 mil e US$ 1

milhão na residência de UIU
r

assessor do secretário de Fazenda
de Santa Catarina. Já Antonio
Carlos Barbeito Mendes, braço
da quadrilha no Rio de Janeiro,
está foragido. ,

FUNCIONAMENTO
O esquema seria comandado

por UIU grupo empresarial em
São Paulo e teria ramificações
até 110S Estados Unidos. Os
envolvidos são suspeitos de

..

•

. DIA DO CHOCOLEITE
Distribuição gratuita de Chocoleite para todos

os visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agoste.

,

•

•

'fraudes no comércio exterior,
interposição fraudulenta,
sonegação, falsidade ideológica
e documental, evasão de divisas,
cooptação de servidores
públicos.

Com a colaboração do

Departamento de Segurança
Interna dos EUA, uma equipe de

. policiais federais também faz
buscas 11a cidade de Miami

(EUA), sob autorização da

Justiça americana, em empresas
controladas pelo grupo

empresarial brasileiro. Segundo
a PF, trata-se de um fato inédito
na história que dá a essa operação
um caráter transnacional,

•

OESQUEMA
Nos últimos dez anos, o

grupo registrou dezenas de

empresas importadoras, conhe
cidas COIUO 'tradings', além de
diversas 'distribuidoras' que
intermediavam as operações de
forma a ocultar e a 'blindar' o

. real importador. (cliente do

grupo) e realizar uma expressiva
redução fraudulenta de tributos.
Uma dessas 'tradings' foi citada
no relatório final da CPI- da
Pirataria do Congresso por
envolvimento na rede de
abastecimento para o esquema
de Law Kim Chong.O esquema
permitiu a importação de

aparelhos eletrônicos, equipa
mentos de informática e

,

telecomunicações, pneus,

equipamentos de ortopedia e

luvas cirúrgicas, frutas,
embalagens plásticas, tecidos e

vestuários, pilhas e baterias,

�

• INFORMATIVO ACIJSfl ��VI
ASSOCIAÇAO COME�ClAl e 1't\'%'W�lt.O I ...r;;Ji"
INDUSTR!AL DE JARAGUA 00 SUL _ ,WJl.w,::.w:/I �./'

Educação Financeira
,

é tema de debate

,

carros e motos, vitaminas e

complementos alimentares,
produtos de perfumaria, entre
outros. Os principais clientes
estão localizados nos Estados do
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro
e Pernambuco.

As investigações mostram

que as empresas do grupo

importaram mais de R$ 1,1
bilhão nos últimos quatro anos.

Considerando que os valores
declarados provêm de um

subfaturamento em média de

50%, pode-se estimar uma

sonegação de tributos federais
aduaneiros ern mais de R$ 500

milhões, sem levar em conta

outros tributos como ICMS, IPI,
PIS, Cofins e Imposto de Renda.
Na maioria dos casos, .as empre
sas importadoras promovem
uma simulação fraudulenta,
registrando operações como se

as importações tivessem sido
realizadas por conta própria,
acobertando o real cliente.
Os reais importadores muitas

vezes tinham conhecimento e

até participavam das irregu
laridades, principalmente
declarando preços subfaturados.
O esquema permitiu expressiva
redução de custos operacionais.

Esta vantagem vinha
basicamente do subfaturamento
dos preços declarados nas

importações pela quebra da
cadeia do IPI, .pela utilização
indevida de incentivos de ICMS
incidentes sobre importações.
AReceita Federal já havia agido
contra o esquema ilegal em 2002
na chamada 'Operação São
Paulo' e o grupo também já foi
alvo da 'Operação Daslu'. A
Polícia Federal, através da

delegacia em Paranaguá,
também já havia esbarrado corn

. .,..., ..

a orgamzaçao cnrnmosa ern

. 2005, na 'Operação Carga
Pesada', com a prisão de auditor
fiscal da Receita Federal,
empresários e despachantes de

. Paranaguá. Foi a partir daquela
operação que se estruturou a

'Operação Dilúvio', deflagrada
ontem.

Novos jogos no

Portal Marista

-_ =-�"-
,

.\

.

II BREVES
,

..No ar
o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) poderá

.

financiar a compra de
aeronaves Embraer para a

frota da Varig, A informação
'foi dada ontem pelo
presidente da instituição,
Demian Fiocca, e foi
confirmada pela assessoria
de imprensa do banco.
"Existe uma linha de
financiamento que pode ser

,

usada, mas hoje isso ainda
'

está em estágio preliminar",
afirmou a assessoria, Na
segunda-feira, a Embraer
havia dito que estava aberta.
a possíveis negoclações para

, fornecer aeronaves à Varig,
Contudo, segundo o vice

presidente-executivo da

companhia, Antonio Luiz
Pizarro Manso, as

negociações ocorrerão

apenas depois que a aérea
passar por seu plano de '

,

. reestruturação,

,

,

..Habitação
A prestação da casa própria
sofrerá reajuste de até 5,58%
em setembro, segundo a

Associação Brasileira das
Entidades de Crédito

,

Imobiliário e Poupança
. (Abecip). A associação
seguiu a orientação feita pelo
Banco Central e pela Caixa
para chegar ao índice.

,

O reajuste será aplicado aos

contratos de financiamento
imobiliário ligados ao Plano
de Equivalência Salarial por
Categoria Profissional (PES/
CP). O índice valerá para
quem data-base para reajuste
salarial em julho e

'

defasagem de 60 dias para
repasse às prestações. O
reajuste chega a 5,490/0 para
quem tem data-base em

agosto e defasagem de 30
dias.

,

..Condenado'
o biscateiro paranaense
Adriano da Silva, de 28 anos,
foi condenado a 21 anos e

cinco meses de prisão pelo
,

assassinato e ocultação do
cadáver do adolescente
Alessandro Silveira, de 13
anos, O julgamento, realizado

,

em Passo Fundo, terminou
na madrugada de ontem e foi
o primeiro de uma série que
prossegue em setembro e

outubro deste ano,
O réu também é acusado
pela morte de mais sete
garotos e poderá responder
ainda por outras quatro, já
que assumiu 12

.

assassinatos quando foi
preso, no Inicio de 2004, Os
crimes ocorreram em Passo
Fundo, Soledade, Lagoa
Vermelha e Sananduva,
cidades do noroeste do Rio
Grande do Sul, entre agosto
de 2002 e janeiro de 2004,

•

Vivemos em um perfodo de plena nanstotmação. Isto é fato e não
é nenhuma novidade, Porém, esse processo de mudança atinge a

todos e em todos os lugares, alterando hábitos e costumes como
nunca se viu, A Educação Financeira passou a ser de extrema

Importância para a melhoria da qualidade de vida,
O debate, voltado a empresários, profissionais, acadêmicos e

interessados no tema, será realizado"dia 28 de agosto de 2006
(segunda-feira), às 19h30min, no CEJAS, com a participação de

Alberto Stringhlni, Diretor-Tesoureiro da Federação das
Associações Empresariais de Santa Catarina - FACISC.

Investimento de R$1 0,00 para Nucleados e Estudantes, R$15,00
para Associados e R$ 25,00 para os demais Interessados.
Adquira Já sua credenciai, vagas limitadas, Informações e

reservas na ACIJS ou pelos fones 3275 7012 ou 3275 7059, e
malls núcleos@acljs,com,brou capacltaca02@acljs,com,br

No dia 11 de agosto os alunos maristas receberam um

presente, são os novos jogos no Portal Marista. Estão

disponíveis no site www.marlsta.org.br. é só acessar e divertir-
,

se. Além deste presente, os alunos receberam ainda um iô-
iô em comemoração ao lançamento dos jogos e pela
passagem do dia do estudante.

.
.

Os jogos foram desenvolvidos com um cuidado extra:
encontrar um equilíbrio coerente entre a diversão e o

aprendizado de modo que um não prejudique o outro. São
atividades divertidas que complementam o conteúdo estudado
em sala de aula.

Os Jogos online foram pensados e desenvolvidos com

finalidades pedagógicas, lúdicas e de entretenimento,
podendo ser acessados por toda a família. Cada um deles

proporciona uma atividade interativa diferente.

São eles: Tangram, Jogo da Forca, Jogo da Memória, Calcule
e Organize, 4 Litros, Face a Face, Tri�ngu/o Invertido, Torre
de HanóI, Jogo dos 7 erroe e é. T. Obaldo.

Acesse fi divirta-seI

•
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CRISE NO ORIENTE MÉDIO: CEM MIL PESSOAS ESTÃO DESABRIGADAS

.i'
I[
'II r

'

· ',1", .
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! �
DENISE CHRISPIN MARIN

\

,

... Do outro lado, o líder do Hizbollah, xeque
Hassan Nasrallah, disse que seus combatentes'
não interromperão os ataques contra as tropas
israelenses

L�ANO - No terceiro dia de

cessar-fogo entre as forças de
Israel e o grupo terrorista libanês
Hizbollah, o chefe do Estado-

, .

Maior de Israel, general Dan
Halutz, disse ontem que seus

soldados devem permanecer do
sul do Líbano até a chegada das

tropas internacionais

comandadas pela ONU, o que
deve pôr fim à retirada de parte
dos soldados israelenses que
invadiram o país durante os

confrontos -que duraram mais

de um mês. "Israel permanecerá'
no sul do Líbano até a chegada

da força multinacional, mesmo
que isso leve meses", disse

Halutz, em declaração
transmitida por rádio.

Na mesma linha, o líder do
Hizbollah, xeque Hassan

Nasrallah, disse que seus

combatentes não interrom

perão os ataques contra as

tropas israelenses que ocupam o

sul do Líbano.
A ONU pediu reforços

militares, pois a trégua estaria em
risco se não chegarem os 15 mil
soldados determinados pela
resolução 1.701, que .instaurou

,

•

Aeroportos de Londres ainda
sofrem, atrasos e cancelamentos

.

LONDRES - Os principais
aeroportos londrinos continuam

apresentando atrasos e cancela
mentos de seus vôos apesar. da
flexíbílízação dos controles de
segurança impostos depois de a

polícia britânica abortar um
suposto plano de atentados
contra aviões.

EmHeathrow, foram cancela
dos ontem 35 vôos, 34, da
companhia aérea britânica
British Airways (BA) e um da
American Airlines, segundo um

.

porta-voz da BAA, adminis
tradora do aeroporto. ABAA, que
também administra os aeroportos
de Gatwick e Stansted, entre
outros, garantiu que a situação
está voltando à normalidade, mas
prevê atrasos namaioria dos vôos.

EmGatwick, ao sul da capital,
aBA suspendeu 11 vôos nacionais,
dos cem previstos. Apesar das
novas.medidas de segurança, uma

criança de 12 anos sem passaporte
nem documentação burlou na

terça-feira' os controles no

aeroporto de Gatwick e embarcou

num avião COIn destino a Portugal.
O menor, que tinha escapado de

.,

um orfanato em Bírkenhead, no.
norte da Inglaterra, já estava numa
poltrona, saboreando um canapé,
quando ummembro da tripulação
da Monarch Airlines percebeu o

erro e chamou a polícia.Umporta
voz da BAA informou que foi
aberta uma investigação sobre o

fato, mas ressaltou que não houve
perigo para o resto dos passageiros,
já que a criança tinha passado pelos
raios-X. A British Airways
também revelou ontem que cerca

, ,

de 10milmalas despachadas pelos
passageiros se extraviaram desde

,

quinta-feira passada, quando o

governo decretou o alerta .

terrorista.A companhia aérea
,

britânica, a terceira maior da

Europa, disse que metade dessas
, bagagens continua empilhada, à

espera ele seus donos.A British

Airways culpa a BAA pela
desorganização dos últimos dias e

ameaça processar a companhia por
suposta má gestão do caos

, '

aeroportuano.
I

•

- I

,

•

. o cessar-fogo. Nenhum país
assumiu um compromisso firme
de enviar tropas até agora. O

primeiro anúncio sobre as novas

tropas deve ser feito hoje.

CORPOS

Ontem, mais de cem corpos
foram retirados de diferentes

pontos do Líbano que estão

cobertos por escombros,
inclusive na capital Beirute,
segundo serviços de resgate da
Cruz Vermelha. Até agora, as

buscas por corpos ainda não

tiveram início nos vilarej os
localizados na fronteira, região
intensamente bombardeada por
Israel e que provavelmente
abriga grande número de corpos

,

escondidos sob destroços.
Em Beirute, os corpos de 13

pessoas [entre elas sete crianças

•

BRASiLIA- O ex-ditador do
Paraguai Alfredo Stroessner,
de 93 anos, faleceu ontem no

Hospital Santa Luzia, em

Brasília, onde estava

internado desde o último dia
•

29 de julho. Stroessner havia
sido submetido a uma cirurgia
para tratar uma hérnia

inguinal, mas seu quadro
piorou nos últimos dias
devido a uma pneumonia.
Terça-feira, o diretor clínico
do hospital, Sérgio Tamura, e

,

o coordenador da Unidade de

'Terapia Intensiva (UTI),
M,arcelo Maia, haviam
declarado que o caso de
Stroessner era muito grave e

que ele estava na UTI, com
insuficiência respiratória.De
acordo com a embaixada do

Paraguai no Brasil, que vinha
acompanhando seu estado de
saúde à distância, não haveria
nenhum impedimento para
'Seu corpo ser sepultado no

Paraguai. A decisão caberá
exclusivamente à sua família.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Parte da renda da bilheteria da 'EXPO 2006 será
revertida em prol da reforma do prédio da AMA·

Associação de Amigos do Autista.

J

• BREVES

, NO REINO UNIDO

...Barrigada
O tablOlde "The Sun" teve que
pedir desculpas aos pnnclpes
Hany e,William da Inglaterra por
publicar, apresentando-as como

novas, velhas fotos nos quais
ambos aparecem em uma festa
divertindo-se com amigas.A foto
mais comprometedora mostra o

príncipe Harry, 21, a quem a

publicação se referíu como

"Harry, o sujo", beijando uma

amiga cujos seios apertava. Por
sua vez, o príncipe William, 24,
aparecia ao fundo

aparentemente
embriagado.Segundo o "The
Sun", Harry teria que dar

explicações por sua conduta a

sua namorada, a sul-africana
Chelsy Davy, que não estava na

,

festa,Após a polêmica, o "The
Sun" teve que admitir, que,
embora as fotos sejam
autênticas, são de três anos

atrás,

,

, •

vende seus sonhos de qualidade de vida.
VOTE em quem pode fazer a diferen a.

Morre Alfredo Stroessner, ex-ditador do Paraguai

e um bebê] apareceram sob as

ruínas de um prédio atacado por
aviões israelenses no último
domingo (13), na véspera db

cessar-fogo.
O último balanço oficial de

mortos divulgado nesta

segunda-feira apontava 1:200
civis mortos no Líbano -cujo
total descarta as vítimas presas

.
sob os escombros. Em Israel, os
mortos somam cerca de 200, a

maioria militares. O conflito
gerou ainda 1 milhão de
deslocados e bilhões de dólares

, ,

em prejuízos.

V·OLTA
A rapidez com que os

habitantes do sul do Líbano
estão voltando para a região após
o cessar-fogo ter sido decretado
vem surpreendendo as agências

Exilado noBrasil desde 1989,
quando foi derrubado por um

golpe militar, o general
.

Stroessner tornou-se' uma farpa
nas relações Brasil-Paraguai.
Embora tivesse vivido os

últimos 17 anos de forma
discreta em Brasília,' com O

cuidado de abster-se de

qualquer envolvimento direto
na vida política paraguaia e,

mesmo de conceder entrevistas
à imprensa, Stroessner tornou
se alvo de vários pedidos de

extradição emitidos por

Assunção. Pesam contra ele
denúncias de crimes políticos e

contra os direitos humanos. O

governo brasileiro não acatou

nenhum deles.
,

Em fevereiro passado, o ex-

ditador tentou retornar a seu
.

país .para presenciar o funeral
de suamulher, ElígiaMora. Mas
foi inibido pelos pedidos de

prisão preventiva emitidos pela
Justiça paraguaia contra ele e seu

,

filho, o coronel da
Aeronáutica, Gustavo

,

,
,

�

NAQ ,SE AN�LE. VOTE PAR� FAZER A DIFERENÇA.

humanitárias presentes na

região.Pelo segundo dia
,

consecutivo, as estradas,
danificadas pelos bombardeios
israelenses, receberam, ontem,
uma quantidade enorme de
veículos, lotados de pertences
dos moradores que se viram

obrigados a abandonar suas

.
casas.

Um problema a mais da
travessia é a grande quantidade
de bombas israelenses que ainda
não explodiram. Segundo a

ONU, cerca de 10% das bombas

lançadas não foram detonadas.
A ONG Christian Aid

declarou que pelo menos cem

mit pessoas estão desabrigadas.
.

Comboios de ajuda humanitária
fazem o mesmo trajeto, mas

estão sendo retardados pelo
gral1de congestionamento.

,

NO MEXICO

...Tensão
Mais de um mês após as

eleições presidenciais
mexicanas, o candidato

esquerdista Andrés López
Obrador, segundo colocado na

, contagem oficial de votos,
ameaça inviabilizar

politicamente o eventual
govemo do conservador Felipe
CalderOn caso a Justiça não
a�ere o resu�ado do
plelto.Obrador recusa-se a

admitir a derrota e vem

elevando o tom de seus

protestos à espera da decisão
da Justiça sobre a eleição
presidencial.O Tribunal Federal
Eleitoral mexicano tem até o dia
31 de agosto para divulgar o
r.esu�ado de unia recontagem
parcial de votos.

,

Stroessner Mora, também
exilado no Brasil.
Ex-combatente na Guerra do
Chaco, entre Bolívia e

Paraguai (1932), Stroessner
alcançou a patente de'
general-de-divisão do
Exército em 1954, aos 42
anos, e liderou em seguida o

golpe que destituiu o então

presidente Federico Chávez.
,

Por meio de processos
eleitorais questionáveis, foi
reeleito presidente do

•

-Paraguai por oito vezes

sucessivas. Com exceção de
Fidel Castro, de Cuba,
comandou a mais longa
ditadura da América Latina.
Presidente que se orgulhava
de trabalhar madrugada
adentro e de nunca ter tirado

férias, Stroessner manteve
um governo de estreitas

relações com os Estados
Unidos, que declinou na

administração Ronald Regan,
e de tolerância com ex

nazistas.

NA ALEMANHA

...Ameaça
A polícia alemã retirou ontem
todas as pessoas da estação
central da localidade alemã de

Recklinghausen, no Estado
federado da Renânia do Norte-·

.

Westfália, devido a uma

ameaça de bomba.Segundo a

rede de televisão N-N, a

estação foi esvaziada após ter
sido encontrada uma mochila
que poderia ter explosivos.A
polícia local examina a mochila
com a ajuda de cães treinados
para detectar bombas.Segundo
a N-N, a mochila foi encontrada
dentro de um trem regional, o
qual também foi esvaziado para
permitir a atuação da polícia,

É você quem faz a DIFERENÇA.
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