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Data presta homenagem aos
,

profissionais da fotografia
LHS diz que quem duplicou
dívida do Estado foi Amin

71 SEMIFINAL

Malwee treina
forte para
enfrentar o

Joinville

31 MOTIVAÇÃO: GESSER FEFENDE AMPLIAÇÃO DO DEBATE
•

• •

• • •

•

•

Os ingressos, para partida
de segunda-feira, em
Brusque, estão à venda nos

Postos Mime pelo valor de
R$ 10, COIn o ônibus
incluído.

o juiz Edenildo da Silva acatou o mandado de segurança impetrado pelo
vereador Rudolfo Cesser (PP) e suspendeu o regime de urgência do

projeto que cria a Guarda Municipal, de autoria do prefeito Moacir
Bertoldi. Na tarde de ontem, um oficial de Justiça notificou o presidente

. .

da Câmara, [urandir Michels (PV), sobre a decisão judicial. Assim, a

proposta que teria que entrar em votação na sessão da próxima segunda
feira, em função do ,regime de urgência, volta às comissões da Casa para
análises.

.

I

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos
. I.

de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Ruas sofrem
a .

alterações
de sentido na
Vila Nova

81 TRANSJARAGUÁ 4 E 61 SUPERAÇÃO: DEFICIENTES ELIMINAM BARREIRAS E CONQUISTAM ESPAÇO

, .

Cinco ruas do Bairro Vila
Nova terão o sentido de

tráfego alterado hoje: 25 de

Julho, Guilherme Cristiano

Wackerhagen, Olívio
Domingos Brugnago,
Martim Stahl e Pedro

Gonzaga. As modificações
na sinalização serão

realizadas entre 15h e ISh.

6 I NEGÓCIOS

Ecomac e Expo
2006 agitam
final de
semana

,
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Fábio Víergutz, 28, sofreu
um grave acidente de
trânsito há nove anos,

quando era modelo, e
. perdeu o sentido da mão'

.
.

. , ,

direita. Mesmo assim, a
determinação de "dar a
voltá por cima" foi mais
forte: apesar das
dificuldades de fala e de

locomoção, hoje ele
-

escreve com a mao

esquerda o livro onde vai
contar sua

experiência.Atualmente,
Fábio está entre os 24,2
milhões de brasileiros
portadores de necessidades

especiais e freqüenta um

curso de eletrotécnica para
novamente fazer parte do
mercado de trabalho. A
luta não é só dele, e sim de
milhares de brasileiros que

apesar das barreiras

impostas, estão cada vez

mais garantindo espaço na

sociedade.

,

, .

,

I

•
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•
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• EDITORIAL
)

Considerada como a maior

igreja evangélica do Brasil, os

votos de fiéis da Assembléia de
Deus passam a ser cobiçados pelos
candidatos às eleições de outubro
de todos os cantos do país, como
de resto o de eleitores de todos os

praças evangélicos.
Principalmente aqueles que

disputam a presidência da

República. Não à toa que o

presidente-candidato Luiz
Inácio Lula da Silva fez o possível

os' evangélicos estão órfãos na

campanha presidencial, após a

saída do ex-governadorAnthony
Garotinho do páreo.O anúncio

,

de que a cúpula daAssembléia vai
indicar publicamente nos

•

próximos dias o candidato
considerado como ideal para gerir

,

os destinos da nação provocou
batimentos cardíacos acelerados
entre aqueles com rea�s chances
no pleito de outubro. E não é para
menos. O voto, claro, é livre. Mas

'.... O anúncio provocou batimentos cardíacos
'acelerados entre aqueles com reais chances no

;pleito de outubro
,

,

i '

I

:e O impossível para manter em
I

sua chapa o vice]osé de Alencar,
.de ligações com a Universal
,

'Reino de Deus. O próprio Lula
,

manteve uma ofensiva para

conquistar o voto evangélico, que
inclui a participação em três

eventos nos próximos 40 dias, a
"montagem de comitês

.direcionados a esse público em

todos os Estados e a divulgação
de uma carta em que o petista
pede votos e orações.O PT coloca
a conquista dos evangélicos como
uma das prioridades da

campanha, ao lado do, voto
feminino e do crescimento 11a

,

: região Sul do país. Para os lulistas,

•

•

será recomendado, o que equivale
dizer que não haverá ,outro
apoiado por este segmento
evangélico. O conselho político
daAssembléia, formado par cinco .

membros, manteve contatos nos

últimos dias com representantes
dos candidatos à Presidência da

República mais competitivos,
bem como os postulantes para o

governo paulista, um estado quase
tão cobiçado como a própria
Presidência. A partir desses

contatos, 'os membros do
conselho prepararam relatórios

que serão submetidos à análise da

convenção geral da Assembléia,
que reúne os cerca de 20 mil

•

'Moda com identidade
I

: e assinatura
Estamos entrando em uma

I . .

, . .

, semanamuito importante para a

moda catarinense, de maneira

muito particular, no âmbito da
. '-

nossa rmcrorregiao.
o projeto Circuito

Identidades Latinas, no qual o
Brasil está inserido através de

]araguá do Sul, é uma séria

proposta de reflexão e de

integração na área do Mercosul
frente aos desafios' do cenário

internacional. A UNER], como
única instituição nacional ao
lado de outras importantes

,

I entidades dos países que formam
o projeto, com muito orgulho,
vem participando nos três

I últimos anos da busca do
I

fortalecimento de todas as

instâncias da cadeia produtiva da
moda, desde o ensino acadêmico,
aos processos de criação,
desenvolvimento e fabricação,
passando pelo estudo do uso de

matérias-primas até o debate de
tendências e a destinação do

produto final ao consumidor.
Estar inserida neste contexto

representa oportunidade ímpar
para a academia que, no nosso

,
, ,

,

pastores da igreja. Esse colegiado
composto por um presidente,

. ,I. ",.

CInco vices e cinco secretanos

representantes de todas as regiões
do país além de dois tesoureiros,
deve fazer a recomendação oficial
da Assembléia. Segundo o Censo
realizado pelo IBGE em 2000,
portanto, acredita-se, bastante
defasado, um total de 8,41
milhões de pessoas se decla-raram
fiéis da Assembléia de Deus,
sendo 1,46 milhão somente no

Estado de São Paulo. A própria
igreja, no entanto, trabalha com

uma estimativa superior: seriam.
16 milhões de fiéis no país, sendo
3 milhões apenas no mais rico

,

Estado do país. E voto que não

acaba. mais, metade do caminho

que leva ao Palácio do Planalto.
Lula já foi privilegiado em 2002,
embora professe 'a fé católica,

,

bafejado pelo vice Alencar. A

época, embora não tenha se

manifes-tado publicamente, a

cúpula da igreja também o apoiou,
com os evangélicos elegendo, ao

•

mesmo tempo, expreSSIva,
bancada à Câmara dos

Deputados. Perder, agora,
tamanho universo de votos seria

quase que admitir uma derrota.
Como diz o ditado, o futuro a Deus

pertence. Nesta eleição, porém,
pode-se afirmar que muito mais à

Assembléia de Deus.

•

A reitora da Unerj Carla
Schreiner escreve aos

sábados nesta coluna

entendimento, não pode se

resumir a um papel de mera

formadora de mão-de-obra
graduada. Foi nessa perspectiva
que aUNER] surgiu, três décadas
atrás, irnpulsionada pelo próprio
modelo da nossa região, cujas

. ,

empresas sempre estiveram a

frente no mercado,
determinando conceitos,
inovando com soluções e, o mais

significative, apoiando parcerias
facadas no olhar globalizado.

Em contrapartida; o

direcionamento que a instituição
definiu em suamissão, e que estão

expressos nos seus valores,
sempre estabeleceu como

condição sine qua non o forte
envolvimento com a

comunidade, através dos seus

vários fóruns, como é o caso do
Circuito Identidades Latinas,

,

para nos suuarmosapenas, nesse

momento, no segmento têxtil. O
curso de Moda, propriamente
dito, é resultado direto desta visão
que não é obra do acaso. O seu

surgimento foi possível graças à

participação de parceiros valiosos,
que hoje acompanham o seu

,

crescimento e o forte

posicionamento que ocupa nos

ambientes da moda, seja como'
. " . '" .

ciencta ou como negocio.
Ancorados em um corpo

docente altamente capacitado,
contando com uma estrutura de
ensino que contempla a pesquisa
e laboratórios dotados de

tecnologia de ponta, nossos

acadêmicos têm agora o privilégio
.

de compartilhar o mesmo

conhecimento que transita nas,

passarelas dos centros mais

avançados. Com mais essa etapa
que reúne, de 21 a 25 deste mês,
importantes especialistas em

palestras, workshops e oficinas, os
nossos jovens talentos sem dúvida

ganham mais
_

uma ótima

oportunidade de enriquecerem
sua formação, muitos deles já
absorvidos pelo mercado como

estagiários ou como funcionários
efetivos.

Para um curso com tão pouco
tempo

.

de existência, e

considerando o elevado nível de

exigência das nossas empresas,
sem dúvida temos toda a razão

para festejar.

•
,

,�
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O CORREIO DO POVO
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Violência contra a mulher

------------------------------�----�----------------------------,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251
200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

Se tudo der certo, daqui pra frente homem
que bater emmulher vai preso. Pelo menos é

isso que garante a lei sancionada
,

recentemente pelo presidente Lula. Trata-
se da Lei da Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, muito bem recebida pelos
Conselhos dos Direitos da Mulher de todo o

,

Brasil. E uma resposta do governo à crua e

triste realidade das mulheres vítimas da

violência, dos espancamentos, das

humilhações cotidianas. A novidade é bem
vinda. Antes tarde do que n-unca mas, como

presidente do Comdim de ]araguá do Sul, não
posso deixar de lembrar das vítimas que, pela
ausência de lei, não tiveram o direito à justiça.

A nova medida altera o Código Penal e a

alteração mais explorada pela mídia foi �
prisão em flagrante e o tempo de detenção. E
o fim das cestas básicas, multas ou trabalhos
comunitários. Eram estas as penas para os

homens que batem nas mulheres. Agora, o
agressor pode ficar preso de três meses a três

anos, e caracteriza a primeira iniciativa de

proteção ao ser agredido e punição ao agressor.
Com a aplicação desta lei, milhares de

mulheres finalmente poderão dormir,
trabalhar e cuidar dos filhos em paz, porque
sabem que haverá justiça caso sejam atacadas
fisicamente por homens que, infelizmente,
fizeram parte de suas vidas afetivas. Outra

questão importante é o fato do agressor ter
que sair de casa e ser proibido de chegar perto

"Batendo Pino"

•

!. FRASE
"Gostaria de aplicar o Código de Defesa do Consumidor contra a propaganda'

, ,,.. '.""

enganosa. Isso sempre ocorrera, mas nos nao somos Ingenuos .

•

•00 Ministro Marco Aurélio Mello, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, irritado com a propaganda política.

Mais uma vez me pego numa daquelas
discussões sem fim sobre tangíveis e intangíveis.
Sobre a nossa incapacidade de dar valor ao que
não conseguimos medir. Sobre a absoluta

ignorância da sociedade acerca daqueles aspectos
ligados ao intelecto, à alma. Na discussão mais

uma vez perguntei para que vale ummédico, um
.

advogado, um engenheiro que é incapaz de
emocionar-se com uma música, uma peça de

teatro, um poema... Um profissional de primeira,
mas ser humano incomplete.

E então leio numa entrevista do poeta
Ferreira Gullar um trecho delicioso: "Olha,
publicar um poema é como ter namão o original
de um pintor:A crítica sobre um quadro é uma

. A'''''' "",I' •

coisa,mas voce la unagmou ter nas maos opropno
quadro? A diferença é que o quadro reproduzido

.

no suplemento se resume a uma cópia fotográfica,
enquanto o poema é uma obra de arte original -.
Se você publica em seu suplemento um poema,
você está publicando o original de uma obra.
Então é preciso valorizar culturalmente os

suplementos. Chega de entrevistas, de resenhas

que às vezes não dizem nada. Eu gostaria de .

reafirmar tudo isso aqui porque estamos vivendo
uma época em que os valores culturais vêm sendo
substituídos pelo entretenimento. A mídia
transforma tudo em entretenimento. O único
valor que existe é a notícia, a novidade sob forma
de notícia. E isso é uma ameaça ao ser humano

porque esse pessoal jovem que está sendo

manipulado pelamídia não se preocupa, em sua

formação literária, com a experiência do que seja
a obra de arte, que não é uma realização gratuita,

da mulher e dos filhos. Este é um "detalhe"
dos mais irnportantes já que, na maioria dos
casos, a mulher agredida não procura a polícia
porque não pode sair de casa, não tem para
onde ir e é obrigada a dividir o mesmo teto

com quem a espanca seguidamente.
As medidas de assistência social

estabelecidas pela nova Lei, como a inclusão .

da mulher em situação de risco no cadastro de

programas assistenciais dos governos federal,
estadual e municipal, completam as antigas
reivindicações dos movimentos feministas,
culminando com a possibilidade de remoção
do local de trabalho, no caso de servidoras

públicas e afastamento remunerado pot até seis
meses para empregadas de empresa�privadas,

No plano das obrigações legais a nova lei,
também prevê a possibilidade de reaver os

bens e cancelar procurações passadas ao
�

agressor. No papel está tudo muito claro e )
perfeito. Agora, só nos resta aplaudir a Lei,
cobrar pela sua aplicação e informar as

mulheres sobre seus novos direitos. O Cedim,
que é o Conselho Estadual dos Direitos da .

Mulher, vai publicar um material específico ['

sobre o assunto, que será distribuído em larga
escala pelos Conselhos Municipais dos
Direitos da Mulher.

•

n

Elenir Escopelli, Presidente do Conselho Municipal '

dos Direitos da Mulher (COMDIM) de Jaraquâ do .•
Sul

mas uma necessidade profunda do ser humano. i

E o que acontece? Acontece que, quando se I

esgota omito da juventude e o sujeito já não tem
mais como pular' o rock na praia de Ipanema,
quando acaba tudo isso e ele começa a "bater )

pino", não tem para onde se voltar porque lhe
falta a verdadeira experiência da arte." Quem
disse isso foi um poeta: Ferreira Gullar. Mas ...

Você se imagina dizendo para seu chefe que
"uma obra de arte é uma necessidade profunda
do ser humano?" Consegue imaginar-se
discutindo a obra de Renoir com aquele seu colega
ali ao lado?

Nestes dias de celebridades vazias e culto ao

dinheiro, quem é o tonto que vai perder tempo
com uma pintura, h�in? Quem é o babaca que se

emocioná ouvindo uma orquestra sinfônica?

Quem é a bicha que fica com olhosmarejados ao

ler umpoema? Quem é o trouxa que peide tempo
lendo livros? Quem é o irresponsável que ainda
acredita na "verdadeira experiência da arte"?
Acho que só os poetas, não é? Pois eu ainda me
emociono. Ainda mli apaixono. Ainda me I
comovo com uma manifestação de arte, de

i

talento, de sensibilidade ... E não sou poeta! Ou
será que sou poeta? Nós somos poetas? Quem
são 'os poetas? Vou lançar uma campanha ...
Troque seus políticos por um poeta. Troque seus

executivos por um poeta. Troque seus

marqueteiros por um poeta;
.

Talvez o Brasil consiga finalmente parar de.

,

,

bater pino.

Luciano Pires, jornalista

, .
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GUARDA MUNICIPAL: MAIS UM CAPíTULO DA POLÊMICA
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� Rudolfo Gesser
entrou com mandado
de segurança contra. o

pedido do prefeíto
}ARAGUÂ DO SUL - O juiz

Edenildo da Silva acatou o

mandado de segurança

impetrado pelo vereador
Rudolfo Gesser (PP) 'e

suspendeu o regime de urgência
ao projeto de criação da Guarda

Municipal. Na tarde de ontem,
um oficial de Justiça notificou
o presidente da Câmara,
[urandir Michels, o Lika (PV),
sobre a decisão judicial. Assim,
a proposta que teria que entrar

em votação na sessão da

próxima segurida-fe ira, em

função do regime de urgência,
volta às comissões da Casa para
análises.

O presidente, politi-
camente, evitou a comentar a

decisão judicial e a iniciativa do

colega Gesser, limitando-se a

dizer que respeita a posição do

vereador, mas que o prefeito
telu o direito de pedir urgência
nos projetos. "Agora, só me

• •

•

CESAR JUNKES

•

Michels (E) é notificado da decisão judicial. Gesser (atrás) apenas observa

resta cumprir o que a Justiça
determinou", resumiu. O prazo

,

de urgência é de 30 dias, que
vence tia 110je, obrigando o

Michels a colocaro projeto e111

votação 11a segunda-feira, sob o

risco de trancar a pauta.
Gesser, por sua vez, explicou

que o objetivo do mandado de

segurança foi de provocar mais

debates sobre o projeto, "e não

aprovar de afogadilho uma

proposta tão complexa". Na
opinião dele, a cornunidade

precisa participar do debate e

conhecer bern do que se trata o

assunto, bem como os custos e
-

os benefícios da medida. "E

•

LHS diz que dívida do Estado'
é herança do governo Amin

}ÁRAGUÂDOSUL_:O candidato
à reeleição, Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), rebateu as críticas

do candidato da coligaçãoAForça
do Povo, José Fritsch (PI), sobre a

atual dívida de R$ 10 bilhões do
Estado. Na estréia dos programas
eleitorais no rádio e TV dos
candidatos ao governo, na terça
feira, o petista atribuiu à dívida aos

governos de Esperidião Amin e,

principalmente, de LHS, a quem

culpa pela existência de 46
secretarias estaduais, entre elas 30
de desenvolvimento regional.
"Não sei ql!-e críticas são estas,

porque eu não fiz dívida, eu herdei
,

dívida. Eu acho que se há crítica a

este respeito, ela é dirigida ao meu

antecessor, que dobrou a dívida, Ele
recebeu o Estado corn 4,3,bilhões
de reais de dívida e entregou para
rnim com oito bilhões e 730 r 1",
declarou o peemedebista, n

entrevista exclusiva aoOCorr l,

na noite de quinta-feira, emJaraguá
do Sul. O ex-governador veio
prestigiar a abertura do 14ªEcomac

: (Encontro dos Comerciantes de
: Material de Construe"

preciso estudar a viabilidade,
tanto operacional quanto
finance ira ' da ' Guarda

Municipal. Jaraguá do Sul tem
dinheiro para isso? Vai garantir
mais segurança?", indagou.

O vereador deixou claro que
suspeita dos interesses da

criação da corporação. "Serão
apenas 40 pessoas num rodízio
de dez. Isso é insuficiente para

garantir a segurança. Além do
. "/"" .

mais, o mumcrpio Ira assumir

uma responsabilidade do
Estado", afirmou, lembrando
que o primeiro funcionário da
Guarda Municipal é o cunhado
do prefeito, Ademir Sanches

,

Neves. "Isso é a confirmação do

nepotismo na Prefeitura",
declarou.

OUTRO LADO - O

procurador do Município,
Jurandyr Bertoldi, disse que
assim que a Prefeitura for
notificada oficialmente da
decisão vai se posicionar a

respeito. "Em princípio, temqs
como fundamentos respeitar e

cumprir as decisões judiciais",
resumiu, informando que

" desconhecia a iniciativa de

Gesser e a deçisão da Justiça.

Candidatos nada acrescentam
às propostas para governador

que segue até hoje, COin

programação que inclui palestras,
cases e reuniões, na Scar (Sociedade
Cultura Artística).

Já com relação à Operação
Dilúvio, da Polícial Federal, que
culminou com a prisão do ex

consultor de Assuntos Econômicos
da Secretaria da Fazenda, Aldo Hey
Neto, Luiz Henrique preferiu não

tecermaiores comentários. "Que se

apure e se puna exemplarmente
todos os desvios", limitou-se a dizer
o candidato à reeleição, meSino

.

ciente da movimentação dos

principais adversários, PP e PI; que
exploram o fato politicamente e,

inclusive, se articulam para

instalaçãode umaCPInaAssembléia,
, ,

'

AldoNeto, suspeitode integraromaior
esquema de fraude no comércio

exterior já desarticulado no país, era
'

também coordenador do Compex,
urn programa criado pelo governo do
Estado ern 2004 para auxiliar as

empresas importadoras. A Polícia

Federalsuspeaaqoeelesevaliadocargo
paraabastecereesquema fraudulento.
Aldo Neto foi exonerado depois da
orisâo. (Carolina Tomaselli)

,

}ARAGUÁ DO SUL- No

programa eleitoral gratuito dos
candidatos ao governo de Santa

Catarina, ontem, as estocadas
ficaram por conta de Esperidião
Amin (PP),João Fachini (PSOL) e
Antônio S011tag (PSB). Luiz

Henrique da Silveira {PMDB)
cedeu espaço para textos narrativos
de algumas realizações de seu

governo, O programa de Manoel
Oias (PDT), não foi ao ar. "Falar a

, verdade, sem jogar a sujeira para
debaixo do tapete", disse Amin,

,

afirmando que "enquanto o

governo '(do Estado) diz que está
tudo bem, 18 escolas da rede
estadual de ensino estão

.
interditadas". A prisão de
candidato a deputado peloPMDB,
acusado de pertencer a quadrilha

•

que sonegava impostos através de
•

empresas de importação, também
foi motivo de comemoração no

programa. "Não dá para ignorar",
dizia o texto da notícia veiculada

pela coligaçãoSalveSantaCatarina.
O candidato da coligaçãoA Força
do Povo, José Fritsch, abriu espaço

paraacandidata avice emsua chapa,

Rosemeire Vasel, que nada
,

acrescentou de relevante, a não ser

afirmar que Fritsch e ela têm apoio
de prefeitos de todo o Estado. O

programa de Luiz Henrique, sem a

participaçâo dele, versou sobre
investimentos na saúde, corn

implantação de UTls neo-natal,
leitos hospitalares, o Samu,
"acabandocomafaltadevagas", Uln
governo sério éo slogando candidato
do PSDC, César Alvarenga, que
quer governar COin os conselhos
comunitários de saúde e segurança.

Elpídeo Neves promete aumentar

os repasses de dinheiro público para
a Udesc (Universidade de Santa

Catarina) 'e implantar pacote
turístico integrado entre todas as

regiões do Estado, Antônio Sontag
(PSB), apelou para a parricipação do
eleitor. "Dá vontade de anular o voto,
luas, de qualquer íorma alguém será

eleito. Só votando é qoe poderemos
afastar os maus políticos". João Fachini
(PSOL),afirmouquedesde 198211áUln
'troca-trocadegovernos "111asasituação
dapobrezanãomuda."Quer governar
erri defesa de um Estado forte, com
particípaçãopcpular (CelsoMachado)

fifAUlACAo

• MOSAICO

•
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"

Mal explicado
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Se a prefeitura de Jaraguá do Sul tivesse optado pelo programa (
-

Farmácia Popular, o Ministério da Saúde repassaria, além de R$
-

50 mil para eventuais reformas, outras R$ 10 mil mensais »

i enquanto o estabelecimento estivesse funcionando. E, mais: �

computadores, móveis e equipamentos necessários. A q

confirmação foi repetida esta semana pelo MS. É de se perguntar, rI

então, a razão de o programa ter sido rejeitado- pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PL), pelo secretário Sérgio Ferrazza e pela maioria 1

dos vereadores. Seria só pelo fato de a Farmácia Básica mantida ;

pela prefeitura distribuir medicamentos gratuitos, e isso quando.
tem? Por que negar às pessoas a chance de comprar mais barato? �.

, '

Tem coelho neste mato.
\

Gente que faz .

A polivalência do alto escalão da

prefeitura continua. Depois de

seguido troca-troca no comando
de várias secretárias, agora foi a
vez de Juliano Nora, filho do diretor

presidente da Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente,
Leônidas Nora, deixar o comando
do Procon para assumir a

'

presidência do Issem. O cargo é
de indicação exclusiva do prefeito.

Contrastes
Mais de 100 municípios de Santa
Catarina não têm sequer uma

delegacia, mas o governo do
Estado mantém 46 secretarias.
Destas, 16 centralizadas em

Florianópolis e outras 30 regionais.
São mais que os ministér.ios do

, governo Lula da Silva, num total
de 36 e que já é um exagero. Isso
tudo se explica pela necessidade
de se gerar empregos a aliados
políticos.

Defecção
"Estou saindo do PMDB por que,
concordo com o primeiro discurso
de Luiz Henrique, que nominava o

senador Jorge Bornhausen como

chefe da oligarquia de Santa
Catarina". Frase do empresário e

ex-vereador por Joinville,
Waldomiro Dordet, ao anunciar

engajamento na campanha de

Esperidião Amin (PP). Acusou
LHS de rasgar o discurso.

Sem verba
Vereadora Maristela Menel (sem
partido) cobrou o repasse do
Estado de verbas do curso

seqüencial para desenvolvimento
de agentes regionais, que iniciou
em novembro de 2005 na Unerj.
Denunciou que faltam oito

parcelas e a universidade é quem
está "bancando". Para o

peemedebista Pedro Garcia, isso
se deve a

"

questôes
burocráticas". Então, tá.

Guarda
Nesta sequnda-feira a Cãmara
vota projeto do prefeito Moacir
Bertoldi (PL) que cria a Guarda
Civil Municipal. Como só três dos
onze vereadores são cornárlos
Maristela Menel (sem partido),
Rudolfo Gesser (PP) e Eugênio
Moretti Garcia (PSDB),

. teoricamente o projeto já está

aprovado. Mas há pressões
externas em andamento.

)

A polêmica usina de reciclagem i
e destino final de resíduos, ri

projeto do ex-prefeito Irineu
.

Pasold (PSDB) que se localizaria :
na região da Tifa do Funil, é ,I

. )

assunto que segue em pauta no

governo de Moacir Bertoldi (PL). '[
Também terceirizada. Empresa .

vencedora, com licenciamento ;

ambiental,' escolherá a área )

ideal. A pergunta é: onde? i

Dito e feito
A geração de emprego e renda •

no quesito desenvolvimento t

econômico foi proposta de cam- [

panha de Bertoldi em 2004. E,
pelo visto, cumprida à risca até

agora. Pelo menos no que toca a

cargos comission.ados, que pro- I
meteu, à época, reduzir pela me- i
tade. Como é preciso emprego e :
renda para os apaniguados, mais'
que dobrou a penca de privilegiados. '

Crecl19S
Outra proposta remete às mulhe

res, com criação de metas va·
,

gas nos centros de educação �
•

infantil. Como a prefeitura não
constrói unidades que não seja ;
em parceria com o sistema Sesi!'
Fiesc, hoje a demanda supera a

•

,

oferta em quase duas mil vagas.
Como a cada dia mais crianças ,

nascem, o quadro se assemelha.
às consultas e cirurgias
reprimidas. Milhares.
,

Promessa
A SDR anuncia para terça·feira
repasse da quinta parcela do ano a

rtlunicípios da região para co-brr

despesas com transporte de 3.330
estudantes. São R$ 7.155,00 para
Jaraguá do Sul, R$ 11.817 para
Corupá, R$ 44.473,00 devi·dos a
Guaramirim, outros R$ 4.200,00
para Schroe·der de R$ 14.980,00
para Mas·saranduba. As demais

parcelas, só Deus é que sabe.

De olho
Toda a chuva que caiu até ontem
na região não alterou em quase
nada o nívdl do rio Itapocu,
principal manancial que ,)

abastece a população de Jaraguá
do Sul. Ou seja, o Samae ainda
trabalha em ritmo de alerta,
conscientizando o consumidor à
economia da água tratada.
Economia, aliás, que deveria ser

praticada o tempo todo. Água é

produto finito.
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ESPAÇOCASA
Novidades em móveis, produtos de decoração,
eletroeletrônicos, material para construção,

o

acabamentos, iluminação, equipamentos de
informática e outros itens que vão fazer sucesso.

JARAGUÁ DO SUL ·SC· PAIIQtJEMUNICIPAt. tlEalENTOS
•

"

r" EXEMPLO: DEFICIENTE FíSICO QUER CONTAR SUA HISTÓRIA EM UM LIVRO
I

• •

DAIANE ZANGHELINI

I � Falta de estrutura
I adaptada dificulta
I

! vida de deficientes
i
I físicos na região
I
I
I

]ARAGUÁ DO SUL - O jovem
Fábio Viergutz, '28, é um

exemplo de que para tudo existe
um novo começo, embora

pareça.o fim. Morador do Centro
de Schroeder, Fábio sofreu um

grave acidente de trânsito há
nove anos e perdeu o sentido da
mão direita. Mesmo assim, a

I determinação de "dar a volta por
cima" foi mais forte: apesar das
visíveis dificuldades de fala e de

locomoção, hoje ele escreve com
a mão esquerda o livro onde vai

•
• A •

! contar sua expenencia e mostrar

: que a vida continua.

I A luta travada por Fábio pela
I sobrevivência começou no dia
I 24 de junho de 1997, às 7h30 da
,

I
I
o

I ônibus, Na época, ele morava ern
Copacabana e trabalhava como
modelo, carreira que foi

interrompida aos 19 anos de
idade. A condutora do veículo
sofreu apenas ferimentos leves.

Somente depois de várias

I
.

cirurgias, sessões de fisioterapia,
.! fonoaudiologia e visitas a

psicólogos é que Fábio começou
a recuperar fala, a memória e se

alimentar sem o auxílio da
".

manhã. Ele voltava com a

namorada de uma discoteca, na
cidade do Rio de ]aneiro,
quando ela "furou" um sinaleiro
a 200 -km/h e bateu em um

,

,
,

,

I
•
,

!
I

sonda, instalada na garganta
através de uma traqueostomia.
"Perdi 15% de massa .encefálicaI

I
I
I não consegui falar e, por um mês

!. e meio, comia e bebia somente

por uma sonda. o Os médicos
acharam que eu não ia

sobreviver", relembra
emocionado.

Atualmente, Fábio está

entre os 24,2 milhões de
brasileiros portadores de
necessidades especiais e

freqüenta um curso de

e sequer reconhecia meus pais e

irmãos. Por mais de dois meses

•

,

,

,

I

1
,

I
•

I

,
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Fábio Viergutz era modelo quando sofreu o acidente, e depois de muita superação, hoje escreve um livro com a mão esquerda

eletrotécnica para novamente

fazer parte do mercado de
trabalho. De acord'o com o

último censo do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística), mais de 9 milhões
desse total têm de algum tipo de
deficiência física. Ern Santa

Catarina; calcula-se que
existem 761.564 portadores de
necessidades espetiais, o

equivalente a 140/0 da população.
Levantamento realizado

pelo Núcleo de

Responsabilidade Social Acijs!
.Apevi (Associação Comercial e
Industrial de ]araguá do Sul!
Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu), mostra que 1.634
portadores de necessidades

especiais estão cadastrados nas

entidades de ]araguá do Sul.

Destes, 240/0 estão empregados,
36% são crianças e 220/0 já
recebem o benefício. "Sobram

apenas 18% (cerca de 294
pessoas) para o mercado de
trabalho e muitos não tem

escolaridade e qualificação
profissional", ressalta a

coordenadora do Núcleo e"

•

INCLUSAO
Para que as os portadores de

gerente regional do Sesi

(Serviço Social da Indústria),
Rosane Capudi.

necessidades especiais sej am
efetivamente incluídos no

o

ambiente de trabalho, o Sesi e o
Senai (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial) estão
desenvolvendo um programa de

"
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CLíNICA DE ORTODONTIA \ '.

Falta de planejamento e investimento por parte da prefeitura de Jaraguá, dificulta locomoção de deficientes físicos

,"

,

I
}.

.�

inclusão da pessoa t

deficiência na indústrial
•• •

primeira etapa e o mapeam
do perfil dos portadores!
necessidades especiaisn 9,.'1
organização de um banc� õ

dados, através de questioná ilf

que estão sendo distribuí #i'
para todos os moradores' ai

• • •

municipio. J ne

Em seguida, a equipe bu ',e@
a mobilização e a sensibilia It

das pessoas com deficiêrsí o S

das indústrias; a escolariza
desse público em cursos �o
Ensino Fundamental e Má 'lsI

o

com metodologia e sala: fura
recursos adequados ao tipo fu '

deficiência para promow err

escolarização; a capacitaçâ (tit
inclusão desse público, o

mercado de trabal: b

catarinense, e o fortalecíné 2.Q
das ações de responsabilid
social das ernpresasc aS

qualificação profissíê ,PA
•

compatível com as necessidí
e competências das pessoas, tra

deficiência; e a inclusão; íati

Indústria, através da avalia, 71
dos postos de trabalho.

•

FORUM
Para debater a inclusão', bYe

pessoas portadoras fj; oGi

necessidades especiaisn Ivil
ambiente de trabal (!)a!;!

representantes de vá Ett�

entidades participaram \d

ta

pc
De
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,órum de Inclusão dos
ortadores de Necessidades

m speciais no Ambiente de
es: rabalho, na noite do último dia
Sflt 9,)110 Cejas (Centro Empresarial
lC� e [araguá do Sul).'

i1f:0 fórum avaliou aspectos da
elo 8.213, que estabelece cotas

res ara a absorção de portadores de
j necessidades especiais e pessoas

u'
.

,eabilitadas, além de aspectos da

mação do poder público, da
isâo empresarial e as condições

'iza' ara oportunizar a inserção de
iOS çortadores de necessidades

ê '�peciais no mercado de

rabalho, entre outros aspectos.
ipa 'J A lei 8.213 estabelece que
DV empresas com até 100

açã\ �lJoncionários precisam ter de 20/0
to . os seus cargos destinados a

bal ,eficientes ou reabilitados; até

rui 20,0 trabalhadores a exigência é

id e aoima de 20/0 das vagas; de 201

S'i', a 5,00 trabalhadores, a faixa é de
,.Yo; de 501 a mil trabalhadores

:.h,ega a 4%; e de mil
• S trabalhadores em diante deve
a01 ratingir 50/0 das vagas.
Ilia Jbi

,

BARREIRAS
A

ARQUITETONICAS
OS atendentes de guarita

'ão, LVerci Sebastião Borges, 28, e

fi; Giliard Zimmermann, 25',
vivem de perto a realidade onde

a a§(jbarreiras arquitetônicas são

maiores que o preconceito. Eles
sâo unânimes ao afirmarem que
é difícil para o deficiente físico
se locomover sozinho em

[aragua do Sul, devido à falta de

çalçadas adaptadas.
� Aos sete, anos de idade,
Verei adquiriu uma paralisia
infantil e, como conseqüência,
um problema na perna direita,
que se desenvolveu menos do

que a esquerda. Ele está na

portaria do Hospital e

Maternidade São José há um

mês e conta com a solidariedade
das pessoas para subir e descer
do ônibus para o trabalho, já que
é usuário de muletas.

Da mesma forma que Verci,
o colega Giliard, que está no

Stnprego há duas semanas,
•

.

, �

assou por situaçoes
<

:lionstrallgedoras em prédios que
hão possuem rampas. "Há

�lguns dias fui em uma

il''epartição pública de
••

: uaramirim e precisei de ajuda
:para subir as escadas a té o

segundo andar", lamenta. A
dificuldade de. IOCOIUOção
também 'se originou de uma

paralisia infantil, adquirida aos

nove meses de idade.
Giliard conta que até hoje

---'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PAVILHÃO DAS ETNIAS
.

.

Diversas atraçQes reunindo dança, artesanato,
, .

história e muita comida notca .

•

,

,

FORUM •

No dia 09/08/2006, participei com minha esposa, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul, do "Fórum de Inclusão dos Portadores de Necessidades
Especiais no Ambiente de Trabalho" foi um evento muito interessante tendo três
etapas. Na última, cue a meu ver era a mais importante, pois teriamos a

oportunidade de expor nossas idéias e necessidades para as pessoas que estavam
presentes, pena que ouve pouco tempo de duração. Sugiro que numa outra
oportunidade seja realizado outro evento como este, porém que possua mais
tempo. Pois este evento terminou deixando muitas perguntas sem resposta.
Exemplos:

'

Em relação ao transporte para deficientes, foi perguntado para o prefeito
se ele sabia que existe uma Lei Municipal dizendo que os portadores de
deficiências não pagariam a passagem de ônibus coletivo urbano?

,

Trata-se da Lei nO. 2218, de 1996, que diz o seguinte:

Art. 61 - Estão isentos do pagamento da tarifa no serviço regular:
IV - Portadores de deficiência, que tenham rendimento próprio de até 03 (três)
saláriosmínimos vigentes;

Por que será que na mesma lei que da direito aos portadores de
necessidades especiais a não pagar o passe de ônibus, há um outro parágrafo que
tira esse direto delas? Seria tão bom se as pessoas que aprovam as leis fossem
mais claras e objetivas, não criando leis com duplo sentido, em que, ao mesmo
tempo em que dá o direto, tira o direto delas.

Ainda, o Parágrafo 1°, da referida Lei, considera que pessoa portadora
de deficiência é "aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho".

Só para lembrar essas pessoas, que nem sempre que uma pessoa portadora de
necessidades especiais é incapacitada para exercer algum trabalho, pois elas
podem e querem sentir-se úteis.

Ainda falando sobre o transporte para portadores de necessidades especiais, foi
perguntado se é uma Lei Federal que obriga a empresa de ônibus urbano adaptar

. se para atender os cadeirantes e portadores de necessidades especiais que não
tem condições de usar o coletivo normal? Então, por que tivemos que procurar a
Promotoria Pública para que esta Lei fosse comprida?

. , , .
.

'filei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso
público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência

n

.

E em seu Artigo 244, complementa que:

'filei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de usopúblico e
dos veículos de transporte coletivos atualmente existentes a fim de garantiracesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência n.

Por que não são, então, construidas mais faixas de segurança para
pedestres e rampas de acesso da calçada para a rua, para que os cadeirantes e os

portadores de necessidades especiais possam fazer a travessia da rua com mais
segurança, uma vez que temos este direito de ir e vir assegurado pela Constituição
Federal?

E em relação as Agências Bancárias de Jaraguá do Sul, já que existe a

Lei, por que elas não fazem a instalação de caixas eletrônicos para que os

cadeirantes e os portadores de necessidades especiais possam eles próprios sacar
seu pagamento e efetuar. o pagamento de suas' contas sem ter que pedir para
algum familiar fazer isto?

Ora, dispõe a Lei Estadual n013,070, de 20 de julho de 2004, sobre:

/1rt. 1° Ficam as instituíções bancárias obrigadas a criar caixas eletrõnicos, portas
especiais e rampas de acesso apropriadas ao uso de pessoas portadoras de
deficiência física e visual, no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Art. 2D As instalações désses caixas eletrõnicos, portas especiais e rampas de
acesso deverão atender às necessidades dos usuários beneficiados pela prr;sente
Lei, da seguinte forma:
§ 1° Deficiente físico: 1- caixas eletrõnicos adaptados na altura para usuários de
cadeira de rodas; 11- equipamento mecânico, fixado aos caixas, para servir de apoio
aos usuários demuletas ou congêneres; 111- rampas de acesso com inclinação
adequada; e IV - portas com largura e localização adequada para utilizaçãO de
clientes usuários de cadeira de rodas.
§ 2D Deficiente visual: 1- caixas eletrõnicos com teclado em Código Braile e com

emissão de som identificador da operação realizada; e 11- portas adequadas e

apropriadas para a utilização de clientes deficientes visuais.
1

§ 3° Todos os itens acima pedem ser implementados conforme necessidade e
novidades neces�árias ao bom atendimento dos clientes portadores de
necessidades especiais.
Art. 3° As instituições alcançadas por esta Lei terão o prazo de seis meses para

•

cumprirem a mesma.
.

Art. 4° As instituições que não cumprirem a presente Lei, estarão sujeitas à multa
no valor de R$ 5.000 (cinco mil) Reais .

Parágrafo único. Em caso de reincidência a multa será dobrada e assim
sucessivamente.
Art. 5° Esta Lei entra em vigorna data de sua publicação. Florianópolis, 20 de julho
"de 2004 ".

.

Quando acontecerá o dia em que eu e minha esposa que é portadora de
necessidade especial conseguiremos circular por Jaraguá do Sul sem que ela e
outros portadores de necessidades especiais tenham que pedir ajuda para descer a
calçada e atravessar a rua?

A maior dificuldade que eles encontrão na vida não é o preconceito, mas
a malfalada barreira arouítetônica que nos impede de ir e vir com facilidade.

Será que todas as vezes que queremos reivindicar algum direito,
teremos sempre que procurar o Ministério Público?

MA

JARAGuA00 SUL � se -PARQUEMUNICIPAL DE£VENTOS

,

•

l .'
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•

,

Verei é vítima da paralisia infantil e conta com apoio de outras pessoas para subir escadas em prédios sem adaptação

nunca sofreu nenhum acidente

por causa dos problemas de
acesso enfrentados pelos
deficientes físicos, luas lembra

que um amigo cadeirante se

machucou ao tentar subir uma

calçada não-adaptada e se

desequilibrar. Até pouco tempo,
nem ônibus adaptado para
deficientes existia na cidade,
agora uma das lutas é a

gratuidade da passagem.

"SEMANA DO
EXCEPCIONA-r'

O Instituto Apae-

(Associação de. Pais e Amigos
do Excepcional) comemora a

"Semana Nacionai do

Excepcional" de 21 a 28 de

agosto. Neste ano, a temática

é "Acessibilidade: um

caminho para a inclusão", que
será lembrada pela Apae de
Guaramirim através de uma

passeata na próxima segunda
feira, com saída da Apae às 14h.
O evento contará com o apoio das
escolas do município, Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros
Voluntários e outras entidades.

A semana foi idealizada pela
Federação Nacional das Apaes
que conseguiram, em 1964,
sancionar uma lei federal

aprovando a comemoração em

todo o território nacional.

,

,
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. CONSTRUÇÃO: SEGMENTO CRESCE, MAS EM RITMO LENTO

�ELLY ERDMANN

� Família Schürmann
-

,

� empresário Vicente
Donlní parnciparn
hole do Ecomac

, JARAGUÁ DO SUL - O

�egundo dia do Encontro dos
Comerciantes de Material de
,

çonstrução do Sul (Ecomac),
àberto na noite de quinta-feira,
,

� 7, foi de palestras, apresentações
Se cases de sucesso e debates. Os
,

cerca de 450 participantes,I

yi11dos de diferentes regiões do,

Brasil, passaram o dia na
,

Sociedade Cultura Artística de
,

Jaraguá do Sul (Scar) e hoje,
sábado, encerram o Ecomac com
k presença da Família
,

Schürmann. ,

" Na manhã de ontem, 18, os
,

trabalhos começaram .às 8h30
tom a apresentação da peça,

teatral "Sociedade secreta do
,

,

atendimento. um espetáculo de
,
,

atendimento ao cliente". Em

seguida, foi a vez de o empresário
[araguaense Roberto Breithaupt
faiar sobre a AssociaçãoNacional

.. :dos Comerciantes deMaterial de
Construção (Anamaco). O

:também presidente do Conselho
;Deliberativo da entidade fez
, '

iquestão de discutir as recentes

iconquistas do grupo.
'

Para Breithaupt, as reduções
,de cerca de 5% nas taxas de

iimpostos federais e estaduais

IPod�m ser citadas como
, '

,

JARAGUÁ DO SUL - O final
,

lde semana terá um sabor
, ,

.especial na Expo 2006. Hoje é o
,

: Dia do Sorvete e amanhã é Dia
,

.do Chocoleite. Segundo a
, ,

: organização do evento, todo o
, '

lvisitante pagante receberá,
,

: junto com o ingresso, um vale
, ,

; que dará direito ao sorvete e ao
,

: Chocoleite. "No caso do sorvete
,

1 será uma bola por ingresso e 110

! caso do Chocoleite as crianças
,

: ganharão o produto t1a caixinha
, .

: tetrapack e os adultos em
,

: copinhos", destaca o
,

: organizador da Feira, Custódio
, Vieira da Costa. O movitnento

: de sexta-feira .na Expo 2006
i

•

: superou as expectatrvas,
I "Independente do resultado
: final, a feira já é um sucesso de

: público e crítica", afirmou
, Edson Schmidt, coordenador de,

I,

•

•

,

fOTOS: CESAR JUNKES

Guido Bretzke e Roberto Breithaupt palestraram para os 450 participa.ntes

principais' incentivadoras à

construção civil brasileira: "O
Seguindo o terna do bate-papo,
"Do prejuízo ao lucro", ele citou
quatro atitudes imprescindíveis
para conseguir abandonar uma
crise financeira empresarial.
"Primeiro é necessário gastar
menos do que ganha e, depois,
apostar na simplicidade",
comentou, A terceira dica é,

avaliar o que efetivamente pode
dar resultados e, a quarta,
valorizar sempre os funcionários

daempresa.
Durante a tarde de ontem,

Melvyn Fox, presidente da
Abramat (Associação Brasileira
da Indústria de Materiais de '

Construção), palestrou a respeito I
,

do varejo no setor. As 151145, foi
aberto um painel de debates

acerca do relacionamento
indústria x comércio. Para

terminar, Décio da Silva, diretor
presidente do Grupo Weg
também conversou com os 450
empresários do Ecomac,

, '

segmento esta em crescimento,
mas ainda pequeno", comenta.
Ele acredita os tributos precisam
baixar ainda mais, paralelamente
ao aumento dos prazos para abater
financiamentos. Além disso, seria
imprescindível a melhoria nas

condicões financeiras da
,

população para ampliar as vendas
.,'

de materiais.

Logo depois da palestra de
Roberto Breithaupt, quem
assumiu a atencão dos

, .

participantes, foi Guido Bretzke,
presidente da GPS Gestão

Empresarial Ltda, responsável
pela administração das empresas
alimentícias Sasse e Bretzke.

PROGRAMACÃO DE HOJE:
,

!
8h às 11 h - Turismo receptivo para
esposas e demais interessados (Café
colonial durante o passeio)
8h45 - Apresentação Fecomércio
9h - Palestra - Gestão Empresarial e
Familiar, com Vicente Donini

,

1 Oh - Debate com plenária
1 Oh15 - Coffe Break.,. Exercitando o

bom humor
1 Oh30 - Intervenção Gats
10h45 - Palestra "Planejamento
Estratégico e Disciplina, com Família
Schürmann
11 h�5 - Debate com plenária
13h-Almoço

•

comunicação do evento.
O clima da Expo 2006,

independente de, frio ou chuva,
está aconchegante. Tanto

visitantes, quanto expositores
mostram-se animados. "Nossa

participação está sendo muito I

positiva. Mesmo se não
, fecharmos negócios aqui,
estamos fazendo ampla
divulgaçãode nossos produtos",
declara Alessandro Truppel,
diretor da Construtora

Hexagonal, que comemora

recente certificação
internacional recebida pela

,

"A '

empresa. Ate o momento somos

a única empresa do segmento, em
Santa Catarina, a receber este

certificado", diz,Alessandro. A
organização do evento anuncia

para a próxima segunda-feira, a

apresentação do resultado do

Edson Schmidt, coordenador de comunicação, comemora sucesso

evento. "Estamos fazendo esta

medição diária, por isso será

possível apresentar o resultado
assim tão rápido", diz Márcio

Manoel da Silveira, presidente
da Apevi, anunciando para
setembro o lançamento da Expo
2008.

I

Il,
'

ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC

Espaço de vivência de jogos, brinquedos e
brincadeiras tradicionais e contemporãneas a partir
do resgate da memória lúdica da região do�ale do
Itapocú. Diversão e cultura para toda a família .

• CORREIO ECONÔMI,CÚ
, .

-

Weg, a gigante r.

,

Revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, '!
aponta as 500 maiores companhias abertas do Brasil. A WegJ
subiu nove posições em relação ao ano passado e aparece em

94° lugar. A empresa, líder no setor de Máquinas, Aparelhos e

Materiais Elétricos, está também entre as 10 empresas de maior.
rentabilidade, de acordo com a Revista Conjuntura Econômica.)
Apesar da queda na rentabilidade em 2005 em comparação a

,

2004 (de 31 % contra 46%) manteve a média com 45% nos cinco ,I
anos encerrados em 2004. O faturamento da empresa aumeníou
134% entre 2001 e 2005 enquanto que as exportações tiveram
um crescimento de 166% no mesmo período.

reduziu, de 90% para 80% do valor

do imóvel, o limITe de empréstimo
concedido para a compra de ':

imóveis usados com a "Carta de

CrédITO FGTS"-linha que tem juros
de 6% ao ano, bem menores que os (

12% cobrados no SFH (Sistema
Financeiro da Habitação).Além da

redução desse crédITO, algumas
agências do banco não irão liberar
recursos subsidiados para famílias
com renda mensal de até R$ 1.750,
O motivo das restrições, segundo a

.

Caixa, é o novo foco que passou a

ser dado pela instITuição, priorizando
a compra de imóveis novos.

No entanto, o banco avisa que os
'

clientes que retiraram o crédITo até 4
de 'açosto não sofrerão com as

\

mudanças.Para aliviar um pouco, o !

govemo anunciou ontem a liberação •.

de R$ 530 milhões em subsidias do
,

FGTS (Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço) para a construção de ,

.

moradias para a população de baixa
renda. O valor será des-tinado a

cerca de 90 mil famílias,
principalmente das regiões metro

polta-nas do país. Os recursos

poderão ser pleITeados pelos
govemos, coopera-tivas
habtacionas, as-sociação de

moradores e cidadãos comuns na

Caixa.

Avanço
Figurando na 103a posição no ano

passado, a Weg deve o
,

crescimento do ú�imo resu�ado
aos investimentos em pessoas e

no foco em produtividade.
"Continuamos a implementar
consistentemente nossa estratégia
de negócios, que busca recuperar '

as margens de lucratividade da

Weg para níveis próximos aos

seus padrões históricos, apesar do
ambiente ainda bastaríe .

desafiador" diz o presidente, Décio
da Silva, apostando no

fornecimento de soluções
integradas e completas, o que
resuta no enobrecimento do mix
de vendas com maior

produtividade e eficiência

operacional.
FGTS

Tradição
Criado em 1970 pelo InstITuto
Brasileiro de Economia da

Fundação Getúlio Vargas, o
Ranking das 500 maiores
Sociedades Anônimas do Brasil é
a pesquisa de publicação
periódica mais antiga do Brasil. Na
sua 37a edição, mantém a tradição
de avaliar o perfil das maiores

empresas e o comportamento dos

principais indicadores ao longo do
,

tempo.

Habitação
A Caixa Econômica Federal

A

• INDICADORES ECONOMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,145 2,147 11
,

11PARALÉLO 2,260 2,360

TURISMO 2,095 2,238 It

EURO '

.-=.==---,-----,-- ,

COMPRA VENDA

2,751 2,754 It .

PESO (Argentina)

I 0,696 0,695

• PONTOS OSCILAÇAO
It BOVESPA 37.551 -0,020/0

-

II DOW JONES (N. York) 11.381 0410/0

11 MERVAL (B, Aires) 1.655 1,60%

• NIKKEI (Tokio) . 16,951 -1,390/0
R$ 894,81

0,741

•

• FALECIMENTOS
Faleceu às 05:00h do dia 18/08, a senhora Lucila Radol Enke, com idade de 72.
anos, Q velório foi realizado na Capela Mortuária' da Vila Lenzi e o sepultamento no

cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 12:0011 do dia 17/08, o senhor Robero Prusse, com idade de 39
anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no cemitério de
Guaramirim. ..

I

Faleceu às 11 :45h do dia 17/08, o senhor Germano Krause, com idade de 89
.

.
anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Senhor Bom Pastor e o sepultarneníc
no cemitério de Guaramirim. i
Faleceu às 16:30h do dia 16/08, a jovem Joessy Crisliane Prodhol Pailer, com

idade de 24 anos, Q velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o .

sepultamento no cemitério Municipal do Centro.

t

, ,

"

,
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� O técnico Ferretti
i: esse que está é a

principal qualidade
': do adversário

,

j BRUSQUÉ/}ARAGUÁ 00 SUL -
, .

IDesde quinta-feira à noite em

Brusque, a Malwee segue a

preparação para a primeira
partida da semifinal contra o

Joinville. Segundo o técnico

Femando Ferretti, a intenção é
anular a principal jogada do
adversário - o ataque. Para isso,
vem fazendo simulações de jogo
para aprimorar o setor defensivo
da equipe. Sobre os desfalques de
Leco, Chico e Márcio

i(suspensos), o treinador disse que
sente a falta, mas não é hora de

�car lamentando isso.
• •

: "Temos um plantei grande e
,

cheio de gente querendo jogar.
Temos de ter consciência que não

O será em uma partida que a vaga
,-

O
. será definida.

Nós temos time para ganhar
.deles em qualquer lugar", afirmou
,

:0 treinador. Ele também não

decidiu ainda quem vai substituir

:os três desfalques e vai fazer isso
,
,
,
,
,
,

i

I

O

a

I •

•
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ARQUIVO/CP

RÁDIO

'JARAGUÃ
tllll)

Malwee, do ala Valdin, volta a enfrentar Joinville nesta segunda-feira, na Arena em B(usque

durante os treinos deste fim-de
semana.

Mesmo de fora, o camisa 15
Chico está em Brusque, junto
com Leco e Márcio (também
suspensos) para dar todo o apoio
possível à equipe neste momento
decisivo. "Nosso papel émotivar
quem vai entrar no jogo. Nos
treinos a gente faz simulações do
estilo de jogo do [oinville para
fazer a qualidade da equipe ser

ainda melhor", comentou. A
intenção da Malwee é vencer a

primeira partida para reverter a

vantagem do adversário. "Pensar.
no empate é difícil. Mas se

ganharmos a primeira, temos dois
jogos para vencer um. Ou

empatamos o primeiro e depois
vamos ter o time completo",
afirmou o jogador.

A primeira: partida da
semifinal será às 19h15 desta

segunda-feira, na Arena

Multiuso, em Brusque, com
transmissão da SporTV. Os

ingressos estão à venda nos

Postos Mime pelo valor de R$ 10,
com o ônibus incluído.A segunda
partida da semifinal será na

próxima segunda-feira, 28, no
Centreventos Cau Hansen. Se

,

houver necessidade de um
•

" , .

terceiro jogo, sera 110 mesmo

local, na quarta-feira, dia 30.

:Brasil derrota a Coréia do Sul
,

,

,

na estréia do Grand Prix
TÓQuIO (}APÁO) - A

seleção brasileira feminina de
vôlei estreou no Grand Prix

I. ;2006 COlU uma fácil vitória

por 3 sets a O sobre a Coréia
do Sul - com parciais de 25/
14, 25/17 e 25/14, nesta

•
•

'sexta-feira, em Tóquio. O
r: Brasil, atual campeão do
.

,torneio, está 110 Grupo A da

I. iprimeira fase, ao lado de

;Japão, Coréia do Sul e Cuba.
,

Desde o início do jogo,
.ficou clara a superioridade
,

:brasileira. A defesa da Coréia
do Sul, nervosa, tinha
dificuldades para acertar o

passe, facilitando o trabalho

'2 de bloqueio das brasileiras.

(o : Em apenas 19 minutos, o

,Brasil conseguiu fechar o

�:. placar em 25/14, com um ace

de Sassá.

,

•

;9 I No segundo set, a Coréia
do Sul equilibrou um pouco

: mais o jogo. Mesmo assim, a

�, : levantadora Fofão mostrou

I
_.)

lo

uma boa variação de jogadas

Leão faz treino fechado em

Jarinu para conhecer o elenco \

e, COlU isso, o Brasil foi capaz'
de s urpr e end er as sul
coreanas e fazer 25/17 em 22

minutos. Mari, que havia
entrado no lugar de Fofão

para tentar o ponto de

bloqueio, acabou fechando o

set COIU um ataque de ponta.
As brasileiras não

deixaram o ritmo cair no

terceiro set. Mari continuou
em quadra e voltou a mostrar

potência no ataque, ajudando
o Brasil a abrir Ulna vantagem
segura. Valeskinha também
entrou e apareceu bem. Um
erro de saque das sul-coreanas
encerrou o jogo, coin o placar
de 25/14, em 20 minutos.

A seleção do técnico José
Roberto Guimarães volta a

jogai neste sábado, às 2h30

(de Brasília). O adversário
será Cuba. No domingo, às 6h,
o Brasil encerra a sua

participação no quadrangular
de T6quio enfrentando o

Japão.

}ARINU (SP) - Depois da
vitória contra o Fluminense na sua
estréia no Corinthians, o técnico

Emerson Leão realizou namanhã
de ontem o seu primeiro
treinamento "de verdade" com o

elenco. A movimentação
aconteceu ern Jarinu, cidade do

interior de São Paulo, onde 08

jogadores estão concentrados para
o jogo contra o Botafogo - neste

domingo, no Pacaembu - e para

que Leão possa conhecer o grupo
mais detalhadamente, como o

•

próprio treinador disse quando
assumiu o comando.

,

FIM DE SEMANA, 19/20 de agosto de 20061 7

Encontre'produtos e serviços para cada tipo de negocIO.

•

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO

Chegando a hora
Toda véspera de decisão é assim. Ao mesmo tempo em que a

torcida fica empolgada, tarnbérnse mostra apreensiva. Ainda
mais quando se trata de um clássico como Malwee e Joinville.

As duas equipes e ambas as torcidas sabem que qualquer um
pode sair vencedor neste confronto, mas é preferível perder
uma final da Liga, do que não passar pelo maior rival, pensam
os torcedores mais fanáticos. Não dá para negar que um

empate no primeiro jogo não seria mau para nenhuma das

equipes, pelo fato da Malwee estar desfalcada. E todos sabem
que .o time do técnico Fernando Ferretti tem condições de

,

ganhar do Joinville fora de casa. E esperar para ver.

•

Taça Pomerode
Neste fim-de-semana
acontecem os jogos de ida da
final da Taça Pomerode. Hoje,
às 15h15, o Caramuru recebe o

Flamengo na categoria
aspirantes. E amanhã, o

Botafogo enfrenta o Atlético
•

Pomerodense em casa,
também às 15h15. Os jogos de
volta acontecem no próximo
fim-de-semana.

evoluir desta forma. Mas
teremos de aguardar até
serem tomadas quaisquer
decisões", comentou. Real

mente, ser rebaixado no cargo
não é pretensão de ninguém.
Quem sabe, uma equipe se

interesse pelo brasileiro.

Mais um'
o torcedor Bruno Barcellos
Moura ganhou uma

indenização da CBF n9 valor
de R$ 3,5 mil. Ele reclamou da

anulação da partida entre

Fluminense e Juventude, no

ano passado, apitada pelo ex

árbitro Edílson Pereira de
Carvalho. A CBF já avisou que
via recorrer da decisão
judicial.

�

CLÁSSICO DECISIVO: PREPARAÇAO EM BR.USQUE

Brasileirão Série A
18' Rodada
HOje
16h Ponte Preta x Goiás
18h10 Flamengo x Grêmio
Amanhã
16h Fluminense x Santa Cruz
16h Santos x Vasco

16h Cruzeiro x São Paulo
16h Fortaleza x Juventude
18h10 Figueirense x Atlétlco-PR
18hl0 ParanáxSão Caetano
18h10 Internacional x Palmeiras
18h10 Corinthians x Botafogo

Down Hill
De 7 a 10 de setembro, no Pico
da Malwee, acontece a s- Etapa
do Campeonato Catarinense de
Down Hill. As inscrições já
estão abertas pelo valor de R$
40 e podem ser feitas até uma

hora antes do qualify (treino·
classificatório). Será
distribuído R$ 4.140 em

premiação aos participantes.
Sub-11
Acontece, neste fim-de
semana, o turno da 3a fase do
Campeonato Estadual de
Futsal Sub-11 de Futsal
Masculino. Os jogos
acontecem no Ginásio de

Esportes da Emef Albano
Kanzler. Hoje, quatro jogos
serão realizados: 9h30 -

.
Pomerode x AABB/Joinville,
10h30 - Aurora/Cej/FME x

Anjo Química, 15h - Anjo
Química x Pomerode e 16h -

Aurora/Cej/FME x AABB/
•

Joinville.

CLASSIFICAÇÃO
Col. TIme
I' SAo Paulo
2' Santos
3' Internacional
"4' Paranã
5' fluminense..
6' Cruzeiro
7' Flguelrense
8' Grêmio
9' sao Caetano
lO' Vasco
I [c . Juventude
12' Pahllolras
13' Goias
14' Flamengo
15' Ponte Preta
16' Botalogo
17' Atlétlco-PR
18' Fortaleza
19" Corinthians
20' Santa Cruz

J V E
16 10 3
17 9 4
16 8 5
16 8 4
17 8 4
17 7 5
17 7

(
5

17 7 5
17 6 6
17 6 5
17 6 4
17 6 3
17 5 5
17 5 4
17 5 4
17 3 9
16 5 2
17 3 8
17 5 1

17 4 4

o OP
3 27
4 26
3 21
4 30
.5 29
5 27
5 25
5 26
5 21
6 21
7 19
8 25
7 • 18
8 14
8 24
5 20
9 19
6 15
11 19
9 21

•

PO
33
31
29
26
28
26
26
26
24
23
22
21
20
19
19
18
17
17
16
16

Pan 2007
o Tribunal de Contas da União
apresentou um relatório que
pode complicar a realização
dos Jogos Pan-Americanos. O

órgão apurou que há atrasos
em quase todas as obras
relativas ao evento: os

complexos do Autódromo, de
Deodoro e do Maracanã, além
da Vila Pan-Americana.

Presente
o zagueiro Lugano deixou o

São Paulo e foi defender o
Fenerbahce, da Turquia. Como
presente, ele pediu a camisa

que Rogério Ceni usou na final
da Libertadores contra o

,

Internacional. E justificou. "E
um tesouro porque daqui a 15,
20 anos ele será o maior
jogador da história do clube".
Um belo presente.

Sub-20
De 5 a 7 de setembro, Jaraguá
do Sul vai sediar a Taça Brasil
S'ub-20 de Futsal Masculino. A,

equipe da Malwee/FME está
no Grupo A, ao lado da John

Deere, de Maringá e de

Chapecó. Os jogos
acontecerão no Parque
Malwee e o time do técnico

•

Renato Vieira jogará no dia 5
contra Chapecó, no dia 6 com

Maringá e no dia 7 com John
Deere.

BC SG
17 10
14 12
16 5
19 11
26· 3
18 9
19 6
24 2
20 1
26 -5
16 1
31 ·6
21 -3
19 -5
34 ·10
22 ·2
21 -2
23 ·6
28 -9
31 ·10

Recuperação
o piloto Cristiano da Matta
segue se recuperando de um

acidente e já respira sem ajuda
de aparelhos. Segundo o

médico que cuida da saúde do
brasileiro, Chris Pinderski, será
iniciada uma nova etapa no

tratamento. Da Matta deve
deixar a Unidade Intensiva de
Tratamento ainda hoje.

Atletismo
.'

A brasileira Vanda Gomes
conseguiu, ontem,' a primeira
medalha para o País no

Mundial Júnior de atletismo,
• •

que está sendo realizado em

Pequim (China). Vanda ficou
com a medalha de prata na

prova dos 200 metros rasos

com o tempo de 23s59. O ouro

foi para a búlgara Tezdzhan
Naimova, que ganhou a

disputa com o tempo de
22s99.

Fórmula 1
o brasileiro Felipe Massa
descartou a possibilidade de
voltar a ser piloto de testes na

Fórmula 1. "Não posso mais

,

•

,
,

•

. ,
,

• •
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ATENÇÃO: RUAS PASSAM A TER MÃO ÚNICA
•

•

KELLYE ERDMANN

.... Cinco ruas do
Bairro Vila 'Nova terão
o sentido modificado
durante a tarde

JARAGUÁ DO SUL - As

primeiras alterações no sistema

viário de Jaraguá do Sul

começam a ser feitas hoje. Para
iniciar as mudanças que

integram o projeto
Transjaraguá, a administração
municipal decidiu impedir a

mão-dupla em cinco ruas do
Bairro Vila Nova.

A partir da tarde de hoje,
quem precisar transitar pela
Olívio Brugnago e pela Martim
Stahl vai ter que se acostumar

com o sentido único, Vila Nova
- RuaWalter Marquardt. A 25
de Julho e a Guilherme
Wackerhagen passam a ter

somente a direção contrária. Já
a Rua Pedro Gonzaga, número·
122, servirá de acesso a 25 de

.

Julho, com entrada pela Olívio'
Brugnago.

O secretário de Urbanismo,
Afonso Piazera Neto, explica
que as modificações na

sinalização serão realizadas
entre ISh' e 18h, horário mais

apropriado porque, segundo ele,
há pouco fluxo de veículos.

Piazera adianta que também
estão previstas para o decorrer
da próxima semana outras

melhorias no sistema viário do
_ município. Uma delas envolve

•

•

•

•

otl�IO 0, SltUCI'lA
.

, ,

io "

, '
" ,

,
, ,

•

I j'

" .

,
,

.' "

�,:í)�,; IJ')..JUL'I ' ,
°I I'

,

"

l'
� ...-IL .P1iDRp CONZi\CA

I.
•

"

� ,
,J'_

1 ,I

obras na Rua José Leier (lateral
.

.

do novo Supermercado
Angeloni), onde será

implantado passeio e realizado
o recapeamento da ciclovia,
numa extensão de 6001n. As
obras de recape deverão
absorver um valor aproximado
de R$ 97 mil, em recursos

liberados pela Caixa
Econômica Federal, mais R$ 29
mil como contrapartida da

prefeitura jaraguaense. "Além

disso, vamos ativar dois
controladores de velocidade na

Rua João Januário Ayroso, no
Bairro Jaraguá Esquerdo, para
melhorar o controle de tráfego
em pontos onde a Polícia
Militar tem registrado muitos

acidentes", complernenta o
- .

seore tano,

No dia 26, é a vez de outras

duas ruas sofrerem
•

modificações, 110 Centro de

'Jàraguá do Sul. Na Rua Marina

.

Frutuoso, o tráfego segue, em

mão-única, da Av. Marechal
Deodoro da Fonseca para a

Procópio GOInes de Oliveira. A

paralela Barão do Rio Branco

fica com o sentido inverso.

, As demais mudanças no

sistema viário jaraguaense ainda
não foram divulgadas. Segundo
o secretário Piazera Neto, a

,

expectativa é conternplar uma
região a cada sábado, até o

término do projeto.

,

Festival reúne skate e rock na cidade de Guaramirim
•

GUAR,AMIRIM - Hoje, é dia
de acompanhar as manobras
de skatístas da região do Vale
do Itapocu no Guaramir im
Skate Rock.

As baterias' competitivas
iniciam às 13h30 e, às 16h30,
é a vez de bandas alternativas
subirem ao palco montado ao

lado da pista, na Rua 28 de

Agosto, e continuar o

festival. '

De acordo com O'

'organizador do evento,

Josemar Adilson Verediano,
os interessados em particip.ar
podem se inscrever pelo
telefone 3373-4721, ou

então, no dia da competição.
Os skatistas têm 20 minutos

para demonstrar aos jurados

/

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

, !'�, ' ,.,
,

o que sabem, na prática, sobre
o esporte. Os melhores serão

premiados no' final da

disputa. Logo depois, cinco
bandas, entre elas Stallones,
de J araguá do Sul, e

. Plasmódio, de Guaramirim, se
apresentam' até às 21 horas.

(Kelly Erdmann)
, .

,,�, '; .. O CORREIO DO POVO

•

DIA DO SORVETE
Dl6irlbulçlo srotulta di sorvete para ai

orianqol duraotQ o dip 19 de agosto.
•

i

Gats leva teatro ao Bairro Tifa
. dos Monos, no final de semana

,

JARAGUÁ DO SUL - Começa
110je, O projeto Teatro nos

Bairros, encabeçado pelo Gats

(Grupo Artístico Teatral

Scaravelho) etn parceria COIn a

União J araguaense de

Associações de Moradores

(Ujam). A primeira localidade
a receber a programação, que
segue de maneira itinerante por
outras quatro comunidades, é a

da Tifa dos MOll0S.
A partir das 911, na Escola

Padre Alberto Jacobs, na Rua
Pedro João Meurer, acontece um
curso de teatro gratuito,
ministrado pelos atores do Gats
até às 16h30. Logo depois, às

17h, o pátio da entidade se

transforma no palco do

espetáculo "Mundo
Cão ...Mundo Clow". No

domingo, às ISh, tem sessão

especial da peça infantil "O
Ponto Vermelho que conta

Verde Amarelo". Para os

adultos, o grupo apresenta o

monólogo "Creio", a partir da�
17h.

Os ingressos custam R$ 5.

Estudantes, crianças e, pessoa
COlll mais de 60 anos, pagan
meia entrada (R$ 2,50),
Enquanto os pais assistem à

última peça do domingo, O�

demais integrantes do Gau
cuidam dos filhos, ern um espaço
montado para recreação
infantil.

Conforme a produtora Mara

Kochella, a segunda etapa do

projeto está marcada para o�

dias 26 e 27, sábado e domingo
na Escola Vitor Meirelles,
instalada na Rua Domingo A,

•

Garcia, 1.500, Bairro Santo
Antonio. Ern setembro, é a vel

das comunidades da Barra do
Rio Cerro, Vieiras e Vila Nova
assistiram às peças do grupo,

respectivamente nos dias 2 e 3,
9 e 10, e 16 e 17. Os locais eos

espetáculos ainda não foran
definidos. (Kelly Erdmann)

\

Sine volta a funcionar na terça-feira
JARAGUÁ DO SUL - A

nova sede. do Sistema
Nacional de Empregos (Sine)
jaraguaense vai ser inaugurada
11a próxima terça-feira, 22.
Desativado desde o dia 14 do
mês passado, por causa da

mudança na localização, o

oferecer os serviços de
. encaminhamento a vagas

disponíveis no mercado de
trabalho e de' salário,

desemprego.
O Centro de Referência

passa' a atender de segunda
feira a sexta-feira, sempre das
7h30 às 111115 e entre às 13h
e 1611. As terças-feiras,
quartas-feiras e qu in tas

feiras, o horário da manhã é

exclusivo para o

preenchimento de fichas. O
Sine está em período de

instalação na Rua

Expedicionário Gumercindo
da Silva, no cruzamento com

a Rua Henrique Piazera, no

Centro, (Kelly Erdmann)

- - .

orgao passa a Integrar o

Centro de Referência de
Trabalho e Renda, projeto do

governo federal recém criado
,

. - .

110 murucipto.
No Telecentro, corno está

sendo intitulado pela
Prefeitura, serão oferecidos
cursos de treinamento,
serviços e oportunidades de

negócios para empresários da
cidade. Já o Sine continua a

,)
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NOVELA

> GLOBO· 21 H

Páginas, da Vida

� (]LOBO - 19H

Cobras e Lagartos

> Gl_080 - í .8!1

Sinhá Moça'
Cândida leva Sinhá Moça à adega, onde o

ouro está guardado, e impressiona a filha.
Sinhá Moça diz a Rodolfo que o Barão já o

havia perdoado, aceitado o casamento,
mas mesmo assim ele fez o atentado.
Rodolfo nega. Sinhá Moça diz que o pai
permitiu que Rodolfo passe a morar na

fazenda. Sinhá Moça deixa claro que vai ter
o filho na fazenda. Rodolfo diz que o Barão
conseguiu o seu intento: acabar com a

confiança que ela sentia nele. Eduardo diz
a Augusto que ele pode noticiar que, em
breve, a máquina de beneficiamento já
estará funcionando. Juliana pede para ir

embora com Dimas. Mário manda que ele

faça isso, pois quem Juliana ama é Dimas.

Bel pergunta há quanto tempo Estevão e

Leona estão juntos. Os três discutem e Bel,
antes de ir embora, joga uma tigela de sopa
em Leona. Sidney pede 10 mil dólares para
dar uma informação a Otaviano que vai
colocar Luciano na cadeia. Henriqueta
recupera a consciência e agradece ao filho

por tê-Ia salvado. Foguinho e a família se

assustam ao verem Ellen. Letícia dá força a

Bel. Estevão e Leona trocam acusações.
Bel, diz a Sushi que Estevão não vai mais
morar com eles. Estevão diz a Otaviano

que eles devem pagar para ver o que
Sidney tem contra Luciano. Bel, Sushi,
Henriqueta e Iucíano se encontram no

jantar em casa de Celina. Otaviano chega à
casa de Celina. Leona diz a Estevão que a

única solução é acabar com Bel.

Marta se afasta com Helena e lhe lembra

que Alex não sabe que a neta sobreviveu.
Ao voltar, apresenta Helena a Alex, que se

emociona ao saber que foi ela quem fez o

parto de Nanda. Marta sacode Alex .

,

quando ele comenta que, de vez em
•

quando; vê Nanda. Helena olha Francisco
com carinho. Jorge fotografa o batizado de
Tidinho e Camila faz um vídeo. Sandra
comenta com Constância que ela é muito
velha para ser madrinha do menino, o que

,

a deixa chocada. Carmem e Marina
discutem na capela e sao repreendidas por
Elisa e Leandro. Marta manda que Alex

pare de demonstrar seu sofrimento. Greg e

Helena se encontram casualmente em um

café. Carmem não consegue falar com'

Greg e fica com ódio. Greg comenta que
gostaria de ter formado uma família, ter
tido uma filha. Helena chora.

> SST - 18h30

Rebelde
Miguel pergunta a Sabrina sobre seus

exames. Ela diz que tudo está bem e ele
pergunta por que está 'chorando. Sabrina
diz a Miguel que não lhe peça para
esquecê-lo pois ele foi a melhor coisa que
aconteceu na sua vida. Vick, furiosa,
critica Rocco por ter dito a Tato que ela
tinha saído da cidade e pede a ele que para
de interferir na sua vida. Ele responde que
age assim por que a ama e quer protegê-Ia.
Alma e Franco ficam surpresos ao verem

Mia e Roberta saindo do Consultório do

ginecologista.
,

> RECORD - 19h 15

Bicho do Mato
Brandão fala com Ramalho pelo rádio que

.ns índios estão passando mal e os

estudantes estão perdidos. Alzira diz para
Nicolau que começou a escrever o diário
de Molly. Tini-á pergunta para Cecilia se Iru
vai ficar bom. Cecília diz que todos vão
ficar bem. Maurinho lembra que Brandão

quer fazer alguma maldade com Ana.
Maurinho pega a arma e sai decidido da

eelegacia. Ana, Betinha e Carlos saem.

Francisca sente um arrepio e pede um

abraço para Ana. Brandão vê Ana saindo.

> RECOR!) - 20h

Cidadão Brasileiro
Luiza sai correndo do barracão. Antonio
grita por Luiza e se veste para ir atrás dela.
uiza some na escuridão. Antonio pega seu

jipe para tentar localizá-Ia. Antonio volta,
desiste de procurar ,Luiza e sabe que ela
não vai voltar. Carolina pede desculpas e

diz que vai tentar falar com Luiza. Antonio,
nervoso, diz que é.inútil tomar essa atitude.
Renée pede para Walter avisar Antonio que
Luiza foi para Goiás. Walter chama no

rádio, mas, Anto�io não ouve.

,

��CINEMA
O filme Fica Comigo
Esta Noite, com ,Alinne
Moraes (Laura) e

Vladimir Brichta (Edu),
foi rodado quase todo
em estúdio. O diretor

,

,

João Falcão demorou
seis meses preparando
o roteiro e a produção. A
filmagem foi feita em

apenas quatro semanas

(entre julbo e agosto de

2005). "O qlima era tão
bom que tudo fluiu muito"
rápído�', afirma JOão';

'," Fica Comigo E,sta Noite
.esíréla nas telonas no

dia 29 de setembro. '
",

, A

��COINCIDENCIA?
No melhor estilo "a arte imita a

vida", Ashton Kutcher trabalha no

projeto de um seriado sobre um

jovem de vinte e poucos anos que
se casa com uma mulher mais
velha e assume a paternidade

,

de suas filhas. Segundo
o ator, casado com

Demi Moore que'
tem três filhas com

Bruce Wil!is -,

qualquer
semelhança com

a realidade não é

--
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coincidência.
, Ainda bem que
ele admite!
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��CONOENADO
,Haley Joel Osment;

,

conh"ecido por'seu papel
em O Sexto,Sentido, em
que"interpretava um '"

'

menino que via espíritos;' I
";'-_ ::,:":';'; ;':: ..<�;:' ..:::::, ' ::::;.�" ::.::",,:,,�'::'

foi condenado pela oorte "

de Los Arfgele1; por dirigir
embriagado, segundo o ;;_. '.', .'.'". ""'. .,',', ,' .... ·" •• ".c',','. �.",.. ""�'".' ,_•.",/,:

site da revista Peoplé:, O '

,

ator'de 18 ànos ainda fói
frág�ádo' Gam: cigarros de';,

,

:'!",::;�,�:, _":::' ,:', .. :::::("
"

"':":::':'" <:;",�,:. ,;::::::�.:,:::::-

maconha. Co'mo tem' a • �:

ticha'criminallimpa, 'a :;�', 1.
'

-::�:,: :}o':�.. '" -, ,:,::1:::> ':,. ;:::: ':>" :",. '.::� • /7::::!�::�::::/ ::!::t::"
"punlçao, ainda nãq 101 \ ,:;
definida. Neste tipd de : ,'.,

',,: ;'cas'o'"os j'u'lz'e"'s c'ostu'm'am'::,:,�:,:,::,::",::, ..
". ,:1(,::, ,,,., .... _ ,',..·i:, . _'" ." ':"""." :,,,.,

;", níanda'r ,os réus',pàra ':,',' ,

'!

� clfniéa,s de réàbilitação;',�," :
�:;f" c"�

, ,,:_,:!:::iit;'::;::;:�)!s;�;l�[i,: _>;,:::i�::� ::,'" ,:>:!;::,,< ",:':;::j�'l�[:;jj:':' '-:::i: �'i::

��SERIADO
A Rede TV! vai exibir as primeira,

,

séries da temporada da .série
Desperate Housewives, aos
domingos, a partir de 3 de
setembro, às 22h. A série é
sucesso absoluto nos Estados
U.nidos. O enredo atual e bem
humorado conta a história de
donas-de-casa que se esforçam
para manter a aparência de uma

vida perfeita, mas na verdade
elas estão à beira de um ataque
de nervos. A RedeTV! prepara
para 2007 a Versão brasileira da
série, com elenco nacional a ser
definido. No Brasil, a adaptação '

se chamará Donas-de-Casa
Desesperadas.

,

,

redacao@jornalcorreiodopQvo.com.br

,

li HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Ei, peraí, não estão batendo na porta, é o

batidão de seu coração! Talvez alguém esteja
parado ali há tempos, esperando você abrir.
Escute o chamado: nem sempre ele toca, nem
\

sempre aparece ... Quem sabe esta é a visita
certa? Ah, não tem idéia de quem possa ser, é?
Dê uma espiadinha por seu olho mágico, você
pode ter uma agradável surpresa.

,

Acontece hoje o Baile de Debutantesda Terceira Idade na

Sociedade Vieirense, das 19h às OOh. Os ingressos custam R$ 12100
e poderão ser adquiridos na entrada do salão a partir das 18h, A

animação será da Banda Mensagem, de Blumenau.

Em comemoração
.

'

E hoje, às 13h30, a reinauguração da pista de skate de Guaramirim,
"Skate Park", localizada ao lado da Escola Urbano Teixeira da
Fonseca, no Bairro Amizade. Também hoje a partir das 14h
acontece o XV Festival Municipal de Dança de Guaramirim. O
evento será no Pavilhão B, do Parque de Eventos. E amanhã está

programado o início do Torneio Varzeano, às 8h30 no Ginásio de

Esportes Rodolfo Ian. Esses eventos estão na programação de

comemoração do Aniversário do município de Guaramirim.

Boa ação
,

.

Esta semana, foi feita mais uma entrega de agasalhos, arrecadados
pela Campanha do Agasalho Breithaupt. O material recolhido foi
doado para a Comunidade São Judas, em jaraguá do Sul, e para

,

Assistência Social de Guaramirim, onde mais de 1.600 peças foram
doadas pelos clientes das Lojas, Hiper e Supermercados Breithaupt,
e serão entregues para as famílias carentes.A campanha começou
dia 20 de junho, com o apoio da Rádio Stúdio FM, e terminará no

final de Agosto. Os pontos de coleta estão em todas as Lojas, Hiper
e Supermercados Breithaupt de Jaraguá do Sul e Guaramirim.

Participe desta bonita ação.

MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS liMITADAS

IIr \
"

E�� , ..�'

PARABÉNS! Baile

Aniversariantes do dia
19/08
Glauber Gean A. Theodora

Tiago Rafael Perin
Andréia Regina Dias
Cícero Lopes Padilha
Daguimar L. B. Zimermmann
Alcir Kane"
Ivanildo Karsten
Josiane de Souza
Guilherme Manerich
Alexandre dos Santos
Alceu Strelow
Daiana dos Santos Taschner
Eliane da Costa
João C. da Silva

20/08,
Tâmara L. Ronchi
Aline Nau
Estefânia Hennemann

,

Rosane A. P Buzzi
Janete Vicenzi
Iracema Koch Zocatelâ
Renato Ruysam
Camila Andressa Ruysam
Valdelino Priebe
Francieli Klein
Ismar A, Schwartz Jr. .

Lendai Boz

DIVULGAÇÃO'

O presidente da Anamaco, Roberto Breithaupt, entregou o troféu 'Boas
práticas da construção' para o candidato à reeleição, Luiz Henrique da -

Silveira, na abertura da 14a Ecomac ( Encontro de Comerciantes de
Materiais de Construção) na noite de quinta-feira

'

-�����-;;;;;-;;;;;
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Seli-service áe 'Per,f1111teS
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Passeata
Nessa segunda-feira, dia 21 de

agosto, a APAE de

Guaramírim, mantedora da
Escola Maria Anna Malutta,

•

promovera uma passeata em

comemoração a "Semana, ..
,

Nacional do Excepcional" de
21 a 28 de agosto. A saída da ..

passeata será às 14h, na
APAE,

Fernanda Becker
Simone Rausis
Artur Dutra ESÇ()I.A OEART!l$ DECOMTIVAS,

Maristela L. Zimmermann
Jorias M. Zimmermann

Informações e Inscrições:�
Rua eel. Procópio Gomes de Oliveira, 140 - Centro - tel. 3370-63631 fax. 3376-4040

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

Touro 21/4 a 20/5

•

Lauro Vegini Curso d� 1)�9ra��6 e
'

De��nh� de In!erI9re.
Profission(ilizante

,

Catçadâo ' (-entro ComerciaiFali .. Sala 15

J:"<.)ne: (().t.t47.J .3273"2.1()�:;
, '[-111£1 it: atelíerd;'Pertilme(ª)�lali()o.co"1.6r ,

='="�"�¥"_"."_" "...��.�,".'_" ·._�,4,_"_'��'�·.__ ·"""�·'�'" '��'�'�"_.'''.''�''''''''''_'''''� �

",'.

Oland ina Sporrer
Mauricio Bramorski
Janete Cabral de Oliveira
Rosane Krenke
Jaqueline Elias

Rosimera V. Mathias

/

Câncer 21/6 a 21/7
.

Acordou feliz e bem-disposto, pronto pra
resolver aquelas histórias que ficaram na sua

garganta outro dia. Melhor ainda é a maneira
como tudo será esclarecido. Você está em paz
e nada, ou ninguém, vai mudar isso, Aproveite
essa onda e libere pesos e contrapesos de sua

concha, converse, expresse os sentimentos,
passeie no laguinho com o seu bem-querer... ,

,

Leão 22/7 a 22/8
Claro, você tem todo o direito de exigir
atenções, carinhos, mimos.' .. E o outro ser,
idem, ibidem, com todas as cláusulas e

letrinhas miúdas que você insistiu em colocar
no contrato. O que você tanto quer e precisa,
também está dando ou disposto a dar? A

resposta é sim? Legal, Leão! Rubrique todas as

páginas e sele com um beijo. Splish, splash!

Um daqueles dias perfeitos pra fazer nada e

tudo com quem você gosta. Comidinha caseira,
um filme e, de sobremesa, um belo romance.

Como assim, não tem ninquérn?' Vai ficar
atirado no sofá vendo a oportunidade passar
bem na sua frente (ou logo ali)? Você não
andava dizendo que melhor preguiça a dois do

-

que sozinho sonhando acordado?

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mais uma vez você descobre que toda a sua

lógica não tem resposta pra satisfazer suas
ansiedades. você faz as contas de novo, abre
uma planilha no Excel, registra tudo naquele
caderninho quadriculado do tempo do colégio ...
Nem a matemática mais pura consegue provar
que dois e dois sâo quatro. Quem sabe você
muda a matéria? Tente emoção, tente poesia, ..

, 'Virgem 23/8 a 22/9 I

Só porque hoje é sábado o virginiano já
arregaçou as mangas e começou fazer aquele
faxinão? O que está valendo é limpeza interna,
a organização fica por conta de você com você
mesmo. E deixe a vassoura fora disso. Abra as

janelas e deixe o sol entrar. Tire o mofo das
idéias, as teias de aranha, o pó do espelho ...
Uau, quem' é esse bacana?!

,

•

,

Libra 23/9 a 22/10
Hummm, você está meio diferente hoje .. , Não,
não é o cabelo, nem uma roupa mais fashion.
Ainda não reparou? Menos agitado, mais
tranqüilo, até dá pra dizer que tem algumas
certezas. Dúvidas superadas, isto é incrível! Viu
como foi bom tomar aquela decisão? Fez sua

opção, tiro preciso, alvo acertado, Agora vá lá e

pegue o que é seu.

Peixes 19/2 a 19/3
Esqueça o que passou, já era, ficou lá atrás e a

'

fila anda, Ok, alguém pisou em suas escamas e

o deixou fora d'água por muito tempo (col,cof!),
,

'

mas você é um sobrevivente! E já que o fôlego
está voltando, aproveite para escrever essa

,

história. Aguas passadas não movem moinhos,
mas, vá lá, podem ser boas fontes de

inspiração. Seu filme continua,

Capricórnio 22/2, a 21/1
Uaaah .. :! Ficar na cama até mais tarde, tomar
café com calma, ler aquele livro que comprou
há meses, ouvir um CD prestando atenção na

música e na letra, papear com o seu amor ou

seu vizinho sobre amenidades ou altas

filosofias, olhar pro céu ... O que tem de você,
pra você, hoje? Hein, aquela imensa lista de
tarefas chatas? Uééé ... Sumiu!

Escorpião 23/10 a 21/11
Chega de tanto questionar, arranjar justificativas,
cavoucar empecilhos e outros que tais: foi
apenas um desencontro. Falha de comunicação

,

acontece. Ainda mais se uma das partes resolve
deixar tudo fechado a sete chaves, né? Sem
leras, vá de bolero. Retome seu plano de

sedução, escorpiano. Ligue de novo, marque no

bat-local. Que hable el sentiriliento!

Aquá'rio 21/1 a 18/2
,

Muito bem! Você se pegou pensando na tal

pessoa sem o olho clínico de pesquisador:
ótimo sinal. Há algo aí guardadinho, querendo
escapar, confesse que já está cansado de tentar
dominar. Quê? Ai, aquariano, cruzes, não se

trata de um alien, não. São suas queridas
emoções, coitadas, se debatendo, pedindo
alrnento, pedindo ar...

,

Sagitário 22/11 a 21/12
O sagitariano é o rei da animação. Mas quando
.entra em humores ruins, sai de baixo, Acordou
com a ferradura esquerda? Não é o mundo
contra você, Talvez seja só uma questão de
foro íntimo, assunto mal resolvido que você
fez que esqueceu, Ficar resmungando não
'combina com você, centauro querido. Cadê
aquela sua risada gostosa?

•

,
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Oposição ao

governo tenta
reforçar munição

Faltam alguns elementos e circunstâncias para que a oposição ao

governo do Estado consiga transformar o episódio da detenção do
consultor da secretaria da Fazenda Aldo Hey Neto, pela Operação
Dilúvio da Policia Federal, em munição político-eleitoral contra Luiz

Henrique. Esperidião Amin e o deputado Antônio Carlos Vieira, ex
secretário de Estado, tentam colar a denúncia de corrupção à
estrutura do Compex, enraizando a suspeita na estrutura
administrativa da Fazenda. Mas aí precisam comprar briga com o

empresariado, Ontem, na Fiesc, Amin lembrou que o regime
tributário fiscal para importadores foi festejado pela instituição e

que, as críticas feitas na ocasião, foram atribuídas às "vozes do
ressentimento". José Fritsch, que pega pesado contra a "gastança",

,

neste caso, parece pegar leve. Como vai tachar por inverossímel as
versões de Max Bornholdt e Luiz Henrique de que não faziam idéia
do que ocorria debaixo dos olhos e de que estão decepcionados
sem provocar ou reacender - raciocínio espelhado para Lula? E tem

mais, a Assembléia em calendário especial até 5 de setembro
esfriando a perspectiva de CPI. Luiz Henrique, portanto, ficou à
vontade para tratar do fato ontem na Fiesc. Até lembrou que pedira
aos empresários para ser acionado caso houvesse qualquer
sugestão de propina no governo.

,

Faltam elementos
e circunstâncias

para episódio Dilúvio
colar à campanha eleitoral

Negócios. Prefeito de
Santa Catarina, cidade da.

região metropolitana da

Capital Guatemala, José
Antonio Coro Garcia,
visitou ontem o colega
Marco Tebaldi (PSOB),
em Joinville.
Empresários que o

acompanhavam
estiveram na Busscar
com a intenção de
adquirir 36 veículos.

,

JAKSSON ZANCOIDIVULGAÇAO

Lei seca. Desta vez,
SC vai poder votar e
molhar o bico. O
tradicional bom
comportamento e o

prejuízo do comércio
fizeram a Secretaria de

Segurança decidir por
abolir a proibição no dia
da eleição, como já faz a

maioria dos estados
brasileiros.

,

Fechado. Luiz Henrique foi o único a assinar prontamente e

sem condições o Compromisso com o Desenvolvirnento e
. ,

Fortalecimento da Indústria Catarinense proposto pelo, ,

presidente da Fiesc, A/cantara Corrêa (à direita) e que reúne
52 itens nacionais e 35 estaduais. No resumo da ópera, setor
quermenos impostos sobre investimentos, com prazos para
pagamento dilatados, desinfrincar o processo de autorizações
e licenças ambientais, além de obras de infra-estrutura. Em

relação à administração pública, proposta fecha com a

bandeira do candidato à reeleição da necessidade de revita/izar
o pacto federativo com maior autonomia e dinheiro - a

estados e municípios. Industriais também defendem, no texto,
o fortalecimento dos partidos e a fidelidade partidária.

(:.

Jogo (1 l- O governador
E{juardo Moreira antecipa
um lance no tabuleiro
el�itoral e anuncia hoje,
valendo para o ano que
vem, a autonomia
financeira das 1 ,3 mil
escolas da rede estadual.
Seria apenas uma média
de R$ 8 mil por escola
para pequenos reparos,
mas atinge ou confunde

.

- o fundamentá da
proposta de "revolução"
na educação de Amin.

\

Pesquisa. Cooperfil, do empresário Tadeu comerlatto, está .

com cinco equipes de rua para fazer 26 mil entrevistas em 30
regiões do Estado. É a maior entrevista pré-eleitoral já feita em SC
para apurar intenções de voto tanto para governador, presidente e

senador, quanto para deputados federais fi estaduais.
Jogo [2). Também não
é coincidência que o

anúncio seja em

Criciúma. Moreira aposta
que, apesar de toda a

ebulição em torno da

aliança governista no Sul,
"é irreversível a vitória"
de LHS na região. Para
ele, Amin não teria obras

que justificassem a

vantagem eleitoral.

EU VOTO
"Em quem defende os interesses do agronegócio brasileiro pois
entendemos que o Brasil é um líder nato na produção mundial
de alimentos. Eu voto em quem tem honestidade e respeito com

o dinheiro do contribuinte. Eu voto em quem prioriza de fato a

educação do povo, pois esse é o único caminho para evitarmos
a violência, o desemprego e a instabilidade social."

, '

MARIO LANZNASTER, vice-presidente da Coopercentral Aurora

, E aí ...
Fritsch explora a vantagem de ser o único entre os três principais colocados em pesquisas eleitorais a

não ter governado o Estado. Mas, quando acentuou a opção pelo novo, ontem em painel na Fiesc,
•

Amin lem brou-Ihe da reeleição de Lula. Só vale para governo, remendou o petista.
- -,

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇAO DE LUCIANO WEBER/SAO BENTO DO SUL,
PATRíCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS E SONIA GIARETTNCHAPECÓ.

Associados: A Gazeta· Blguaçu em Foco - Correio do
Povo - Correio Lageano - Correio do Sul • Destaque
Calarinense· Diário da Cidade·Diário da Manhã - Diário
do Iguaçu - Diário O Tempo· Folha da Cidade· Jomal da
Manha· Jomal O Iguassu·Municipio Dia-a-dia -Notlsul
OAtlântico· O Perfil Diário - O vale - S,ul Brasil- Tribuna
do Dia • Tribuna Catarinense • Voz Regional

se
Associação dos Diários do In.terlor

•

�------------ - --

'J .

• AGENDA: ASSEGURAR PRIORIDADES DO SETOR

O CORREIO DO POVO

,

PATRICIA GOMES

� Os três concorrentes mais bem colocados nas
•

pesquisas foram à casa da indústria catarinense
exporem suas propostas

FLORIANÓPOLIS/PATRíCIA GOMES/CNR

•

•

Candidatos não puderam fazer perguntas entre si

•

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
- Mostrar aos candidatos ao

Governodo Estado quais as

necessidades da indústria

catarinense, buscando o

comprometimento do futuro
eleito para as questões que afligem
o setor. Com esses objetivos, a

Federação das Indústrias de Santa
Catarina (Fiesc). realiza encontro
com os oito candidatos a

,

governador do Estado. O evento
i
'.

.

está dividido em duas etapas, a

primeira, foi realizada ontem,

quando os três candidatos mais

bem colocados nas pesquisas -
,

Esperidião Amin, José Fritsch e

LuizHenrique da Silveira=foram
à casa da indústria catarinense

exporem suas propostas de

, , .

- acontecera na proxima sexta-

feira (25), às 14 horas.
O debate, mediado pelo

jornalista Paulo Markun,
apresentador do programa Roda
Viva, daTVCultura, foi tranqüilo.
Os candidatos não podiam fazer'

perguntas entre si. Apenas
responderam aos

questionamentos da platéia,
de aproximadamente 220

governo e receber a agenda
"Compromisso ,com o

Desenvolvimento e

Fortalecimento da Indústria
.

Catarinense". A segunda etapa,
que vai reunir os demais cinco,

candidatos - Antonio Carlos

Sontag, César Alvarenga, Elpídio
Neves, João Fachini,ManoelDias

pessoas. Cada um teve 20minutes
iniciais para apresentar suas

propostas com relação ao selar

produtivo e mais 5 minutos para
encerramento. As perguntas
foram muitas. Tantas que nem

houve tempo para que todas
fossem contempladas. Ao final, os
três candidatos assinaram a agenda
de compromissos elaborada pela
Fiesc, comprometendo-se em -;se

•

eleitos - atender os pleitos do setor,

AGENDA
O vice-presidente da

Federação, Glauco Corte,
, .

apresentou os tOplCOS que

integram o que chamou de "agenda
pró-crescimento". No quesito
infra-estrutura de transporte,
foram' reivindicados
investimentos que assegurem a

eficiência logística do setor

industrial; em infra-estrutura de '

energia, preços justos e a expansão '

do setor, para combater a incerteza
de abastecimento. Com relaçãaao
meio ambiente, os industriais

pedem agilidade 'nos processos,

poismuitas empresas retardamou
até mesmo suspendem nove

investimentos em função da '.

demora. Quanto à tributação,
'cobram que o futuro governador

� ,.

nao apoie aumentos na carga '

tributária e que tenha um plano
de redução e ampliação dos prazOi .

de reconhecimento, pelo men

para os adimplentes.No ambiente

empresarial, solicitam ação eficai '

.a quem atua na informalidade e' ,

ampliação do Prodec.

COMUNICADO
"

A Empresa HAINS LANCHES LTOA,
comunica, que fOI extraviado o bloco de notas
fiscais série 01, modelo 2, nO 1 a 500 em

branco e livros fiscais .

NOTA DE AGRADECIMENTO
,

A Família enlutada de ILLA
,.

GRUTZMACHER VIERGUTZ, ainda
consternados com seu falecimento,
ocorrido no último dia 15/08/06,

agradecem a todos que de alguma
maneira ajudaram

neste momento tão dificil. E convidam

para o culto em memória, que será
realizado

no dia 20/08/06 às 9:00 horas, na
Comunidade Evangélica Luterana -

,

Centro - Jaraguá do Sul.

PSDB quer
divulgar nome
de Alckmin

•

BRASÍIlA - A direção nacional
I

. do PSDB vai acionar os diretórios (

regionais do partido para
aumentar a participaçâo do
candidato tucano à Presidência,
GeraldoAlckmin, na propaganda
eleitoral de rádio e TV 110S

Estados. Muitos candidatos ao

Senado, aos governos estaduais e

às Câmaras estaduais e federalvêm

ignorando o nome do tucano no
\

horário eleitoral gratuito, o que
irritou o comando da campanha.
O presidente do PSDB, Tasso

Jereissati (CE), disse ontem, após •

reunir-se por mais de duas horas
com Alckmin, que vai interferir
diretamente junto' aos diretórios

regionais do partido.
"Estamos mandando um aviso
verbal para que todas [as
campanhas] tenham o nome [do
Alckmin]", disse. Tasso Jereissati

, ,

considerou "desleixo" das

campanhas regionais a ausência

.do nome de Alckmin no horário
eleitoral. '

•

• Victor Viergutz e Familia ..

•

1-'
,

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o : o CORREIO DO POVO

,

•

\

FIM DE SEMANA, 19/20 de agosto de 2006 I 38

\

DIA DO CHOCOLEITE
Distribuição gratuita de Chocoleite para todos

os visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto.
•

JARI\GUÁ 110 SUL· se. PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

,

.CENÁRIO: CIDADES DESTRUIDAS PELOS BOMBARDEIOS

•
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AGÊNCIA ESTADO
•

•

,

"

por bombardeios, que lembra o

período da guerra civil libanesa

(1975-1990), e cujos prejuízos já
Oi

somam US$ 3,6 bi, segundo AI
Fadl Shalaq, chefe do Conselho
para. o Desenvolvimento e

Reconstrução do Líbano:
O total de vítimas também é

alarmante: 1.181 no Líbano e 1'57
ern Israel, segundo fontes oficiais.
Calcula-se que muitas pessoas

estejam sob as pilhas de escombros
no sul do Líbano. Shalaq
comparou a destruição atual de seu
país aos 15 anos da guerra civil
libanesa. "Eu testemunheimuitas

guerras no Líbano, mas nenhuma
teve a violência dessa [referindo
se à destruição causada ao país em

.
. .

apenas UIU mês]. Quando dizem

que 900 mil pessoas tiveram de
deixar suas casas e se deslocar, isso
sígnifica UIU quarto da população
do país". Que país pode lidar com
UIU quarto de sua população,

deslocada?, disse, em entrevista à

agência Reuters. A população do
Líbano é de cerca de 3,9 milhões

,

.. Objetivo é impedir a retomada dos confrontos
..

eníre Israel e o grupo terrorista Hizbollah

LÍBANO - Cinco países,
Alemanha, Bangladesh, França,
Itália e Malásia, prometeram
enviar imediatamente tropas para
compor a forçamultinacional que
dará apoio aos soldados libaneses

que devem assu�ir o controle do
sul do Líbano, a fim de impedir a
retomada dos confrontos entre

•

lOU deslocamento pelo sul do Líbano.
vos '. Caminhôes e unidades blindadas

tor

de ' Israel e o grupo terrorista

lsão ' Hizbollah, que deixaram muita

:eza ,destruição e US$ 3,6 bilhões de
)ao . prejuízo no Líbano, segundo o

· governo. Ontem, o Exército
libanês deu continuidade a seu

da ',' de transporte de tropas chegaram
a Khiam, a sete quilômetros da
fronteira com Israel, onde foram

lrga " travados violentos combates
entre membros do Hizbollah e

•

:ao,,

ldor

ano

azos. forças israelenses.
Quinta feira, milhares de

•

)

:nte

fiClli '

soldados libaneses chegaram ao sul
do país, região que não contava

com a presença do Exército havia
38 anos. Os oficiais assumiram

.posições em dezenas de vilarejos
ao longo da fronteira. Ao mesmo

tempo, tropas israelenses deixam

gradualmente as zonas tomadas
em UIU mês de ofensiva, para
entregar o controle à Força
Interina das Nações Unidas 110

Líbano (Unifil) .

REFORCO
,

A ONU precisa de 3.500
soldados para iniciar a presença da

força rnultinacíonal na região.
•

Apesar das promessas, as ações de
ajuda na área de segurança são
lentas e tornam cada vez mais

frágil o cessar-fogo iniciado na

última segunda-feira (14).
Após 34 dias de confrontos, o que
se vê no Líbano é UIU país arrasado de pessoas.

•

:e' , Polícia detém 77 no Iraque; atirador ataca comboio

n

IRAQUE- Um homem não

identificado atacou um

comboio d e civis ontem,
sexta-feira [c' :c� sagrado para
os muçulmanos], causando a

morte de um guarda. Homens
da segurança ir aqu ian a

prenderam 77 suspeitos de
envolvimento com ações
criminosas, violência sectária

e extremista. O comboio, com,

um número não-determinado
de pessoas, 'havia acabado de
sair da capital Bagdá quando
houve o ataque, nas

proximidades de Taji, 20 krn de

Bagdá. Por sorte, a ação causou
a morte de apenas um guarda, ,

e deixou outro ferido. Também
ontem, a polícia iraquiana
encontrou cinco corpos COlU

marcas de bala em
•

Mahmoudiya, cerca de 30 km

ao sul de Bagdá, e uma bomba
deixada em urn a estrada
causou morte de uma pessoa
em Balad Ruz, 70 km da

capital.
.

assassinaram um membro do
extinto partido Baath [do ex

ditador Saddam Hussein] em

Diwaniya, 180 quilômetros ao

sul da capital Bagdá. Um

policial e um soldado

iraquianos também foram
mortos elll dois ataques
cometidos em Fallujall" 55

quilômetros a oeste de

Bagdá.Outro policial morreu
baleado quando estava

voltando para sua casa ele

bicicleta, no bairro AI

Rachidiya, no norte de Bagdá,
informou o comandante de

polícia Ahmed Abdallah.
O Exército amer icano

t ambém anunciou 'em
comunicado que suas tropas
detiveram 12 insurgentes em

operações realizadas nesta

semana em Bagdá.

A

VIOLENCIA
Outros vários ataques

ocorridos ontem deixaram
m ais de dez mor tos em

diferentes pontos do Iraque.
Duas mulheres teriam sido
baleadas e mor tas quando
caminhavam flor uma rua de

Mossul, 400 quilômetros ao

norte de Bagdá. Em outra ação
na mesma cidade, UlU grupo de
• A

insurgent e s m a tou tres

cidadãos curdos que estavam

em um carro no bairro AI
Masarif (oeste), segundo a

agência Efe. Em' um ataque
similar, vários insurgentes

,

Premiê israelense adia plano
de retirada da Cisjordânia

•

ISRAEL - O primeiro-minis
tro israelense, Ehud Olmert,
admitiu que o plano de retirada
unilateral da Cisjordânia está

paralisado atualmente, depois do
conflito no Líbano com o [grupo
terrorista] Hízbollah, informou
ontem uma fonte ligada ao chefe

.
.

de governo. Olmert admitiu
durante esta semana a ministros
e líderes de seu partido, Kadima,
ql.le era "inoportuno" aplicar o
plano de "reagrupamento" e que
o governo daria prioridade à

reconstrução das áreas do norte
.

do país destruídas pela guerta.
A mesma fonte disse que 110

momento há poucas possibi
lidades de que a opinião pública
aceite o plano, depois que Israel
foi alvo de foguetes disparados a

partir de dois territórios dos quais

o Exército israelense se retirou'
nos últimos anos: sul do Líbano
(esvaziado em maio de 2000) e

Faixa de Gaza (setembro de
2005). O Estado-Maior adver
tiu para os riscos de uma retirada
unilateral na Cisjordânia e o

ministro daDefesa,AmirPeretz,
também se opôs, privilegiando
um acordo prévio com a

Autoridade NacionalPalestina,
.

segundo a mesma fonte. De
acordo com o programa de

Olmert, o gabinete israelense
.

pretendia retirar 70 mil judeus
que vivem em colônias isoladas

para reagrupá-los em blocos de
assentamentos que seriam

anexados pelo Estado israelense.
Esta área ficaria dentro da
"barreira de segurança" que
Israel constrói na Cisjordânia.

,

• BREVES
NA CORÉIA DO SUL

Sem provas
A Coréia do Sul informou ontem

que não dispõe de evidências
,claras segundo as quais a

Coréia do Norte poderia estar se

preparando para promover um
teste nuclear.A declaração do

govemo sul-coreano foi uma
resposta a uma reportagem que
mencionava um funcionário do

govemo americano dizendo que
informações colhidas por
serviços secretos indicavam
atividade nesse sentido. "Em
nenhum momento ouvi falar em
evidências claras e confirmadas
de que a Coréia do Norte estaria

prestes a promover um teste

nuclear", disse Lee Jong-seok,
ministro sul-coreano da

Unificação, durante sessão de
uma comissão parlamentar.

,

NA BOLIVIA

Acusação
o presidente boliviano, Evo
Morales, acusou "setores inter·

•

nos e extemos" de buscarem o

fracasso do processo de nacio

nalização dos hidrocarbonetos e

advertiu que o governo persistirá
nesse objetivo.Morales apoiou
dois funcionários acusados de
atos de corrupção e de conflito
de interesses e disse que o

govemo manterá seu plano de

nacionalização. "Ontem (quinta
feira) foi um deputado, antes,
outras denúncias. Mas nós
continuaremos", disse Morales,
acompanhado por Jorge
Alvarado, presidente da YPFB

(Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos), acusado de

aprovar um contrato que,
segundo as objeções, contradiz
os interesses do Estado.

NA FRANÇA
Arquivo·
o govemo francês dispôs ontem
a criação de um arquivo
informatizado que reúne os

dados de todos os imigrantes
irregulares, com a finalidade de
facilitar sua expulsão do país. A
medida foi adotada após a entra
da em vigor de uma lei proposta
pelo ministro francês do Interior,
Nicolas Sarkozy, que tomou
mais severas as condições para
a entrada e estadia de estran

geiros no país.O arquivo, cha
mado Eloi, deverá ser utilizado
durante as diversas etapas do

procedimento de afastamento do

imigrante e deverão ser

conservados durante os três
anos seguintes à expulsão. Os
dados principais são: nome, data
e local de nascimento, fotos e

idiomas que domina.

-

,

•

"Kohlbach Motores Ltda, CNPJ 00.249.247/
0001-46, IE 252.910.591, situada á Rua

Bernardo Grubba, 180, Centro, CEP 89251-

090, Jaraguá do Sul, SC, comunica que foi
extraviado de seus arquivos o Livro Registro
de Entradas n° 29, ref.Maio e Junho/2001 �"

VIAGEM DE ESTUDOS
- ,

No início de agosto as terceiras séries do

Colégio Marista São Luís, juntamente com suas

professoras, realizaram um passeio de estudos

para conhecer um pouco mais a cidade de Jaraguá
.

do Sul.
O passeio tinha como objetivos conhecer a

hidrografia de Jaraguá do Sul, as estações de
tratamento de água, a rota da colonização e os

limites da cidade, proporcionando uma

aprendizagem siqniflcatlva e despertando a

valorização e respeito pela cidade.
O resultado destes e outros estudos sobre a

cidade de Jaraguá do Sul poderão ser

acompanhados no mês de outubro na Feira
Científico Cultural do colégio.

p�

,
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,

-
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'COMEMORAÇÃO: DiA DO FOTÓGRAFO ,
'

•
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I

KELLY ERDMANN

... Para profissional,
fotografar é um

exercício de olhar
através de uma câmera

}ARAGUÁ DO SUL - Imagi
ação, criatividade, luz e sombra.

otografar é exercitar o olhar para
ue uma imagem estática fale por
i mesma. Pelo menos é dessa
aneira que Edson [unkes vê a

usca constante por novas formas
e visualizar o dia a dia através de
ma câmera. Ele faz parte de um

upo homenageado, hoje, 19 de

agosto, pelo Dia do Fotógrafo.
Nos primórdios dessa arte,

tualmente comum a grande parte
a população mundial, cada foto
razia uma tentativa de reproduzir
natureza morta ou somente

etratar as pessoas, assim como

aziam os pintores e escultores.
esde 1826, quando foi desce-
erta pelo francês Joseph
icéphore Niêpce, a fotografia
ofreu mudanças drásticas, mas
ambém se tomouparte integran-

, ,

te da vida do ser humano. Por trás
as imagens estampadas em jor-

Edson Junkes retrata pescador artesanal de Florianópolis, em fevereiro de 2004

nais, revistas ou nos álbuns

familiares, estão profissionais
preocupados em demonstrarmais
do que somente o fato. ParaEdson

[unkes, sensibilidade e olhos

sempre atentos sâo imprescin
díveis à retração. Com opinião
semelhante, Flávio Ueta, há cerca
de 30 anos na profissão, acredita
na fotografia como sendo algo
além de um mero registro. "Ela
pode ser transformada em arte",
comenta. Exemplo disso é a

imagem "Catador de Lixo",
escolhida para integrar a

exposição "Trabalho e Traba
lhadores do Brasil", organizada
pelo governo federal, em parceria
com o Centro de Pesquisa e

Documentação da Fundação
Getúlio Vargas. A mostra

itinerante tem, entre as 150

fotografias selecionadas, apenas
uma de autoria catarinense. Edson

Junkes flagrou um deficiente nsico
amassando latas de refrigerante

coletadas no restaurante da
Assembléia Legislativa de Santa
Catarina. Depois de três anos, a

imagem foi escolhida para

representar o Estado, em um

passeio pelas capitais do Brasil
mostrando a história do trabalho'
no país. Para quem se interessou,

,

vale a pena ficar atento à data de

passagem da mostra por

Florianópolis, provavelmente em

setembro, mas, ainda sem dia
definido .

Motoboys fazem manifesto
contra proibição de caixas

O CORREIO DO pov

•

• CESAR JUNKE

\

,

Motoboys se reuniram em frente à prefeitura e fizeram buzinasso na cidade

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca
de 30 motoboys organizaram
um manifesto no início da
tarde de ontem, 18, em frente
à Prefeitura de Jaraguá do Sul.
Eles querem explicações sobre
a proibição do uso de caixas em

motocicletas, aprovada por lei
municipal, além de
reivindicarem que a Polícia
Militar releve a questão. '

,

Conforme explica Marcos

Andrich, motoboy há dois

anos, é impossível continuar a
trabalhar sem o equipamento.
"Dependemos disso, precisa ser
liberado", enfatiza. Ele

comenta também que os

policiais começaram a

, fiscalização na quinta-feira, '17,
e dizem não poder deixar passar
nenhum motociclista com as

,

"caixinhas", sem antes multar'
e apreender o veículo.

Logo depois do manifesto, os
trabalhadores foram avisados de

que os responsáveis pelo setor

de Trânsito jaraguaense iriam

discutir a situação e definir se

liberam a instalação. Até o

fechamento dessa edição,
nenhuma posição havia sido

divulgada a respeito.. (Kelly
Erdmann)
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Para f(Jzer a diferença na escola, no trabalho e

nas viQgens é preciso lie comunicar em inglês.'

Por" fazer (1 dif�renç(J é preciso ter o dominio da lingua,
aprender o Idioma como um todo.
É assim que a fellows' ensina inglês.

A Fellows' possui metodolt;lgia moderna
para crianças, jovens e adultos.
Através de um ensino inovador, a Fellows' traz

. ,

a comunicação do dia-a-dia para a sola de aula.
Tudo isso com aulas dinâmicas e
turmas com número reduzido de alunos.

,

,
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www.fellowsidiomas.com.br
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