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feira, em Joinville, que
garante a vaga para a

decisão, Os gols da
vitória foram marcados

por Falcão, Willian

(foto), Jonas, Valdin e

Xande. Para o Jec
marcaram James,
Rafael, Fininho e Frede.
O Joinville tem de
vencer a próxima
partida para provocar o
terceiro jogo,

Mudanças no
trânsito pegam
motoristas de

,

.surpresa
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As alterações no sistema

viário de Jaraguá do Sul
deixaram muitos motoristas

confusos no final de

Os lanches mais ,gostesos da cidade.
Sanduíches frios e quentes, salgados,

•

pães de queijo crócantes, sucos e muíto mais,

Tudo fresquinho'e delicioso, a qualquer hora.
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Sol com muitas nuvens

durante o dia e períodos
de céu nublado.
Noite com poucas nuvens.
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• EDITORIAL

,

problema secundário diante do
corruptos, mas a receita para o mensalão e do assalto às

Brasil dar errado tem sido instituições públicas. Para piorar,
garantida', cada vez mais, pelos as medidas discutidas e sempre as

homens de bem. Na política, o mesmas são aquelas que só

inferno das boas intenções está solucionam alguma coisa na

lotado. Não cabe ali nern mais cabeça abstrata dos guardiões da
uma formiga, nem mais uma lei - ética. Eles amam, por exemplo, o
os bem intencionados adotam financiamento público das
resolver os males do mundo com campanhas, essa incrívelmiragem
uma lei. Os brasileiros não que promete revogar a influência
, I

aprenderam nada com a jornada do poder econômicocom a simples
delirante da Constituinte de 88. distribuição aos políticos de

]ásãoquase20anosdaquelesonho dinheiro do contribuinte. Essa

Todo mundo reclama dos

... Explodiu o mercado de compra de espaços
nas fachadas de resídõncías e propriedades
particulares � um paraíso do caixa dois

de proibir a alta de juros cOin um

artigo naCartaMagna, e de salvar
a democracia espalhando novos

municípios por todo o território.

Chato não é constatar o desastre
da utopia. Chato é verificar que o
desastre não ensinou nada. Os
brasileiros assistiram ao show de
Marcos Valéria e Delúbio Soares,
em suas coreografias arrojadas para
transferir dinheiro público para

•

partidos políticos. O que se fez
contra essa promiscuidade do

,

Banco do Brasil, dos Correios, da
Caixa Econômica etc com os

interesses privados dos políticos
que estão no poder?
Absolutamente nada. Como é de

costume, a opinião pública se

hipnotizou com o debate errado,
e foram todos discutir o caixa dois

.

nas campanhas políticas, um

aritmética do crioulo doido acabou

forçando uma mudança de regras

para a eleição 2006. Com oobjetivo
de baratear as campanhas, e com
isso reduzir o mercado negro das

doações, proibiu-se várias formas
de publicidade eleitoral.
Raciocinaram os éticos: se os

candidatos não puderem anunciar

ern outdoor, por exemplo,
. ,. .

nmguern val se sentir em

desvantagem e esse item

desaparecerá do orçamento das

campanhas. O único problema do
mundo maravilhoso dos bem
intencionados é sua distância da
vida real. E na vida real, urn

candidato a cargo público precisa
se dar a conhecer ao eleitor, de

preferência, da forma mais intensa

possível. E o limite dessa
intensidade jamais poderá ser

•

controlado por uma lei.

Conseqüência óbvia: explodiu o

mercado de compra de espaços nas
fachadas de residências e

propriedades particulares. E aí está
,

um gasto que quase sempre e

informal, contratado de boca e sem

recibo, ou seja, o paraíso do caixa

dois.Não pode propaganda fixa ern
local público? Não tem problema.
Os candidatos estão pagando
exércitos de seguradores de faixas
e bandeiras, para mofar nas

esquinas da cidade exibindo seus .

nomes e números. Alguém
acredita que o pagamento a essil
mão - de - obra desqualificada
freqüenta disciplinadamente os

livros-caixa? Com recibo? Em

lugar dos brindes, também

proibidos, surgem presentinhos de
vários tipos, freqüentemente mais

, .

caros, para compensar namernona

afetiva do eleitor a falta da marca
do candidato. As campanhas
multiplicam seus gastos com

" panfletos, santinhos, soldados do

spam, enfim, tudo que possa passar
adiante amensagem que não pôde
ser transmitida singelamente de
um palco em praça pública. Os
éticos conseguiram. O combate ao

,

caixa dois tornou-se o maior

fermento do caixa dois. Sem sentir,
" ." .

esses progressistas se aproximam
cada vezmais do ideal da ditadura,
em que o candidato divulgava suas
"idéias" 'com pouco mais do que

,

um cartaz de procura-se, urn slogan
e um número.Depois esses

democratas de almanaque vêm

reclamar do voto nulo.

,

<',

Para onde irá o dólar?
Consulto informações do

Ministério do Desenvolvimento
e verifico que no acumulado do

ano, o valor total das exportações
já chega a US$ 83,076 bilhões e

as importações US$ 54,779
bilhões. São números que

,

impressionam e se somados os

últimos doze meses, verificamos

que as exportações cresceram

cerca de 25% e as importações
14%. O que os números não

Leio um artigo do economista
Robert Kurz, escrito há alguns
anos e logo após o 11 de setembro,
em que ele analisa que "de modo
nenhum poderá se impedir a aguda -

e previstaparamédio prazo - queda
" ,

na economza amencana e, com ISSO,

na mundial". Os fatos que
vivenciamos hoje são o resultado
da crise econômica americana, de
seu investimento nas fontes não
renováveis de energia, como o

petróleo, e dos gastos superesti
mados da economia em fins dos

,

anos 90. Não deveriam ser

surpresa para as empresas e nem

para os governos, mas o fato é que
tanto um como outro, contaram

com uma boa sorte. Inexistente.
O planejamento cumpre um .

papel importante na vida dos
,

governos e das empresas. E certo

que o patamar do' dólar ainda
alcançará os R$ 2,00 ou menos, o
que se espera ainda para 2006. E
ao atravessar a barreira psico
lógica deste patamar, certamente
levará o governo a uma tomada
de decisão, que certamente

custará, mas que está sendo
adiada para após a eleição
presidencial, pois de quaisquer
dos lados, custarámuito aos cofres

•

,

mostram e que estamos menos

competitivos em produtos de alto
valor agregado e que o que
estamos exportando mesmo são

commodities.
O fato é que além do dólar

baixo, - que já era urn fato em

2005, o que tem instabilizado os

negociantes é a falta de urna

política comercial séria, c9111pro
metida com a participação
externa do Brasil. Parece que

,

apenas há a eleição no horizonte,
e não um projeto de longo prazo

para o comérciointernacional

brasileiro, fato que países como
,

China e India (principalrnente)
,

e Rússia, México e Africa do Sul

(complementarmente) tern

sabido explorar ao aumentar a sua
participação no bolo mundial.

, \

•

Randal Gomes,
Coordenador dos Cursos de
Comércio Exterior e de Gestão
Financeira da FATEJ, escreve
às terças-feiras nesta coluna

públicos a manutenção deste

patamar.
Numa análise simplista,

poderia se perguntar por que não
ancorar todas as expectativas no.

Euro, visto que o dólar não

cumpre atualmente a sua missão

como moeda forte. O fato é que
boa parte da economia européia

.

está sedimentada sobre as bases
do dólar, derivada das ações do
Plano Marshall, no pós-segunda

,

guerra mundial. E um equilíbrio
tênue, no qual o mundo financia
o déficit americano, sob pena de
ao quebrar, os EUA levarem o

restante do mundo junto e até

mesmo a poderosa e onipresente
China. '

Para as empresas' regionais,
informações importantes: vale a

pena investir em um controle de
custos eficientes, na de ter

minação da escala necessária para
exportar e da aquisição de talentos
humanos eficientes, capazes de

importar bens de consumo e

'produção elp. épocas de vacas

magras. Cabe sempre lembrar, que
mesmo nas guerras, foram

erguidos verdadeiros impérios a

partir do planejamento e
,

determinação de metas.
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A pergunta que o IN não fez
As entrevistas do Jornal Nacional com os

quatro principais candidatos à presidência da

República foram válidas, principalmente em

se tratando da Rede Globo, historicamente
conhecida por sua aversão ao debate. A idéia
foi boa realmente, mas a execução poderia ter
sido bem melhor. Os dois apresentadores, no
afã de demonstrarem isenção e que estavam,

ali para pressionar os candidatos, viraram
interrogadores e se perderam nas perguntas,
deixando de levantar questões relevantes para
o esclarecimento do eleitor. Não se sabe se

esse tipo de questionamento que privilegiou a

inquisição em detrimento dos verdadeiros
ternas que interessam ao dia a dia do eleitor foi
uma orientação superior ou fruto do

despreparo do casal para esse tipo de trabalho,
embora tenhamos que reconhecer nos dois um

elogiável esforço em parecerem isentos e bem
informados. A obrigatoriedade de destacar

para os principais eventos o casal de

apresentadores do ]N, Fátima e William, tem
relegado a segundo plano jornalistas mais

exper ienres e mais acostumados ao

entrentarnento diário com a classe política, que
poderiam perfeitamente ter cumprido melhor
o papel de entrevistadores.

Renato Machado, por exemplo, escondido
há anos no madrugador Bom Dia Brasil, tem
bom jogo de cintura e seu telejornal é

frequentado quase diariamente por políticos.
,

,

Outro é Chico Pinheiro, experiente repórter

e capaz de embaraçar os candidatos, se esse era

realmente o objetivo, com mais sangue frio. Sem
'falar de Alexandre Garcia, talvez o mais afiado

repórter político do quadro atual da Globo. Ele
vive em Brasíia, junto ao poder central mas

longe do poder da emissora. Com isso, está

confinado a horários incertos ou eventuais]
substituições dos apresentadores do JN nos fins!

. )
de semana. São muitos talentos desperdiçados,
profissionais deixados de lado em eventos dJI

,

destaque da emissora. E difícil imaginar o que
ocorre nos bastidores do]ardim Botânico. Qual

,

o critério que privilegia poucos e esquece a

competência de muitos. De qualquer maneira,

Leila Cordeiro, repórter

, . .

e uma pena que uma vitnne como essa, no espaço
,

mais caro e disputado da TV brasileira, tenha"
sido tãomal aproveitada. Questões importantes
como a da governabilidade foram esquecidas,'
Todos os candidatos prometem maravilhas,'
transformar o país num sonho de lugar para se

viver. Mas ninguém perguntou como vão'

conseguir isso sem maioria no Congresso'
Como agirão para conquistar uma base de apoiai
parlamentar: vão denunciar ao povo brasileiro
o sabotagem que estão sofrendo por parte do
legislativo ou vão vender a alma ao diabo, �omo
o Brasil tem testemunhado nos últimos

. governos? Isso nós só vamos saber em janeiro
de 2007,' quando tomam posse o novo

presidente e o novo Congresso.
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R$ 8 bilhões, enquanto todo o resto dos nossos

alunos do ensino fundamental deve dividir os

outros R$ 4 bilhões restantes. Ou seja, 72% do
valor total é destinado para um pouco mais de

,

500.000 alunos.
Todos sabemos que o principal problema da

educação desse país não está nas nossas

universidades, até porque outros países, como a

Coréia do Sul, por exemplo, souberam resolver
esse problema'quando privatizaram todo o ensino

superior adotando ummodelo diferente de ensino

investindo pesado no seu ensino fundamental.
Sabemos todos o quão deficiente é o estado quandol
trata de educar nossas crianças. Escolas sucateadas
e professores mal remunerados fazem parte de urnl
infeliz cotidiano enquanto o governo federal insiste'
em tampar o sol com a peneira falando em refanna
universitária quando o que precisamos de fato é de:
verbas para o ensino fundamental.

Sabemos também que crianças bem educadas
e orientadas na sua infância certamente farão uma'

incrível diferença no nosso futuro, não apenas nos

bancos das nossas universidades, mas no cotidiano
do nosso país� que infelizmente insiste em cOrri�
um problema cuja origem não começa aos 16 ou 11'

,

anos, mas aos 6 anos, ou seja, 10 anos antes. E triste
vermos nossos "intelectuais" não se apercebendo
desses fatos, e pior, trocando bandeiras sociais que
promoveriam um real desenvolvimento da nação
brasileira por bandeiras ideológicas cujas cores já
estão pra lá de desbotadas de tanto sol que a peneira
nunca tampou. E já que precisamos pintar de novo,
porque não aproveitamos e mudamos a cor?

Malcon A. Talner, professor

o Sol e a Peneira
Temos assistido constantemente as investidas

do atual governo para fazer acontecer a sua

reforma universitária. Digo "sua" (do governo),

porque de fato essa reforma nunca foi fruto de
nenhuma discussão social e muito menos

consenso acadêmico, pelo contrário, foi
veementemente defendida pelos seus autores nas
poucas vezes em que esta. esteve sendo de fato

debatida, em umou outro programa deTv. Tanto
é verdade que a diferença entre a primeira e a

segunda versão é ínfima.
Mas o que maisme preocupa nesse governo é

o quanto ele despende de energia para combater
as Instituições de Ensino Superior privadas no

.

que eles chamamde reforma universitária. Como
eu gostaria de ver essa mesma energia
combatendo o analfabetismo, ou então

combatendo a evasão escolar, que segundo dados '

do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica e

Aplicada) apenas 57% das crianças brasileiras

completam o Ensino Fundamental. Mas o
, ,

- .,

governo nao parece se preocuparmuito com lSSO....

aliás, vejo o nosso ministro mais preocupado em
defender o ensino público em nível de terceiro

grau e falando em orientar cada vez mais verbas
para isso quando já temos um excesso de vagas
assolando o país, demonstrando urnaineficiente
e desfocada administração da educação como um
todo.

Para se ter idéia do que estou falando, lembro
a todos que o orçamento anual do Ministério da

Educação e Cultura é algo próximo de R$ 11
bilhões. Desse valor todo, R$ 8 bilhões são

destinados ao ensino superior público, ou seja, os
alunos das universidades federais usufruem de

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 8925�
200, Caixa Postal tã É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados),

,
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CAUTELA: CANDIDÂTO DISSE AFIRMA QUE DESCENTRALIZAÇÃO É IRREVERSíVEL
,

• •

•

'a

n

o

e CAROLINA TOMASELCI

IS

á � Cabeça de chapa
,�� cumpriu agenda em

'

��' Jaraguá do Sul
,

JI no fim de semana
•

) descentralização é um processo
n irreversível do ponto de vista de

l a�roxilnar o governo do cidadão.
) q modelo é que precisa ser

) .revisto", declarou Sontag, ao ser

) questionado sobre as SDRs

(Secretarías de Desenvolvimento
Regional), principal bandeira de

campanha do peemedebista.
EIR visita à redação do, O

,

Correio, o candidato disse que, se
eleito, fará Ulna ampla reforma no
processo de descentralização,
diminuindo Ó número de cargos
comissionados no governo. "Vou
fazer as análises necessárias, mas

creioque 700/0 destes cargos (de
confiança) serão dispensados",
afírmou Sontag, que promete
também criar um banco de idéias
como forma de valorizar os

servidores concursados. "Temos

,

JL .

(

FLORIANÓPOLIS- O TRE
,

(Iiibunal Regional Eleitoral) de
Santa Catarina já recebeu 517

pedidos de registros de candidatos

para a disputa da eleição deste ano.
�té agora, foram aprovados 449
pedidos e negadas 12 solicitações.
O pedido de renúncia foi

apresentado por 19 candidatos,
,

Aguardam julgamento 37 registros.
O prazo para aprovação de
candidaturas vai até o dia 23. Já o
TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

, divulgou os dados relativos à

profissão dos candidatos a cargos
eletivos nas eleições de outubro.
Dos 19.402 registrados na base de

dados que serviu de análise ao

levantamento, a maioria é de

CESAR JUNKES
•

cursos profissionalizantes através

do que chama de "universidade

social", Sontag cita ainda os cursos

pré-vestibulares e curso de línguas
gratuitos nos finais de semana,

utilizando estrutura das escolas
estaduais. Na área de saúde, disse
que pretende copiar para todo o

Estado omodelo de Jaraguá do Sul,
onde governo e iniciativa privada
investiram 110 hospital
filantrópico existente. "Sabemos

que existem 128 hospitais
filantrópicos pelo Estado que

podem atender a demanda, ao

invés de construir hospitais
regionais, com custo muito Inais

elevado", disse.
O candidato também tem

corno bandeira de campanha o

apoio ao pequeno e médio
/' . .'.

empresano com Incentivo ao

micro crédito e a capacitação do

empreendedor e colaboradores.
"No Paraná, foi isentado do ICMS
a 132mil empresas e a arrecadação
subiu 11,8% em 2004, muito
superior a de Santa Catarina. São'
alternativas que se tem para
incentivar o empreendedor e que
trazem retomo para o Estado",
argumentou Sontag, que 11a sexta

feira e sábado cumpriu agenda em
Jaraguádo Sul, onde visitou aExpo
2006, órgãos de imprensa e

participou de um jantar oferecido
pelo candidato a' deputado
estadual Ivo Petras Konell (PSB).

,

Luciano Bivar (PSL), empresário;
AnaMaria Rangel (PRP) cientista
política e Rui Costa Pimenta

(PCO), jornalista e redator, As
candidaturas deAnaMariaRangel
e Rui Costa: Pimenta tiveram os

'

pedidos de registro impugnados
pelo TSE. No caso dela, pela falta
de reconhecimento da candidatura

pela legenda por meio da qual se
apresentou como candidata. Ele,
pela entrega da prestação de contas
da campanha de 2002 fora do prazo.
Todos os dados de candidatos
somente estarão consolídados após
o dia 23 de agosto, data limite para

que os tribunais regionais eleitorais
e o TSE julguem todos os pedidos
de registro de candidaturas.

Liberada venda de bebidas alcoólicas no dia da eleição
FLORIANÓPOLIS- Bares,

'restauran te s e estabeleci
rnentos comerciais do gênero
estão autorizados a ven

.

er

bebidas alcoólicas no dia i e

r outubro, data das eleiç s

majoritárias. A Secretaria ,e

Estado da Segurança Pública e

Defesa do Cidadão informou ao

TRE (Tribllnal Regional
Eleitoral), por meio

.

•
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Sontag (dir) conversa com candidato a deputada estadual Ivo Petras Konell (esq.)

que despolitizar a gestão pública,
criar uma cumplicidade com o

servidor público, que tem
,

,

potencial, mas não é consultado.
O espaço é dado só para

comissionados, e isso faz com que
os funcionários se sintam

desmotivados a contribuir",
comentou,

Entre as propostas, o candidato
da coligação Por UlnaNova Santa
Catarina destaca a educação
profissionalizante com a

instalação de tele salas para el1SU10

à distância, projeto que, segundo
ele, será estendido aos presídios do
Estado, também com cursos

supletivos aos detentos, Além dos

, j ,. ;', .•..

políticos commandatos: são 1.902

(9,80/0), entre deputados,
•

governadores, prefeitos, vereadores,
,

senadores e até presidente da

República. Em seguida, vêm

advogados (1.438), empresários
(1.396) e comerciantes (1.387).No
dia 1o de outubro, os brasileiros irão
escolher 513 deputados federais,
1.059 deputados estaduais e

distritais, 27 senadores, 27

governadores e um presidente da

República.A base de dados a partir
da qual se fez o levantamento ainda
não está consolidada e sofre

alterações a todo omomento. Para
se ter Ulna idéia, da fase de registro
dascandidaturas (deS a 7 dejulho)
até a presente data, 368 pedidos de

registro foram indeferidos, 197
candidatos renunciaram e cinco

faleceram. De acordo corn os dados

divulgados pelo TSE, os oito

candidatos à presidência- da
República, sendo que dois estão sub
judice, declararam as seguintes
profissões: Luiz Inácio Lula daSilva
(coligação A Força do

Povo) ,declarou como profissão ser

presídente da República; Geraldo
Alckmin (coligação Por um Brasil
Decente) médico; Heloísa Helena
(coligação Frente de Esquerda)
senadora (ela é enfermeira

formada): Cristovam Buarque
(PDT) professor de ensino

superior; José Maria Eymael
(PSDC), advogado e empresário;

,

que nas eleições deste ano não

será expedida portaria sobre a

proibição de venda de bebidas
alcoólicas 110 dia da eleição. A
medida foi adotada eln razão de
não existir lei específica que o

determine. Além disso, segun
do a secretaria, a característica
histórica da população
catarinense de tranqüilidade e

harmonia registrada dural1te os

processos eleitorais também
foi levada em consideração,
destacou Dejair Vicente Pinto,
titular da Secretaria de Estado.

•

Além disso, revela que também
pesou na adoção da

determínação, "o considerável

prejuízo sofrido por um grande
, '

segmento eCOl10mlCO e seus

trabalhadores que seriam

dire tamente a tingidos pela

proibição".O titular da
Secretaria, alerta, porém, que
qualquer desvio de conduta

poderá ser' enquadrado
e str iramente dentro dos

aspectos legais vigentes, não
havendo razão para as

restrições impostas pela
chamada "lei seca", Ulna

portaria já abolida na maioria

dos estados brasileiros. '

• MOSAICO
, Ação moralizadora
Liminar da Justiça concedida na sexta-feira, descaracterizando

, o regime de urgência para projeto do prefeito Moacir Bertoldi

(PL) criando a Guarda Civil Municipal, restabeleceu a moralidade
na tramitação de projetos do Executivo rio Legislativo. Sempre
,aprovados pelas bancadas de apoio ao prefeito e vereadores

,

adesistas de outros partidos. Quase cem por cento dos projetos
de Bertoldi estão chegando à Câmara em regime de urgência e '1

que não se justificam na maioria dos casos. A não ser por 4

interesses claros. '

•

,
,

,

,

)

,

· ,

,

,

•

,

,

,
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i

•

Paraíso
Foi por isso que o projeto de
lei antinepotismo não

passou na Cãmara de
Vereadores quando proposto
pelo vereador Dieter
Janssen (PP). O que tem de'

apoio no Legislativo
negociado em troca de

empregos de parentes
diretos e indiretos na

préteítura não é brincadeira,
Dá para encher .urn ônibus.
Sem contar amigos e cabos
eleitorais, é claro.

Merecido
Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul

completa hoje 40 anos de
atividades com extensa folha
de serviços prestados não só
à oomuníoade local, mas

também a municípios
vizinhos com quem trabalha
em reqirne de parceria. A
Câmara de Vereadores presta
homenagem à corporação no

plenário do Legislativo a
•

partir de 19 horas.

,
'

•

Sem respaldo
,

Incoerência
Secretário geral do PSB de

Jaraguá do Sul, o ex-petista
Emerson Alexandre
Goncalves alinha-se àqueles>

que acham que os jornais
,

influem cada vez menos na

formação da opinião pública.
Mas quase não passa dia em

que não manca artigos e

notícias de seu partido a

jornais da cidade e região, a

quem diz pre�al muito. Bajula
e, ao mesmo tempo,
apunhala.

Enquanto isso, o Executivo
carece visivelmente de

apoio jurídico especializado
, em tributação, direito '

, , ,

administrativo,
municipalista e por aí afora.
Erros grosseiros e

constantes em projetos que
aportam na Câmara de
Vereadores são provas mais

que contundentes da
freqüente confusão no

encaminhamento da

papelada.
•

, Amarrado
Pelo que deu a entender, o

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
vai mandar à Câmara de

,

Vereadores projeto de lei
impondo a liberação do

Liberado
Consumo de álcool no dia das

eleições não será proibido.
Qualquer comerciante do
ramo poderá abrir as portas
sem receio, conforme
estabeleceu a Secretaria de

da compra bas materials.
Em parceria com a

secretaria estadual da

Fazenda, para tentar reduzir
a sonegação de impostos no

setor,

se �)\L.ijuel. un 4Udl4uef
problema criado pelas
bebidas, o dono do boteco

pode ser enquadrado,'
a

Pensão 1
Fiscalizando /

Proprietários de vans

utilizadas para transporte
especial de passageiros e

de estudantes em Jaraguá
do Sul devem regularizar
sua situação junto à

prefeitura, A partir do dia 10
de setembro, ocorrerão
blitze em parceria com a

Polícia Militar. Os veículos
.não cadastrados e sem

alvará serão alvo de

retenção e pagamento de
multa.

Entre os ex-governadores Ivo

Silveira, COIOll1bo Machado
,

Salles, Antonio Carlos Konder
Reis, Jorge Konder

Bornhausen; Henrique
Córdova, Casildo Maldaner e

Paulo Afonso Evangelista
Vieira, apenas Esperidão
Amin não recebia

aposentadoria de R$ 22 mil,
suspensa por liminar
concedida a ação popular dos
deputados Pedro Baldissera e

Luci Choinacki.

Orçamento
Marcada para hoje, às 19
horas, no refeitório dos

. servidores públicos a

audiência pública destinada
à discussão do orçamento
da prefeitura de Jaraguá do
Sul para 2007. A expectativa
é de que não cresça
significativamente em

relação a 2006. Para este

ano, até final de dezembro, é
de que a receita alcance à

.
casa dos R$ 206 milhões.

Pensão 2
Amin doou a uma entidade

filantrópica da Capital. Projeto
de lei da bancada estadual do
PT está nas mãos do

governador Eduardo Pinho
. Moreira (PMDB) para sanção .

Ou não. Moreira, a exemplo
de seu antecessor e

candidato à reeleição, Luiz

Henrique da Silveira (PMDB)
também terá direito quando
deixar o cargo. LHS, que
renunciou, já teria direito.

•
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O CORREIO DO POVO

• POUCAS & BOAS

Devagar
José Fritsch está preocupado com a falta de ânimo dos petistas
com a campanha eleitoral deste ano. Aqui no Estado, avalia que
o ,PL está muito mais engajado com sua campanha para
governador que o próprio PT. "Acho que a gente não está
acordando para a possibilidade de reeleição do Lula, que não
vai ser fácil como a mídia está falando", alertou Fritsch aos

militantes de Jaraguá do Sul.

Adesão
Ex-vereador Ivo Petras
Konell (PSB), que
concorre à Assembléia

Legislativa, ofereceu na

sexta-feira um jantar para
o candidato a governador
Antônio Carlos Sontag.
Além dos pais do
candidato jaraguaense,
IVo e Cecília Konell, o
jantar, na casa da família,
teria sido prestigiado por
outros peemedebistas,
que apóiam a coligação
Por uma nova Santa
Catarina por não
concordar com a tríplice
aliança P�DB, PSDB,
PFL.

Rombo
o Brasil perdeu pelo
menos R$ 10,8 bilhões
com a corrupção nos

últimos dez anos. O
número representa os

recursos que
comprovadamente
deixaram os cofres

públicos para iram parar
nos bolsos de corruptos
no período. O
levantamento foi feito pelo
jornal O Globo, baseado
nas 50 operações
especiais de combate à

corrupção da Polícia
Federal.

,

Novas regras
A 40 dias das eleições, as

placas dos candidatos
aparecem tímidas nos

municípios do Vale do

Itapocu, ainda que a região
tenha 13 candidatos a

deputado estadual e

federal. Quanta dlterença
das eleições anteriores!
Quem não se lembra da

poluição visual que
tomava conta de muros,

, postes, terrenos e que,
mesmo passado o pleito, .

perdurava sabe-se lá por
quanto tempo?

Precaução
Vereador Marcos Mannes

(PSDB) solicita à Defesa
Civil de Guaramirim que
realize vistoria em

residências na Rua José
Samuel Baader, no Bairro

Figueirinha. Segundo ele;
há casas construídas eni
terrenos irregulares que
correm o risco de serem

atjngidas por
deslizamentos. Em outra

indicação, o tucano cobra
da prefeitura a

implantação de íubulação
para esgoto nas Ruas
Maria Lúcia de Oliveira e

Agostinho Valdemiro de
Oliveira, sob

recomendação feita pela .

própria Vigilância
Sanitária do município.

,

Termômetro
o fim de semana serviu,
para mostrar que a

'

campanha começa a

esquentar nem

completada uma semana

de sua'deflagração ofjcial.
Enquanto Alckmin subiu o

tom ao falar em almoço
beneficente organizado
pela Irmandade de São
Benedito, Lula, também
em São Paulo, garantiu
que não iria responder
provocações. Em Osasco,

. - .

anunciou que nao moveria

uma palha contra seus

adversários.

,

Estrutura
,

Construção de uma sala

para aulas de informática e

implantação de biblioteca
na Escola de Educação
Básica São José, no Bairro
Rio Branco. As indicações,
de autoria do, vereador
Jorge Feldmann (PP),
foram encaminhadas para
a Secretaria de

. Desenvolvimento Regional.
A instituição é estadual e,

, portanto, as obras são de
competência do Estado.

Vale-cultura
/ Tramita na Câmara Federal

projeto de autoria do
deputado Múcio Monteiro

(PTB) que cria o vale
cultura.

'

Conforme a

proposta, a empresa
'

poderá adquirir o vale para
distribuí-lo gratuitamente a

seus empregados, de
forma a incentivar o

acesso à cultura, seja na

forma de ingressos para
espetáculos ou de

aquisição de publicações.
O vale deverá ser

inteiramente custeado
pelo empregador e poderá
ser utilizado para acesso a

peças teatrais, museus,
cinemas, circos, artes

plásticas e espetáculos de
música, e também para
compra de livros e

revistas.

, Chá de cadeira
o candidato a governador
da aliança A Força do
Povo, José Fritsch,
chegou antes de Dionei
da Silva e Sebastião
Camargo no lançamento
das duas candidaturas
pelo PT de Jaraguá do
Sul, no sábado. O evento
tinha início marcado para
as oito da noite, mas
Fritsch chegou uma hora
antes, por confusão feita

pela coordenação de
campanha na agenda '

dele. Reclamou, e saiu,
antes dos discursos dos
dois candidatos, para
outro compromisso.

,

,

1 t
•

NA REGIÃO: PT É ÚNICO ENTRE CINCO MAIORES PARTIDOS COM CANDIDATOS A ESTADUAL E FEDERA
,

• •

\

Ill- 'Fritsch e Ideli
prestigiam lançamento
dos candidatos à
Assembléia e Câmara

}ARAGUÁ DO SUL - A
dobradinha petistaDioneiWalter
da Silva (estadual) e Sebastião

Camargo (federal) lançou
oficialmente a campanha, no
sábado, em [aragua do Sul. A
chamadaPlenária deMobilização
contou com a presença do
candidato a governador pela
,coligação A Força do Povo, José
Fritsch, da senadora Ideli Salvatti
(PT) e de outras lideranças
estaduais do PT, entre elas o

deputado federal Carlito Merss

(IT) , candidato à reeleição. Tiago
Andrino (PC do B) , que concorre
à Câmara Federal, também

prestigiou o lançamento.
Dionei falou sobre algumas

tealizações de seumandato, sobre,
. ,.., . ,..,

projetos e a atuaçao em corrussoes

da Assembléia Legislativa,
relembrando como a história do

partido foi construída' no

município até a conquista dos

primeiros mandatos, e das
dificuldades da sua primeira
campanha a deputado, em 2002.

"Hoje podemos falar sobre cada

realização do mandato, temos

números, dados e argumentos

"
'

f,1-1--------------------------1).! '.

EDSON JUN

Sebastião Camargo lembrou
que Dioneimuitas vezes tem feito

.

papel de deputado estadual e

federal, pleiteando recursos para

Dionei, Fritsch e Camargo fizeram discursos afinados e descartaram importãncia da reeleição de Lula

longo prazo, e outros R$ 11
milhões com as chamadas
dívidas de boca de caixa, de curto

prazo. ,

"Além da dívida, o Estado
vem acumulando crescimento

da estrutura administrativa, via
cargos comissionados. Este

inchaço tem tirado a capacidade
do Estado investir e o resultado
é que na saúde, educação,
segurança pública o governo tem
sido fraco", criticou o petista, que
promete reduzir pela metade o

número de. cargos cornis-

candidato ao Senado, Raimun
do Colombo (PFL).

,

O evento estava progra
mado para acontecer em todos
os municípios do Estado, mas

foi realizado somente em

Joinville, Jaraguá do Sul e '

Corupá. Munidos de bandeiras,
folders e santinhos, o grupo
tinha na palavra o principal
argumento para tentar conven
cer o eleitorado, a maior parte
descrente com os políticos por
conta dos "mensalões" e

dade de ir para o segundo turno

Também salientou a necessida
de manter ou ampliar o númer
de cadeiras do IT na Câmara d

Deputados e na Assembléi

Legislativa.
Coordenadora da campal

do presidente Lula em Sanl
Catarina, a senadora Ideli Salva
destacou o incentivo do govern
federal na redução de imposto,
na liberação de créditos par
fínanciamentos para materiais a

construção. Em Jaraguá, ela pre,'
giou o 14o Ecomac (Encontro d
Comerciantes de Material d

Construção). Ideli tambér
.

testemunhou o reconheciment
ao trabalho realizado por Dione
na redução do ICMS da cesta bási .

de materiais de construção.

. , . .

rnuntcipios ca tannenses l10S

ministérios, e intermediando

projetos e reivindicações. ''A região
de Jaraguá do Sulmerece e precisa
de um deputado federal que faça
não apenas esse papel, mas que
reforce a bancada federal, porque
,

o presidente Lula precisa de
maioria no Congresso para fazer
as reformas necessárias", explicou.

José Fritsch, que passou o dia
em atividades na região,
conclamou a militância para a

campanha, destacando o momen
to de indefinição sobre o resultado
das eleições para governador no
Estado e reafirmando a possíbili-

paramostrar. Fazer campanha.para
o presidente Lula está muito mais

fácil, basta comparar para ver que
o Brasil melhorou ern todas as

áreas", disse. Durante o

lançamento, vários depoimentos .

enalteceram a atuação do

parlamentar que, emocionado,
agradeceu pelo apoio que tem

recebido dosmais diversos setores,
citando o exemplo dos bombeiros
voluntários. "Na campanha a

prefeito, em 2004, fui alvo de
boatos que diziam que eu tinha

prejudicado os bombeiros
voluntários. Hoje os bombeiros
não apenas estão dernonstrando
reconhecimento ao trabalho que

realizamos, como estão engajados
na nossa campanha em todo o

estado", comentou.
. ,

Dívida representa dois anos da arrecadação do ICMS, diz Fritsch
•

"A dívida do Estado
, corresponde a quase dois anos da

arrecadação do ICMS, hoje em

torno de R$ 6 bilhões ao ano.

Esta é a situação de Santa
Catarina". O comparativo é do
candidato a governador, José
Fritséh (PT), que ern entre

vistas, debates e na propaganda '

eleitoral tem batido na tecla da'
dívida· do Estado, procurando
a tingir seus dois principais
adversários nestas eleições.
Segundo ele, são quase R$ 10
bilhões com dívidas de médio e

sionados no atual governo, 110je
entre quatro e cinco mil, segun
do ele. "Fiz isso em Chapecó

,

quando fui prefeito. Reduzi de 14

para seis secretarias e diminui de
500 para 200 cargos comis

sionados" .

Fritsch também citou sua

experiência como ministro do

governo Lula na Secretaria
Nacional de Pesca e Aqüicultura,
onde, segundo ele, "eram 300

,

cargos comissionados para o

Brasil inteiro. Uma estrutura

muito enxuta. Sei trabalhar desta

forma", argumentou o petist
criticando as SDRs (Secretara
de Desenvolvimento Regional),
obra do governo Luiz Henriqa
(l'MDB), e defendendo I

envolvimento de associaçóe
comerciais, associações di

municípios, entidades represei
tativas, sindicatos de trabalha
dores e ongs na definição d�

ações e prioridades a serer

desenvolvidas pelo governo no!

municípios. "Estas parcerias i

que fazem COlU que os resultadr "

,

apareçam ern cada região".

-

"sanguessugas". ''Abordamos as

,pessoas normalmente pergun
-tando o que acham do momento

político. O importante é ouvir,
mais que falar", comentou

Niura. Os militantes distri
buíram material do candidato a

presidente Geraldo Alckmin

(PSDB), dos candidatos da

chapa majoritária no Estado e

deis candidatos a deputado,
entre eles do candidato à

reeleição, deputado federal
Paulo Bauer (PSDB).

"Bandeiraço" reúne militantes .ern prol da campanha eleitoral
]ARAGUÁ DO SUL

Apoiadores da coligação 'Iodos
por Toda Santa Catarina foram
às ruas de Jaraguá do Sul no
sábado para pedir votos aos

candidatos da aliança,
encabeçada pelo candidato à

reeleição Luiz Henrique da
Silveira (PMDB). O

"bandeiraço" contou com a

participação de militantes do
PMDB, PSDB, PFL e PPS, entre
eles Niura Demarchi dos Santos
(PSDB), segunda suplente do

,

N iura também informe

que a vinda da Caravana di
Amizade para Jaraguá do Sul
que estava programada par '

amanhã, foi cancelada e devI '

acontecer na sexta-feira

quando os candidatos da char; f

majoritária cumprem agendar r

região. A caravana é lideradi f

pela mulher de Luiz Henrique
,

Ivete Appel da Silveira, i

pretende mobilizar as mulber '

, f

dos partidos coligados em prd '

da campanha.

Il }I
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

TI
•

o CORREIO DO POVO

"

,

,

TERÇA-FEIRA, 22 de aqosto de 2006 I 5

-
'

• Aumento no repasse da Udesc de 1,95% da arrecadaçao para 2,5% e, em 2008, para 30/0
• Implantação de cursos de idiomas estrangeiros gratuitos pela Internet
• Abertura de mais escolas nos finais de semana, inclusive para a educação de adultos e jovens, e

Iimplementação de escolas em período integral e da melhor merenda orgânica
• Instalação de seis escritórios modelos (help office) nas grandes regiões, com computador e I

professores, para qualificação de jovens e reabilitação de desempregados, Custa menos que manter I

detento na prisão
• Concurso público para bibliotecário, pail ter pelo menos um em cada escola
• UtilizaçãQ da rede de ensino particular para complementar ensino público
• Construção de mais quatro hospitais regionais e convênio entre o Hospital Sarah Kubitschek, de

e

Brasília, e o Hospital Infantil, espécie de franchising, I
"I,

•

� Candidatos ao Governo de se apresentam propostas, falam sobre a

campanha e revelam o que pensam sobre temas atuais e comportamentos.
"'Elpídio Neves, primeiro desta série que acompanha ordem de sorteio do TRE
.: para a propaganda eleitoral, defende que Estado invista mais em educação,
feja pai, mas não paternalista.

. ,

•

,

QUEM E
ELPíDIO NEVES, 51 anos,

.. ,
,,(

disputa o Governo do Estado
pelo PTe. Nasceu em' Lages,
morou no RS e em Sp, até que,
em 1981, retornou a' SC. Já
concorreu a deputada federal I
em São Paulo, a vereador e a

prefeito em Florianópolis. Nunca
,

exerceu mandato. E técnico em

Arquitetura, formado em 1
Administração. com

especialização em Marketing e

Comércio Exterior. Trabalhou em

órgãos federais como Ministério
da Agricultura e IBGE e
estaduais como sese: e

,

Imprensa Oficial. E funcionário
da Udesc, em cargo de
administrador.

•

I
I

•

,

•
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ó, . "O QUE PENSA SOBRE:
(I, Aborto: a vida pertence a Deus e nem os pais têm o
',!I' direito de tirá-Ia. Sou contra
r, Drogas: são um mal Que se banalizou neste
':', I milêF1io -.A culpâ dotráfico é do consumidor. Há
',)

I·
cursos, como o Proerd da PM, Que afastam

.
" ,. crianças e adolescentes das drogas
.
' Animais: hoje, se a pessoa diz Que tem vida de

,;' . cachorro, a gente dá os parabéns. Cada um busca o

'i' seu afeto. Já há comissão de ética até para que os

,/i l' ratinhos de laboratório não fiquem estressados
;, Religião: sou católico e não tenho nada contra

�:\L nenhuma outra religião
Futebol: sou gremista \

Vaidade: todo ser humano deve ter. As mulheres
devem ter muita, para serem terrivelmente
femininas, como na música de Jorge Benjor. Mas,

minha vaidade hoje não vai além do sabonete Lux, de
um pequeno trato nas sobrancelhas para não .. parecer :

o Drácula, de boa alimentação e bom sono �
Personalidades: Primeiro Jesus Cristo, depois
Getúlio Vargas, Pelé .

Livro: A Leí do Tríunfo, de Napoleon Hill, estou lendo ,
�

OMonge e o Executívo � .� .

Filme: Muitos filmes, mas destacaria Fernão Capela 1
"

Gaívota '

,

Onde �o�a e como anda: em casa de doi.s pisos na 1Agronomlca, vou comprar um carro depnls da I
eleição, mas não gosto de dirigir e acho que
deveríamos ter melh,or sistema de transporte coletivó.
Mulher: sou divorciado e o trabalho de primeira-
dama seria feito por uma profissional. da área de
assistência social."

, I
,

I, ,
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO· 36 ALGUMAS PROPOSTAS:
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Candidato ao Senado:
Osmar Pickler, advogado.
professor e contabilista,
concorreu a vereador pelo
MDB e a prefeito da Capital •

pelo PTC

Candidata a

vice: Iráni
Beatriz
Pereira,
manicure,
Florianópolis
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ENTREVISTAS . '
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v/ÉlpídiO Neves (PTe) 22 de agosto I Cesar Alvarenga (PSDC) 24 de agosto I Esperidião Amin (C�ligaçãO Salve Santa Catarina PP jPMNjPV jProna) 29 de agostc I, Luiz Henrique (Coligação Todos
por Toda SC PMDB/PFLjPSDBjPPSjPRTBjPTdoBjPAN/PHS) 31 de agosto I Antônio Carlos Sontag (Coligação Por uma Nova Santa Catarina PSB/PTB) 5 de setembro I João Fachlni (Coligação Frente

.
.

.

.

. . . .... .

I

de, Esquerda PSOLjPSTUjPCB) 7 de setembro I Manoel Dias (PDT) 12 de setembro I José Fritsch (Coligação A Força do Povo PTjPRBjPLjPCdoB) 14 de setembro .

I.
"

,
,
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Como está a campanha? Quais as vantagens
e prejuízos decorrentes da minirreforma
eleitoral?

Elpídio Neves - A nova lei beneficiou os

partidos considerados pequenos, porque agora
está proibida a gastança. Só pode-se trabalhar
com programas de tevê, rádio, santinhos,
algumas placas para as quais você aluga
terreno e adesivos de automóveis. Este último

,

ponto, favorece a classe média, porque quem
não tem carro, nem amigo que tenha carro,

,

não faz propaganda. Então, nisso, elitizou um

pouco. Agora, no mais, outdoors e toda aquela
gastança que tinha antes, a regra emparelhou
os candidatos. Na base, todos são iguais e isso

favorece os pequenos - aí vai de quem for
,

. .. . ". .

mais cnativo, mais autentico e conseguir
relacionamento direto com o eleitor -

aproximando-os dos candidatos que já estão

na mídia. Então, melhorou para nós.

A descentralização, que em Santa Catarina
tornou-se lei, é, na sua opinião, uma

'" necessidade da administração pública?
Como o assunto seria tratado em seu

governo?
Neves - A descentralização é fruto de uma

lei e lei é para ser cumprida, não discutida.
Na Alemanha, a descentralização funciona
muito bem. Eu conheci em 17 de dezembro

.

(

de 1993, no Anhembi em São Paulo, os ex-

prefeitos de Paris e de Munique. Fiquei
sabendo que, na Alemanha, os ex-prefeitos
de grandes cidades, Munique, Colônia,
Stuttgart, assumem as secretarias

,
�.' ,

metropolitanas, que nada mais são do que as

secretarias regionais. Os alemães são mais

lógicos do que nós. Acabou o mandato de
uma cidade grande como Florianópolis, vai
ser o presidente da Grande' Florianópolis, ,

Grande Lages, Grande Chapecó... Eu vou

continuar com as SDRs, porque elas

descentralizam, e vou construir mais algumas,
,

onde for necessário, porque o governador-não
pode estar em todos os lugares" ouvindo e

apertando a mão das pessoas. Ele tem de ter
.

um secretário lá, de lá, que nasceu e mora

por lá. Que conheça os problemas e. as

melhores soluções.

Quais serão as prioridades de governo, se

for eleito?
. Neves - Educação, saúde, agricultura,

,

turismo e segurança pública. Hoje em dia as

'necessidades das pessoas não se manifestam
mais na forma da Pirâmide de Maslow, mas

como no gráfico de uma pizza. As pessoas

precisam das coisas constantemente,
momentaneamente ou simultaneamente. Vai

,

na Beira-mar Norte (avenida de

Florianópolis) e pergunta: vocês querem

•

.,.,

/

educação, eles vão dizer que já tem pós
graduação. Querem saúde? Não, nós temos

Unimed. Nós queremos segurança pública,
vão dizer. A lista muda de .acordo com a classe
social em que a pessoa estiver incluída. Ela
necessita de um dos itens entre as prioridades
gerais. O governador tem de pensar na

próxima geração e não na próxima eleição.
Tem de ser estadista e não estrategista. E há
dinheiro para fazer as coisas, o dinheiro vem

da arrecadação, se está pouco, mete o fiscal
em cima do sonegador, que aumenta. Aí faz o

'orçamento participative para pulverizar os .

recursos. Nós vamos fazer convênios com a

União, com organismo internacionais e com

universidades, inclusive estrangeiras de países
ricos. O Estado tem de ser pai, mas não

paternalista. Tem de ajudar o cidadão até que

complete 2.1 anos, que termine a faculdade,
e depois, quando ficar idoso, o Estado volta a

,
.

ser pai de novo. Hoje, o Estado forma a pessoa
e deixa que ela se vire, quer que cidadão vá

trabalhar para tributar e depois faz mensalão.

Quais seriam as primeiras medidas? ,.

Neves - As de educação e na velocidade
da lei.
Como estruturaria sua equipe de governo,
sobre qual critério?
Neves - Com as pessoas que participassem

da composição partidária em segundo turno.

Ganhando, chamarei as lideranças para a

mesa e traçarei o plano e a equipe de governo.
Também buscarei pessoas nas universidades
'e' es�olas técnicas, independentenêeute: de

, ,,o., ". ,_ -_ ,
:

filiação partidária, mas do, mérito de

conhecimento, e também no empresariado
privado. Onde tiver um cara competente, nós
vamos buscá-lo.
Se houver segundo turno, e o senhor não
estiver na disputa, qual a tendência de apoio

,

do seu partido?
Neves - Não há tendência, estamos .numa

competição. Matematicamente todos têm
chance. Eu sou novidade, os outros as pessoas

já conhecem. Tenho pregado' que sou o

político de maior futurabilidade em SC. Sou
um produto psicossocial: tenho 51 anos, saúde,
boa educação, instrução, formação e ótimas

conexões. Isso é que forma um candidato
robotizado para o poder, tem de ter um DNA,

bom, conhecimentos e conexões.
'

.

Afinal, por que quer ser governador?
Neves - Por vocação pessoal para gerir a coisa

pública, não adianta entrar de franco atirador
ou gaiato de navio, aquele candidato que
nunca mais aparece. Sou um homem livre,
não tenho amarração e nenhum político
manda em mim. Não sou candidato. laranja,

,

ou acerola ou camu-camu (acerola vale por
10 laranjas e o camu-camu por 40 laranjas).
Eu projetei a minha carreira política. Um dos
meus ancestrais, o coronel Joaquim Xavier

,

Neves foi o primeiro governador eleito em SC,
em 1839, quando formaram a República
Juliana (na época chamado presidente, não
chegou a ser diplomado). Sou da quinta
geração dele. E tenho um parentesco com a

,

família de Tancredo, de São João Del Rey.
Meu avô, em São Borja, tinha fazenda lindeira

,

com a família dos Vargas.

•

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



••
,

, I

!
I
I

ANORAMA .6 I TERÇA-FEIRA, 22 de agosto de 2006
•

TRÂNSITO: EXCESSO DE VELOCIDADE DEVE SER' PUNIDO
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kEllY ERDMANN
,

/� Vas do Centro são
i

ias próximas a mudar.

Urbanlsrno define esta
I

semana outras etapas
,
,
,

I

: }ARAGUÁ DO, SUL - A
,

!pr��eira etapa das alterações
ivlarlas previstas no projetoI '

[Iransjaraguá entrou em vigor
Ina último final de semana,
I

ltrazendo dúvidas a motoristas
I �,

le moradores. Apesar da
I

idivulgaçã,o antecipada, muitos

iforam pegos de surpresa e

Imostraram insegurança, A

!partir dessa mudança, quem

passar pelo Bairro Vila Nova

item de se acostumar com a
•

- , . . .

mao-uruca em cinco vias.

Desde o final da tarde de

sábado, 19, as ruas Guilherme

Wackerhagen e 25 de Julho
somente comportam o tráfego
[vindo da direção' Walter

Marquardt - Ilha da Figueira. Já
.
'

as pistas da Olívio Brugnago e

I Martim Stahl ficam no sentido

I i�verso.As ruas intermediárias
I

/continuam em mão-dupla,
exceto a Pedro Gonzaga, agora
com entrada apenas pela Olívio

/ Brugnago.
'Conforme explica o

l se cret ár io de Urbanismo,
Afonso Piazera Neto, as

[rnodíficações devem reduzir
: pelametade os engarrafamentos,

: naquela região. Outro objetivo
•

• •

I
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Estevem de Araújo. Esta ação é

parte integrante da estratégia do
Programa de Desenvolvimento
Sustentável de Guaramirim
elaborado pela Aciag em parceria
com Prefeitura, Câmara de
Vereadores e demais órgãos '

representatives. O evento reuniu

grande número de líderes

municipais, que vieram conhecer
a estratégia de crescimento para

'

aquela cidade paranaense. "Desta
forma podemos exemplificar para

nossas lideranças qual é o caminho
para o desenvolvimento
sustentável e, desta forma, unir
forças neste sentido", destacou o

diretor executivo da Aciag,
Rogério Souza Silva.

O objetivo dos organizadores
da palestra, que foi coordenada em
parceria com a Fundação
Empreender, é construir um plano
de crescimento sustentável, que
tenha chancela de toda a

sociedade. "Queremos que,

•

,
I

• • •

�

OPINIAO
Quem viu de perto as primeiras
alterações viárias ocasionadas
pelo Transjaraguá não escondeu
as dúvidas e procurou conversar

'

com os poüciais militares que
estavam de plantão na entrada das
ruas. Paraurna moradora do Bairro,
Vila Nova, que não quis se

identificar, a mudança é confusa.
"Vai demorar para me acostumar",
comentou ela.
Já Suzana Wollodasczyk, também
residente naquela região, disse' .

que o local precisa de trãnsito
mais ágil e seguro. Mesmo ainda
tentando entender o novo sentido
das ruas, ela acredita na

necessidade de alguma
modificação para diminuir os

'

engarrafamentos.

!

ATENÇÃO

SENTIDO

MODIFICADO

,

/ Especialista em desenvolvimento faz apresentação para lideranças
: ' GUARAMIRIM - Aconteceu,

•

ontem, na Aciag - Associação
éomercial, Industrial e Agrícola.'

de Guaramirim, mais uma etapa
do Plano de Desenvolvimento

•

Econômico doMunicípio, através
"

da apresentação do modelo do

Programa de Desenvolvimento
Sustentável de Maringá, no

Paraná. A palestra foi feita pelo
assessor técnico do Codem -

Conselho de Desenvolvimento de
'

- "

Maringá, Alvaro Giulmar

•

Policiais militares auxiliaram motoristas na Rua Olívio Domingos Brugnago

é dar mais segurança a ciclistas
e pedes tres com ciclofaixas.
Caso a direção única aumente

registros de excesso de

velocidade, ele afirma que serão

instalados controladores ao

longo das vias e 110S semáforos.
O mesmo trabalho será feito

também em outras duas pistas
do Centro de Jaraguá do Sul. No
sábado, 26, é a vez da Av. Barão
doRio Bral1co ficar em direção
única, da Procópio Gomes de
Oliveira até a Marechal
Deodoro da Fonseca. A paralela,
Rua Marina Frutuoso, teln

sentido inverso. As mudanças

passado, os locais ficam
sinalizados com placas
indicativas extras durante sete

dias.

Segundo Piazera Neto, as

demais alterações ainda não têm
data para começar. Nos

próximos dias, a equipe de
Urbanismo discute o assunto e,

em breve, divulga quais as
•

etapas seguintes a serem,

cumpridas. Tudo indica que as
• •

ruas centrals sejam as

escolhidas. Càso o asfaltamento
de algumas pistas na Vila Lenzi

seja concluído, as ruas Antonio
Carlos Ferreira, Maria
Umbelina da Silva, Pe: Alberto
Jacobs e José Emrnendoerfer
sofrem mudanças:

, ,

ocorrem novamente entre as
,

1511 e às ISh. A exemplo do que
ocorreu no final de semana

,

Solicite uma visita!
'

•

Com o novo mapa viário; sua empresa necessitará de:

* ALTERAÇÃO DE PLACAS
* TOLDOS
* LUMINOSOS

•

Plantão 8831-9218/ 8831·9933
,

Rua Antônio Kochella, 143 -Ilha da Figueira - Jaraguá do sul-se

•

independente de quem esteja à

frente da administração do
, município, o plano que for traçado
seja cumprido à risca. E toda a

comunidade vai cobrar isso", diz '

Rogério. O próximo passado do

Programa é formar o Conselho
. Municipal de Desenvolvimento
Sustentável que, inclusive, terá
orçamento para a elaboração dos

projetos. "Acreditamos que este

orçamento ficará entre um e dois

por cento do total da arrecadação
do município", revela o diretor
executivo da Aciag. Se este

percentual for respeitado, o

Conselho terá quase R$ 400 mil

para planejar o desenvolvimento.
"Para colocar os projetos em

prática iremos buscar apoios
oficiais, além de parcerias com

entidades e órgãos não
. "

governamentais , conta.

,

• OCORRÊNCIAS POLICIAIS.

O CORREIO DO POVO
(

Arrombamento
A Igreja Luterana Apóstolo Pedro, no Centro de Jaraguá do Sul,
foi arrombada na noite de sábado passado, 19. Segundo o vice:

,

presidente daquela comunidade, Stelle Rodrigues, o vidro de'
uma janela lateral e o arco superior da porta da sacristia acabaram,
sendo quebrados em uma tentativa frustrada de furto. Por volta
das 21 horas, um grupo de pessoas conversava no pátio da
Apóstolo Pedro quando ouviram barulho vindo de dentro da
igreja. Eles foram até o local, mas não conseguiram flagrar
ninguém. Conforme Rodrigues, pressupõe-se que o invasor

,
'

procurava pelos equipamentos de áudio e vídeo até então,
,

.

guardados na sacristia.

ColisãoCrueldade
Detido o jovem R.R., 25
anos, por ato de
crueldade contra animal.
A polícia foi chamada por
volta das 13h de sábado,
na Rua Jaraguá, Bairro
João Pessoa, onde R.R.
estaria transitando de
moto, arrastando um

cachorro que estava

preso ao veículo. A

polícia flagrou o acusado
cometendo o crime e

levou-o à Delegacia. O
animal foi recolhido por
um clinica veterinária,
onde recebeu cuidado.

Acidente envolvendo duas
motos na noite de domingo,
deixou quatro pessoas
feridas. A condutora da
motocicleta placas AFP-
2297, C.A.V. teve ferimentos

pelo corpo e a passageira,
T. F. foi levada ao hospital
com fratura no fêmur

.

esquerdo. O condutor da
outra moto F.R. e o

passageiro J.B. sofreram
ferimentos leves. O
acidente aconteceu por
volta das 20h na Rua José
Theodoro Riberio, Bairro'
Ilha da Figueira.

-

CONTABILIDADE

j

-

• FALECIMENTOS
Faleceu às 01 :OOh do dia 20/08, o senhor Alido Gnewuch, com idade
de 65 anos.O velório foi realizado na CapelaMortuária da Igreja Cristo,
Bom Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor.
Faleceu às 20:30b do dia 19/08, a senhora Alma Strelow Stricker, '.
com idade de 85 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da

' •

Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério de Três Rios do Sul.
Faleceu às 12:30h do dia 19/08, o senhor Bento Soares, com idade'
de 85 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e I

o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi,

Curso forma profissionais
de decoração e

desenho de interiores,

1
1
!

)

Qtlell1 está aprccura de II IIIa protissâo, cujo I' iercado esta C:1I1�
, /

expansão, tem uma oportunidade única 11<1 região, E o curso'
,

,

profissionalizante de Desenho e Decoração ele Interiores, Clue'
será ministrado na região, pela Criart, escola de artes COll1 sede'
em Porto Alegre e que há 36 anos ministra cursos do segmento'
�)or toclo o SLII do Brasil. Segundo a professora Maríndía Severo'
Romero, que é decoradora e artista plástica, o C1JrS() têm a

duração ele dois semestres, iníciantlo na pi'ÓXiJ113 semana e.
, ,

terminando ern agosto de 2007. "São 200 110[,lS/aLIJa onde os

alunos aprendem a tei)ria da decoração.projetos e desenhos de'
interiores, além dos estilos brasileiros conternporâneos..A() fillal,
do curso o aluno recebe 11.111 certificado de CC)11c! usâo
reconhecido nacionalmente, podendo trabalhar nas áreas de
decoração ele interiores, assessorando arquitetos ou

compradores ele móveis, ern geral. O mercado está em expansâo'
. ,

devido a tendência das pessoas valorizarem mais o interior ele
, .

SIlas residências, local onde, por obra até IllCSIDO da violência
cotidiana, estão passandomais tempo", informa Marmdia.

O investimento no curso é de R$ 2.220,00, dividido ern 12
vezes. O curso será ministrado 11a CEPEG ' Centro Politécnico
Geraldo \X(er11itlg1laus, na Rua dos Imigrantes, 500 - Vila 1<..'ll1,'

, I

sempre as terças-feiras, ern dois horários: entre 14 e 17h30 e 19 c'
I

22h30; -

.

'

As matrículas ainda estão abertas e mais informações\

,
. sobre o curso podem ser obtidas na Ponto !Jiso pelo telefone
-i, )
, 3370,6363.

Global Organizações Contábeis Ltda
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 - Sala' 7 .

Centro - Jaraguá do Sul
Tel. 3275-3036/3275-3725 - globcont@terra.com.br

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________�i
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ENCONTRO: COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO

• •

KELLY ERDMANN
,

.. Presidente da Marisol
,

ressaltou a importância I

de fazer do trabalho
I

um momento de prazer
,

I }ARAGUÁ DO SUL - A 14ª

edição do Encontro dos
Comerciantes de Material de
,

Construção do Sul (Ecornac)
trouxe a Jaraguá do Sul cerca de
450 empresários do ramo e vários
nomes reconhecidos dentro e fora
do segmento. Finalizada no

sábado, 19, a iniciativa contou

com a presença de Vilfredo e

Heloísa, da FamíliaSchurmann, e
do diretor-presidente da Marisol

S.A., Vicente Donini.
Conforme explica Cláudio

Elias Conz, presidente da
I

Anamaco (Associação Nacional
dos Comerciantes de Material de
,

'Construção) , o Ecomac
, ,

jaraguaense superou as
,

'expectativas dos organizadores e

'do público. "O encontro é sempre
muito esperado pelo grupo e a

infraestrutura oferecida aqui é
surpreendente", comentou ele.

Vicente Donini disse que é
necessário administra com amor

Para Conz, o que mais

impressionou foi a troca de

experiências concretizada através
dos debates. Diferente do normal,
essa edição do Ecomac trouxe

bate-papos COIn empresários de
outros setores, e não somente da

/

construção civil. E o caso das duas

palestras de encerramento,
realizadas no último sábado, 19.

Vicente Donini falou sobre
sucessão familiar e a respeito de

estratégias utilizadas para
transforrnar as empresas em

negócios bem-sucedidos. Para

Expo termina com sucesso

de público e organização
}ARAGUÁ 00 SUL - A Expo

2006, encerrada no domingo, 20,
uniu o lazer aomundo dos negócios
durante o final de semana passado.
Superando as expectativas, o

evento reuniu crianças, jovens e

adultos (empresários ou não) em
busca de entretenimento e troca

de informações comerciais.
De acordo com o diretor de

Mídia, EdsonSchmidt, a presença
de umpúblico eclético e numeroso

nos cinco dias de Expo "foi
fantástico". Quanto aos exposi
tores, vindos de diferentes regiões
do Brasil, ele comenta que a

maioria deles aproveitou para dar
sugestões e confirmar participação
na próxima edição, marcada para
acontecer em 2008 .

• /

E exatamente esta a perspec-
tiva de Osvaldo Bridarolli, da
jaraguaense Brimadec Materiais
Elétricos. O empresário já progra
manovidades parademonstrar aos
visitantes daqui a dois anos,

principalmente, porque alcançou
os objetivos previstos àExpo 2006�
/

"E uma maneira de aproximar os
; clientes dos produtos que comer-
"

,

(
"

e

"

,
.

cializamos'', explica.
Para Ivete de Paiva, da

Tecnocalhas, a superação das

expectativas ocorreu por causa dos
negócios fechados antesmesmo do
término da exposição. Mesmo
tendo montado um estande
exclusivo para a demonstração dos
lançamentos da linha de

churrasqueiras e demais artigos
produzidos pela empresa, ela
comemora as visitas agendadas e

os clientes novos conquistados com
a feira. Alémde ter sido considerada

. . '" .

positiva por empre-sanos, ,a
iniciativa também serviu como

entretenimento à população de

JaraguádoSul.Nofinalde semana, a
Expo contou com apresentações de
grupos folclóricos, corais étnicos e

dabandade rock /n roll,TheSoundz.
No total, mais de 500

expositores estiveram envolvidos
comaExpo 2006. Segundo odiretor
de Mídia, foram mais de cem

estandes montados nos três

pavilhões do Parque Municipal de
Eventos. A próxima edição
jaraguaense está programada para
ocorrer em 2008. (Kelly Erdmann)

"

,

<
,

, "'

.
•
,

•

,

\

o

isso, exemplificou situações
vivenciadas na Marisol e

apresentou cases, dicas e soluções.
Donini envolveu os participantes
e sugeriu: "Precisamos de amor,

satisfação e prazer pelos nossos

negócios. Fazer do trabalho um

momento de felicidade sempre".
Logo depois da fala do

empresário, foi a vez' dos
,

representantes da Família
, Schurmann, reconhecidos por
terem passado por 54 países em

21 anos de navegação, assumirem
a atenção de quem estava no

Grande Teatro da Sociedade
Cultura Artística (Scar). De
acordo com Heloísa Schurmann,

a palestra faz um paralelo entre a

vida empresarial e a importância
de um planejamento estratégico
para a conquista dos objetivos.
"Não adianta sonhar se não há um
trabalho em equipe", ensinou.

O Ecomac iniciou na quinta
feira, 17, pelamanhã e se estendeu
até o começo da tarde de sábado,
19. Ao todo, pelo menos, 450
pessoas participaram do evento,

que teve como palestrantes
empresários como Décio Silva,
diretor da Weg e Guido Bretzke,

'

do grupo administrador da Sasse e

Bretzke. A próxima edição do
Ecomac acontece na, cidade

gaúcha de Gramado, em 2007.
CE,SAR JUNKES

Heloísa e Vilfredo ressaltaram a importância do planejamento estratégico
r

Biblioteca Marista: um espaço
para sonhos e fantasias -

Para que uma história realmente prenda a atenção
da criança, deve entretê-Ia e despertar sua
curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve

, ,

estimular-lhe a imaginação; ajudá-Ia a desenvolver seu
intelecto e a tornar clara suas emoções.
Fundarnentado nestes princípios o Colégio Marista
São Luís, juntamente com a APP(Associação de Pais
e Professores), tem investido anualmente na aquisição
de livros de: literatura, formação, jornais e periódicos.
Neste ano foram cerca de 95 novos títulos.

,
.

,

, Sabe-se que a leitura é um hábito importante e

saudável na formação do cidadão. Desta forma o

ColégioMarista São Luís procura estar incentivando
o hábito da leitura, dispondo de livros atuais e que
despertam o interesse de quem os lê.
A biblioteca possui um acervo de 9.000 livros, todos
cadastrados no sistema Pergamun. É um ambiente
acolhedor e agradável, onde acontecem
semanalmente aulas de leitura e contação de história
para a Educação Infantil. A leitura proporciona o lúdico
e amplia o vocabulário.
Pensando em aproximar cada vez mais os alunos da
leiturà, o Colégio tem investido em obras literárias de
acordo com o gosto dos alunos e indicações dos
educadores, abrangendo desde a Educação Infantil
ao Ensino Médio.
--

•

•

•
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NÃO SE ANULE. VOTE PARA fAZER A DifERENÇA.

\
,

,
,
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Perfis
Um será para convocar

empresas a apresentarem
projetos de pesquisa e

desenvolvimento em sete
temas da política industrial e

tecnológica, com prioridade
para produtos específicos
como no caso da TV digital,
conversores, transmissores,
software De acordo com o

ministro, o outro edital diz
,

respeito à liberação de verbas

para que as empresas
possam contratar mestres e

doutores e o último convoca

parceiros como fundações de
. . . -

aporo a pesquisa, que uao

contribuir com contrapartida e

apoio na seleção de pequenas
empresas de arranjos
produtivos locais,

Inovação tecnológica
o Ministério da Ciência e Tecnologia está se preparando para
lançar, na próxima semana, um programa de subvenção que
permitirá a empresas do ramo de informática desenvolver

,
.

inovações tecnológicas encomendadas e pagas pelo governo. :=
•

O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Ciência e Tecnologia,
•

Sérgio Rezende, ao abrir em Recife o seminário internacional
,

India/Brasil, promovido pela Fundação Gilberto Freyre. Segundo
ele, esse tipo de encomenda tecnológica, comum nos países '.

,

desenvolvidos, não era permitido no Brasil até a entrada em
"

"

vigor da lei da Inovação, no ano passado. ,

Rezende disse que a idéia é lançar três editais, que já estão!!;
prontos, no total de R$ 500 milhões. : :

�,

Científico e Tecnológico, que este
ano tem um orçamento de R$ 1,3
bilhão.

Energia
-

\ J
,

O brasileiro paga pela energia
.' 'f

elétrica o equivalente ao que r
, ,

pagam os consumidores de alguns
c

países europeus com renda per ,>
·
,

capita maior que a do Brasil.A . ,

,
"

comparação entre as tarifas foi ' ,

feita no estudo Key World 2004, da. rf

Agência Internacional de Energia .(

(AlE). Em relação ao Brasil, a basa-,
foi o valor divulgado pela Agência.,:
Nacional de Energia Elétrica 'I

(Aneel) em 2004, que foi
convertido para dólar, quando cada'
dólar valia R$ 2,4, ,��

, ,

Uso
Segundo Rezende, trata-se de
um investimento de doação,
por contrato, pelo qual as
empresas recebem recursos

federais e se comprometem a

desenvolver uma
determinada tecnologia para

'

uso do governo. Os recursos

para o programa são do Fundo
Na:cional de Desenvolvimento

Campeões :�
·
'

Considerando a conversão, a tarifa <
,

brasileira só era mais barata que a
'

"

de nove países: Suíça, Bélgica, ,o

· , ,

Itália, Portugal, Austria, Alemanha',' I

,

Holanda, Japão e Dinamarca, E rir

mais cara que a de 21 países: '

)

Islãndia, Luxemburgo, Irlanda, .. ,

Reino Unido, Espanha, França, ' )

Suécia, Turquia, Finlândia, México. �
Polônia, Noruega, Hungria, Coréia,

,

Grécia, Estados Unidos, República
Icheka, República Eslováquia, .:
Nova Zelândia, Austrália e Canadá:'

"

'"

• INDICADORES ECONOMICOS';
,

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO .

"""',

COMPRA VENDA
..

COMERCIAL 2,130 2,132 ,
�

PARALELO 2,257 2,357 It 2,730 2,920 It

, 2,058
- PESO (Argentina)

TURISMO 2,225 It
I 0,702 0,702 It

"

,

• BOLSAS DE VALORES • POUPANCA
,

PONTOS OSCILAÇÃO
It BOVESPA 37,233 ' -0,85%
It OOW JONES (N, York) 11,345 -032%

" MERVAL (B, Aires) 1,655 1 60"10

It NIKKEI (Tokio) 16,951 -1,390/0

,
., )0,670

,
,

• CUB agosto
R$894,81

I

• LOTERIAS
,

• Megasena
'

• Quina
concurso: 791

"....,.
- í2r7íg735742:'�5

,

.. l..otomania
.

,

� ••
"

�'Loteria Federal .

•
• I "

,

•

concurso: 04063
1 ° Prêmio: 29.932
2° Prêmio: 13.453
3° Prêmio: 34,159
4° Prêmio: 08,71 f
5° Prêmio: 23.002

I
,

concurso: 647
01 . 03 • 13 • 18 . 25 . 34 . 38

45 - 47 . 50 . 51 . 52 . 68 - 69

78 • 82 • 89 • 90 • 91 . 92

•

,

•

,

•

•

* \

É você quem faz a rJrFEREN,ÇA •

APOIO INtG!A1lVA

•
O COllREIO DO rovo

c
Centro Empresarial ACIJS • tDl - APí:V1
de ",'suá do Sul SINDICATOS PATRONAIS

•

l
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HOJE: SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM À CORPORAÇÃO SERÁ ÀS 19H

•

DAIANE ZANGUELINI

� Alegrias e tristezas
fazem parte da rotina

daqueles que vivem

'para lutar pela vida

, ]ARAGUÁ DO SUL - O
bombeiro Adilson Hoeft, 34,
lembra como se fosse hoje do dia

,

em que ele e outros colegas da

corporação trouxeram

novamente à vida um garoto que
se caiu na piscina da casa dos tios,
Bairro Vila Lenzi, ,há

aproximadamente oito anos.

O menino de quatro anos de
idade estava brincando e caiu

enquanto os familiares assistiam

à televisão. Por sorte, a prima de
11 anos viu o acidente e o tirou

da água, mas ele já não conseguia
mais respirar. Graças ao rápido
atendimento dos bombeiros, o
garoto ficou quatro dias

internado, mas voltou ao

convívid da família
normalmente.

Mas nem só de vitórias é feita
a rotina desses "salvadores de
vidas". Hoeft se emociona ao

CESAR JUNKES

•

Adilson Hoeft trabalha há oito anos como bombeiro e relembra estórias tristes, e principalmente, alegres

lembrar de dois primos, de dois
anos e oito meses e de dois anos e

quatro meses, que morreram

queimados atrás do sofá de uma

casa que pegou fogo na Ilha da

Figueira, há aproximadamente
seis anos, "Eles se esconderam
atrás do sofá commedo do fogo e

morreram abraçados", lamenta,

Outro fato que o deixou
chocado foi um acidente de
trânsito na Vila Nova, também
hãalguns anos: a mãe levava as

filhas na casa da avó quando
perdeu o controle da direção e

bateu em um poste, A mãe

sobreviveu, mas as meninas de
cinco e sete a110S de idade não

resistiram: uma faleceu no

momento do acidente e outra a
,

caminho do hospital. "E muito

triste levar no colo uma criança
que já não temmais vida", resume.

Apesar disso, Hoeft afirma
que jamais pensou em deixar de
ser bombeiro e que pretende se

, aposentar na corporação, A

Campanha contra poliomielite inicia com pouca procura
]ARAGUÁ DO SUL - A

segunda etapa da campanha
nacional de vacinação contra a

poliomielite começou ontem,
,

segunda-feira, demaneira tímida
em [araguá do Sul. A divulgação
ainda restrita e' a temperatura
amena, registrada, principal
mente, no amanhecer do dia, '

'

diminuíram o número de crianças
levadas aos postos de saúde do

, , '

murucipio.
De acordo com a supervisora

'de Imunização, Ana Cristina

Kneipp, a expectativa é de que a

partir de hoje, 22, a procura pela
"gotinha" se intensifique. A
meta a ser cumprida até 1o de

setembro, prazo final da

campanha, é de, pelomenos, 95%
,

da população infantil, ou seja,
aproximadamente 9.731 crianças
jaraguaenses. Para facilitar o

acesso à vacina antipólio, Ana'

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
I"

y, i"

,

,
,

O CORREIO DO POVO l

, ,

Matheus, de apenas dois meses, tomou as gotinhas no primeiro dia de vacinação

Cristina comenta que agentes do
PSF (Programa de Saúde da

Família) iniciam hoje, terça-feira,
unidades extras de atendimento
nos bairros. A gruta do Rio
Molha recebe as crianças daquela

,

região das l lh ao meio dia, A

tarde, é a vez do Supermercado
Lenzi, na Vila Lenzi, ser transfer
mado em ponto de vacinação,
entre às 15h e às 17h. Durante o

mesmo horário, o Supermercado
Amo, no Bairro Ilha da Figueira,
também distribui a "gotinha" à

esposa dele é bombeira há seis

anos, e a filha de 13 anos pensa
em seguir a mesma carreira."Já
recebi outras propostas de

emprego onde eu ganharia até

mais, mas não existe satisfação
maior do que ajudar as pessoas e

receber sorrisos de volta"
ressalta.

,

E assim que o Corpo de
Bombeiros Voluntários vern

escrevendo sua história em

Jaraguá do Sul há exatamente 40
, ' ,

anos: com estorias tristes e

alegres, mas, sobretudo,
carregadas de determinação de

quem faz da luta pela vida a sua

própria vida, Para homenagear a
corporação, a Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul
realiza hoje uma sessão solene, às
19h.

O Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul

começou a funcionar ern 22 de

agosto de 1966. Surgiu por
iniciativa do Lions Club
Intemacional (Centro) e ficou
instalado provisoriamente junto
à empresaWeg até a inauguração
da sede, em 26 de outubro de
1968, No início, havia apenas 17

I

voluntários e um caminhão
doado pela corporação de
Joinville.

Atualmente, a corporação
conta com cerca de 180
bombeiros (entre voluntários,
efetivos e mirins), que atuam em

uma sede central e três subsede
(Barra do Rio Cerro, João Pessoa
e Nereu Ramos). Entre os

equipamentos que compõe a

estrutura operacional do Corpo
de Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sul estão cinco

viaturas, 75 hidrantes da rede
Samae (Serviço Autônomo

,

Municipal de Agua e Esgoto),
lancha alumínio motor de popa

15Hp, duas canoas de madeira a

remo e 35 extintores de incêndio,
além de outros aparelhos e

ferramentas.
De acordo com o subcoman

dante Jean Carlos Walz, o

próximo objetivo a ser atingido
até final desse ano é a ampliação
da frota de caminhões de combate
a incêndio. O Corpo de Bombei
ros Voluntários de Jaraguá do Sul
atende umamédia de 56 ocorrên
cias diárias, o que equivale a 1.736
atendimentos por mês.

,

possível, se eles não conseguem
nem mesmo acessar deter
minados locais, pois não existem

rampas ou outros meios de acesso

adaptados", destaca Lúcia

Micheluzzi, diretora da escola,'
O estabelecimento de ensino

especial Ana Maria Malutta,
atende atualmente a 80 pessoas,
com o objetivo de incluí-las de
forma produtiva na sociedade,
"Atendemos, na maioria, pessoas
com paralisia cerebral, mas temos

outras situações", diz Lúcia. Ela
destaca que o mais jovem
integrante da escola é uma

criança de 10 meses, com

Síndrome de Down e o mais

velho é o homem de 57 anos, que
se recupera das seqüelas da

paralisia cerebral. (CB)

,

, Semana do Excepcional inicia
com passeata em Guaramiricomunidade.

Na quarta-feira, 23, é a vez da
Barra do Rio Cerro, Rio da Luz e,

\

novamente, da Ilha da Figueira,
contar com o auxílio dos agentes
do PSE Para confirmar os locais e
horários da vacinação, basta
entrar em contato com a equipe
de profissionais do Posto de
Saúde mais próximo.

EXE.MPLO
Mesmo sem ter participado

da etapa anterior antipólio, o

pequeno Matheus Tomascheski,
de dois meses de vida, foi levado a

uma unidade de saúde jaragua
ense no primeiro dia de campa
nha. Segundo a mãe, Pamela
Ehlert, é necessário ficar atenta
'às datas especificadas na carteira
de vacinação e cumprir cada uma

, ,

delas com rigor. "E melhor pre-
venir do que remediar", comenta.

Especialistas debatem moda e design na América Latina
]ARAGUÁ 00 SUL - O curso

de Moda da Unerj (Centro
Educacional de Jaraguá do Sul)

, "

promove, ate a proxrma sexta-

feira, 25, a terceira edição do
Circuito Identidades Latinas,
direcionado para estudantes e,

profissionais relacionados à

moda e ao design. O evento é

patrocinado pelas empresas
Malwee Malhas, Hotel Saint
Sebastian e Lunelli Têxtil e

conta com o apoio da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento
Regional) e Epagrí (Empresa de

,

Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural de Santa
Catarina S,A).

,

Esta é a 11 ª etapa doCircuito,
composto por círculos de

palestras, workshops e oficinas
de design, moda e artesanato. As

etapas acontecem em Jaraguá do
Sul e em quatro países da
América Latina além- do Brasil:

Argentina, Chile, Colômbia e

Uruguai,
De acordo com a idealizadora

do projeto e represent? '

brasileira no Circuito, pre I

Celaine Refosco, o obj ' é

aumentar a competitividade dos

produtos latino-americanos no

mercado internacional da moda
,

'

e do design, dominado pela Asia
em virtude do baixo preço da

mão-de-obra. "Como não

podemos competir com os

preços do continente asiático,
resta-nos criar produtos
diferenciados. A' América
Latina tem potencial para fazer

,

um design de qualidade",
comentou.

Durante apresentação
realizada 110 auditório do Cejas

, '

(Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul), Celaine Refosco ressaltou

, ,

que a parceria com os países
vizinhos baseia- se em três

alicerces: o artesanato, a indústria
e a educação. Uma das metas é

incentivar o engajamento dos

agricultores da região em

<

r

III

atividades artesanais, como a

criação de objetos e acessórios a

partir da fibra da bananeira, a

exemplo do que acontece em

Corupá.
Entre QS resultados alcançados

pelo Circuito Identidades Latinas
desde f003 está a realização de

Workshops de moda e de
mobiliário em Jaraguá do Sul, no
Uruguai e' no Chile, onde foram
criadas peças de vestuário, móveis
e artesanato com design
diferenciado. Para este ano, foram
confirmadas mais duas etapas até
o momento: na Argentina (14 a

17 de setembro) e no Chile (25 a

29 de setembro). (Daiane Zanghelini)

GUARAMIRIM - A Escola

Especial Ana Maria Malutta,
realizou, ontem, uma passeata
para marcar o início da Semana
Nacional do Excepcional, que
neste ano traz o tema

"Acessibilidade: um caminho

para a inclusão".

Segundo a diretora daquele
estabelecimento de ensino, que é

mantido pela APAE, o

movimento tem com objetivo
chamar a atenção da sociedade
em geral para a falta de meios de
acesso para os portadores de
necessidades especiais. "Quando
falamos ern . inclusão dos

portadores de necessídades

especiais, estamos falando em
,

garantir o acesso ao lazer, por
exemplo, mas como isso é

CESAR JUNKEí
,

•

• i
,
\
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o NOVELAS
� GLOBO - 18!1

que ela terá um menino. Cândida se

preocupa. O Barâo fala sobre a riqueza em

ouro, mas Sinhá Moça não dá importância.
o Adelaide conta para Sinhá Moça que sua

vida virou um inferno, por causa do ciúme
e deJosé Coutinho. Dr. Amorim não sabe se o

Barão voltará a andar. Ricardo aconselha

)
Rodollo a tirar Sinhá Moça da fazenda. Frei
José conta para Inez e Fontes que o Barâo

) quer anular o casamento de Rodolfo. Mário
, diz a Augusto que não quer mais voltar para,

a fazenda do pai e pede um lugar para morar.

11') ,

Juliana escuta a conversa. Everaldo, furioso
s porque o filho não dormiu em casa, vai

1 buscá-lo na casa de Augusto.
:�--------------------�

S

1

)

.� GI_OBO - 19H

Cobras e Lagartos
Bel manda Estevão ir embora. Milu se

espanta ao saber que Leona armou um

plano para acabar com Bel! Henriqueta não .

acredita quando Otaviano insiste. que
Luciano é um bandido perigoso. Estevão

'dispensa os caseiros. Milu deixa escapar
para Ellen que Estevão está viajando.
IEstevão coloca expleslvos na lancha de Bel.
10 pneu da moto de Duda fura e ele pega uma

, carona para chegar em Angra. Foguinho dá
dinheiro para sua familia. Bel dá de cara

com Estevão ainda em sua casa. Duda
aluga a traineira de Mestre Bimba. Bel foge
de Estevão e pega a lancha. Duda avista Bel
na lancha, entra na embarcação e manda
ela pular no mar. A lancha explode. Estevão
comemora.

,

)

� GLOBO - 2i fi
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��SÉTIMA EDiÇÃO
A próxima edição río Big
Brother Brasil, reality show
da Rede Globo/trará uma

série de mudanças, segun
do o jornal Folha de São

•

Paulo. Desta vez, serão
dezesseis, e não quatorze
participantes. Além disso,
todos os integrantes serão
escolhidos pela produção
do programa. O sétimo
BBB ainda não terá
celebridades, recurso que a

emissora não descarta
.

usar nas próximas edições.
As inscrições começam ....

em setembro. . .....

��RECORDES �� "SIM"
Enfim se consumou o

casamento tão esperado,
Luciana Gimenez e Marcelo
de Carvalho trocaram as

alianças na fazenda Ponta das
Canas em Ilhabela, São
Paulo, na tarde de sábado. A
chuva foi o fato que mareou a

cerimônia, mas não tirou a

alegria dos noivos que
minutos após o 'sim' falaram
com os jornalistas: "Agora
desencalhei, tenho que ser

feliz", diz Luciana. Na próxima
semana, o casal embarca

para o Taití em Lua-de-mel.

O Livro dos Recordes terá a

presença de duas celebridades
em sua edição de 2007, que
chega às livrarias em

.

outubro. A popstar
Madonna está no Guin
ness por ter recebido o

maior cachê de uma can

tora ao lonqo do ano:'

US$50 milhões em 2004.
'

Já a patricinha Paris Hilton
está na lista devido aos hilá
rios acontecimentos e fofo
cas que envolvem seu no- .

me. Ela foi eleita a cele
bridade com maior expo
sição na mídia em 2005 .

• í
• ¥

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
FOTOS: OIVULGAÇAO

Carmem tenta encontrar Greg, que vai à
" festa na casa de Helena. Helena mostra

Clara para Greg e diz que seu conselho foi
fundamental para que ela se decidisse pela
adoção. Na casa .de Tide, todos

acompanham a Copa do Mundo. Helena
comemora um ano de Clara. Alex apaga a

vela com Francisco no colo. Em 20 de
janeiro de 2003, Tide inaugura a Casa de
Cultura Amália Martins de Andrade, AMA. '

Miroel sai de casa. Reveillon de 2005. Silvio '

conta para Olivia que foi promovido e que vai
continuar na Aeronáutica. Helena recebe '"

cartão de Diogo, que conta estar voltando. '

Jorge se reencontra com Simone na Escola
de Arte. Helena se encontra com Alex na

,
Os animados alunos da Academia Top Life; em momento de descontração, no Restaurante

pracinha. Francisco e Clara brincam juntos. .

Velho Zinho, no último final e semana

� ssr � 18r,�)Q

Rebelde
Martin Otávio confessa a Roberta que ele é
Martin e Otávio é seu irmão que está muito
doente. Ele pede a Roberta que não conte

para ninguém pois se for demitido não terá
como comprar os remédios que ele precisa.
Roberta promete não dizer nada e se

oferece para ajudá-lo. Diego .dlz a Lola que
deixará a banda, mas garante que não vai
dar ouvidos nem aos pais nem aos

professores e se vestirá como quiser.

Í' REC()f11) ... 191,'\ 5

Bicho do Mato
Laura fica pasma com a acusação de Juba
contra Ramalho. Juba diz que não é uma

acusação. Ramalho conversa com Maria
Elisa. Eduardo fica atento a conversa. Maria
Elisa indica Eduardo para ir com Ramalho

para tirar Tavinho da cadeia. Cecília chora
lembrando de Juba. Graça consola Cecília.

Mesquita encontra Cecília e Graça e diz para
elas que acredita que Ramalho irá ajudar a
descobrir quem colocou as vacinas falsas

. para os Guaporás. Ramalho conta para
Laura que Tavinho foi preso. Laura fica
chocada. Ramalho diz que Tavinho precisa
de um corretivo. Eduardo fala para Maria

. Elisa que não quer ir com Ramalho para o

Pantanal. Maria Elisa pergunta por que ele

implica com Ramalho. Ruyzinho fala para
Bárbara que combinou de encontrar com
Emilio.

,
.
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Cidadão Brasileiro
Luiza, fria, deseja bom trabalho para
Antônio. Mesmo triste, Antônio fica um

pouco mais aliviado com a v.iagem dela para
a Europa e não para os EUA com Camilo.
Renée encontra Antônio sentado á mesa de
um restaurante. Ele não lhe dá muita
atenção. Renée lhe entrega um envelope
dizendo que dentro dele há uma grande
revelação. Teresa vai até a casa de um de
seus alunos para buscá-lo para a

inauguração da primeira escola rural de
Guará. Luizinho mostra o par de sapatos
que ganhará. Diante da Escola Rural

Primavera, Tereza dá início a cerimônia.
Celso recebe-Antônio.

•

.'

,

Exposição .

Até o dia 27 de agosto acontece no Museu Histórico de [araguá do Sul a
exposição ''A História do Violão". No dia 26 de agosto (sábado), das 9h
às ISh será realizada uma oficina de violão gratuita com o violonista
Turíbio Santos, as vagas são limitadas. Outras informações no Sese, fone
371-9177.

.

•

. .

Cintia e'Alberto se casaram na Igreja Evangélica Luterana do Redentor no último dia 1�.
Familiares desejam felicidades ao casal

Caminhada da Paz

[araguá do Sul recebe hoje a Chama da Paz, trazida de Joinville por meio da Caminhada
desenvolvida pelo Festival Mundial da Paz,' evento cuja primeira edição será realizado
no Brasil, de 1 o a 6 de setembro em Florianópolis. A caminhada será às 1511 pelas Ruas
Tufie Mahfud, Getúlio Vargas, Arthur Müller, Epitácio Pessoa, até a Escola Abdon

. Batista, onde acontece o cerimonial. A Caminhada da Chama da Paz ainda passará por
mais 13 cidades até chegar a Florianópolis. Outras informações, no site:

www.festivalmundialdapaz.orgFestival de Formas Animadas
Acontece de 23 a 26 de agosto o 60 Festival de Formas Animadas de

[araguá do Sul, realizado pela Scar. As apresentações acontecem em

diversos espaços da cidade, no pequeno e no grande Teatro, na Praça
Ângelo Piazera, no Museu da Weg, no Terminal Rodoviário, no calçadão

. -

e em algumas escolas. Não dá para pensar em perder!

Dica
.

Para quem quiser saborear uma boa refeição, o ponto é na Rua Waldeular Grubba,
anexo a Recreativa Dalmar, O Restaurante Krüger Haus serve alacarte, além de atender
festas de casamento, batizado e comunhão. Contato 110S fones 3371-1991 ou 9971-4036.

,
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,

Aries 20/3 a 20/4
Certos receios que você guarda em seu interior

podem ser atenuados ou até mesmo elimina
dos. Por meios e formas lncempreenslvels,

\ você encontrará as melhores respostas para
seus questionamentos. Só não vá se perder por
aí, mantenha o convívio com os 'outros
carneirinhos, você precisa de combustível para
manter acesa a chama da curiosiàade.

I

Virgem 23/8 a 22/9
Encanado com velhos assuntos? Se bater a

insegurança, é sinal de que está na hora de
mudar algumas táticas. Acredite em seu

potencial e, é claro, no seu charme também.
Há tempo para pensar e tempo para agir. Seus
arquivos pessoais já estão mais que revisados
e organizados, aperte o start e dê início aos

trabalhos, envie suas mensagens .

1,

Câncer 21/6 a 21/7
Beleza! A vontade de vencer e de se superar
está levando você a refletir sobre o seu futuro
e, o mais legal, a partir pra ação. Siga em

busca de.seus ideais, caranguejo, o horizonte
não tem limites. Se os relacionamentos estão

tranqüilos, melhor ainda. Agora que você
encontrou a direção, mantenha o leme bem
seguro, não deixe a canoa virar.

Touro 21/4 a 20/5
•

Leão 22/7 a 22/8
Ops! Atitudes precipitadas no reino dos amo

res? Apesar de seus sentimentos calorosos e

apaixonados, sem querer, você pode afastar as

pessoas ao tentar se impor. Você é muito inten
so e verdadeiro, entra com o coração aberto,
mas tem gente que se sente invadida com tanta

emoção. Se você passou o sinal, vale pedido
de desculpas, chegar com jeitinho ...

Você está careca de saber que as aparências
podem enganar, mas isso não o impede de cair
em algumas ciladas. Sabotagem, é? Não seria
melhor dizer auto-sabotagem? Ok, ok, que
sirva de reflexão, mas não deixe que velhas
cicatrizes o impeçam de seguir adiante. Abra:
se para o novo que se descortina à sua frente.

Levanta, sacode a poeira... •

)

Gêmeos 21/5 a 20/6
Aparar as arestas pode ser um bom começo
para desfazer uma mensagem mal interoretada.
Se, aí mesmo, com seus dois gêmeos, às
vezes fica difícil de se entender, imagine
quando entra outra pessoa na parada. A
comunicação entre os seres tem mais variáveis

,

do que sonha nossa vã filosofia. Esclareça as

coisas, faça o céu se abrir.

.
. , ' ,

-, '

.

Libra 23/9 a 22/10 Capricórnio 22/2, a 21/1
No meio de tantas atividades, será que tem um

lugarzinho para o amor? Bem, se você está
dizendo que o relacionamento ocupa um papel
fundamental em sua vida, tudo bem, mas certa

pessoa parece não ter muita certeza disso.
Quem sabe hoje você vai mais cedo pra casa e

muda este quadro? Ah, não esqueçalevar umas'
flores e um bom vinho.

,

Intelectualizar tudo não vai levá-lo a lugar
algum, você só vai encontrar o mesmo de

sempre: um bocado de dúvidas e perguntas.
Calma, não é uma previsão de mau tempo,
apenas um recado dos astros para entrar em
sintonia com os sentimentos, os seus e de
outros alguéns. Faça o papel de médico, escute
alguns corações, Sua presença cura.

Peixes 19/2 a 19/3
Esperar a maré mudar e procurar fórmulas mais
seguras e lucrativas para continuar seus proje
tos é uma boa estratégia. Não se trata de fazer

política, mas sim de retorçar.alçuns laços. Há
muitos caminhos e muitas opções? Ora, até

- . .

parece-que voce esqueceu que e sempre assim.

Certas situações se repetem para não repetir
mos os mesmos erros.

•

Escorpião 23/10 a 21/11
Entender os sentimentos alheios não requer
manual de instruções, mas também não é tão
fácil assim. Vale apelar para um bocadinho de
paciência e, vá lá, de didatismo também. Tudo
para evitar palavras engolidas, emoções
engasgadas e incompreensões diversas.
Convenhamos, a maioria das pessoas não

dispõe de bolas de cristal. .

�quário 21/1 a 18/2
Sua disposição d.escontraída e naturalmente
amistosa pode entrar em choque com a rigidez

.
.

de gentes e ambientes. Os sentimentos alheios
correm por caminhos misteriosos, por certo,
mas é que nem sempre dá pra entender exata
mente quais são as intenções de um aquariano.
A propósito: quais são elas? Faça contato com

você e com a situação, sinta o clima.

Sagitário 22/11 a 21/12
Questões consideradas superiores pela sua

viajante e criativa pessoa são fundamentais
para a evolução da humanidade. Mas enquanto
a dita avança, quem sabe você arranja um

tempinho pra cuidar do particular mundo saqi
tariano? Pés no chão podem ser bem úteis,
afinal, como qualquer pessoa, você tem con

tas a pagar e prazos a cumprir.
• •

•

\\

•

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I POLÊMICA: DECODIFICADOR CAUSARIA PREjuízo• Pelo Estado
•

Com a saída
,

"
,

de Max, felipe Luz \

, 'assume fazenda

O secretário de Estado da Agricultura, Alfredo Felipe da Luz
Sobrinho, provisoriamente, vai acumular o cargo de titular da
Fazenda. É provável que, na seqüência, troque de posto, "É pesado
acumular, não dá para pegar muita coisa e não fazer nada direito",
ponderou Luz ontem, depois da coletiva de Max Bornholdt e a

caminho de encontrá-lo no Centro Admlnístraãvo. Felipe Luz disse
que, como "amigo e admirador de Luiz Henrique e Eduardo
Moreira", deve aceitar o novo desafio e que espera atuar de "forma

,

correta, competente e inovadora" como o antecessor que ontem

pediu exoneração, Max Bornholdt. Luz faz parte da comissão de
sindicãncia que investiga o Compex e está de olho em possíveis
extensões das irregularidades, ainda que, inicialmente, perceba o

episódio Dilúvio como "fato isolado" em SC. Mesmo que o pessoal
da Fazenda possa sentir-se desprestigiado com a escolha de Luz,
pelo fato de também não pertencer à carreira fazendária, hoje já
devem estar abertas as apostas sobre quem assume a Agricultura.
Renato Broetto foi um dos poucos diretores-gerais que, com a saída
dos secretários-deputados, não subiu a titular. É do time do

,

'

deputado Herneus de Nadal (PMDB).

,

-
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RAQUEL MASSOTE
tecnologia digital sem inter '

rupção da transmissão de sina i

analógicos". Conforme a açã -

como as outorgas e posteriol
renovações das emissoras de 'fi
brasileiras obedecem

� Procuradores apontam pelo menos cinco

violações à Constituição. A primeira delas diz

respeito à ausência de motivação do decreto
..

'.

calendários distintos, "o pra� �

da consignação dos canài '.

digitais deve, obrigatoriament ;

ser o mesmo do contrato a '

-

Secretário da

Agricultura pode, na
BELO HORIZONTE- O Minis

tério Público Federal (MPF) em
Minas Gerais ajuizou ontem, na
20ª Vara da Justiça Federal em
Belo Horizonte, uma ação Civil
Pública contra o decreto que
criou o Sistema Brasileiro de
Televisão Digital Terrestre. Na
ação, o MPF pede que a Justiça
suspenda liminarmente todos
os efeitos do regulamento, ou de

pelo menos seis artigos do texto,
e que ao final declare a nulidade

f
absoluta do decreto. Os

procuradores apontam pelo
menos cinco violações a

diferentes leis e à própria
Constituição. A primeira delas
diz respeito à ausência de

motivação do decreto. De
acordo com informações do Mp,
"todo administrador público é

obrigado a fundamentar seus

atos e no caso do decreto
,

impugnado, não houve

qualquer motivação para a

escolha feita pelo Governo
Federal quanto ao padrão de
transmissâo adotado, o ISDB

(também chamado de padrão
japonês)". A ação também

argumenta 'que atualmente os

televisores produzidos no País

estão capacitados exclusiva-
, '

mente para a recepção de sinais
•

analógicos. A mudança para o

sistema digital obrigará todos os

usuários do serviço a adquirir
no mercado um decodificador

capaz de "traduzir" os sinais

digitais recebidos ou adquirir
novos aparelhos de televisão

que serão fabricados pela
indústria nacional.

Porém, conforme o

Ministério Público, dos três

padrões de transmissão digital
hoje existentes no mercado, o

I .. " .

sequencia,
trocar de postoI

ou torga ou renovação a' ,

concessão do serviço a '

radiodifusão. Caso contrário, "

poder concedente estan

promovendo uma verdadeís
'renovação branca' de todas a

concessões públicas d
radiodifusão do País, sem

imprescindível manifestação ao
Congresso Nacional",
argumenta o MP. Por fim, o

procuradores questionam a

possibilidade de transmissão "

em HDTV por parte dai

I v

Vacina. Para evitar

,frau�s e corrupção no
, serviço público, é preciso
que os empresários não
acreditem e nem aceitem
facilidades. O raciocínio é
'do deputado estadual
Mauro Mariani (PMDB)
que, desta vez, disputa a

, federal. Há duas semanas,
ele acompanhou Luiz

,

Henrique em reunião com

moveleiros no Norte do
Estado, quando o

candidato ao governo
pediu que, se soubessem
de "pedidos de propina",
denunciassem. Mariani

•

lembra que um ano antes,
o governador havia feito o

mesmo apelo.

"
,
I
,

'

,
,

,

,
,--

• • 1'\,1' •

sistema japones e o que pOSSUl
o decodificador "mais caro para
o consumidor". Este, segundo
os procuradores, foi
"imotivadamente escolhido

pelo Governo Federal como

padrão-base". O MPF reitera

que o dever da administração
pública era apresentar estudos

que demonstrassem que este

I
,

,
,

i
, "

concessionar ras, sem a

efetivação das políticas pública'
voltadas à viabilização das TV,

comunitárias, TVs educativas,
outros canais de aspecto social.
Corno a transmissão irá utilizar "

pelo menos 60% do espectro "

concedido, "significá dizer que,
caso tal quadro venha a

concretizar-se, nos grande, .

centros populacionais, no '

período do simulcasting, todo
,

o espectro será utilizado e as TV,
,

privadas reinarão absolutas em •

todo este espaço social".

Detalhes. Max Bornholdt, ao tetome: ontem dos Estados
,

Unidos, comunicou a decisão de ssi:« Luiz Henrique, que
concordou. Eduardo Moreira observou que talvez não fosse
necessário. De qualquermodo, equipe de governo cuidou dos
detalhes para tentar isolar, ao máximo, os efeitos do episódio.
Coletiva de imprensa foi deslo,cada do Centro Administrativo,
onde funciona a Fazenda, para a Procl/radoria-geral do Estado,
no Centro, Sindifisco espera que agora sejam melhor

aproveitados os funcionários de carreira em lugar de
comissionados .

,
,

,

I

. ,. .

sistema e mais vantajoso, o que
também não ocorreu.

A ação também demonstra

violação ao artigo 223 da

Constituição, ao instituir a

"consignação" de canais de

radiofreqüência, "a fim de

permitir a transição para a

"

,
,
, Zunzum. Naquela

. -

ocasiao, os rumores eram

sobre escritório que
oferecia maior agilidade na

liberação de créditos de

'exportação diferente das
fraudes, na importação,
apontadas pela Operação
Dilúvio, mas ainda no

âmbito do Compex. As
100 empresas da cadeia
da madeira que
conseguiram benefícios
fiscais, contudo, observa
Mariani, também,
empresário do setor,
fizeram as tratativas pelo
sindicato, de forma pública
e transparente.

•

Resistência. Adelor Vieira, único deputado catarinense na

lista da CPI das Sanguessugas, nem pensa em renunciar. "Se
renunciasse, estaria assinando um atestado de culpa e sou

inocente", afirmou por intermédio da assessoria. Ele reafirma que
o nome dele só está no relatório porque sua defesa sequer foi
avaliada, Quer ter esta chance no Conselho de Ética,

•

, '

, ! i
I
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Alckmin critica política cambial; Lula adia lançamento L
. O Ministério do Trabalho, no,
entanto, trabalha com a cifra

,
,

oficial de 5 milhões.

candidatos. Oficialmente, a cam' "

, panha petista informa que o pro' "

grama ainda não foi finalizado e �,

que o texto só estará concluído na s,

terça-feira da próxima semana, O

primeiro cronograma da coorde

nação do programa de govemode I,;

Lula previa a divulgação do
material na primeira quinzena de '"

,

julho. A previsão era apresenta
"

na primeira quinzena de agosto OI

programas setoriais. O programa
"

do presidente à reeleição é elab»
rado por Marco Aurélio Garcia,
que é assessor especial'da Pres .

dêncía, com a colaboração de ou· .

tras pessoas do partido e de aliados ,;'

SÃO PAUW - O candidato do
PSDB à Presidência, Geraldo
Alckmin, criticou ontem o

adversário do IT, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Em entrevista

para a Rádio Capital, Alckmin
chamou Lula de "exterminador de

empregos" .Para Alckmin, a

política cambial de Lula é uma das

responsáveis pela eliminação de

empregos do país. "[Em
Tabaringa1, uma das importantes
fontes de renda é fazer bichos de

pelúcia. Agora, os produtos vêm

tudo da China por causa do
,

câmbio e está todo mundo

desempregado", disse ele. "O Lula
,
está exterminando emprego, está

virando um exterminador de

emprego", acrescentou o

candidato, afirmando que a

indústria têxtil também foi
"invadida" pelos produtos
chineses. Um dos carros-chefes da

propaganda eleitoral de Lula é

justamente o número de 6milhões
, de empregos criados eIU sua gestão.

Cara pintada. Os índios guaranis estão em pé de guerra
com o Governo do Estado, Acusam-no ter pressionado a Funai
para não 'demarcar a Aldeia Morro dos Cavalos, em Palhoça. O
processo, que estava em fase de assinatura, voltou à estaca zero.

, ,

PROGRAMADE
GOVERNO

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva adiou para a próxima
semana a divulgação do seu

programa de governo à reeleição.
O lançamento estava marcado

para quarta-feira, mesmo dia em

que Alckmin vai apresentar um

pacote anti-corrupção. A, asses
soria do presidente nega que o

adiamento seja para evitar a coin
cidência de agendas entre os dois,

,

I

Entrevistas. A partir de hoje, às terças e quintas, serão
publicadas neste jornal entrevistas com os oito candidatos ao

governo. '

Pente-fino. Parecei
, i

EU VOTO
"Em quem possa confiar, para isso procuro observar o histórico
e os procedimentos dos candidatos. As propostas são muito
relativas, então vou orientar meu voto especialmente pelas
questões éticas."

,

" que há duas outras

i':�"'�:'. operações de âmbi�o. .

i
'

nacional, como a DlluVIO,
I

s . que passariam também

por SC. Por precaução, o
Centro Administrativo deve
ampliar a vigilância nas

secretarias.

,
'

, ,

, ,

i '
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ALMIR JOSE GORGES1 presidente do Sindicato cos Fiscais da
Fazenda dO Estado de SC (Sindifisco)

J COMUNICADO
Rodrigo Richert, comunica que requereu à Fundação do Meio' •

'

,

Ambiente - FATMA Licenciamento Ambiental (LAP, �AI, LAO), .,

para a atividade de Supressão da vegetação, e corte de toras, : '

_
em três áreas cada uma com 30.000m2 nas seguintes .:

matrículas sob na: 09.812, 09.81_3 e 02.091 com localização
no município de São Bento do Sul Estrada Rio Natal sino.

•
,

, E aí...
o horário de propaganda eleitoral vai custar R$ 191 milhões aos cofres públicos federais. Cerca de
R$ 43 milhões, portanto, deixarão de ser repassados aos municípios. São R$ 10,7 milhões de

, investimentos a menos na educação e R$ 6,4 milhões na saúde, só para citar dois exemplos. Isso
porque, pela veiculação, as emissoras de rádio e televisão ficam isentas de pagar à Receita Federal
valor correspondente a 15% dos tributos este ano.

•
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ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FERNANDO BOND/FLORIANÓPOLIS, LUCIANO
WEBER/SÃO BENTO DO SUL, Luís LONGHINI/CONCÓRDIA E NANCY ARAÚJO/BRASíLIA.

,..-.-----------------------1 :"
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Associados: A Gazeta - Blguaçu em reco- Correia do
Povo· Correio lageano • Correia do Sul· Destaque
Catarinense· Diário da Cidade - Diário daManhã· Diário
do Iguaçu - Diário O Tempo - Folha da Cidade· Jamal da
Manhã· Jornal O Iguassu·Municipio Dia-a-dia·Notlsul·
OAtiântico - O Perfil Diário - O Vale· Sul Brasil- Tribuna
do Dia • Tribuna Catarinense • Voz Regional

Charme e beleza que valorizam ambientes,

se
Associação dos Diários do Interior
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TRAGÉDIA: FALHA CHOCA POPULAÇÃO

•

•

•

�
,

el .

a i AGÊNCIA ESTADO
o choque, o acidente foi provocado
por uma falha da pessoa

responsável pelo semáforo' de

sinalização situado antes de

Qalvoub, porque esta não deteve
a tempo o trem de Lardo, cujo
condutor morreu. O maquinista
do outro trem prestou
depoimento à polícia. Mais de 45
ambulâncias foram enviadas ao

local do acidente para socorrer as

vítimas. Qaoui também informou

que a atividade ferroviária foi
retomada regularmente graças a

um desvio no itinerário dos trens,
embora a rede não esteja
funcionando na estação de

Qalvoub.

•

a r • .

I ;,t Erro humano foi responsável pelo acidente,
m ' mais de cem pessoas ficaram feridas

I� . ,I EGITO- Um erro humano foi
li ,,; o responsável pelo choque entre

li ; dois trens de passageiros ontem,
a ; que deixou um saldo de 58mortos
a' . ,e mais de cem feridos.Esse é um

a .idos piores acidente ferroviário da

I .história do país desde 2002,
'i ,quando incêndio em trem de

II'
. passageiros, que cobria o trajeto

" . Cairo-Luxor: (sul), matou 376
J .' pessoas.

de Qalvoub, 50 km ao norte do
Cairo", disse, um responsável,
acrescentando que foi formada
uma comissão de investigação
para esclarecer as razões exatas do
.acídente.

O acidente ocorreu às 7h (Ih
de Brasília) entre um trem

procedente da cidade de Lardo

(norte do Egito) e outro que

esperava na estação Qalyoub, 20
km ao norte da capital da capital
Cairo. De acordo com uma fonte
dos serviços de segurança que viu

1

lo
"Foi um erro humano, e não

umproblema técnico, que causou
a colisão de dois trens na estação)I

, .

i: .lrã rejeita presença de inspetores da ONU
ai VIENA- O Irã rejeitou a recusaram-se a autorizar o acesso iraniano pode fazer com que o

a presença de inspetores da dos inspetores à usina de Natanz, < Ocidente tente punira Irã caso este
ai Organização das Nações Unidas o que aumenta as suspeitas sobre se recuse a abrir mão de suas

li (ONU) em uma instalação Teerãepoderiaafetaigravemente atividades de enriquecimento de
:1 nuclear subterrânea, incremen- a situação. Os EUA acusam o Irã urânio.Oenriquecimentodeurânio
II. : tando as suspeitas sobre suas de desenvolver em segredo um é um processo essencial para a

li '. usinas atômicas, afirmaram programa nuclear bélico. O geração de combustível usado no

'0 .• diplomatas e funcionário do alto governo iraniano nega e assegura funcionamento das usinasnucleares.
e, < escalãodaOrgartizaçãodasNações que suas usinas atômicas têm fins Em grande escala, também pode
a : Unidas (ONU) ontem. De acordo estritamente pacíficos de geração resultar em material próprio para
:1 .

- com eles, autoridades iranianas de energia elétrica. O desafio carregar ogivas atômicas.
o

TERÇA-FEIRA, 22 de agosto de 2006 I 38

Bolívia e Petrobras descartam

que índios cortem gás do Brasil
•

BOLÍVIA- O presidente da

Petrobras, José Sérgio
Gabrielli, e o ministro do
Desen-volvimento Rural da
Bolívia, Hugo Salvatierra,
descartaram ontem que os

índios que ocupam unidade

operada pela Petrobras no país
vizinho cortem o forneci
mento de gás ao Brasil. "Não
acreditamos que haja ameaça

provável de corte de abasteci
mento. Sempre enfatizo a

confiança que temos no

abastecimento, mesmo em

situações críticas, como a de
ontem com os índios gua
ranis", disse Grabrielli em
Paulínia (SP).

Já o ministro boliviano
afirmou, após reunião com

representantes dos índios

graranis, que o problema
deveria ser resolvido ainda
ontem. "Isso não pode conti

nuar. O dano seria enorme

para o país. Não à empresa,
mas ao país", disse Salva
tierra. Grupos indígenas
ocuparam nos últimos dias a

Estação Operacional de Para
petí, da Transierra (empresa
com participação da Petro

bras), localizada no Departa
menta de Santa Cruz (leste do
país) .Os índios ameaçaram
fechar uma válvula de

passagem do gasoduto
Yacuiba-Rio Grande -que
serve para a exportação de gás
natural da Bolívia para o

Brasil desde 2004 se não

tiverem suas reivindicações
atendidas. Segundo a APF

(Assembléia do Povo

Guarani), a Transierra
dificulta a liberação de US$
9 milhões devidos às

comunidades indígenas para
a execução de obras sociais.

"Os índios e a Transierra têm
um acordo de investimentos
de 20 anos. A discussão sobre'
esses projetos tem ser feita

pela Transierra, que não é

apenas da Petrobras, e os

guaranis", disse Gabrielli. A
Transierra é uma sociedade
formada pela Petrobras, pela
Repsol YPF e pela francesa
TotalFinaElf -a participação
da Petrobras no grupo é de

44,50/0. A empresa admi
nistra o gasoduto Yacuiba
Rio Grande, de 432 qui
lômetros de extensão e

capacidade de transportar de
11 milhões de metros cúbicos

por dia. O Brasil importa
cerca de 24 milhões de
metros cúbicos de gás da
Bolívia por dia, mas o

contrato prevê que podem
chegar a 30 milhões por dia.

•

,

<. BREVES

NOS EUA

...Morte
O fotógrafo Joe Rosenthal, que
ganhou um Prêmio Pulitzer pela
imortal imagem de seis
fuzileiros navais levantando a

bandeira dos Estados Unidos
em Iwo Jima depois de
intensos combates durante a

Segunda Guerra Mundial,
morreu no domingo, aos 94
anos. Rosenthal morreu de
"causas naturais" em San
Francisco, no subúrbio de
Novato, segundo comunicou
sua filha Annne Rosenthal. 'Sua .

famosa foto, intitulada "Raising
the Flag on Iwo Jima", foi tirada
para a Associated Press em 23
de fevereiro de 1945. A imagem
mostra fuzileiros norte
americanos erguendo a

bandeira dos EUA como sinal
de vitória sobre as tropas do

Japão na ilha japonesa de Iwo
Jrna.

NA ÁFRICA DO SUL

...Preferência
•

.

As mulheres da Africa do Sul
preferem ir às compras a fazer
sexo, de acordo com uma pes
quisa realizada por uma empre
sa de bebdas.üas mulheres

que participaram da enquete,
votada para descobrir as suas

p�ncipais fantasias, 45% dis
seram preferir gastar dinheiro
em roupas e sapatos, enquanto
que 26% colocaram o sexo em

primeiro lugar.Três quartos das
entrevistadas admitiram ter
uma fixação por sapatos e 70%
disseram não ter roupas
suficientes em seus armários.

,._ " -.,., " , .. , ..
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ontribui ão à Atividade Pu licitária de
No passado e no presente, uma indústria de valor.
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Esperamos por você para conhecer quem sempre incentivou o desenvolvimento da publicidade em
Santa Catarina. Dia: 23 de agosto de 2006 • Horário: 20h • Local: Lira Tênis Clube, em Florianópolis'
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Darci Lopes (in memoriam) -
TV Cultura, emissora de TV pioneira
em Florianópolis

Ester Ferreira deMacedo - Vice
Presidente da Macedo

Agroindustrial Ltda. - São José

Júlio Cláudio Machado Pacheco - Publicitário,
Ex - Dír, Presidente da Gran Meta Publicidade,
agência pioneira em Florianópolis

"

-,

·
.

Ronaldo Baumgarten (in memoriam) - Gráfica
Baumgarten Ltda. - Blumenau

ManoelDilôr de Freitas (in memoriam) -
Rede Eldorado de Comunicação -

Criciúma

Leonardo Fausto Zip! - Presidente
da Duas Rodas Industrial Ltda. -

Jaraguá do Sul

,
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I
I
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' Mário José Gonzaga Petrelli -

Presidente da Rede SC/SBT
I,

,

, . [osé.Roberto Provesi - Reitor da
Universidade do Vale do Itajaí -
UNIVALI
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Apoio:
Convites.·
Adquira seu ingresso para o jantar na sede do

.

Sapesc, até o dia 22/08/2006. Maiores Informações
f!,'

pelo fone (48) 3223-3101 com Adriana.

Jantar por adesão: R$ 80,00 por pessoa.
Associação des Diários do Interior
,_ _-, _.- -_ _ _ ', _ " ,.

'---------_.__ .__._-----_. --------

"

Jorge Konder Bornhausen - Senador da

República e Ex-Governador do
Estado de SC

Fúlvio Luiz Vieira - Publicitário,
Ex - Diretor da Public e MPM/SC,
agências pioneiras em Florianópolis

•

a c a e rt
A,<.'>(xi\ç�o (:;);!:lrir.f!Il�" II" 1"llj ..\.<'<;)I".l� .:1., Illi1lit; t� 'l.it'\'I:<t()

RanieriMoacir Bertoli - Presidente da
ACAERT - Associação Catarinense de
Emissoras de Rádio e Televisão

Paulo Vitório Reginato - Publicitário - Pólo,
Equipe & Borghoff Comunicação Ltda. - Joinville

ASSOCIAÇÃO
CATAlUNENSE
DEIMPRENSA

CASADO
JORNAI,ISTA

ASSOCIAÇÃO
CATARINENSE DE
PROPAGANDA

,
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,

,

Realização:

tJIl<:lte(1/0 dOl AI'IIl1çlo.
dOl 'rl)p"li1a'1d� do l�t(:lf1a d. �(f!11" ClllatJna
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•

ALEGRIA
Nasceu no último dia 16,
no Hospital Jaraguá, o
pequeno Raul Marcolla

Neto, para alegria dos pais,
Marcos e Francine.
Felicidades!

,

• PARABENS!
,

21/8 '
Cleison Geovani Drews
Antônio E. Wust
Reno Karsten
Donilda Grutzmacher

Sidne� C. Buchmann •

Bruno Moretti
, Rafael Gon�alves

Marcelo Alupp
Régia Fadul
Alex Gadke Martins
Guisela Muller
José Carlos da Rosa
Joana Basegio
Sabrina G. B. de Souza

Valquiria M. Richard

22/8
Deise D. Weller
Rivaldo Bana

,

Monize Hanemann

Virgilio Luis Klein
Durval Marcatto Júnior
Leandro Wosniack
Ademar Vieira

,

Aline dos Santos
Leandro S. Silva ,

Ernita Ramalho de Souza
Cíntia Mara Eggert
Maisa I. Pomianowsky
Edson Raduenenz .

8:,
'r.-

'

" -
__"". '"� '

Parabéns a Ana Morbis, que
aniversariou dia 18. Quem deseja
é o marido Ronaldo e da sua filha
Claudiana

,

.,
'-'-

--
'---•... ,

•

Alessandro Michael Cirico,
completa 15 anos, amanhã, dia 23.
Parabéns dos pais Jair e Márcia e

da irmã Priscila

Felicidades ao

casal, Mari e
Celso, que
completaram 23
anos de casados

,

no dia 19. E o que
deseja, Daiana,
Natan, Dudu e

Fefe

,

Aniversariou dia 17, Rosvita.

"Desejamos que você

seja cada mais feliz, e a

alegria que parte dos seus

olhos continue sempre à
refletir a todos em sua volta,
aquecendo-nos com seu amor e

tornando nossas vidas bem
mais felizes. Feliz aniversário,
do esposo Heliano e

da filha Nicólli Karolina"

•

Carlos Cesar da Silva e a esposa Eneida visitando os amigos Reginaldo
e Mariane Figueiredo na Europa

W!I!II'"
, "

Walter e

Amanda Schulz,
comemoraram

Bodas de
Esmeralda (55
anos), no dia 19.
Parabéns e

felicidades dos
familiares

O CORREIO DO POVO

Parabéns ao Vinicius que estará
completando 22 anos no dia 23,
quem deseja um caminhão de feli,
cidades é a sua namorada Deya

,

Maria de Fátima Engelmann
completou idade nova dia 18.
Parabéns do esposo Nilson, e dos
filhos, Fábio, Ferando e Fagner

,
, J

" "I

I

,

A mãe Xica comemorou idade
nova dia 21. Parabéns e

felicidades é o que deseja a filha
Schirlei e os netinhos Gabriel e
Max Matheus

", '

,
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Para fazer a diferença na escola, no trabalho e

nas viagens é preciso se comunicar em inglês.
f""s-

Para fazer a diferença é preciso ter o domfnlo da língua,
'!Prender" Idioma ,omo um todo�
E assim que a Felli:Jws' ,nsina Inglês.

,

,

�, A Fellow,' possuimetod%,la moderna
para crianças, Joven' e adulto•.
Através de um ensino Inovador"a Fellows' traz·
a comunicação do dia-a-dia para a sola de aula,
Tudo isso com aulas din8mical e
turmas com número reduzido de aluno$,

•

'. -,,' , ., '_
,

1

"

www"fellowsldlomas"com"br

o
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---...._ ........ ' - ".---.------------�� ......,' ".,�H........•...�,�/IIJA�.""•••'••4_..foW."i.'.,••••_.'7!i....�__...;lI!I.'_I'N'�'r.'__:r••_'•••,•••, •••••, .,.'7.'�'fI1I�.'_.Mb_.t......�.-._,..-,-.-._,"_._-",-,..,-_..,-_ .. .... __, __-_.... • ..... ,...... ._....._._.._._..__.__._._._._.. ,, " �,. _•. _

ESPECIAL TERÇA-FEIRA I
.

22 DE AGOSTO DE 2006

31 VELOTERRA: PROVA EM MASSARANDUBA
. I

Cesar Junkes

..

•

, .

Massaranduba tremeu

QÁDIO 1010 n

•
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,

•

�� VÔLEI
Única seleção ainda invicta na Liga Mundial, o Brasil fará sua

estréia na fase final da competição contra a Bulgária, na quarta
feira, às 7h (de Brasília). A equipe de Bernardinho ainda
enfrenta Itália e Rússia em busca de uma vaga na semifinal.

,

��PARAOLIMPIADA
Eleito o melhor atleta paraolímpico do mundo em 2004, o nadador
Clodoaldo Silva recebe nesta hoje a mais alta condecoração
brasileira. Esta será a primeira vez que um portador de deficiência
.qanha a Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek.

,

��GINASTICA
Diego Hypólito inovou na sua apresentação no solo em disputa dp
Campeonato Brasileiro. Ele executou um duplo twist carpado coni
pirueta. O movimento deverá ser batizado com o nome do atleta e

será a arma dele para a disputa do Mundial de Aarhus, em outuhm

CORREIO DO POVO

,

,
,
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T RESULTADOS

"'0"'" "",,",,, ' •• " • ._ .•••••.. " ,,, ,••.." ..•

19h30 Palmeiras x Fluminense
...... , ..• , � " " ,... . ,-

201130 Botalogo x Cruzeiro
.;.. l ..>: ,.••. ., <.... .. . . . .. : .,,' " ..

'22h Santa Cruz x Santos
.�<..«., t.»" ...••. , .. , •••. ,•...••"• ..,,,.1.. . ,""" .", , .

22h Juventude x Corinthians
......................,. ., " ,. 0'0

22h São Caetanó x Flamengo
............. ., .. ", n, �•••••.. ".,.� "'''_.,, " "

c
' T QUINTA-FEIRA
-'

20h30 Grêmio x Fortaleza .

. " . ., ..•..... , .., .. " , .., , " .,.,." : _., ,._.. ,.... . ..

.
,

20h30 São Paulo x Parana .

., , .." ,." , .,....... " ".� " ,_., , ..

20h30. Vasco x F-igueirense
........_ , , ,...... .. - .. ......'

.

-

,�T CLASSIFICAÇAO PONTOS

29
•• ,l;. .. • ,

60 27
" .. " , "... ." - ..

.. 70 ... FiglJ�.irll.fl�!l _ 2,7. . ...

80 Grêmio 26
go Vasco·

""

"26····
.... . . ,,,..... , .•.. ( ��...... . .

-'. 100 ... São Caelapo _ _ f�
, 110 Juventude 22
�

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

120 Flamengo 22
... . . .. . " � ·t.. • " . • .

130 Palmeiras" 22
..... . . . . ..'. .. . .

140 'Ponte Preta, 22
.. . • . • .. . "'.'0" • ...""'. • ..< � •••�.,

Gi" 150. Goiás
,

'" � ,'< 20"
....................._., "" ..� ".... ....,.... .. j". ..

160 Fortaleza 20
.............. : " � , ' ..

170 Corinthians 19"
180 Ãtíético�PR

"'" ""', ,,"",

i 8
"

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

,

190
..@otalogo " "" "," , , '., ""'" J 8 _.

200 Santa Cruz 17
. .. . . . . . . ..

r

• •

T RESULTADOS •

Atlético-MG 3xO Ceará
; ,<,.,." .. ,,, , ,�-", " "... '" .. " "".,

Vila Nova 2x2 Portuguesa
.' . ,.,,; , , , " , ,... . .

. 1�J.l�.�21>.\],�álj�ço .�, _..., '" ,.

· CoritibÇl2xl Gama
"""'t'·· .. ""'"'''' _. ..., , ( , , .

,,�.�ys��º� 12(,). Pa�I.!�ta ". •.. " • """..

CRB 2xO Avaí
........... , " .. , , " , ' .. , ", ", ..

, SP,Q,!}.��.l g.�ª.�.ª,Qi, "" , " ,.>.. , ",

,,�l.'lnt2 t\l1�ré.l)(Q �!11éric,��Rt-! . .. ,.

São Raimundo 1 xO Remo"
,. ". " ..

o ; �ra,silie�,se)( lv1a�ília (��i�d�) , "

,

_ PROXIMOS JOGOS
,

T HOJE
................ - ., , , ..

.2.ºh.�0 Portuguesa)( Sport , .

· ?º.�ªO . CElgrá >.\Ituan_() , , .

T SEXTA-FEIRA
,

........ n· , ", ,.. • • "....
.
" .

20h30. Guarani x Vila Nova
�..,,, ".. ,..... . ,............... . ..
·

20h30 Náutico x Santo André
.... , ".... .. .". ,." , , , ".� ,

,
, .

T SABADO
.. . .. .. ,._ , , .

15h45 Avaí x Coritiba
." ,... .. .,.. . ..

15h45 América-RN x Atlético-MG

1§.� M�r,Ôi9�:e�ys��.ªu.. , .•. ': ,

16h Gama x São Raimundo
, '." , ,.... . .. " .

16h Remo x CRB '

............... , , t n , ..

16h Paulista x Brasiliense
..""".. . , "... .. ,.. . .. " ..

-

.,y CLASSIFICAÇAO
p

CORREIO ESPORTIVO
Diretor Francisco Alves

EdlçAo:Jullmar Pivatto
E-mail: esporte@Jornalcorrelodopovo.com.br
Correia do Povo- Rua Coronel Procópio G. de Oliveira, 246 .

CEP 89251·200 w Caixa Postal' 9 w Centro . Ja raguá do Sul- 5e
Tel.(047l33711919·Fax32763258
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LIGA fUTSAl: COMECANDO BEM
,

a wee vence o
•

ri
•

ora o

Com a vitória por 5x4, o
time jaraguaense reverte a

vantaqem do adversário,
•

que precisa vencer para
provocar a terceira partida

BRUSQUE - Um jogo
emocionante do início ao fim,
digno de uma semifinal da Liga
Nacional de Futsal. Com a

vitória por 5x4 sobre o [oinville,
a Malwee conseguiu reverter a

vantagem do adversário e

precisa agora de um empate, na
,

próxima segunda-feira em

[oinville, no Centreventos Cau

Hansen, para se classificar para
a segunda final consecutiva. Já
o Jec precisa vencer para

• •

provocar oterceiro logo.
A Malwee começou arrasado
ra com Falcão abrindo o placar
com 28 segundos de jogo,
depois de receber belo passe de
Willian. Aos 2'49" foi a vez de
Falcão retribuir o 'presente e

deixar Williall na cara do gol
para fazer 2xO. O [oinville
conseguiu equilibrar as-ações e,

urn minuto depois, James
roubou a bola de Falcão e

diminuiu.. Os jaraguaenses
chegaram ao terceiro gol aos
8'35" com Jonas, depois de
bela troca de passes. Aos

13'12", ern mais um contra

ataque, o Jec descontou, desta
vez com Rafael. Nove

segundos depois, Xande

ampliou. Aos 17'44", Frede, de
cabeça, fez o terceiro gol do
[oinville.
O segundo tempo começou
com o Jec pressionando e a

Malwee equilibrando as ações
depois dos três minutos. Até

que aos 11'30", Amandus fez
falta per trás ern Xande e foi

expulso. Carll urn a mais, a

Malwee soube aproveitar a

boa troca de passes e acabou
fazer o quinto gol COIn Valdin,
aos 12'36". Na comemoração,
o goleiro reserva da Malwee,
Tiago, foi tirar satisfações com
Rogério e acabou sendo

expulso também. A equipe do
,

[oinville colocou James corno

goleiro linha e acabou fazendo
5x4 aos 17'21", com Fininho.
Mesmo corn a vantagem, o

ala Valdin afirmou, depois da

partida, que não quer pensar

_.

-"'.--

,

t

• •

omvi

110 empate. "Vamos em busca
da vitória, mesmo sabendo que
o empate é um bom resultado.
Pecamos em alguns detalhes e

cabe agora corrigi-los durante
a semana". O ala Willian

afirmou que a Malwee falhou
nos gols que tomou no primeiro
tempo. "Felizmente voltamos
mais concentrados depois do
intervalo e conseguimos uma

boa vitória".
CÉSAR JljNKES

Valdin (com a bola) marcou o quinto gol da Malwee e disse que
a equipe vai em busca da vitória no segundo jogo

BASQUETE: DUAS ViTÓRIAS

Equipes jaraguaense se classificam para a semifinal
<'

,

JARAGUA DO SUL - As
duas equipes jaraguaenses
que entraram em quadra no

fim-de-semana pelo Estadual
de Basquete conquistaram a

classificação para os play-offs
semifinais da competição. A
primeira foi a equipe infantil
feminina do Jangada/FME,
que manteve a invencibílida
de de mais de um ano ao

vencer, .corn facilidade,
Floripa Jr. par 82x16

o

e

garantir por antecipação, a

vaga para a próxima fase. No

próximo sábado, em São José,
, '

elas enfrentam a equipe da
casa para decidir o primeiro
lugar do grupo.
A treinadora da

,

returno, eles derrotaram a
'

Abavi/ltajaí por 67x39 e se

garantiram no play-off
semifinal contra Blumenau,
equipe que já conhecem
bern. "Eles são favoritos,
porque conquistaram 9
título da' Olesc. Mas nós

podemos chegar e brigar
pela vaga, porque no

confronto com eles perder
I '

mos por apenas quatro
pontos", lembrou o técnico
Milton Mateus. A primeira
partida será na próxima
terça-feira, em Jaraguá do

Sul, e o jogo de volta no dia
10 de setembro, em

Blumenau.
ADULTO r A equipe
feminina adulta da
Proma/Faculdade
Jangada/FME estreou na

sexta-feira no Campeonato
Estadual de Basquete. Mas
elas não foram felizes e

perderam para as atuais

bicampeãs estaduais (Vasto
Verde/Blumenau) por
110x70. Foi a primeira vez

• •

que uma equipe jaraguaense

disputou esta competição.
O time atual, comandado

por Júlio Patrício, tem como

1
.

base atletas em idade

juvenil, completada por

apenas quatro atletas do
adulto. No próximo dia 26,

elas voltam à quadra, desta
vez para enfrentar o Galópolis
(RS), também no Ginásio
Artur Müller.

CÉSAR JUNKES

,

Equipe infantil feminina (branco) manteve a invencibilidade ào
vencer o Floripa Jr. por 82x16

\

T RESULTADOS

Rio Branco OxO Ulbra-RS
Americano 3x 1 ltniutaba

.. "... .. ..,�.. , ,� .

Brasill x2 J. Malucelli
..........,....., .. '"'''' ",..... .-fi. .1. ... • "

Noroeste Oxl Criciúma
........._ ,�....................... . .. . . .

Joinville 5x2 Cabofriense
...........,.... .. .. , .

Ananindeua 1 xl Maranhão
............ , ,................ .- ..

Rio j\Jegro OxO Mixto
«.,...... ""_'" ., !_.,,, .. "'''.0+>'

Vitór.ia 2x3 Ferroviário
,�..... , ",,,«,,,,,., .. , .. , ."., ... ",......:"'. .. .

América-MG 9xO Jataiense
••••• C"" , :<- '"

(

Anapolina 1 x2 Barueri
. . . ..,,.. ,.

River 2xl Fast Club
"

............,. .. «.." .. ,

IF���, �xlÇoruripe
Bahia 4x3 Icasa
.....". """ " , «. , ..

Porto 2xl Confiança
.,�+,.t>... .... ,,.,,...... .. ... , .•. , ,..... .

Atlético-GO 1 x2 lpatinqa .

.. , ,.,., " "

Operário OxO Tuna Luso
........................_ .

,

PROXIMOS JOGOS
T SÁBADO'

\
,

,

�.... . _........ .

17h Ferroviário x Vitor':
· . .,... ... . ... •.. . . ... .. .......

T DOMINGO
"",' . ,"' .

10h Tuna Luso x Operauo
...•.•",........ -+",' .

10h30 Ituiutaba x Amencano
,....,.... .. ..... ....�.. . .. ...

l1h E!llrlle!L�AT1apolina ...

15h J. Malucelli x Brasil
· , ",.,......... .,. ..,

15h Ulbra-RS x Rio Branco
.... . .�.,. .

16h Fast Club x River
· ,.. . " , .

16.h, C9(�rip�ll x. Ire?e
16.� Cllr1ia,nçil x Porto
16h Jataiense x América-MG

........... ,� «,_, . "'Bf.,... � ..

.,1.6.h ..Jilªtingª ..

x Arl$!ico-GO
..

16h Cabofriense x Joinville
16h Cricrt'ima x Noroeste

..�.... " .•,............ H"',· ...... ... .. .

� 6h30 Icasa x Bahia
..., _ "..... .. ..

17h Maranhão x Ananindeua
.. . " .. � ..

18h Mixto x Rio Negro
• , ,,, .. ,. ".E, " ,..... "

-------------, -,

•

T CLASSIFICAÇAO
Grupo 17

....

40 Tullíl .. ,luso .

Grupo 18
10 River

... .. " , ..

..

20 Biº �egrq .

30 Milito '

. . ", , ..

40 f,a.st Club .

Grupo 19
I ,

10 Treze
"

,

.. ,' " · .. ",<;\tt" .. · .. ·,..«,··· ..·.. . '.

20 Bahia \,
· ,.., ,�..,... . ..",.., .. " , . . .

30 Icasa
..............;" •. ,•. · .. ·"·'n·' .. · ...... ··,··.. ·,· , , ..

· .40. CoIyripe . . .. .. .
.

Grupo 20

,
"

10 Ferroviário
.. . ,." ""'''''''' , .

·

20
.. _,coTlfia,nça" .

30 Vitória
· ",.. • ,,<, .. ,•. , , .•. ,

.... 40. . porlp " .

Grupo 21

. . , ...

, .

"

. ,"
.

,

•

1 ° América-M(j 6
.. . , , ".. .. . . .

.....

20 Ipatin.ga ,

6
30 Atlético-GO 4

· " , , _,.... .

4° Jataiense \ :
· .. . _ � _ ..

Grupo 22
, ,

10 Barueri ..
........................, .• ,.. " ...,_,... .,...!"", ..... , ...

20 Americano
... .. .... ",.u...., ... _.«,.,..,.", •.•• ",., .....

30 Ituiutaba
.

. ,,...,, .' ""', ,.,�.." .

,

...
40 Al1apoUna ....•....

Grupo 23

10
20 Criciúma. 6

...............................,._,....
.. .1 .

30 Noroeste, 3
........... , ,..... " " ,� "", , , ..

...

40 Cabofrien$� ., ,3.

Grupo 24 .

10 J. Malucelli 7
,,,... .......

20 Brasil . 6
.......... " .., , < ". '�" '

30 Rio Branco' .' 2
... . ,...... , , " , .

40 JJ!bra:RS . ,......... J

6 j
6

.. ........ ,

3
.. . .

. . .. )

CROM·OART
COMUNICAÇÃO
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MUITA POEIRA: VELOCIDADE EM MASSARANDUBA
•

•

I

,

,

"

"

tJULIMAR PIVATIO

Fvinleira etapa da
(_;mpetição aconteceu
.o fim-de-semana em

riassaranduba, paralela
, ) Estadual,. ,.

MASSARANDUBA
Muita disputa, poeira e bons

pegas marcaram a 1 a Etapa do
Campeonato Sul-Brasileiro de
Motovelocidade em

Massaranduba. Os pilotos da

região se destacaram na

c .mpetíção, especialmente o

JCI/em José Brahian Padilha
SI lares que, correndo em casa,
fi .ou com o primeiro lugar na
c .tegoria 55cc. Já o jaraguaen
SI Luciano "Boca" de Oliveira
tive problemas com a moto e

fi- ou em terceiro lugar na

f; .rça Livre Nacional.
'No sábado o motor daminha

niota quebrou' e eu não pude
treinar. Ainda conseguimos
consertar em tempo, mas o freio
d,} moto ficou muito baixo e

I :,1 abei largando em oitavo.
r • •

..onsegur acertar para a prova,
'11(\S de forma improvisada, e

I Ida assim acabei com o
,

.
.

.

1 " li. -: i cerro ugar, exp ICOU O

piloto. O piloto de Guaramirim,
•

Beta "Schumi", Alchini, que
também participou desta

categoria, ficou emquinto.

• -AL_

I •

-

• •

•
•

•
,

CÉSAR JUNKES

Fabiano Ribeiro (75) venceu a Força Livre Nacional, seguido de Luiz Zimermann (19) e do jaraguaense Boca (41)

"Não tive muita sorte. No
sábado a pista estava úmida e

acertamos os pneus para este

tipo de pista, mas no domingo
abriu o sol e a pista secou

rapidamente". Beta também

disputou nas 250cc, onde
também ficou em quinto. "Não
fiz uma boa largada e acabei
ficando atrás da poeira dos
outros pilotos, Aí me envolvi
em um acidente logo na

largada e em seguida em outro

e não tive tempo suficiente

para me recuperar", explicou o

piloto .

Confira os três primeiros
colocados de, cada categoria:
Força Livre Especial Denísio
do Nascimento (Brusque),

•

Fabrício Ramazini (Montene-
gro) e Milton Hobus (Rio do
Sul); 125cc Luiz Zímermann

(Blumenau), Paulo Stedile

(Curitiba) e Maicon Kraemer

(Taió); 85cc Federico
/

Casariego (Uruguai), Eder de
Lima (São Bento do Sul) e

Mauricio Alpiroz (Uruguai);
65cc Rodrigo Riffel (Blume
nau), Pablo Reginatto (Ame
tista do Sul) e Leonardo Lizott

(Sertão); 55cc José Btahian
Soares (Massaranduba),
Rodrigo Montagna (Itajaí) e

Leonardo de Souza (Cambo
riú) .

Força Livre Nacional
Fabiano Ribeiro (Passo Fundo),
Luiz Zimermann (Blumenau) e

Luciano de Oliveira (jaraguá
do Sul); 250cc Leandro
Lemos (Lages), Wandrey
Niels (Blumenau) e Amadeu
Santos Neto (Massaranduba);
Open Especial Braz dos
Santos (Blumenau), Alcione
Munari (Porto Alegre) e

Antonio Berrocal (Curitiba);
Open Nacional Marcia Dal
Solio (Passo Fundo), Lucinda
Paes (Pelotas) e Nelmar Brad

(Pelotas) ; Nacional 180cc
Luiz Zimermann (Blumenau),
Enio Ronchi Jr. (Luiz Alves) e

.

Maicon Kraemer (Taió):
Street 4T Standard Edinilson
Batista (Camboriú), Wilson
Pereira (Curitiba) e Gilson

Araújo (São Bento do Sul).
--"---------------------------------------------�------

\!ElOCIDADE: SEM PONTUAR

•

reis r.
•

uri
/ .

}ARAGUA DO SUL.
Acostumado a ter bons
resultados em Curitiba, o

.i iraguaense Kreis Jr. não teve

;' mesma sorte na etapa deste
íun-de-semana da Copa Clio.
() piloto largou em oitavo

lugar e, ainda na primeira
volta, não conseguiu escapar
ele alguns toques de outros

cirros, que acabou prejudi
cando a suspensão do carro.

Euquanto o safety-car estava
11.1 pista, Kreis teve de ir aos

boxes para o realinhamento.
Depois da' relargada, o

,

iaraguaense teve ficar com a
,

última colocação. Mas, devido
dCIS problemas no carro,

abandonou a corrida na oitava
volta. Me smo assim, o
.

íaiaguaense comemorou a

dobrad inha de Cláudio

Gontijo e Wagner Cardoso
(ambos do Paraná), compa
nheiros de equipe, que ficaram
em primeiro e segundo

: lugares, respectivamente.
;:, Eduardo Garcia, do Distrito
•

': Federal, completou o pódio.

1

as na e
•

•

I' •

Kreis Jr. ocupa a 12a

colocação no campeonato,
com 20 pontos, ao lado de
Edson do Valle, de Goiás.
Cláudio Gontijo é o líder com

86 e Wagner Cardoso é 'o

segundo com 60. A próxima
etapa será no dia 10de
setembro, em Vitória (ES). O

,

de Dipil, Similar, Romaço,
Cosmos Turismo, Officer,
Microsoft, Studio FM,
Raumak Máquinas e Camozzi
do Brasil.

• •

jaraguaense corre com apolo
DIVUlGAÇAD

Kreis Jr. não foi bem em Curitiba e busca a recuperação em Vitória, no próximo dia 10 de setembro,

\
-,

.

\
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II LINHA DE FUNDO
Julimar Pivatto .

Bocha
A equipe de bocha do Clube Atlético Baependi/FME (foto)
conquistou, neste fim-de-semana, o primeiro lugar na 3a etapa do

Campeonato Estadual de Bocha Rafa, que aconteceu em Jaraguá do
Sul. Os atletas seguem numa boa campanha, pois na primeira etapa,
em Gaspar,já haviam conquistado o terceiro lugar e, na segunda em

,

Rio do Sul,o vice-campeonato. DIVUlGA&ÁD
,

Empate em Tapejara
O Carlos Barbosa segurou um empate sem gols em Tapejara (RS), diante
do Atlântico, e obteve uma boa vantagem para a segunda partida das

semifinais, que ocorre em Carlos Barbosa.O grande destaque do jogo
foi o goleiro Danilo, que fez, no mínimo, sete defesas espetaculares no
jogo, impedindo que o Atlântico, que atacou durante todo o confronto,
chegasse ao gol. Na segunda partida, a vantagem é do Carlos Barbosa,
mas somente por jogar em casa.Caso o Atlântico ou a própria ACBF

vençam o próximo jogo, estão classificados. Em caso de novo empate,
haverá o terceiro encontro, chamado de jogo extra, com a ACBF

jogando pelo empate para se classificar. .

Vôlei de PraiaTaça Pomerode
o Flamengo, do Bairro Garibaldi,
largou bem na disputa do título

da Taça Pomerode, na categoria
aspirantes. Fora de casa, o rubro

negro bateu o Caramuru por
1 xO e precisa apenas de um

empate, no próximo sábado,
•
• •

para garantir o título.Já no

adulto, o Botafogo saiu na

frente na disputa pelo troféu,
vencendo o Atlético

Pomerodense em casa por 3x1.

A situação do alvinegro é a

mesma do Flamengo, ou seja,
um empate na próxima partida
garante o título. A decisão desta

categoria será no domingo.

O Acaraí recebeu, neste fim-de
semana, mais uma etapa do 30

Circuito Amivôlei de Vôlei de

Praia. No infantil masculino, I

quem levou a melhor foi a dupla
Leonardo Walter e Douglas
Lima, da Amivôlei.Os-dois
lideram o ranking com 660

pontos. No volley-four, quem
ficou com o título da etapa foia

equipe da Cecar, de Guaramirim.
•

No adulto masculino, Rubens e

Davidson (Malhas Displicência)
ficaram com o título, mas o

destaque foi a dupla infantil

Juno e Gustavo, da Cecar, que
•

ficaram com o segundo Iuqar.."

Vôlei
Começa n-a próxima quinta-feira
a 3a Etapa do Campeonato
Estaduallnfanto-Juvenil de
Vôlei Feminino. A competição
será no Ginásio Arthur Müller,
em Jaraguá do Sul. A equipe
comandada por Henrique de
Oliveira estréia às 19h contra

Morro da Fumaça. Na sexta-feira,
as jaraguaenses enfrentam
Concórdia às 1 Oh30 e Gravatal

às 1.9h. A etapa termina no

sábado, quando, às 15h, Jaraguá
do Sul enfrenta a

Furb/Blumenau. A ADV/FME

ocupa o quarto lugar até agora
na competição (ranking
formado pelas duas chaves da

competição) com dez pontos. A

liderança é de Joaçaba, com 18,
- seguido por Furb e Barão

(ambas de Blumenau) com 15.

Caratê

•

,

A equipe da Associação
Formigari/FME de Caratê
terminou em quarto lugar no 10

Open Catarinense Interestilos,
que envolveu 350 atletas de 15

delegações no fim-de-semana.
Da equipe jaraguaense foram
23 atletas, que conquistaram 23

medalhas, sendo 15 de ouro,
cinco de prata e três de bronze.
Com os resultados, a associação
ficou com 154 pontos e o troféu
de quarto colocado. O professor
Arnaldo Formigari se mostrou
satisfeito com os resultados e

disse que a equipe vem
mostrando cada vez mais garra,
dedicação, respeito e muita

"

união. A edição do ano que vem
do Open Catarinense será em

Jaraguá do Sul.
,

Brasileiro
.

A Seleção Catarinense de vôlei masculin.o ficou com o quarto lugar no
Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil. A competição, que terminou

sábado, aconteceu em Brusque. Os catarinenses perderam a decisão db

terceiro lugar para o Rio de Janeiro, por 3 sets a 2.O título ficou com o Rio

Grande do Sul, que venceu o Paraná por 3 sets a O. A equipe de Santa

Catarina contou com a presença de dois atletas jaraguaenses, além do

treinador Luis Carlos'Kadylactque foi como supervisor.O resultado ficou
dentro das expectativas da comissão técnica.

• 'I
I

•

I

I
I

i
I

,
'

,

,
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,

��TÊNIS�� BASQUETE
Após a vitória do Brasil sobre o Catar por 97x66, pela
segunda rodada do Mundial do Japão, a equipe agora se

prepara para o jogo contra a Turquia, que será hoje, às
7h30 (horário de Brasília).

��VÔLEI DE PRAIA
Ana Paula/Leila e Márcio/Fábio Luiz conquistaram neste domingo
o título da 11 a etapa do Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia,
em Maceió. Na final feminina, Ana Paula e Leila bateram Larissa e

Juliana por 2 sets a 1, com parciais de 18/12,16/18 e 15/1, O.

,

o brasileiro Thiago Alves conquistou o bicampeonato do
Challenger do Equador ao bater o argentino Brian DubaI. Com
um duplo 6/2, ele chegou ao título da competição, disputada na

cidade de Manta.

SEGUNDONA: QUINTA RODADA

•

JULIMAR PIVATIO

Com 13 pontos, a equipe
de Corupá está na frente

o do Rio Cerro, que tem
dez, mas com um jogo a

menos

,

,

,

}ARAGUA DO SUL, A

equipe do Noite à Fora

goleou a Ponte Preta em

casa, por 4xO, e aumentou a

vantagem na liderança do

Campeonato Amador da
,

'

Segunda Divisão. Com 13

pontos, a equipe de Corupá
agora tem três pontos de

diferença em relação ao Rio

Cerro, o

que neste fim-de
semana ficou no empate em

lxl com o JJ Bordados. O
,

terceiro lugar é do Guarani,
com nove pontos, que

folgou na rodada.
Outro resultado expressi

vo foi do Garibaldi, que,
fora de casa, fez 7xl no

Cruz de Malta B e também

chegou aos nove pontos,
assumindo a quarta coloca

ção. No outro jogo, mais

uma goleada, desta vez do

•

,

"

I ,

• I\.•

••

I

Tupy que, jogando em seus

domínios, venceu o Rio
Molha por 5xl. o

Nos aspirantes, a lideran

ça é do Rio Molha, que
venceu o Tupy por 2xO e

chegou aos 12 pontos na

competição. Logo atrás,
com nove, estão JJ Bordados'
e Rio Cerro. As duas

o

equipes se enfrentaram no

fim-de-semana e o JJ levou a

melhor, vencendo por 3x1.
Nos outros dois jogos da

rodada, o Noite à Fora
venceu a Ponte Preta por
3xO e o Cruz de Malta B

bateu o Garibaldi por 3x 1.
N a rodada do próximo

domingo, que começa

sempre às 13h30 com a

par tida dos aspirantes,
jogam: Cruz de Malta B x

Noite à Fora, JJ Bordados x

Guarani, Tupv x Garibaldi e
Rio Molha x Rio Cerro. Na
� 1 ("1r'" \'-"\;'� ,r' �'r""'v

"

'i'
'ilii

'" "'\lI

,

sétima rodada, dia 3
o

de

setembro, os confrontos
serão entre JJ' Bordados x

Ponte Preta, Tupy x Cruz de
Malta B, Rio Cerro xNoite à

Fora e Garibaldi x Guarani.
"-

RioCerro (azul) empatou em 1 xl com oJJ Bordados e ocupa a segunda colocação com dez pontos
•

, .VETERANOS: COMEÇA A DECISÃO
• , •

o

Itorla vence a
•

artí aa
-

J'ARAGUÁ DO SUL - Com
três gols de Alaor, o Vitória saiu

na frente na briga pelo título do
190 Campeonato Jaraguaense
de Futebol Sênior Troféu
Alfredo Dalprá. O time do
Bairro Rio da Luz venceu a

Kiferro, fora de casa, por 3x1, e
precisa apenas de um empate no

tempo normal (ou na
o

prorrogação), no próximo
sábado, às ISh em casa, para
confirmar o título. J á a Kiferro

precisa vencer no tempo normal
-

e na prorrogaçao para

conquistar a taça.
Jogando em casa, a equipe da

Kiferro saiu na frente com
o o

Weuton, num belo gol de falta.
Ainda no primeiro, tempo,
Alaor empatou em cobrança de

pênalti e, na seqüência, virou, a
partida para 2xl. No segundo
tempo, o atacante mareou seu

terceiro gol na partidae assumiu
o a artilharia da competição com

17 gols, um amais queMafra, da
Kiferro.

,

O Vitória tem a vantagem do

empate pQr ter a melhor
,.

campanhá 'nà segunda fase da

'1
I

• •

nmeira , " ,

, -'� "'I .:

GP :GC'o 56
,

PG o

quatro. Na primeira fase, eles
ficaram corn 6 primeiro lugar,
com 28 pontos, com 34 gols
marcados e 15 sofridos. Além

v o, E•

Ina

competição.A equipe do Rio da
Luz fez nove pontos em três

jogos,' com 13 gols marcad'os e

apenas um sofrido. Na

primeira fase, terminou em

segundo lugar COIn 23 pontos
em 11 jogos, marcando 26 gols
e

o

sofrendo 15. J á a Kíferro
ficou em segundo lugar na

segunda fase com seis pontos,
marcando dez gols e sofrendo

o

destas duas equipes,
participaram des ta edição
Cruzeiro/DME, Caxias,
Flamengo, o Avaí, Mecânica

Taió, Ponte Preta, Rio Cerro,
Acaraí, Guarani e

Supermercado Brandenburg.

. ,

J' °GCTime:
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Vitória (amarelo) tem a melhor campanha na segunda fase e

joga pelo empate no sábado que vem

"
\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




