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Prefeituras da

região
recíamamde

Marionetes
invadem

Jaraguá do Sul
Oomeça hoje em Jaraguá do
Sull, a 6ª edição do Festival
qjfe Formas Animadas.Ao
Itl(])do, serão quatro dias de

puro teatro sob a

iesponsabilídade de 12

�upos vindos de diferentes

i�egiões brasileiras e de fora
i�O país. Além de

apresentações dentro do
Centro Cultural, os bonecos
também encantam o público
em palcos altemativos, como

�

a Praça Angelo Piazera,
Museu Weg, Duas Rodas
Industrial, escolas Machado
de Assis e Francisco
Salamon, e, ,Terminal
Rodoviário.

repasse
CESAR JUNKES

Os municípios abrangidos
pela Secretária de
Desenvolvimehto Regional
de Jaraguá do Sul (SDR)

,

receberam ontem, a quinta
parcela do repasse

equivalente aos custos

ocasionados pelô transporte
escolar. Alêrh de atrasado, o
reembolso é insuficiente para
cobrir os gastos, que acabam

gerando ônus, às

administrações de Jaraguá do
Sul, Guaramirim,

,

Massaranduba, .Corupá e
.

.

Schroeder.
,

, ,

,

•

,

�

28 I ELEIÇAO 2006 RENOVAÇÃO
COM ÉTICAEmpresários

apresentam
propostas a

candidatos
,

Passado o susto com o aumento do preço do GNV (gás natural veicular) em Santa Catarina, ho início do mês de junho, as

conversões voltaram a crescer em Jaraguá do Sul. Economia de 60% em relação à gasolina e estabilidade de preço atraem

consumidor.
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.. EDITORIAL
I

,

•

, I
i

l Nem tudo tem' essa

mportância toda, eleito
almente falando, nem essa

�esimportância que se passa

p. dar. O, horário eleitoral
, , '

ratuito e um caso assim.

�lvo da cobiça dos
�andidatos, que se
,

esdobram por coligações
ara somar tempo de TV, a

�ropaganda oficial passa por

luma fase de desprezo
lestatístico, justamente
I

,quando se inicia. Não faz
I

•

programas eleitorais

corresponde a '200/0 do
eleitorado. Segundo o

instituto Vox Populi, 80%
desse universo cravam o nome

do seu candidato na pesquisa
espontânea, estando, assim,
feira do mercado. Seria a

"torcida" ou a opinião já
formada. O instituto se baseia
em dadoscelerados em agosto
sobre a lembrança dos
eleitores da propaganda
eleitoral de 2002. Disseram

,... Alvo da cobiça dos candidatos, que lutam

para somar tempo de TV, a propaganda
,

passa por fase de desprezo estatístico

,
i

I
!

,
,

I

ter visto o programa muitas

vezes- duas vezes por semana

ou mais-, 230/0; de vez em

quando, mais ou menos uma

vez por semana, 31%;
� ,

raramente, quem nao V1U

quase nenhum, 260/0; e 19%
admitiram não ter visto

nenhum programa. O horário
•

eleitoral gratuito não é tudo,
mas ajuda. Mal comparando,
a estatística também, embora
,

'

venha desfrutando de uma

supremacia jamais, vista.
,,' '(';,

Norteia candidatos, aliados,
eleitores, repórteres, editores,
analistas etc. O diretor do

r

"Trinta anos é o auge da mulher"

I que serve
I
I No dia 22 de janeiro de 2006

passou a valer para todos os

cóntribuintes do Estado de Santa

I

I
I
I

i
: Catarina a LeiComplementar n".
I 313/05, que estabeleceu normas
,

i gerais para questões tributárias
, entre o administrado e a
,

i fiscalização tributária.
I Dentre algumas alterações
I

'introduzidas por esta lei, destaca-
I se o "Termode IntimaçãoparaDefesa
Prévia", que muitas empresas já

I tiveram a oportunidade de receber
L
- em seu estabelecimento.

A defesa prévia está inserida
, no art. 25, da referida lei, dentro
i do capítulo Dos Direitos do

, Contribuinte, que confere aos

,
adrriinistrados a oportunidade de

,
oferecer defesa, no prazo de 5

:' (cinco) dias do recebimento da
I

'

: intimação, antes da constituição

"
do crédito tributário.

Em outras palavras, a Lei
.

condicionou a constituição de

•

•

Vox Populi, Marcos Coimbra,
ressalta a importância das

inserções comerciais de 30

segundos, que vão ser,

apresentadas ininterrupta
mente até 28 de setembro.

Extrapolam os limites da

opinião interessada. São de
alcance universal e podem
ser transformadas em

poderoso instrumento de

campanha. Alckmin conta

com 224 inserções por dia, em
cada emissora, e Lula com

159, média inferior a quatro.
Heloísa Helena tem direito

,

a uma inserção a cada dois
dias, fator que poderia impor
limites a seu

crescimento.Sobre a pesquisa
Vox Populi, tomando como

base a primeira da série,
divulgada em maio, 'Coimbra
constata, que Lula e Alckmin

praticamente voltaram aos

índices de então. O horário

gratuito ajuda, mas não é

tudo. Não dispensa o contato

com eleitores, o desfile diário
nos telejornais, os comícios,
entrevistas, debates e outros

ritos. Eleição muitas vezes se

decide nos detalhes. No caso

atual, pode residir no detalhe
, , ..

a decisão em primeiro turno

ou a realização do segundo
turno eleitoral.

eventuais créditos tributários/
notificação à prévia análise de
defesa apresentada pelo contri

buinte, que nada mais é que uma

manifestação simples, em forma de

petição. A defesa prévia pode ser

apresentada pessoalmente ou por
intermédio de representante, em,

qualquerUnidade daSecretaria do
Estado da Fazenda de Santa

Catarina, independentemente do
recolhimento de custas. Impor
tante destacar que a não apresenta
ção da defesa não implica confissão

,

quanto àmatéria de fato, porém o
,

processo segue seu regular trâmite
administrativo, Significa dizer que
a apresentação ou não da defesa

prévia, não impede a posterior
impugnação administrativa

(defesa propriamente dita), após a

constituição do respectivo crédito
tributário, continuando esta a

,
,

suspender a exigibilidade dos
créditos, nos termos do art. 151,

Rafael Schreiber -

advogado tributarista
,

da Cassuli
, Advogados
Associados

inciso III, do Código Tributário
Nacional.

Trata-se, em suma, de um

direito do contribuinte de se
'

manifestar sobre eventuais

débitos que o Estado pretende
constituir, antes mesmo que este

elabore o auto de infração.
Contudo, a Lei não informa o

prazo de .que dispõe a

Administração para análise e

julgamento de eventual defesa

prévia protocolizada pelo
contribuinte, tampouco prescreve
acerca da possibilidade ou não de
elaboração de recurso, na hipótese
de seu eventual indeferimento.

O que é certo são as enxurradas
de "Termos de Intirna¢oparaDefesa
Prévia" que os contribuintes
passarão a receber para, querendo,
apresentarem algum fato que

impeça a constituição de eventual
crédito que a fiscalização tributária
pretende notificar.

,

•
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JK: Morte acidental?
Duas da tarde de 22 de agosto de idolatrado pelo povo, mas cassado, J

1976, domingo. No quilômetro 2 da Via perseguido e injustiçado pela ditadura.
Dutra, São Paulo, ]K se ajeita no banco Sombras, dúvidas. Por que optou pela
traseiro do Opala placa BH 9326, da viagem de carro? Estrada' defeituosa! )J

antiga Guanabara, dirigido pelo fiel Falha humana ou mecânica? Toque
motorista Geraldo Ribeiro. Destino: do ônibus no Opala? O motorista [osias ,i

Rio de Janeiro. Ia de avião, mas nega. Diz que o carro não fez a curva j
resolvera mudar. Tira os sapatos, velho do quilômetro 165. Acusado, foi duas Ihábito, acena alegremente para o vezes julgado e absolvido.

�

funcionário da Editora Bloch que Alguns suspeitam de, certeiro tiro de:�
acaba de trazê-lo de almoço com o longe na cabeça do motorista Geraldo
amigo Olavo Drummond. Macar- Ribeiro, outros de explosão de bomba
ronada caseira, prato predileto. dentro do carro ou de sabotagem numa �,

Quatro horas depois, na curva do das rodas dianteiras durante parada em
o

quilômetro 165, em Resende-R], o local próximo. Também de atentado da ,;
carro atravessa desgovernado o sinistra Operação Condor, organização J'
canteiro central, invade a pista oposta secreta criada em 1974 pelas ditaduras I,

e
\
é colhido por enorme carreta do Cone Sul para afastar lideranças :rj

Scania-Vabis da cidade de Orleães, políticas adversárias.
,

II

Santa Catarina, placa ZR 0938, Em 2000, a Câmara Federal criou I

conduzida por Ladislau Borges, de 47 comissão para verificar as causas e 2
anos, que vinha do Ceará com trinta circunstâncias do acidente. Sete z

toneladas de gesso. Esmagado e meses de trabalho, dezenas de [

arrastado para fora da estrada, o Opala depoimentos colhidos, discussões e

vira um amontoado de ferros debates técnicos, reper ic iamento,"
retorcidos, vidros espatifados, assentos simulações de hipóteses, viagens I

destruídos e ensangüentados. O Brasil investigativas e de pesquisa ao Chile, II

perde dois filhos e ganha um mito. Paraguai e Estados Unidos. Conclusão: '
Conforme' a perícia, o Opala se acidente de estrada, mas JK estaria na"
desgovernou ao ser tocado na traseira agenda da Operação Condor. Atua-

I

esquerda pelo ônibus de passageiros de ram dois novos peritos, que ratificaram i

prefixo 3148 da Viação Cometa, de as conclusões oficiais de 1976, cons i- ;,
São Paulo, p,lasa HX 2630, dirigido por

I

deradas inaceitáveis pelos que crêem
[osias Nunes de Oliveira, de 33 anos, em morte planejada. Crime premedi-
paulista de Rancharia. tado ou acaso? Certeza oficial, incer-

Jeito de acidente comum, fatali- tezas de muitos. A guerreira Sarah
dade. Exceto por alguns indícios e Kubitschek e a filha Márcia morreram \
hipóteses ainda não comprovadas, acreditando em homicídio doloso. '

questionamentos à perícia realizada e
,

circunstâncias políticas da época.
Afinal, tratava-se de um presidente

Ronaldo Costa Couto, doutor em história J
,

e escritor

i

----------------------------------------------,----------------------1

muito tempo, Lula e

Alckmin andaram em um

esforço hercúleo para

[conquistar o apoio do PMDB,
de olho no tempo de

propaganda que o partido

I poderia propiciar.
Frustraram-

I se ambos, porque a manu- .

I tenção da regra da

I verticaliza-ção impediria que
os peemede-bístas tivessem

liberdade de se coligar
regionalmente; '''s'ôman:� do

tempo de TV na campanha
,para os governd�''ê��a'>dtiais.
I
I Vêm, então, as pesquisas

I
dizer que o público dos

I

I
I

i. FRASE
I�-----------------------------------------------------------------

.Oa atnz Flávia Alessandra, capa da Playboy de agosto.

,

Defesa prévia
j Estadual: o que é para

,

Minuto
u

, o

Em bicudos tempos de política
inútil, em que nada de novo se

apresenta na voz de nossos candidatos,
não há como lembrar de Raul Seixas.
Até porque, dia 21 de, agosto, ele
resolveu dar uma volta e sair doe fininho
do mundo. Foi-se, em 1989. Mas ficou
a sua obra, mexendo com a gente.
Ficaram os seus versos dobrando

esquinas e nos inquietando. Ficou o seu

jeito maluco que, de certa forma" se

transformou em beleza genuína.
Permaneceu o seu rock impertinente
resvalando, pelas ruas e subindo
elevadores. Está ali, como' uma frase

mutante, um pedaço de concreto, uma

guitarra febril e o equilíbrio dançarino
de que seria capaz de se alquebrar para
não ter aquela velha opinião formada

-

sobre tudo.

p
Os poetas' nos dizem coisas;

profundas. Nós não conseguimos'!
entender. Ficamos na superfície del
nossas angústias e nossas perplexidades..
Parecem loucos, varridos de qualquer
razão. Suas canções se esvaem no ritmo

das realidades não percebidas. Hoje;
essa visão transformadora,

- "

politicamente correta, não nos anima

a seguir em direção a urna da Pátria?
A metamorfose que seria indispensável

d
J

está soterra a em máculas e

escândalos, em corrupção e lideranças
pueris. Os poetas nos dizem cOisaf,
profundas. Mas, na hora do voto, o que'
pesa é o grilhão da retórica e d�
.demagogia. Raul fez a sua parte. Porém,

- �:

não fazemos a nossa.
'

Silvio Luzardo, cronista )

..
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Eleitor pode levar um,a lista com nomes dos candidatos

juiz eleitoral, servidor da Justiça
Eleitoral ein efetivo exercício

da função, policial militar de

serviço, eleitores com mais de
60 anos, pessoas enfermas,
portadores de necessidades,

,

especiais e mulheres grávidas
ou lactantes. O eleitor que
deixar de votar no 1 ° e/ou 2°

turnos, e não justificar nos casos
previstos em lei, será multado,
em valor que será arbitrado pelo
juiz eleito�al. O voto é

obriga,t,9rio l?�ra ,elei�o� maior

•

: Câmara espera relatório para'
J votar denúncia em plenário

]ARAGUÁ DO SUL- O

presidente da CEl (Comissão
Especial de Inquérito), vereador

q Pedro Garcia (PMDB), disse que
o trabalho de investigação sobre

I '

supostas irregularidades que
teriam sido cometidas na

quitação de dívidas da empresa
Canarinho com o ISS, está

dentro do prazo inicial previsto.
Instalada no final domês de abril,
a eEl tinha prazo de 90 dias, '

prorrogáveis, Se necessário (o que
acabou ocorrendo) por mais 45
dias para .produzir relatório
conclusivo. Em todo o processo

qe apuração dos fatos
denunciados pelo secretário geral
go diretório municipal do PSB,
Emerson Gonçalves, foram
ouvidos servidores públicos
lotados na' área tributária, um,
,

diretor da empresa, o procurador
geral do município, o ex-prefeito

I

lrineu Pasold (PSDB), apontado" '

antes das investigações, como
omisso na cobrança do tributo, e
o prefeito Moacir Bertoldi (PL).
O docum�nto emmãos daCEI já

u

1

p

,

"

, ,

,

n

,

l

1

01
,

,

,
,

"

1

J

,

de 18 anos.

Sem a prova de que votou na
última eleição, pagou a multa
ou se justificou, o eleitor não'
pode: inscrever-se em concurso

público ou prova para cargo ou

função pública, investir-se ou

ernpossar-se neles; receber
vencimentos, remuneração,
salário ou proventos de função
ou emprego público, autárquico
ou paraestatal, bem como

fundações governamentais,
empresas, institutos e socie

dades de qualquer natureza,
mantidas ou subvencionadas

pelo governo ou que exerçam '

serviço público delegado,
correspondentes ao segundo
mês subseqüente ao da eleição;
participar de concorr êricia"

pública em todo o país; obter
empréstimo de órgão oficial, e

com, essas entidades celebrar

contratos; obter passaporte ou

carteira de identidade; renovar
matrícula em estabelecimento
de ensino oficial ou fiscalizada

pelo governo; praticar qualquer
ato para o qual se exija quitação
do serviço militar ou a

regularidade com o Imposto de
Renda.

, ,

projeto da Guarda Civil ainda
sem um prazo para ser votado

tem cerca de 350 páginas,
incluindo a reprodução na

íntegra dos depoimentos ouvidos. ,

Entretanto, ainda não 11á um

relatório final e nem prazo para
sua leitura e votação em plenário
sobre a quitação da dívida em

torno de R$ 194 mil, em

dezembro de 2005, com

recebimento de dois ônibus
usados e avaliados em R$ 142mil,

'

além de desconto de 500/0 sobre

juros, correçãomonetária emulta
,

e pagamento de R$ 19 mil
restantes em espécie. Desde o

,

]ARAGUÁ DO SUL- Até
ontem ao final da tarde a

Câmara de Vereadores seguia
mantendo o projeto que cria a

Guarda Civil Municipal em
regime ordinário, com novo

prazo de trintas, prorrogáveis se

preciso, para votação em

plenário. Isso porque, segundo
,

o vereador Rudolfo Gesser (PP),-

a procuradoria geral do

município ainda não havia
contestado liminar concedida

,

na sexta-feira passada pelo juiz
Edenildo da Silva a mandado de

como a Associação Comercial '

e Indus trial, Câmara de

Dirigentes Lojistas e União

J araguaense de Moradores,
entidades que já manifestaram

restrições quanto à criação da
Guarda Civil, cujo projeto está

na Câmara de Vereadores desde
o mês de maio. As dúvidas
maiores já manifestadas
anteriormente por estes

segmentos residem na

" viabilidade operacional e custos
perrnanentes da corporação O

,

regime de urgência foi

requerido pelo prefeito em

julho. "O objetivo maior do
mandado de segurança foi esse",
'assegurou o vereador, ontem,
acrescentando que se a

conclusão for pela necessidade
de se realizar uma segunda
audiência pública, ela
acontecerá. Antes disso,
acrescentou, dificilmente o

•

projeto irá a plenário para
votação, pois faltam pareceres
de comissões técnicas do

Legislativo. (Celso Machado)

Sem apoio político
Novo Centro de Referência e Especialidades Poeta Lindolf Bell",
de Blumenau, foi inaugurado ontem. Ao lado da rodoviária,','�
com investimentos de R$ 870 mil do Estado e contrapartida da ,",
prefeitura de R$ 217,5 mil. O prédio, de cinco pavimentos, tem
22 consultórios para 55 médicos, em 21 especialidades, E ainda
uma área de odontologia com cinco consultórios à disposição
dos usuários do SUS, além de, sala especifica para raio-X. A
cada mês, 12 mil usuários serão beneficiados. Detalhe: o prefeito
João Paulo Kleinübing (PFL) já disse que não apóia a coligação -

de Luiz Henrique da Silveira (PMDB). Entende que a participação ,',

do Estado em obras é obrigação e não um favor. '

.

Aquinão
Site do PT registra a inauguração
de mais uma Farmácia Popular,
agora no bairro Estreito, em
Florianópolis,Contando Rio do Sul,
Criciúma, São José e São Bento
do Sul, já são cinco. Em Jaraguá
do Sul o prefeito Moacir Bertoldi

(PL) rejeitou o programa. Com.
apoio, presume-se, do PT local,
visto Rosemeire Vasel (PL)
iQtegrar a chapa de José Fritsch.

Pois é
Tem candidato a deputado pre
gando a redução do imposto in
cidente sobre o gás veicular como
uma das bandeiras de campanha.
Coincidência ou não, neste caso o

pai é sócio de uma empresa que
faz a conversão para este tipo de
combustível. De qualquer forma,
combustível mais barato que este
só se derem de graça.

Agitação
Cada vez mais palpável o efeito

bumerangue produzido pela
coligação PMDB/PSDB/PFL e o

r

PPS como mero apêndice. Tudo
devidamente enfiado goela abaixo,
diga-se. A ninhada de candidatos
a deputado mais parece com a

agitação de um formigueiro
atacado por tamanduás. Correria

pra todo lado e salve-se quem
puder. LHS e Colombo que se

danem.

Riscos 1
Jaraguá do Sul tem quatro
candidatos a deputaâo estadual
com reais chances, um deles à

reeleição. Se das umas do
município saírem 75 mil votos
bons, uma divisão por igual daria
rnaisou menos 18,7 mil votos

•

para cada um. E prenúncio de '

morte súbita. A cidade ficaria órfã
na Assembléia Legislativa. O

,

negócio é buscar votos fora
também.

Riscos '2
A exemplo de Jaraguá do Sul,
lideranças da vizinha Blumenau
também estão preocupadas em

garantir boa representação
parlamentar. A região engloba
onze municípios, cerca de 350 mil .

votos. Em 2002, elegeu dois

deputados estaduais e hoje tem

apenas um, já que João Paulo
Kleinübing (PFL) foi eleito prefeito
em 2004. No mesmo ano, apenas
um federal.

,

, .

Afórceps •

,

,

, .

,

,

,

I
,

,
I

'j � Relação com
In nomes pode
I� ser levada

I:c para a urna
,

jARAGUÁ DO SUL- Além do '

I voto para presidente da
q República e para governador, o
5 eleitor ca taririense também

,

'v votará na composição parla-
'f' mentar federal e estadual. Este
I, ano, como de resto em todo o

;q país, Santa Catarina tem apenas
I, uma vaga ao Senado, disputada
( parr oito pretendentes. O
:: Estado tem três senadores: Jorge
It Konder Bornhausen (PFL) que ,Para que o eleitor não se

[' .não disputa a reeleição, Leonel confunda com a seqüência de
,Pavan (PSDB), candidato a votação, é permitido pelo TSE

J vice-governador na chapa de (Tribunal Superior Eleitoral),
Luiz Henrique da Silveira levarumarelaçãocomosnomes

: (PMDB) e Ideli Salvatti (PT), e números dos candidatos que
[, que não' concorre a cargo escolheu. A digitação na urna

" eletivo. Ela � Pavan, eleitos em eletrônica começa com o voto
1 2002, ainda têm mais quatro para deputado federal,
I anos do total de oito conferidos seguindo-se deputado estadual,
i aos mandatos dos senadores. senador, governador e

(' Para a Câmara dos Deputados presidente da República. Terão
são 16 vagas e para a'Assem-' )

'preferência na fila de votação
bléia L�gisratlva,' 4b cadeiras." os caI1did'atos a cargos eletivos,

'I ': t '

( 'y' �

n� IISI;..' �----------------------------------,

�[ ,O il

, I

início, a investigação encontrou segurança por ele (Gesser)
contrariedade entre as bancadas impetrado,' suspendendo a

de apoio ao prefeito, além de (apreciação do projeto em regime
posição idêntica de vereadores de. de urgência como foi solicitado
outros partidos. Como Bertoldi pelo prefeito Moacir Bertoldi

seguemantendomaioria absoluta (PL). O projeto estava na pauta
,

no Legislative- são seisvotos de votações da, sessão ordinária
contra três (possivelmente da última segunda-feira, 21, já
também teria apoio do presidente que o prazo final havia expirado
da Câmara em exercício, que só no sábado anterior, mas foi
vota em caso de empate)- é de se retirado por força da liminar.
concluir que a votação do Segundo o vereador Rudolfo
relatório será, favorável ao Gesser, a idéia, agora, é manter,

-

Executivo. (Celso Machado) conversações com entidades

,

Baile Rotar Clu
,

,

I

I
I___,

,
,

,

.

lnternaciona

A minoria, quando quer, faz '1
barulho e atropela. O mandado. de, 1.

segurança impetrado pelo ,J

, vereador Rudolfo Gesser (PP);
com liminar concedida na sexta- ,

)

feira, derrubando o regime de )

urgência para o projeto que cria a

Guarda Civil, é um exemplo. Na í

Câmara, só ele, Maristela Menel
"
•

(sem partido) e Eugênio Moretti
"

�

(PSDB) resistem no bunker da I
. -

oposiçao.

Só "sim"
Aliás, a turma do amém
'mereceria ser vista e ouvida mais

s

de perto pelos segmentos
legalmente constituídos. E )

convidados, com freqüência, a dar (

explicações lá nas comunidades e ;
em reuniões de entidades ,

,

representativas sobre votos ,
,

favoráveis que dão a todo e
•

qualquer projeto que tenha origem'
no gabinete do prefeito. Rotina i

vergonhosa e que na maioria das 1
vezes �rejudica a população! . " 'í

" ,), '

,Camaleão: "j'
-,

,:, �,' '1
,

,

,

Local: C.A. Baependi
Dia: 06/09/2006 Hora; 22h30

Animação: FREEBAND
•

Deputado César Souza (PFL), que,
.

não concorre à reeleição, abrindo ,

espaço para o filho, é, também,
garoto propaganda da candidatura

, de Luiz Henrique da Silveira

(PMDB). Com o mesmo sorriso
com que anuncia sorteios da

,

"Casa Feliz", De crítico irônico de I
LHS, deu guinada de 360 graus. :

, ,

"Coisa mais quirida", diria o :
I

manezinho da Ilha. i
,

Sabetudo
O secretário da Agricultura, Alfredo
Felipe da Luz Sobrinho, passa a

acumular a secretaria da Fazenda
com a saída de Max Bomholdt,
compadre do ex-govemador Luiz ,I

Henrique da Silveira. Há quem :.
garanta perfeita afinidade entre os

dois cargos. Afinal, na agricu�ura:,
existem as fazendas também.

Ver e crer
, .

Tramita na Câmara dosDepuíados
um projeto que obriga cinemas,

,

teatros e outros locais onde
ocorram eventos artísticos e

culturais a reservar acomodações
apropriadas para portadores de
deficiência física. A proposta
também determina a instalação de

rampa de acesso para cadeiras de
rodas quando for necessário.

Alguém acredita que será

cumprido?

•

I

•

,

!
i ,

r- I

•

,
,

I

,

i
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Forcinha
Deputado estadual Nilson Gonçalves (PSDB) é convidado
especial da sessão solene que a Câmara de Vereadores de
Guaramirim realiza amanhã para entrega da Comenda Peabiru
O tucano tenta o terceiro mandato consecutivo na Assembléia, e
conta com apoio do presidente do Legislativo, Marcos Mannes,
e do candidato a prefeito nas eleições de 2004, Carlita Mannes,
os dois do PSDB,

Computando
Nas eleições de 2002,
Guaramirim foi o município
da microrregião onde o

tucano recebeu o maior
número de votos, bem à
frente até de Jaraguá do Sul,
com o triplo de eleitores.
Talvez por isso, já tem novo

retorno agendado à cidade,
Será no próximo dia 2, para
encontro com direção do
Clic (Conselho de Líderes

Comunitários) e

associações de moradores,

Ameaçados ? 1
o Conselho de Ética
instalou 67 processos de,
cassação contra os

deputados acusados de
envolvimento com a

máfia das ambulâncias, O
Conselho se reunirá nos

dias 4 e 5 de setembro,
quando serão sorteados
os relator.es de todos os

processos, Inicialmente
serão 28 processos, Até o

final da semana, todos '

serão notificados sobre a

abertura do processo,
Embaraço
o convite a Nilson

Gonçalves não deve ser

bem digerido é pelo colega
de Marcos Mannes, o

vereador Evaldo João
Junckes (PT), o Pupa,
Primeiro candidato a

deputado estadual de
Guaramirim, o petista vem

cobrando insistentemente
apoio do PSDB e PMOB,
partidos aliados na Câmara
de Vereadores. PMDB já
avisou que apóia Carlos
Chiodini, de Jaraguá. Quanto
aos tucanos, por enquanto,
nem sim, nem não,

Ameaçados'? 2
Dois deputados

,

renunciaram aos

mandatos para evitar o

processo de cassação por
suspeita de envolvimento
com máfia dos

sanguessugas, Na
semana passada
Coriolano Sales (PFL)
abriu mão do mandato e,
na segunda-feira, tomou a

mesma iniciativa o

deputado Marcelino Fraga
(PMDB), Os outros 67, por
certo, acreditam que
sairão impunes,

Amém
Salvo raras exceções, os
prefeitos no Vale do Itapocu
não estão tendo maiores

problemas, na aprovação de

projetos pelas Câmaras, Em
três delas, Corupá, Jaraguá,

do Sul e Massaranduba, as

bancadas de partidos da
base aliada somam

maioria. Quase sempre, os
vereadores que,'
teoricamente, fazem
oposição, acabam

•

engolindo tudo, quietos,

Representações
Coligação do presidente

, Lula foi a que protocolou
maior número de

, representações junto ao

Tribunal Superior Eleitoral
desde o lníclo da exibição
do horário eleitoral ,

'

gratuito, Foram dez, ftove
delas questionando o fato
de as rádios e televisões
terem deixado de veicular
a propaganda eleitoral
obrigatória, Em seguida,
está a colíqaçâo nacional
Por um Brasil Decente,' do
tucano Geraldo Alckmin,
'com sete representações,

Jogo sujo
Em Joinville, maior
colégio eleitoral do
Estado, tem candidato em

campanha afirmando que
seu partido é, da base do

presidente Lula. Na
verdade, é filiado a

partidos de outras

coligações, tentando colar
a imagem ao candidato

petista à reeleição, que
aparece disparado na

preferência dos eleltores
nas pesquisas de

intenção de voto,

•

•

,

.'

�f
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O CORREIO DO PON

•

EXIGÊNCIA: RECLASSIFICAÇÃO VISA ATENDER AJUSTE DE CONDUTA DO MP

,,/ • •

NÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.

CAROLINA TOMASELI

.... Projeto do, Executivo
foi aprovado em

dois turnos na

segunda-feira
CORUPÁ - Os salários dos

profissionais da saúde de

Corupá serão reajustados. O
projeto de lei do Executivo que
reclassifica os vencimentos foi

aprovado pelos vereadores em

primeiro e segundo turno na
,

,

segunda-feira, em sessão

ordinária seguida de outra extra.
O benefício será estendido aos

cargos de médico clínico geral,
ginecologista, pediatra, além de

odontólogo e médico do

Programa Saúde da Família.
O mesmo projeto também

aumenta a carga horária do
médico clínico geral de 20 para
40 horas semanais, e cria o cargo
de odontólogo do Programa
Saúde da Família, com carga
horária de 40 horas semanais.
Além disso, aumenta o número

de vagas de encarregado de
obras e serviços públicos, que

,

CESAR JUNKES

,

•

,

,
•I

Müller: "O salário dos médicos não é condizente com a região"

passa para três, operador de

máquinas, num total de quatro,
e fonoaudiólogo, duas vagas.

Segundo o prefeito Conrado
,

Urbano Müller (PP), a

reclassificação salarial pretende
atender as exigências impostas
por um Termo de Ajuste de
Conduta do Ministério Público
Estadual, assinado em maio, e

que obriga médicos e dentistas
da rede pública de saúde de

,

Corupá e de Jaraguá do Sul a

cumprir a carga horária de
trabalho. "Nossa intenção é

fazer com o profissional
. , .

permaneça no mumcrpio,

porque o ajuste de conduta
desmotivou os médicos a,

continuar trabalhando",
afirmou.

O prefeito explica que os

médicos recebiam, além do
salário, hora extra, o que foi

It ,,' ! ..

Governo federal prevê repasse de R
SCHROEDER - Com sete votos

favoráveis, os vereadores aprova
ram ontem parecer da assessoria

jurídica da Câmara de Schroeder

que recomenda pela rejeição de

projeto de lei de autoria do
Executivo. Sob o número 23, o
projeto declara de utilidade

t pública área de terra de proprie
dade de Marília Tietz. Trata-se de
terreno, de 81,90 metros quadra-

1 ,3 mi para Hospital Jaraguá
dos, localizado no entroncamento
da Rua Marechal Castelo Branco
com a Rua Helena Koplin. De
acordo com o projeto, a área seria
utilizada para o alargamento do
entronca-mento das duas ruas,

pela qual a prefeitura pagaria, a

título de indenização, o valor de
R$ 5 mil, em parcela única. Mas

por conta de denúncia feita pelo
munícipe Ildefonso Rudi Berch-

told, os vereadores foram infor
mados de que o imóvel está sub

judice. A informação foi confir
mada pela assessoria jurídica da
Casa junto ao Fórum daComarca
de Guaramirim e, por estemotivo,
recomendou pela rejeição do

projeto, ainda que, segundo o

presidente da Câmara, Rudibert
Tank (PMDB), a assessoria da

prefei-tura tivesse dado aval para

•

impedido pelo termo de ajus
"O salário de Corupá não é

aplicado a nível regional e co

o acompanhamento do horán
de trabalho dificulta ainda mal,

por isso estamos regularizaAo
esta situação", explicou
prefeito, informando que es

semana enviou outro projeto'
Câmara, desta vez par

reclassificação salarial a
farmacêutico e assistente soe'

do município.
N as sessões de segunda

feira, os vereadores també
aprovaram dois projetos d
Executivo autorizando abertu
de créditos suplementares. U
deles, no valor de R$ 59.928,5
remanejando recursos a
Gabinete e de secretarias par"

manutenção do ensin

fundamental, manutenção a
Fundef, manutenção a

transporte escolar, obras
instalações de escolas, refor
do ginásio de esportes e para

Educação de Jovens e Adultc ,

O outro projeto transfere R,
375.595,36 para setores a
diversas secretarias.

compra do terreno. Tank tarnbé
,

explicou que foram feitas melh
rias no terreno por parte de li

loja de material de construção ,

antes da aprovação do projet
agora rejeitado, pela Câmarí ,

Segundo ele, através de um acord� ,

o valor do terreno (R$ 10mil) sem .

,dividido entre o município e �

proprietário da, empresa, bene' .

ficiada com as modificações,

Govemorepassa quinta parcela referente ao transporte escolar
•

GUARAMIRIM '- Os

municípios abrangidos pela
Secretaria de Desenvolvimento

-

Regional de [araguá do Sul (SDR)
receberam ontem, terça-feira, a

quinta parcela do repasse
equivalente aos custos

ocasionados pelo transporte
escolar. Além de atrasado, o

reembolso é insuficiente para
cobrir os gastos, que acabam
gerando ônus às administrações
de Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Massaranduba, Corupá e

Schroeder. SegundoMário Sérgio
, Peixer, prefeito deGuaramirim, os
valores encaminhados estão
defasados e não alteram os

prejuízos arcados mensalmente

pelos cofresmunicipais.Até agora,
o governo de Santa Catarina só
mandou cerca de R$ 217 mil,
'referentes a cinco meses, Mas,
seriam necessários, pelomenos, R$
351mil para abater as despesas das

,

seis compras de passes realizadas,
em 2006, para deslocamento de
alunos às escolas do Estado.

Para exemplíficar a situação,
Cenira Holh, assessora da
Secretaria de Educação, comenta
que Guaramirim recebeu, ontem,
R$ 44.473,34, porém, gastou R$
14 mil a mais no período
englobado pela quinta parcela. O
problema é agravado pelo fato-de
os alunos precisarem de dezmeses
de transporte escolar, sendo que o

Estado somente beneficiá-os
através de convênio durante nove
meses. A defasagem comentada

por Peixer é confirmada pela
tabela de preços utilizada pelo
.governo do PMDB. Alunos
residentes a uma distância de seis

a 12 km da instituição de ensino;
recebem R$ 22,22 por ,mês. A

,
soma de passes mais barata prati
cada pela empresa Canarinho,
detentora do transporte coletivo,
é deR$ 36 aomês.Quando se trata

da quantia equivalente à longa
-

distância, acima de 24 km, o ônus
é ainda maior. "Eles nos custam
-R$ 80 por aluno/mês e recebemos
R$ 36,66 aluno/mês", explica
Cenira.No total, Guaramirim tem

,

,

Exceção
( Dos cinco Legislativos,

fogem da regra apenas
, Guaramirim e Jaraguá do

Sul, que, diferente do
• primeiro, tem apenas três,

de um total de 11
vereadores, na oposição.

, Ainda assim, conseguindo,

provocar ranger de dentes
• nos mais altos calões da
• administração municipal. Já•

no caso de Guaramirim, a
•

oposição acirrada se dá por
conta da rivalidade histórica
entre o PFL do prefeito
Mário Sérgio Peixer e o

-, PMDB, aliado ao PSDB e PT
na Câmara.

,

1.809 estudantes incluídos n

listagem de beneficiados.
Os demais municípios d' B

Secretaria de Desenvolvimert o

Regional também não consegue
empatar QS valores gastos con,

aqueles recebidos. Jaraguá do 5
tem sido contemplada com ce

,

de R$ 7 mil; Corupá com R,

11.817; Schroeder com 1\$ 4,2
e em Massaranduba, o convêr
não chega a R$ 15 mil. Segundo 2

prefeitos dessas cidades, o

pagamento das dívidas d t

transporte escolar do Estado, pe ·1

administrações locais, poderia ó,

revertido em benefício d

melhorias municipais no setor

educação. (Kelly Erdmann)

É você q.uem faz a DIFERENÇA.

APOIO INICIATIVA

O CORREIO DO POVO

_,_ .

•

•

c
ACIJS -,COL· APEVI
SINDICATOS PATRONAIS

Centro En1)Jresarial
de Iaruguã do S\.11

-
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NO BOLSO: POSTOS DE COMBUSTíVEL MANTÊM METRO CÚBICO A R$' 1 ,49 DESDE JUNHO

•

9JPAIANE ZANGHELINI

j !J

ar; Economla de 60% em
I J!relação à gasolina e

� (;�:estabilidade de preço
) atraem consumidor

}ARAGUÁ DO SUL - Passado
: hI o susto com o aumento do preço
I 5b do GNV (gás natural veicular)
)Bj�em Santa Catarina, no início do

mês de junho, as conversões

I .[;festão novamente de vento em

. {fJ5popa em Jaraguá do Sul. Muitos

. ob proprietários de veículos
: B11JCOmeçam a perceber que gasto
, rrrlcom o kit e a mão-de-obra de
I ,Ocinstalação (orçado em

ob aproximadamente R$ 3 mil) é
.

: ,1IJ)reposto em poucos meses,

;)[1 devido à economia de até 60%
oL em relação à gasolina.
ob Com a confiança recu

:J .perada, o otimismo do consu

£111 midor refletiu diretamente nas

'. B B oficinas de conversão 'para
., ,2o,GNV. Hoje, o número de

! �íl instalações do kit está próximo
5b ou igual ao que experimentado

antes do reajuste de 12;79% do
metro cúbico do gás, o

equivalente a R$ 0,16. Em uma

instaladora de gás natural
veicular de Jaraguá do Sul, por

.

m� exemplo, a'média de 20,

'Of. conversões mensais realizadas

BIn até o mês de maio se manteve

lOB nos meses de julho e agosto.
r)]: Outro fator que torna o

,

,

:£1/GNV atrativo é a estabilidade

,oh de preço. Conforme
si1: informações repassadas pela
o sACGNV· '. (Associação
'�r; Ca tarinense de Gás Natural

, .

,

•

•

, 'J", .

•
•

,

",-

,

" :
•

" '<

i!ii'
.

Leandro calcula que em menos de ano conseguirá recuperar valor aplicado na conversão

Veicular), o preço do
combustível não será'alterado

-

pela SCGAS (Companhia de
.

Gás de Santa Catarina) até o

início de 2007. "Até agora, eu.

gastava cerca de R$ 600 pormês
com gasolina, e agora vou pagar

aproximadamente R$ 200. Em
.

menos de um ano consigo pagar
,
a instalação do kit", calcula o

"

analista de processos Leandro

Ranghetti. Segundo a ACGNY,
com R$ 10de gás natural

-

veicular é possível rodar até 100

. quilômetros, em um veículo que.
faça 13 quilômetros com um

litro de gasolina ou oito

quilômetros conl álcool.
Em [araguá do Sul, o preço

médio do metro cúbico doGNV
nos postos de combustíveis está
R$ 1,49 desde o mês de junho.
A 'expectativa dos empresários
do setor é que, no próximo ano,

o consumidor desembolse
menos ainda para abastecer o

veículo a gás, já que o Brasil está
buscando alternativas para a

produção indeperidente do
combustível. "As jazidas
nacionais começam agora a ser

exploradas em virtude da

nacionalização do gás e do

petróleo boliviano, e o 'preço
.

deve se tornar mais barato para
o consumidor dentro de alguns
meses", comenta Ivo Konell,
sócio de uma ofic-ina

•

instaladora.

Centro de Referência de Trabalho e Renda começa a funcionar
£11: }ARAGUÂ DO SUL - As

pessoas que enfrentam dificul

ED dades em se inserir no mercado

O)f!
de trabalho por causa da falta

ffi5'
de qualificação profissional

[no
contam a partir de agora com o

lu2 auxílio do Centro de Referência

£)1'
de Trabalho e Renda. Com o

';1 objetivo de oferecer cursos, \

,1(: informações e oportunidade de

jfl: negócios de maneira gratuita, o

2(,f serviço foi inaugurado na

o

-

manhã de ontem, 22.
'

,

b Conforme explica Claudia

2Bl� Maria Corrêa, da Secretaria de

�51 Desenvolvimento Econômico

5); da Prefeitura jaraguaense, além

�L �
de viabilizar treinamentos

profissionalizantes, através do
Tele Centro, o local "fomentará

.' o empreendedorismo". Isto

porque, deve inserir os
. - .

pequenos e rrucrcernpresanos
no mundo virtual e, assim,

, - .

oportumzar novos negocios e

ampliar a produção e a geração
de empregos. Para possibilitar
essa integração, a iniciativa tem

! a parceria' do Sebrae, Fameg e

�
�

I

recrutadores fossem ao Sine.
"Muitos não conhecem o nosso

Apevi.
Além do Tele Centro, o

Centro de Referência de
Trabalho e Renda é integrado

. também ao Sine (Sistema
Nacional de Emprego).
Atualmente com um cadastro
com cerca de sete mil inscritos,
o serviço ainda é pouco usado

pelas empresas de Jaraguá. De
acordo com a oficial

,

trabalho, mas ele é' gratuito",
enfatiza ..

Quem quiser fazer parte do
banco de dados doSistema
Nacional de Emprego, à procura
de re-colocação nomercado, ou
de funcionários, basta contatar
o serviço pelo telefone 3370-
7896 ou 3370-7360. Para

preencher as fichas de inscrição
é necessário ir até a sede,
localizada na Rua

Expedicionário Gumercindo da
, Silva, no Centro, e apresentar
Carteira de Trabalho, RG, CPF

I e comprovante de residência. O

administrativa, Norma local é aberto ao público, de
,

Schmidt, a quantidade de segunda-feira a sexta-feira, das
encaminhamentos poderia ser 7h30 às 11h30 e das 13h às 1,7h.
maior, caso houvesse mais oferta Nas terças, quartas e quintas-
de vagas. Ele comenta que as feiras pelamanhã, o Sine atende
entidades privadas de recursos exclusivamente interessados

. humanos costumam entrar em .' em fazer novos cadastros. No
contato para solicitar restante da semana, são

candidatos a entrevistas de encaminhadas entrevistas e

emprego, percurso que poderia solicitações de salário-
ser diminuído se os próprios desemprego. (Kelly Erdmann)

Sine atende interessados em uma vaga de emprego

,
'

I ,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO
. .

• . .

COMERCIAL 2,136 2,138 " COMPRA VENDA ..,
•

-- ---

2,708 .2,902PARALELO 2,263 2,363 " .,

TURISMO 2,073 2,227 "
PESO (Argontlna)

I 0,697
,

0,697

,..

• CORREIO ECONOMICO
Sucesso geral
Organizadores, expositores e visitantes contrmaram o resliitado
alcançado pela EXPO 2006 - Feira de Negócios do Vale do Itapocu,
que chegou ao seu término no ddmillgo, dia 20, De quarta-feira
(16) até o seu último dia, o evento registrou a presença de mais
de 30 mil pessoas que clrcularam pelo Parque Municipal de
Eventos.O resultado animou os 110 expositores e a diretoria da

.

APEVI, que nos próximos dias já deve iniciar os preparativos para
a edição 2008. "De fato o resultado nos entusiasmou,
especialmente porque os expositores entenderam o objetivo maior
da feira, ou seja, propiciar o relacionamento para negócios que
aconteceram nestes dias, mas também continuam daqui pra
frente", resumiu Márcio Manoel da Silveira, presidente da APEVI,O
empresário atribui o sucesso do evento ao planejamento
antecipada, ao entrosamento da organização, ao apoio de
patrocinadores e parceiros, e ao trabalho de divulgação na mldla .

.�._--- ._-----,,- -_..

•

Conta salário
o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, disse, ontem, que o

trabalhador poderá transferir
dinheiro da conta de onde recebe

·

seu salário para oura; em banco
de sua escolha, sem pagar CPMF
ou tarifas bencárlas.Estarnos
dando ao trabalhador o direito de
escolher o banco com que quer
trabalhar. Ele vai poder fazer isso
sem pagar CPMF e sem pagar
tarifas", afirmou Mantega.A
decisão do governo faz parte de um

conjunto de medidas a serem

anunciadas nos próximos dias com

o Objetivo de promover a
competitividade entre os bancos e,

I

com isso reduzir os juros,"Muitas
vezes as empresas negociam a

folha de pagamento com o banco e

têm alguma vantagem em troca. E
aí fica o compromisso de que essa

conta não pode sair de lá. Cria-se
uma difiGuldade, prhlcipalmente i

, com, tarifa elevada, Querem,os que
·

os bancos çorram qtrás do cliente
·

e não que' o cliente fique pedindo
favores aos bancos" comentou.

Crescimento
Custódio Vieira da Costa e Edson
Schmitt, diretores da APEVI,
avaliam que a feira pode crescer

em diversidade de expositores e

atrativos para o público. "Temos
várias sugestões de visitantes e

de empresários que participaram
desta edição, que agora vamos

tabular para buscarmos

viabilização na edição 2008", diz
Custódio Vieira, vice-presidente
da APEVI e coordenador-geral da
edição que encerrou no domingo.

Responsabilidade
social
Ao lado da presença do público e

das atrações nos esíandes ou

nos eventos paralelos, a EXPO
2006 teve um papel social,
estimulando a sociedade a

colaborar com as obras de
m!1lhoria da A,MA � Associação
de Amigos dos .A:utistas. ,

"Adred��mos sinceta:rIl�nte que
a feira poderia colaborar e

pensamos que essa é uma ação
que não deve parar por aí. A

.

EXPO 2006 deu o ponto de

partida, pais se trata de um

projeto grandioso que merece o

apoio de todos", diz o presidente
. da APEVI.

Cervejaria
Gaspar está, se preparando para
entrar no roteiro das cervejarias
artesanais do Vale do Itajal. A
previsão é inaugurar em dezembro
a primeira fábrica do municipio, ,

com produção inicial de 4 mil litros
por mês dos tipos pilsen e escura,

Com geração de 10 empregos ,

imediatos, a linha de produção da
nova cerveja - cujq nome está em

processo de registro - será
construída no bairro Belchior. Alto,
anexo ao Pesque-Pague e Lazer
Schmitt, no acesso a Luis Alves.
Segunda Emerson Bern�rdes, um
dos investidores, a Intenção é
integrar Gaspar à rota da produção
artesanal da bebida no Vale e

oferecer uma marca municipal.
.

Pós-graduação
Estão abertas às matrículas para
a pós-graduação concentrada da
Fatej, Os cursos oferecidos de
segunda a quinta são Gestão
Empresarial e de Negócios,
Marketing Empresarial, Finanças
Empresariais, Tecnologia e

Informática na Educação, Gestão
Escolar, Educ.ação Especial/
Inclusão e Gestão Estratégica de
Recursos Humanos. Mais

informações pelo telefone (47)
(47) 3276-3333

"

• INDICADORES ECONOMICOS

PONTOS OSCILAÇÃO
Ie BOVESPA 36,723 ·1,170/0

�

Ie DOW JONES (N, Y0.:19 11.339 " o�rQ
" MERVAL (B, Aires) 1.669 083%

., N.IKKEI (Tokio) 16,951 "1,39%

0,704

R$894,81

'II' FALECIMENT'OS
Faleceu às 11 :OOh do dia 21/08, o jovem Gabriel Leitzke, com
Idade de 20 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Luterana do Centro e o sepultamento no cemitério Municipal de

•

Guaramlrlm.
'

Faleceu às 08:00h do dia 21/08, a senhora Amazinda Tomazelll
Maas, com Idade de 83 anos.O velório foi realizado no Salão da
Igreja de São José e o sepultamento no cemitério de João Pessoa.
�----------------------------- -------�
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Por Daiane Zanghelini Fotos Cesar Ju nkes
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A MELHORAR: INSTITUIÇAO NECESSITA DE LAVANDERIA E DEPOSITO

, •

I

•

Número de alunos caiu gradativamente por causa da abertura de mais escolas no bairro
,

,
.. .. o.. . o.. ... o.... ..

Inaugurada em 1991, Escola Municipal de Ensino Fundamental Loteamento Amizade chegou a atender quase 200 alunos,e hoje tem

apenas 46 do jardim aQ quinto ano, Com isso, os estudantes recebem um atendimento mais individualizado na sala de aula
,

Jaraguá do Sul O ideal de construção da Escola MUl"licipal de Ensino

Fundamental "Loteamento Amizade" surgiu em. 1990. Os moradores
reivindicavam uma escola para o Bairro Amizade e organizaram um

abaixo-assinado, que foi encaminhado para a secretaria de Educação, Em 5
de outubro de 1990, a instituição foi inaugurada com <) nome de "Escola

Municipal de 10 Grau Loteamento Amizade", e começou a funcionar em
fevereiro de 1991 ,

Em maio de 1993, o senhor Erico Radunz doou um terreno de 1,575 m2,

o jardim e o primeiro ano,
De acordo com a professora responsável Vivian .. França. Pagno, o
pequeno número de altJnos é uma vantagem no que diz respeito à
área pedagógica, já que os estudantes dispõem de atendimento mais
individualizado. "Podemos dar uma atenção maior a cada um deles ern
sala de aula, além de conversar mais adequadamente com os pais e

trocar experiências com eles", ressalta, Para fortalecer ainda mais o

relacionamento entre pais, professores e alunos, a Escola Lõteamento
Amizade realiza, anualmente, o "Café da Família", com apresentações
artísticas dos estudantes e atividades que integram filhos.e pais,
Em relação à infra-estrutura, Vivian comenta que é necessário instalar
uma lavanderia e um depósito para guardar o material de limpeza
utilizado. A escora também pretende 'arrecadar dinheiro para trocar o

piso de alguns ambientes, que estão descolando devido à umidade.
. Para isso, a instituição vai realizar uma feijoada no dia 23 de.setembro,
na Comunidade São Cristóvão (Bairro Amizade) e uma rifa no mês de

atende apenas 46 do jardim ao quinto ano. Conforme registro de arquivo, novembro.
a primeira estudante matriculada foi Noemi Sara de Oliveira. A matrícula

...

Com 602 m2' de área construída, a Escola Municipal de Ensino
foi realizada no dia 17 de dezembro de 1990, para o quarto ano matutino Fundamental Loteamento Amizade tem três salas de aula, sala dós
de 199

..1.: ... .. . . professores, diretoria, ..
secretaria, biblioteca, laboratório de

informática, cozinha, refeitório, três banheiros, área coberta, área

ampliando o espaço físico da escola, batizada com esse nome por causa da
abertura de um novo loteamento ..Até hoje,. o nome. "Loteamento
Amizade" foi mantido porque constava no requerimento para liberar a

verba da construção, mas já foi iniciado processo para que Erico Radunz

seja o patrono da instituição.
.Corn o passar dos anos e a construção de outras escolas próximas, o
número de alunos atendidos pela instituição foi diminuindo
gradativamente. No início, havia quase 200 estudantes, e hoje a escola

Em 1998, a escola tornou-se multisseriada e assim permanece desde
então: na parte da manhã, o segundo e o terceiro ano estudam em uma

sala, e o quarto e o quinto ano na outra. Na parte da tarde, estudam juntos
verde e parque infantil. São oito funcionários:

professora responsável; servente emerendeira.
cinco professores,

\

"
•

,
,

,

•

,

E na horta nos fundos da escola que as crianças
praticam o cultivo de verduras e legumes e são incentivadasl(
a ter uma alimentação mais saudável. Os alunos plantam,

,

nabo, pepino, aipim, alface, couve e mandioca e regam
todos os dias e, como prêmio pelo esforço, saboreiam o�
alimentos na merenda ou levam para fazer uma bela saladalem casa.

.

I

\
,

1

Na tvxto os alunos aprendem a cultivar verduras e

legumes que podem ser utilizados para a merenda
J

,

- ,
,

, ,

,

Da teoria à prática' I

•

,

)

Os projetos englobam principalmente visitas ao Corpo d�
,

Bombeiros, Samae (Serviço Autônomo Municipal de Agua
e Esgoto), gráficas e museus, onde os alunos podem
conhecer de perto a realidade aprendida em sala de aula em

diversas disciplinas.
Outro projeto que começou a ser realizado na escola há
cerca de duas semanas é o "Proeva" (Programa de

IValorização da Água nas Escolas), em parceria com o

Sarnae. Uma equipe da autarquia vai à instituição uma vez
,

por semana e os alunos são informados sobre as normas

ambientais e conscientizados a não poluir a natureza, A
formatura dos participantes acontece depois de 14
encontros, .'

Com o projeto extra-classe "Cultura Artística ao Cidadão",
estudantes do segundo ao quinto ano aprendem técnicas
de pintura em tecido, madeira, vidro e em outra)
superfícies, As aulas acontecem nas tardes de quarta-feira �
o projeto é realizado em parceria com a Secretari�
Municipal de Educação e a Scar (Sociedade CulturaArtística)

,
'

de Jaragua do Sul.

•

Estudantes se divertem na quadra coberta da escola
durante aula de Educação Física ,

,

, �,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\O� EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ: QUARTA ETAPA

• •

jIlL JULIMAR PIVATTO
IL

i,. .. Equipe Duas Rodas
Iii lidera por equipe e

� Associação de Bikers
1 é segundos por clubes

]ARAGUÁ DO SUL - No fim
de-semana, as duas equipes de

Jaraguá do Sul de bicicross

participaram da 4a Etapa do

Campeonato Catarinense, em
Balneário Camboriú. Das 34
categorias disputadas, nove
ficaram nas mãos de atletas

jaraguaenses. De quebra, a

Equipe Duas Rodas manteve a

liderança por equipes, agora
com 1.196 pontos, contra 1.086
de Rio do Sul e 1.034 de
Balneário Camboriú. Já por
clube, a Associação Jaraguaense
de Bikers está em segundo lugar
com 1.054 pontos. A liderança
é do Clube Riosulense com

1.100 e o terceiro lugar está com
Balneário Camboriú com 1.034

pontos.
Da Equipe Duas Rodas, os

vencedores foram: Leonardo

Spredemann (Armazém Frutas
e Verduras/Posto Marcolla/
-
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CESAR JUNKES

RÁDIO to�o
JAAAGUÁ

Nei, Guilherme e Leonardo são três dos que conquistaram títulos no fim-de-semana

Decabor) na boys 10 anos,

Guilherme Bourscheidt na boys
13 anos, Leandro "Taxinha"
Miranda na boys 14 anos,

Ricardo Gruetzmacher na

JUI1ior men e Nei Boursçheidt
na cruizer 45/49 anos. Já pela
Associação J araguaense de

Bikers, os quatro campeões da

etapa foram: Vinicius da .Silva
na boys 7 anos, Luiz Markiewcz
na boys 15 anos, Nelso da Silva
na cruizer 40/44 anos e Jenifer

.

,

Demarchi na girls 9/10 anos.

No próximo sábado, os

-

Equipes de futsal sequem bem

�
. �nq Campeonato Catarinense

"

)

Z
1

I

X
j

]ARAGUÁ DO SUL - Duas
r

equipes jaraguaenses entraram
c,

�m quadra no fim-de-semana,
pelo Campeonato Catarinense
de Futsal Masculino. A primeira
delas foi a daMalwee/Cej/FME,
que terminou a 3a fase da

categoria sub- 17 em terceiro

lugar, e se classificou para o

quadrangular da semifinal. A

equipe do técnico Augustinho
Ferrari es teve em Balneário
Camboriú, onde empatou em

4x4 com Tubarão, venceu a

Hering por 6xO e perdeu para o

time da casa por 6x4.
Agora eles se preparam para

o início da próxima fase, nos
,
dias 8 e 9 de setembro em São

1

5
•

)

l

)

,

%

Bento do Sul. Além do time da
)

,

casa, os j aragu aenses

enfrentarão ainda Chapecó e

Colegial. A outra equipe que
entrou em quadra foi a Aurora/

,
,

Cej/FME Sub- 11, que, em casa,
•

conquistou duas vitórias (8x6
em Pomerode e 5x4 em

Criciúma) e uma derrota (10x6
para AABBi]oinville).

Com os resultados, o time

do técnico Juarez Silvana lidera
a 3' fase com seis pontos, ao

lado da AABB/Joinville. Em

seguida vem Criciúma com

quatro e Pomerode com um. O
returno desta fase acontece nos

dias 15 e 16 de setembro, no
Ginásio da AABB de Joinville.

,

CESAR JUNKES
"'."""''P''''

"
,
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Equipe sub-17 (uniforme escuro) se classificou para o quadrangular semifinal

I
r

pilotos se concentram na 3',

Etapa da Copa Duas Rodas, que
acontecerá na pista do Parque
Malwee. Os interessados devem
fazer a inscrição até sexta-feira,
pelo telefone 3370-7461. O
valor é um quilo de alimento
não perecível.

Os ou tros campeões da

etapa foram: Luiz Eduardo

(Associação Serrana), Mateus
Moura (São José), Mateus
Marcelino (Rio do Sul), Luís
Madeira (Balneário Camboriú) ,

,

João Scalabrim (J oaçaba),

Alcides Nogueira (Balneário
Camboriú), Alison Zanan

/

(Brusque), Ederson Klabunde

(Brusque), Gustavo Dias

(Lages), Ivan Kohler (Guabi
ruba), Leandro Godoy (Lages),
Luciano Andriete

.

(Gaspar),
Paulo Correia (Lages), Carlos
Passos (São' José), Carolina
Tormena (Guabiruba),
Alexandra Antunes (Lages),
Taluana Habitzreuter
(Guabiruba), Squel Steim (Rio
do Sul), AnaGoral (Rio do Sul)
e Tiago Soares (Gaspar).

Leão diz que não tem nada a

ver com o sumiço de Tevez
SÃO PAUlO (SP) - O técnico

Leão ressaltou, ontem, durante o

embarque da delegação do
Corinthians para Caxias do Sul,
que não tem responsabilidade
alguma pelo desaparecimento do
argentino Carlitos Tevez do clube

';' . . .
.

tecruco connnano. ,

Também no Aeroporto de

.Congonhas para o embarque
parao Sul, EdvarSimões afirmou
'que o clube espera uma

explicaçãoporparte de Tevez, que
estaria em Buenos Aires, sobre a

falta no treinamento de segunda.
"O que houve foi uma ausência

injustificada do Tevez. Por

enquanto é isso. Vamos esperar

paraver o que vai acontecer.Não
sei se ele falou com o Paulo

Angioni (diretor da MSI), mas
com a direção do clube ele não

falou", comentou.

- .

- o atacante nao treinou na

segunda e foi afastado o jogo
contra o Juventude, nesta quarta.

, "Não adianta jogar isso nas

minhas costas porque não vai ter
"

eco. Ele não compareceu ao treino
e eu já avisei a diretoria que estava
de plantão, que no caso era o

Edvar Simões", afirmou.
Sobre o futuro de Tevez no Brasileirão Série A

Corinthians, Leão contou que
tudo dependerá de uma decisão da

,

. diretoria. "Ele não joga a partida
de amanhã (quarta) contra o

Juventude. Com relação ao futuro
dele, a direção do Corinthians
tomará alguma atitude", disse o

Hoje
19h30 Goiás x Internacional
19h30 Atlético·PR x Ponte Preta
19h30 Palmeiras x Fluminense
20h30 80talogo x Cruzeiro
22h Santa Cruz x Santos
22h Juventude x Corinthians
22h São Caetano x Flamengo
Amanhã
20h30 Grêmio x Fortaleza
20h30 São Paulo x Paraná
20h30 Vasco x Figuelrense

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO

Maratona
o jaraguaense Jefferson Heller (foto)
ficou em quarto lugar na etapa do Circuito
Nutry que aconteceu no üm-oe-sernana
em Florianópolis. Ele completou os dez

quilômetros da prova em 34'55", ficando
em terceiro lugar na categoria 25-29
anos. O vencedor foi Giliard Pinheiros,
de Bombinhas, com o tempo de 32'28".
"Estou fazendo um trabalho de

"

fortalecimento muscular com o

professor Gilberto Guesser que vem me
r

ajudando muito nestas competições",
comentou Heller (Arroz Urbano), No próximo domingo, o atleta

já tem mais um compromisso. Ele participará dos 12 quilômetros
da Havan, em Brusque.

�

CLASSIFICAÇAO
,

Col. nme PG J . V E D GP Ge SG
1" São Paulo 34 17 10 4 3 29 19 10
2' Paraná 31 17 9 4 4 31 19 12
3' Santos 31 18 9 4 5 26 16 ",," 10
4° Internacional 30 17 3 6 3 22 17 5
5' Fluminense 29 18 8 5 5 30 27 3
6° Cruzeiro 27 18 7 6 5 29 20 9
7-' Agueirense • 27 18 7 6 5 28 22 6
8' Grêmio 26 18 7 5 6 26 25 1

,

9' Vasco 26 ,18 7 ·5 B 23 26 -3
lO' São Caetano 24 18 6 6 6 21 21

.

O
11°" Juventude 22 18 {\ 4 8 20 22 -2
12' Flamengo 22 18 6 4 8 15 19 -4
13' Palmeiras 22 18 6 4 8 26 32 ·6
14' Ponte Preta 22 18 6 4 8 27 35 -8
15° Goiás 20 18 5 5 8 20 24 -4
16' fortaleza 20 18 4 8 6 19 24 -5•

17° Corinthians 19 18 6 1 11 20 28 -8
.

18° Atlético-PR 18
. 17 5 3 9 22 24 -2

19" Botafogo 18 18 3 9 6 20 23 ·3
,

20° Santa Cruz 17 18 4 5 9 22 32 -10
,

Jogos Abertos
As três equipes de Jaraguá do
Sul que participaram da fase
classificatória dos Jogos
Abertos de Santa Catarina, em

Itaiópolis, conquistaram a

vaga para a fase regional.
Futsal feminino, vôlei feminino
e bolão 23 masculino se

preparam agora para tentar a

vaga no estadual dos Jasc, de
10 a 15 de outubro em Timbó.
No futsal, além de Jaraguá do
Sul quem também obteve a

vaga foi Mafra. No vôlei foram
as jaraguaenses e Rio
Negrinho e no bolão 23 foi

Jaraguá do Sul e Itaiópolis.

Paralasc
Começa hoje, em Joaçaba, a

-seuunda edição dos Parajasc
(Jogos Abertos

Paradesportivos de Santa

Catarina). Jaraguá do Sul
estará representada por 31
atletas da Apae e ASJS

(Associação dos Surdos de
Jaraguá do sul), que se

revezarão nas modalidades de
atletismo, tênis de mesa e

futsal. A iniciativa desta

competição é das melhores e

vale lembrar que, em 2007,
Jaraguá do Sul sediará o

evento. Portanto, além de
incentivar a participação dos
atletasdaqui, vale para buscar
o conhecimento para se

organizar o próximo Parajasc.

Circuito Surf
No próximo fím-de-semana,

.

em Florianópolis, acontece o

Circuito Sesi de Surf, na Praia
do Campeche. Serão quatro
categorias em disputa -

, Industriário livre masculino,
comunidade livre masculino,
feminino livre e Fiesc
masculino livre. Na categoria
industriário o valor da

inscrição é de R$ 15 e da
comunidade é 'R$ 20. Os

quatro primeiros colocados de
cada categoria recebem

premiação. Os interessados

podem buscar mais
informações através do site
www.sesiesporte.com.br

Tênis de mesa
Neste sábado, acontece a 4"

Etapa do Campeonato Escolar
de Tênis de Mesa, realizado
pela Liga Norte-Catarinense.
O evento será no centro de
treinamento da modalidade,
aos fundos da Secretaria
Municipal de Educação. Serão
seis categorias em disputa -
mini-mirim (nove anos), pré
mirim (11), mirim (13), infantil

(15), juvenil (18) e adulto,

todas no masculino e no

feminino. O valor da inscrição
é de R$ 3 e pode ser feita
através dos professores
autorizados. Mais informações
no e-mail Inctm@hetmail.com.

Paulistão
Deu no blog do Juca Kfouri
ontem. O Paulistão 2007 vai
ser em. turno único, mas não
,

com pontos corridos. Os quatro
primeiros colocados se

classificam para o mata-mata
da semifinal e final. Fórmula
preferida pela Rede Globo, que
tem o objetivo de fazer o

mesmo com o Campeonato
Brasileiro. Como diz o próprio
Juca, "se vingar, será um

retrocesso". Não faz o menor

sentido mudar as regras agora.

level X teãn
Quem ganha? Parece que

,

Tevez jogou a toalha no duelo e

Leão acabou levando a melhor.
Mas uma coisa é certa. Quem
perde é a torcida do
Corinthians. Tudo bem que

-

Tevez chegou com prazo de

validade, mas essas coisas só

desgastam ainda mais a

imagem do clube e da sua
contestada parceria. E todo
mundo sabe que em campo
que tem Leão, ninguém pode
rugir mais alto. Nem mesmo

ter sua estrela brilhando mais
que a dele.

Na frente
A vitória diante do Joinville, vai
fazer a Malwee dormir mais
tranqüila nesta semana. O que
se viu em Brusque foi uma
equipe bem aplicada do início
ao fim, como há muito tempo
não se via. Mas o problema
continua sendo nos erros nas

jogadas de finalização, que
. proporcionaram os contra

ataques que resultaram nos

gols dos adversários. Com a

volta de Leco, Márcio e Chico,
a Malwee tem tudo para
resolver a questão sem

precisar de uma terceira

partida.

Olimpíada
Mais um esporte vem brigando
para se tornar olímpico. Ontem,
o presidente da Federação
,Internacional de Xadrez, Kirsan

• •

lIyumzhinov, disse que a

modalidade' poderá' ser incluída
como esporte-exibição nos

Joços Olímpicos de Pequim,
em 2008. O Comitê Olímpico
Chinês recebeu com

entusiasmo a idéia e podem se

tornar grandes aliados nesta
idéia.

•
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ARTE: JARAGUÁ É PALCO PARA MARiONETES

•

KELLY ERDMANN

... Peças são encenadas
ern palcos alternativos
e no Centro Cultural
,

até o final de semana

\ [aragua do Sul - A arte da
,

manipulação de bonecos toma

conta de [aragua do Sul a partir
'.

de hoje, quarta-feira. E que às 10

horas, a Sociedade Cultura
Artística (Scar) dá início à 6a

edição do Festival de Formas

Animadas, com o espetáculo "O
Contra Regra", da companhia
Cirquinho do Revirado, de
Criciúma/SC.

Ao todo, serão quatro dias de

puro teatro sob a

responsabilidade de 12 grupos
vindos de diferentes regiões
brasileiras e de fora do país. Além
de apresentações dentro do
Centro Cultural, os bonecos
também encontram o público
em palcos alternativos, como a

A

Praça Angelo Piazera, Museu
Weg, Duas Rodas Industrial,
escolas Machado de Assis e

Francisco Solaman, e Terminal
Rodoviário. De acordo com a

coordenadora artística do
Festival de Formas Animadas,

I "
,

Ana Paula Moretti Pavanello, a
expectativa é envolver cerca de
I-JI.") . ,.' _.-.1! JI-,�,')

15 mil pessoas até o sábado, 26.
Além dísso, [aragua do Sul deve
receber pelo menos 110 pessoas,
entre atores e estudiosos do
teatro de marionetes.

•

,

•

,

}ARAGUÁ DO SUL - A
Escola Estadual Abdon
Batista foi palco de solenidade
relativa ao "Festival Mundial
da Paz", na tarde de ontem.

A "Chama de'{ Santa
Catarina" está percorrendo o

Estado desde o dia 25 de julho,
quando foi acesa em uma

comunidade indígena do
extremo oeste.

De acordo;
com a

consultora educacional e

integrante da gerência de

programa e ações de cultura,
turismo e esporte da SDR

(Secretaria de
Desenvolvimento Regional)
de Jaraguá do Sul, Bernadete
Baratta de Azevedo, a tocha

.

gigante percorrerá todos os

municfpios de Santa Catarina
,
e passará pelas .30 Secretarias

Regionais existentes.

Hoje, a chama fica em

Balneário Camboriú pela
parte da manhã e em

Blumenau à tarde. Após ter

percorrido todo o Estado, a

tocha será acesa em

Florianópolis no dia 31 de
•

agosto, onde permanecerá até
a abertura do J asc (Jogos

. Abertos de Santa Catarina),
no final do mês de setembro,
(Daiane Zanghelini)
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Tocha do "Festival.Mundial da Paz" checa em Jaraguá do Sul
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Chama está percorrendo o Estado desde o dia 25 de julho e permanecerá em Florianópolis até a abertura do Jasc

•

Fernando Lima conquista fãs
da música sertaneja na região

CESAR JUNKES
,

. II"';, . I

Fernando já faz sucesso nas rádios da região e espera con,quistar o país
}ARAGUÁ DO SUL - Foi

participando de festivais da

canção e cantando em bares e

lanchonetes que o cantor e

compositor Fernando Lima
, /,

começou na carreira arnsnca, aos

.13 anos de idade. Com o passar do

tempo, a força de vontade e o

inegável talento do jovem de 24'
anos transformaram em realidade
o que aparentemente parecia um
sonho de adolescente. Morador do .

município de Schroeder, Fernan
do Lima lançou seu primeiro CO
"Só lembranças", em dezembro do

,

ano passado, e já conquistou os

amantes da música sertaneja da

região com o sucesso "Aquela
Menina". Por quatro anos, foi
vocalista da Eccos Band Show,
banda que ainda O acompanha em
todas as apresentações, e que

O CORREIO DO POVO'

r

,

Para começar, são quatro
sessões de peças encenadas por

,

companhias diferentes. As 10h,
o Pequeno Teatro da Scar recebe
os criciumenses da Cirquinho do
Revirado. Logo depois, ao meio

dia, a Turma do Papum
(Florianópolis) encena "Ilha dos'
Carijós" em frente ao Museu

,

Emílio da Silva, no Calçadão, A
tarde, o festival volta ao Pequeno
Teatro, com a Cia O' ctus, de
Florianópolis, às 14h. O
encerramento do primeiro diade
Formas Animadas ocorre às 20h,
no Grande Teatro. Dessa vez,

quem sobe ao palco é a consa-

. grada Giramundo, companhia
mineira que transforma o poema
"Cobra Norato", de Raul Bopp,
em uma estória contada através
dos movimentos hábeis das mãos

,
.

dos atores. O destaque da

programação fica por conta da

presença do grupo francês Pelele
Marionetes. Ele vem a Jaraguá do
Sul mostrar o trabalho espanhol
"La Muerte De Don Cristóbal",
em duas sessões realizadas na

sexta-feira, 25, no Pequeno
Teatro. Vale lembrar que para
todos os espetáculos vistos

dentro do Centro Cultural, o

preço dos ingressos é de R$ 10,
Pessoas com mais de 60 anos de
idade emenos de 18 anos, ou com
t .

carteira de estudante, pagam R$
5. As entradas podem' ser
adquiridas na secretaria da Scar
Informações pelo telefone 3370·
6488 .

, \

impulsionou sua carreira artística,

que promete ser duradoura. Nesse
momento, o principal objetivo do
artista é divulgar seu trabalho e

conquistar o público da micror- I

região. Durante os shows, ele
. - "..

apresenta composiçoes propnas e

interpreta canções de artistas

consagrados, como Zezé di

Camargo & Luciano e Bruno &

Marrone. Fernando Lima é a banda
Eccos Band Show estão entre OS

artistas que vão agitar o Baile
Show promovido pela ,Rádio
JaraguáAM, que acontece no dia
7 de, setembro no Parque
Municipal de Eventos.

N a visão dele, a maior
dificuldade encontrada. na área

musical do país é a pirataria, que
desvaloriza o talento e o esforçO

.

dos artistas. (Daiane Zanghelini)

I

I

I
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Helena defende uma criança negra,
acusada de empurrar Francisco. Clara olha
a discussão assustada. Helena conversa

com Francisco. Jorge e Simone relembram

que se conheceram há cinco anos. Sandra
se intromete na conversa dos dois, mas

Jorge a dispensa. Simone pergunta se

continua casado e ele, com ódio, percebe
que foi "tramóia" de Sandra. Verônica
convence Marta a se arrumar no

cabeleireiro e ela estranha. Irmã Má

apresenta Irmã Lavinia para a equipe. Alex
conta para Helena que Francisco às vezes

.

aoorda chorando. Francisco se aproxima
de mãos dadas com Clara, o que comove

Helena. Anna acha que Giselle e Joyce
precisam ser separadas na aula de balé,
pois não param de conversar. Giselle come

um sanduíche, dois pedaços de torta e

depois vomita. I

o CORREIO DO POVO

í��" (I;}O - í 8H,,_.�t_ .

Sinhá Moça
Juliana r erece um café para Everaldo,
tentando acamá-lo. Sinhá Moça pede que
Frei José 'láo fale mais o nome de Rodolfo

naquela casa, Mário surpreende Everaldo e

Augusto: \ dizer que está noivo de Juliana.

Augusto abençoa os dois. Ana diz a

Rodolfo que se Sinhá Moça realmente o

amasse, acreditaria nele. Ana comenta

que esta com muita pena de Rodolfo. '

Fontes nào consegue nenhuma causa e se

queixa que o Barão está arruinando-o.
Julial ô é fria com Dimas. Dr. Amorim

i SII'Jere que Fontes se empenhe em

I descobrir quem foi o culpado pelo atentado
ao Barão. Dimas pede que Rodolfo se una a

l.
ele para se vingar do Barão.

I I (,LC)BO - 19H
I Cobras e Lagartos
I Duda, ferido na água, tenta encontrar Bel.
, E,tevão avisa Leona que o plano deu certo.

I
Leona derruba uma travessa de sopa na

I cabeça de Ellen. Silvana pede que Foguinho
arrume um helicóptero para que possam ir
J Angra. Mllu se angustia quando Leona diz

II que a lancha de Bel explodiu. Os caseiros
voltam e Estevão banca o desesperado.

,
.

Duda desfalece e afunda, mas é salvo pela
guarda costeira. Ellen entende tudo ao

I saber do acidente. Duda chora ao saber queI
Bel está desaparecida. Letícia se desespera
e culpa Estevão. Estevão avisa Conceição
da morte de Bel e ocupa o apartamento.
Estevão dá uma. entrevista aos

prantos.Duda abre a porta da casa de
Silvana e dá de cara com Bel.

Tomás diz a Giovanni que foi muito
grosseiro com Ana e, além do mais, a

obrigação de estudar é deles e não de Ana.
,

Michel comenta com Raquel que viu Sol
multo próxima de Téo. Raquel, furiosa,
agride Sol. Johnny diz ao RBD que seus

sócios estão Interessados em contratar a
banda completa. A banda finalmente faz
sua primeira audição e Johnny comunica
que eles gravarão o primeiro disco.

> GLOBO - 2íH

Páginas da Vida

� SST - 181130

Rebelde

� REC()RD - 191115

Bicho do Mato
Cecilia diz para Tiniá falar ela própria o que
aconteceu para Juba. Tiniá diz para Cecília
que ela não aceita o namoro dela com Juba.
Ramalho díz para Tavinho que tem

vergonha dele. Tavinho olha para o pai com
raiva e mágoa. Eduardo fala para Ramalho
que ele não tem o direito de agredir o filho.
Ramalho retruca que sabe como educar
seu filho. Ramalho pergunta para Maurinho
() que ele acusa Tavinho. Maurinho tenta se

esquivar. Teleco responde para Ramalho
que é tentativa de estupro. Eduardo diz que
entrou com Habbeas Corpus e que gostaria
de ler o depoimento de Tiniá. Cecília retruca
para Tiniá que o namoro dela com Juba não
tiiz respeito a ela. Tiniá acusa Cecília de
ficar de olho grande em Juba. Cecilia diz

i que realmente estava atraída por Juba.

!

Renée conta para Antonio que agora ela
sabe que ele é um Faustino. Antonio fala
que ele não acredita em nada dessa
bobaqern e pergunta quem falou essas

coisas à ela. Renée diz que Victor a

procurou e contou sobre os encontros que
Antonio tem com ele e com Matilde.
Antonio conta sua versão da história.
Renée fica muito curiosa. Victor conta para
Fausta que logo' Antonio terá duas perdas.
Uma em breve e outra daqui a sete meses.

Antonio fala para Renée que ela tem que se

afastar de Victor e Matilde e não pode
apresentá-los a Edouard.

------------------------�
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��POUPANÇA
Faz dois anos que
Britney Spears não

lança um hit, mas a

cantora . �

evidentemente ainda
tem muito dinheiro
no banco. Foi o que
se constatou no

último final de
semana, quando a

pop star foi às

compras em uma

loja de Los Angeles
e gastou US$ 5 mil

(cerca de R$
10.747.,00) em
meia-hora. .

�

��PARTICIPAÇAO
Sandy vai participar de

.

um episódio de A

Diarista. Segundo
,

..
•

informações do Jornal

Extra, a idéia de

. • participar do programa
,.'

\ partiu da própria.cantora.
'

, ';;. "

t,

, '. : Ainda de acordo com o

jornal, os aUtores do
,

seriado já coméçaram a.

escreÍJ�i um episódio
" espeéi�lmente para que,

ela possa contracenar
_ z

,_ , .

::;':com Marinete (Claudia
f :fRoprigues):

�. ,�,.", "::i< "" � . « '
.

.
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��QUERIDINHO
O mais novo queridinho de Hollywood, entre
os brasileiros é Luciano Szafir, segundo o

Jornal O Globo. Ele estreou nos
• •

cinemas americanos como

um psicopata, no filme
de terror "Nightmare
Man". De acordo com a

publicação, ele foi
comparado pelo jornal
Los Angeles Times ao

galã latino Antônio
Banderas. O filme, que,
em português vai se
chamar O Homem
Pesadelo, tem estréia
prevista para novembro,
no Brasil.

,

,
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FOTOS: DIVULGAÇÃO
• PARABÉNS!
Aniversariantes do dia

•

,

Alfredo Vinter

Felipe Baurngartel
Cláudio Marquardt
Kathia Ane Dalpiaz
Ivo Pawlak
Norma Dalpiaz Pradi
Ivone Hafemann

,

Maria Lucia Correa
' ,

Juliana Hermes
Márcia Bona
João Paulo de Carvalho'
Luis G. O. Souza
Dense Basegio
Kayany P. B. Muller

• Sidnei de Lima
Eduardo Tobias H. Dietrich
Relindes Zapella

Mais uma vez superando expectativas e encantando o público, foi realizado o

Festival Municipal de Dança dé Guaramirim, no último sábado. PartlClPãJam 13

grupos representando as escolas municipais, estaduais e particular, além de
grupos convidados. O Festival foi disputado em três categorias e os vencedores
foram: Educação Infantil1 o lugar Grupo José Dequêch; 1 a a 4a série - 10 lugar
Escola São José e 5a a sa série Escola Almirante Tamandaré. Os três grupos
classificados seguem' agora para a rase microrregional, que neste ano será
realizada em Guaramirim, em data a ser definida

- -

Feijoada
A Feijoada do Moa será
servida neste sábado (26), a
partir das I1h30, em espaço
montado junto ao terreno

da família Bogo, em frente
ao Posto Behling. O evento

terá shows de Enéias
Raasch e banda, Toque de
Cumplicidade, Os Chefes e

Papas da Língua. Durante a

feijoada, que se estendera
a té às 21 h, será servido'
chope Zehnbier, cachaça
Agua Doce, caipirinha e

refrigerantes, com embalo
dos DJs Nenê Wolf, Paulico
e Marcelo Luís. Ingressos à
venda na Revista Nossa,

� . .�.

Optica Safira e na Bíerbude
Choperia.

Luciana e Fabrício comemoraram na última segunda-feira o aniversário
de namoro. Luciana abre o coração e a Camarote o espaço: "Um
simples encontro mudou a minha vida ... e me ensinou o que é
realmente Amar ...Obrigada por estar comigo em todos os momentos,
durante este 1 ano e 9 meses de namoro". Que lindo Luciana!
Felicidades ao casal

,

Leitura
Amanhã açontece a quinta sessão do Círculo de Leitura de Jaraguá do Sul, às 17h na

Grafipel (Rua Quintino Bocaiúva, 42). O convidado dessa sessão é o professor e filósofo
João Arnoldo Gascho, autor de "Do mito ao Genoma: a ética na contramão da história"
(Editora UNERJ, 2004). O acesso é livre.

MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

-, .',;,; .

. ,

Show
Nesta sexta (24), o 7º semestre de Odontologia da FURB apresenta o show da banda
Maria do Relento, no Observatório Bar, em Blumenau. Os primeiros 100 ingressos
custam R$ 7 e estão à venda na: Bruneti Discos (Shopping Neumarkt), Bonança
Conveniência e com os acadêmicos do 7° semestre de Odontologia FURB. Informações
no e-mail mariadorelento@gmail.com.
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Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 140· Centro· tel, 3370·6363/ fax, 3376·4040

www.criart.com.br

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

II HORÓSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
A passagem do Sol por Virgem (até 23/9) é
uma ótima oportunidade para aprimorar as
técnicas e procedimentos no trabalho e projetos

\ que você está encabeçando. Qualidade,
eficiência e produtividade estão em foco: não
adianta só ir tocando em frente', há que fazer
tudo bem-feito. A não ser que queira voltar

depois para tapar buracos ...

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

tranqüilidade para digerir os acontecimentos e

fazer as coisas com a qualidade que você gosta
,

e se exige. O clima doméstico anda tenso?
Pode ser que as pessoas estejam radlcaüzande
demais. Alguém tem que ceder. Não
necessariamente você, mas ...

•

Peixes 19/2 a 19/3
o Sol transita em Virgem até 23/9, o signo
oposto ao seu, e indica uma fase de desafios it
de muito crescimento; É fundamental que voué
esteja bem centrado, pois talvez enfrente alguns
obstáculos e a oposição de outras pessoas. ,

Todos os tipos de interação e retactonamentos,
'

serão importantes: você tende aprender multo IS
com eles, principalmente sobre si mesmo.

Libra 23/9 a 22/10
Não fique pirando nessa história de inferno
zodiacal. O período que precede o aniversário é
um momento de preparação para um novo

nascimento. O trânsito do Sol por Virgem (até .

23/9) sugere que você faça um balanço do seu

último ano. Reflita, por exemplo, sobre como

você está se virando com a arte de viver e as

coisas que pretende mudar para ser mais feliz ...

Câncer 21/6 a 21/7
o trânsito do Sol por Virgem, até 23/9, faz você

prestar mais atenção no ambiente a sua volta e

se relacionar mais com as pessoas que vê to-
, '

do dia. E um bom momento para observar co-
mo você lida com essas relações que, mesmo
não parecendo, são muito importantes na sua

vida. A comunicação está no foco principal:
fique antenado, ajuste sua sintonia.

I

, Touro 21/4 a 20/5
O trânsito do Sol por Virgem, seu colega de
elemento Terra, até 23/9, é.urn período des
contraído e divertido para taurinos. Você vai se
sentir superbern, com vitalidade e disposição,
apresentando uma atitude otimista e positiva
diante das coisas. Nos relacionamentos, podem

. rolar novidades; se você já tem uma relação,
renove-a, pois sua criatividade está em alta.

Leão 22/7 a 22/S Escorpião 23/10 a 21/11
A passagem do Sol por Virgem, até 23/9, é um

bom momento para fazer uma reavaliação de

propósitos de vida e sobre como você está se

saindo para concretizá-los. É também um período
de socialização e de intensa troca afetiva com as

pessoas, favorecendo relações com grupos e

amigos. Você produzirá muito mais ao' atuar em,

cooperação com outras pessoas.

Aquário 21/1 a 18/2
o trânsito do Sol por Virgem, até 23/9, faz vode
ficar mais atento às sutilezas da sua psique e

de seus sentimentos mais profundos, para as

questões psicológicas, de forma geral e
particular. Muitas coisas lá do fundão começam
a vir à tona para serem iluminadas pela
consciência. Eis um bom momento para
passear pelas galerias de seu mundo interior. :.

-

O Sol transita no signo de Virgem até 23/9 e

indica uma fase superprodutiva, que pode até
resultar em uma melhora nos seus negócio$.
Na verdade, esse progresso só ocorrerá a

partir de uma reavaliação de seu sistema de
valores e de uma atitude mais efetiva na

utilização de seus recursos. A energia tem que
circular: não centralize tudo em você.

-

Gêmeos 21/5 a 20/6
A passagem do Sol por Virgem (até 23/9)
destaca os aspectos íntimos da sua vida pes-

,

soai e quem dela fazem parte. E provável que
você sinta necessidade de ficar mais no arnbi-

,

ente familiar e no, aconchego do lar. E um mo-

mento de olhar para dentro, uma fase mais sub
jetiva, com muita atividade psicolóqlca. Fique
em contato com a natureza sempre que der.

Sagitário 22/11 a 21/12T
o trânsito do Sol por Virgem (até 23/9) atrai sua
atenção para as atividades profissionais e ima

gem/vida pública. É um período de desafios no

sentido de concluir projetos que você vem de
senvolvendo há algum. tempo, para então colher
os resultados. Você está entrando em uma nova

fase de desenvolvimento e crescimento: mostre
e compartilhe seus talentos.

Virgem 23/8 a 22/9
Feliz Aniversário! O Sol entra em seu signo,
trazendo de presente um monte de novas ener-

,

gias para você. E o seu período de alta solar,
em que você se abastece de forças e inicia um

novo ciclo pessoal. O centro energético dentro
de você, simbolizado pelo Sol, está sendo

recarregado. Dedique-se mais para si mesmo,
esta é uma fase de reflexão e reciclagem.

,

,

,

!I'

I,
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Adversários ao

governo partem
para ataque

Passada a fase de medir munição, os principais adversários desta - e

também da última - eleição ao Governo do Estado partem para a artilharia

pesada, Esperidião Amin, com três vezes menos tempo de propaganda
eleitoral, usa os "comerciais" para sugerir o arsenal. Para ele, a saída de Max
Bornholdt "confirma a ocorrência grave e sistêmica" de problemas na

Fazenda. "Mal comparando, é o câncer moral do governo e tem metastase",
provoca. A aliança governista devolve às críticas nomes e mais nomes de ex

parceiros de Amin que hoje apóiam Luiz Henrique. Cesar Souza, Ivan
Ranzolin, Milton Hobus, João Macagnan estão entre as 700 lideranças que
estiveram em Lages para a "arrancada da vitória", "Não tenho receio nenhum
de fazer a defesa desta coligação. Palavra é para ser cumprida, nasce do

coração e da consciência", afiançou, na ocasião, o senador Jorge
Bornhausen. No meio do tiroteiro, o eleitor. Para quem gosta de briga, está só

começando. Para quem não gosta, a garantia de que será curta, pelo menos

em primeiro turno.
Esperidião Amin e Luiz

Henrique apresentam
artilharia na tevê

Nova eleição. o juiz
Décio Menna Barreto de

Araújo Filho informou
ontem que as novas

eleições municipais' de Rio

Negrinho ocorrem em 29
de outubro. O Fórum da
Comarca estava com

,

dificuldades para encontrar
urnas eletrônicas, já que o

•

equipamento não pode ser

o mesmo das eleições
gerais. Já há quatro
candidatos: o atual
prefeito, Abel Schroeder
(PMDB), Luiz Gonçalves
(PTB), Osni Schroeder
(PFL) e Sérgio Luís Ferreira

(PT). '

Solução domésüc». Deve demorar pelo menos uma semana

para que seja definido o sucessor de Felipe Luz na Secretaria da
Agricultura. O empresário José Zeietuu: Pedroso foi convidado para o

cargo. mas agradeceu e nem quer falar sobre o assunto. Não deixaria a

Cooperacentral Aurora, com 9 n7il funcionários e faturamento de R$ 2
. bilhões/ano, nem a presidência da Federação da AgricLlltLlra, para um

exercício tampão. O PSDB até teria o nome do vice da Faesc e vice-prefeito
de Xa/lxeré, Enori Barbieri, tnss as funções públicas não chegam a

mobilizá-lo tanto qLla/lto ãquelas ligadas ao setor privado do agro/legõcio.
De modo que a solução tende a ficar entre o atual diretor-geral, Renato
Broetto (fotO), que implantou o programa de inclusão digital Beija-flor, e o

presidente da Epagri e ex-secretário, Athos de Almeida Lopes Broettó,
para tuelmem» ser o escolhido. terá de vencer algumas resistências no

Centro Administrativo e entre'lideranças do setor privado. Certeza, por
enouemo, nos corredores da secretaria e das vinculadas Epagri e Cidasc,
ape/las a de que Felipe LLIZ teve .ullla gestão minúscLlla que pode até ser

cOIF/parada a de Cairu Hack 110 prtmeir« goverllo Amifl.

,

•

Federal. Se depender
do procurador regional
eleitoral em SC, Carlos
Antônio Fernandes de

,

Oliveira, Adelor Vieira,
ainda que seja reeleito

deputado federal, corre o

risco de não assumir,
comõ os demais acusados
pela CPI das

_ Sanguessugas. Para evitar.
que envolvidos em

escândalos retornem ao

Congresso, a justiça
eleitoral deverá ser

acionada, confia o

procurador.

Mercomóveis. Abriupntern e vai até sábado a quinta edição
da Mercomóveis, na Efapi, em Chapecó. Giovani Cella estima que
negócios devem ultrapassar os R$ 150 milhões. A região, aliás, trata
de consolidar e ampliar espaço no mercado exportador também de
móveis.

Gasolinão. Prefeito do Arroio do Silva, Paulo Pedroso Victor

(PMDB), mais 10 citados em ação civil pública que denuncia

distribuição de combustível a vereadores serão notificados hoje.
Juiz Pedro Aujor Furtado deve se manifestar sobre possível
afastamento do prefeito e do chefe de gabinete, Dena Serrano, em
até 45 dias.

Efeito. "Saio do 'PMDB
porque concordo com o

primeiro discurso de Luiz
Henrique que nominava
Jorge Bornhausen como

chefe da oligarquia de se",
. justificou o empresário e

ex-vereador de Joinville
Waldomiro Dordet, o Bio,
ao desfiliar-se da sigla.

Saia justa. Repercutiram mal em Chapecó as palavras da
senadora Ideli Salvatti na inauguração do Cefet. Ela teria minimizado
a participação da prefeitura, ainda que, não fossem os convidados
desta, haveria menos de 20 petistas no local. Também criticou
empresários de Joinville por indiferença.
Repercutiram mal em Chapecó as palavras da senadora Ideli Salvatti

•

na inauguração do Cefet. Ela teria minimizado a participação da

prefeitura, ainda que, não fossem os convidados desta, haveria
menos de 20 petistas no local. Também criticou empresários de '

Joinville por indiferença.

,

EU VOTO'
•

"Tenho analisado com cautela os antecedentes dos candidatos. E do histórico deles, que podemos
, saber as propensões futuras. Não voto em envolvidos em escândalos, porque ainda que sejam
inocentados, a situação implica em alguma responsabilidade. Também vejo o que o candidato
realizou de bom em atividades públicas, não necessariamente em mandatos, mas na vida social."

•

IVENS JOSÉ THIEVES DE CARVALHO, promotor de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio Eleitoral
do Ministério Público do Estado

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE DÉRCIO ROBERTO ROSNCHAPECÚ, FRANCO
VASCONCELLOS/SOMBRIO, LUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO-SUL,

"

•

AssocladOI: A Gazeta • BIgu8çu em Foco· Correio do
Povo • Correio Lageano • Correio do Sul • Destaque
Catarinense· Diário daCidade· Diário da ManhA - Diário
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ManhA· Jomal O Iguassu • Municipio Dla·a-dla· Notlsul·
OAUântico - O Perfil Diário - O Vale· Sul Brasll- T�buna
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Associação dos Diários do Interior

l-- ._'_� . ,.____,

�
.

•

,
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trabalhista e previdenciária e de

, .

reforma não sai. E preciso que ,

rodos sentem à mesa e que cada r

um seja humilde o suficiente pral �, I

perceber que não tern o poder!;': re
Lie impor uma hegemonia, de, ,

" '.,

impor o sell projeto. E preciso' I

,

� . Na pauta estão as reformas tributária,
administrativa, bancária, universitária, trabalhista
e previdenciária'

FLORIANÓPOLIS (CNR/
ADI) - Propostas para Lllll

Estado investidor, gerador de

tenda, impostos e empregos
serão encaminhadas aos

•

candidatos aos governos
estadual € federal pela
Associação Comercial e

Illdustrial de Florianópolis
,

(Acif). A iniciativa tern o apoio
da Federação das Associações
Comerciais e Industriais de
Santa Catarina. Na agenda "SC
2010", apresentada ontem , na

'

sede da Acif, na capital do
Estado, a entidade propõe o

empenho dos futuros eleitos e.
mostra caminhos· para a

efetivação das reformas
tributária, administrativa,
bancária,

. .".

umversitan a,

- , .

outras açoes necessanas para o

desenvolvimento do Estado e

. "

llegüclélr , argumenta,
,

acreditando que "isso não deve' ;

demorar muito". : d,
O documento "SC 2010" éj d,

fruto de dois anos de estudos ei' er

reuniu as melhores idéias e' , d;

ações do universo acadêmico, C
,

empresarial e político. "E 4

preciso unir as forças políticas,
empresariais e acadêmicas.
Criar um pacto federativo para .. ,

"

que juntos possamos, de fato,
levar o Brasil um passo adiante
e rumo ao desenvolvimento,

Porque sem a realização das U

reformas e de alguns projetos' ,I
di

q.ue coritemplamos no
d'trabalho, o Brasil não vai
c

crescer", alerta o presidente da 'jlAcif '

.'

d
(

DIVULGAÇÃO/AGlf i
---

,i dE
" P (

,

pa IS. "O quesetor
- "

re pr e sentamos nao quer se

om it ir. Deseja participar,
propor, trabalhar para um futuro
melhor de nosso Estado e país",
enfatizá o presidente da Acif,
Dilvo Vicente Tirloni.

Tirloni destaca que "essas

propostas não são novas ou
.. ." ,; .

originalS , mas e precIso que
"um born número de políticos
acreditem nelas". Para ele, a

reforma tributária transita no

Congresso Nacional há muitos

anos porque não há conversas,

não há diálogo entre a classe
política. "Existe uma

exacerbação de grupos e a

,

, lIT

I ,di
, se

í Si
.,i, de

Empresários divulgaram propostas ontem em Florianópolis
.

,

Mais de mil empresários 'se reúnem em São José
FLORIANÓPOLIS, São José

, será a sede do 10° Encontro
Estadual do Empreender, que
vai reunir empresários ligados
ao Sistema FACISC - Federação
das Associações Empresariais

.

de SC ' através das associações
empresariais e núcleos setoriais
de todo o Estado' de Santa
Catarina nesta sexta-feira e

•

sábado, dias 25 e 26 de agosto.
O evento acontece no Centro
Multiuso na Beira Mar de São

José.
A FACISC, a AEMFLO/

CDL - SJ e o SEBRAE preparam
uma programação recheada de
assuntos ligados diretamente ao

dia-a-d'ia do empresário
catarinense. O evento conta

com o apoio da Prefeitura
Municipal de São José e

patrocíníõ da Brasil Telecom.
A organização preparou

uma rodada de negócios para
.. -

Incentivar as transaçoes
•

• •

comerciais entre as empresas

participantes dos núcleos
setoriais. Além 'disso,

presidente da Empresa
Brasileira de Compressores S.A
- Embraco e vice-presidente do
Conselho, de Adrninistração,
falará também sobre o

Movimento Catarinense para
Excelência (MCE), do qual é

presidente. ,

Logo após a palestra será
assinado um termo de parceria
entre a FACISC, o MCE e o

SEBRAE com a intenção de
disseminar a cultura de
excelência na produtividade e

qualidade das empresas
catarinenses.

,..., . /, /' .

acontecerao patneis temáticos

vol tados a diferen tes

segmentos .

•

ABERTURA
A palestra de abertura

enfocará ternas como;

Excelência em Gestão, o caso

da EMBRACO e a importância
da utilização de ferramentas de

- .

� .

gestao para o crescimento

organizacional. O palestrante
Ernesto Heinzelmann, diretor

Local: CTO Laço Jaraguaense
Dia: 26 de Agosto 2006

,

Ingressos: Antecipado R$ 15,00 I No Baile R$ 20,00
Postos de Vendas: Casa Campelra, Posto Marechal, Oauchlta

Posto Marcolla, Loja Ramíre e Smurfs Lanches
Informações (47) 9973�8741 /3376·3694 www.ctglj.com.br
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I:r Investigados apostam
o curto período que

lr'i, resta desta legislatura
e

'; ara escapar da cassação .

BRASÍLIA- O Conselho de
e 'rica instalou 67 processos

e cassação contra os

él eputados acusados de

el nvolvimento com a máfia
as ambulâncias. O
Conselho se reunirá nos diaso,

,

� e 5 de setembro, quando

e

•

"

•

, .

•

•

devem ficar com a relatoria de
mais de um caso.,

Ele afirmou que todos os

67 parlamentares serão

notificados até o final da
próxima semana sobre a

abertura do processo no
,

Conselho de Etica. Os que
não forem notificados
pessoalmenre , vão receber

telegramas. Em último caso,

a notificação. será feita por
meio de aviso aos

funcionários dos gabinetes
dos deputados.

d e ix ar.am a empresa, com

incentivos'. A montadora

alega que em setembro haverá
reunião da matriz na

Alemanha para definir novos
investimentos. Sem o acerto

com os funcionários, a

unidade de São Bernardo, mais
antiga do grupo, inaugurada
há 47 anos, ficará fora do

plano ,e há risco de
encerramento das operações.

Segundo a empresa, a

redução de 3,6 mil empregados
até 2008' considera a vinda de
novos investimentos. Caso
não haja acordo, a fábrica não

receberá novos modelos e terá
a produção reduzida dos atuais
900 carros por dia para 300.
Com isso, deve haver um

corte adicional de 2,5 mil

funcionários, totalizando
cerca de 6 mil demissões,
metade do que a fábrica
emprega hoje: 12 mil.

Testemunhas reconhecem PM envolvido em chacina

•

serão sorteados os relatores
de todos os processos.

Segundo o presidente do
Conselho, deputado Ricardo
Izar (PTB-SP), serão

sorteados inicialmente 28

processos. O Conselho tem

30 membros, mas nem o

presidente nem o corregedor
da Câmara podem ser

relatores, ou seja, só 28

podem relatar os processos.
Por conta da quantidade de

processos, Izar disse que os

deputados mais antigos

disse ele. No sábado, está

prevista uma plenária na sede
do sindicato, em São

Bernardo, para discutir qual
será a estratégia adotada pela
categoria para enfrentar a

montadora. Uma dos
caminhos pode ser a greve.

A Yolks disse que não vai

se pronunciar sobre a decisão
dos trabalhadores e que

,

mantem o prazo para um

acordo até sexta-feira.

AMEAÇA
A Yolks apresentou o

plano de reestruturação em 3
de maio, alegando
necessidade de cortar quase 6
mil trabalhadores nas

fábricas de São Bernardo (3,6
mil), São José dos Pinhais

(1,4 mil) e Taubaté (700). Até
agora, só os 4,5 mil
funcionários de Taubaté
aceitaram o plano e 160 já

segundo e o terceiro foram
homens que presenciaram a

ação do suposto grupo de
extermínio ern um lava-jato
e �m um bar de Queimados.

Uma quarta testemunha
também foi ouvida a pedido
da acusação, neste caso o

Ministério Público.
Trata-se do dono de um

bar que diz ter ouvido um

grupo de PMs discutindo
detalhes da ação, antes que
ela ocorresse.

Carvalho foi denunciado

(acusado formalmente) pelo
Ministério Público por 29
homicídios qualificados -por
motivo torpe e recurso que

impossibilitou a defesa das
vítirnas-, uma tentativa de
homicídio e formação de

quadrilha. Outros quatro PMs
são acusados dos mesmos

,

cnrnes.

,

INTERROGATORIO
Carvalho foi interrogado

na segunda-feira (21), no

primeiro dia do júri. Ele

negou participação na cha
cina e caiu em contradição.
Para o Ministério Público,
ele atirou e foi responsável
pelo empréstimo do carro

usado para levar os atira

dores de um ponto a outro.

O principal problema da'
versão apresentada pelo PM
foram as diferenças entre os

roteiros de suas atividades
no dia da chacina. Ele deu

descrições diferentes nas

três vezes em 'que prestou
depoimento. Os horários
também diferem dos
apresentados por um amigo
dele, dono do Gol prata que
teria sido usado na chacina.
O carro foi reconhecido por
testemunhas.

•

etalúrgicos desafiam Volks e não aceitam acordo

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

a .. '

SÃO BERNARDO - Os
e

, .

uncionários da Yolks em São
s

ernardo do Campo de c i
s

iram em assembléia realiza-

� 8a ontem não aceitar qual
, quer propos ta que envolva

a
. demissô e s e redução de

IF direitos, mesmo sob a ameaça
, de fechamento da fábrica feita
:', pela companhia. Com o·

. impasse nas negociações, as

• discussões continuam até

,sexta-feira, prazo dado
" inicialmente pela Yolks para

, que os trabalhadores
,

definissem a adesão ou não ao

plano de reestruturação com

.·lienlissões.
.

, Segundo o presidente do
í Sindicato dos Metalúrgicos
,f, do ABC, José Lopes Feijoó, se
, até sexta não houver acordo,
.: a categoria pretende lu tar por

. seus direitos. "Vejo muita
: íorma de pressão e desconfio
. de aproveitamento eleitoral",

-Río de [aneirorn- Três
testemunhas ouvidas

ontem, segundo dia do júri
do soldado da PM Carlos

1

i
,

I Jorge Carvalho, o

1
! Carlinhos ou Carlos

Cavalo, acusado' de ter

, participado da chacina
ocorrida emmarço de 2005
na Baixada Fluminense, o

reconheceram como um

dos atiradores que
mataram 29 pessoas.

O primeiro a

reconhecê-lo foi O único
sobrevivente do crime,
baleado em uma das pernas
no dia da chacina. Ele
ainda usa muletas devido
aos ferimentos. O homem.
que está no programa de

proteção a testemunhas,
chegou ao Tribunal do Júri
de Nova Iguaçu de peruca
e colete à prova de balas.O

•

,

l

I

!

,

r

,

RENUNCIAS
Marcelino Fraga (PMDB

ES) renunciou ao mandato

parlamentar na noite de

segunda-feira para evitar o

processo de cassação por

suspeita de envolvimento
com máfia dos sanguessugas.
O deputado teria recebido
R$ 35 mil do esquema. Seu
assessor teria recebido mais

R$ 10 mil, conforme

depoimento de Luiz Antonio
Vedoin, sócio da Planam -

empresa acusada de liderar o

I

•
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• BREVES
�Negado
O TRE-SP (Tribunal
Regional Eleitoral de São

Paulo) negou o registro
da candidatura do

deputado federal João

Paulo Cunha (PT-SP),
investigado por sua

participação no esquema
do "mensalão". Cunha,
que foi presidente da
Câmara dos Deputados,
é candidato à

reeleição.O tribunal

considerou, por decisão

unânime, que o deputado
não apresentou todos os

documentos necessárlos
para provar que quitou
multas eleitorais.O
Ministério Público

impugnou a candidatura

de Cunha pela falta de

pagamento dessas
multas eleitorais. O

deputado afirmou que
havia parcelada os

débitos na Fazenda
Nacional e encaminhou
ao TRE comprovantes de

pagamento das parcelas
já vencidas.

�Apoio
O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva não

conseguiu reunir dessa
vez o mesmo número de
artistas

que participaram de sua

campanha há quatro
anos. Na noite de-

segunda-feira, ele
encontrou-se com cerca

de 80 artistas na casa do
.

ministro da Cultura,
Gilberto Gil, no Rio. Em

2002, evento semelhante
reuniu cerca de 300

convidados, em uma

churrascaria. Durante o

encontro, Lula citou os

feitos de seu governo,
disse que foi atacado por
uma elite que queria
fazê-lo "sangrar", mas

que quem fará sua

"vingança" será o povo.
E ainda criticou a

imprensa. "Se a

imprensa me desse 1 0%
da condescendência que
deu para outros •

presidentes, eu teria

hoje 70% dos votos."

-Presenças
Estiveram presentes,
entre outros, os atores

Paulo Betti, Arlete

Salles, Renata Sorrah,
José de Abreu, Tonica
Pereira e Bete Mendes;

•

os músicos Jards

Macalé, Jorge Mautner,
Rildo Hora, Zeca Pago-
dinho (com o filho Eduar-

do), Alcione e Fernanda

Abreu; a modelo Luiza
, Brunet, com o marido

•

Armando Fernandez; o,

casal de produtores de
cinema Lucy e Luiz
Carlos Barreto: os

cineastas Roberto Farias ,

e Katia Lund; e os

teatrólogos Augusto Baal
e Amir Haddad .

,

•

IZZA: DOIS RENUNCIARAM

esquema. Além dele,. o

deputado Coriolano Sales

(PFL-BA) também abriu mão

do mandato na semana

passada. Com isso, dois dos
69 deputados apontados pela
CPI dos Sanguessugas como

suspeitos de envolvimento
com a máfia renunciaram ao

mandato para evitar um

processo de cassação no
,

Conselho de Ética. Os outros
67 apostam no curto período
que resta desta legislatura
para escapar da cassação.

Lucro da indústria quase triplica
nos últimos três anos e meio

PAULO - As financeiros devido à redução
das suas dívidas atreladas à

moeda estrangeira.

SETORES
Excluindo a Petrobras do

,

cálculo, no segundo mandato
de FHC as 179 empresas não
financeiras analisadas
acumularam lucro de R$ 29,2
bilhões, contra R$ 136,5
bilhões da gestão Lula, o que
mostra um avanço de 366%.Já
o setor bancário no segundo
mandato do governo FHC
obteve lucro de R$ 31,9
bilhões. No governo Lula os

ganhos do setor aumentaram

800/0, para R$ 57,6 bilhões.
De acordo com os cálculos

da consultoria, outros setores

da economia real também

apresentam diferenças
signífícativas os dois períodos
analisados.

,

E o caso, por exemplo, do
•

setor de energia elétrica, que
no segundo mandato de
Fernando Henrique
apresentou um prejuízo de R$
17,8 bilhões e nos três anos e

meio do governo Lula lucrou
R$ 14,7 bilhões.

Vale lembrar
•

que a crrse

energética, que levou ao

apagão em 2001, prejudicou o

desempenho do setor elétrico.
O setor de siderurgia é outro

destaque, já que elevou o

lucro em 441 % entre o

segundo mandato de FHC e a

gestão Lula, de R$ 5,279
bilhões para R$ 28,554
bilhões.

Tiveram queda nos lucros
entre os anos FHC e Lula

A

apenas tres setores:

eletroeletrônicos (de R$ 246
milhões para R$ 96 milhões),
minerais não -metálicos (de
R$ 299 milhões para R$ 124
milhões) e veículos e peças (de
R$ 4,950 bilhões para R$
4, 18 7 bilhões).

empresas do setor não

financeiro lucraram bem
mais durante os três anos e

meio do governo Luiz Inácio
Lula da Silva do que no

segundo mandato do

presidente Fernando

Henrique Cardoso.
Levantamento da
consultoria Economática
revela que o lucro de 180

empresas de diversos
setores (excluídos os

bancos) no segundo
mandato de FHC chegou a

R$ 71,582 bilhões, contra
R$ 213,973 bilhões na

gestão Lula. Ou seja, houve
um crescimento de R$ 142,4
bilhões ou de 198,9%.

Segundo a Economática,
a alta de commodities como
o minério de ferro e o

petróleo no mercado
internacional e a queda ido
dólar impul-sionaram os

resultados 'da indústria e
,

fizeram com que o setor

ganhasse espaço em relação
aos bancos na gestão Lula.

"Um dos principais
motivos do crescimento da
lucratividade das empresas
não-financeiras se foca
inicialmente no perfil da
cotação da moe d a
americana nos dois

períodos analisados. No

segundo mandato de FHC o

dólar teve uma valorização•

de 192,3% o que acabou
.

destruindo o lucro das

empresas devido ao alto
nível de endividamento em

moeda estrangeira que elas

detêm", avalia a

Economá tica.

Já durante o governo
Lula o dólar teve uma

desvalorização de 38,7% até

30 de junho de 2006,
permitindo que as empresas
obtivessem ganhos

I
II

I

I

I

I

I
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TRAGÉDIA: 45 CRIANÇAS ESTÃO ENTRE AS VíTIMAS

AGENCIA ESTADO

.... Autoridades não
acreditam na

possibilidade de
atentado terrorista

EVA -O avião russo
•

•

Tupolev Tu-154 que caiu

ontem no leste da Ucrânia
com 170 pessoas a bordo

ttansportava 45 crianças,
informou a companhia aérea

Pulkovo, de São Petersburgo.
Segundo um representante da
companhia aérea, 39 crianças
de até 12 anos e seis bebês
com menos de dois anos

viajavam no avião. Elas
voltavam com suas famílias
das férias escolares. Não há

informações a respeito de
s o b r.e v i v e n t es i+To d o s

morreram, segundo os

primeiros informes r e c e

b id o s ", disse a porta-voz
ministerial Irina Andr i
anova.

Tetyana Lytvynova, porta-

•

voz do Ministério· de

Situações de Emergência
ucraniano, não pôde
confirmar a informação.
O vôo da companhia Pulkovo
viajava de um resort em

Anapa, no mar Negro, a São

Petersburgo (Rússia).
Segundo a agência Interfax,
30 corpos foram encontrados ..
Também foram encontradas

partes do avião perto da
cidade ucraniana de Donetsk,
640 quilômetros a leste de

Kiev, segundo a agência RIA
Novosti, que informou ainda

que equipes de resgate estão

no local. O avião russo perdeu
a comunicação com a torre de
controle dois minutos após

•

e nvrar uma mensagem

pedindo socorro, segundo
fon tes de serviços de

emergência russos. Ao menos

170 pessoas -160 passageiros
e 10 tripulantes estavam a

bordo. Há informações não

confirmadas de que os

'tripulantes seriam 11.

Segundo autoridades russas o

• •

avião incendiou no' ar e

problemas meteorológicos
seriam a provável causa do
acidente. A possibilidade de

ataque terrorista já teria sido
descartada, de acordo corn .

agências de notícias locais.No
dia 8 de julho, 131 pessoas
morreram depois que um

avião russo derrapou na pista
de aterrissagem, bateu contra

. uma barreira de concreto e
,

uma garagem e se incendiou
em Irkutsk, na Sibéria. O
acidente feriu 55 pessoas,

segundo o Ministério de
Situações de Emergência da
Rússia.

No dia 2 de maio, um avião

procedente de Ierevan

(capital da Armênia)caiu no

mar Negro, a menos de 6 km
de Adler, o aeroporto do
balneário russo de Sochi, seu
ponto de destino. A

tripulação realizava uma

segunda tentativa de

aterrissagem de emergência.
Todas as 113 pessoas que
estavam a bordo morreram.

Líbano já tem 1 O mil. homens no sul do país
LÍBANO - Cerca de 10 mil

soldados libaneses já estão no

sul do Líbano para cumprir a

resolução 1.701 do Conselho de

Segurança da ONU (organiza
ção das Nações Unidas), que
pede a substituição dos soldados
israelenses que invadiram o

.território durante os confrontos'
• •

com o grupo terrortsta

Hízbollah, que duraram 34 dias.
De acordo com uma fonte
militar que falou à agência de
notícias Efe, mas que não teve

seu nome divulgado, as tropas
libanesas

-

continuam se

encaminhando ao sul do

Líbano, mas de forma mais
,

lenta. Até o último dia 14,
quando teve início o cessar-

fogo, a região era comandada

pelo Hizbollah, que devido à

proximidade com a fronteira.
Ontem, a Itália -que se

comprometera a enviar tropas
para compor o corpo
multinacíonal que dará apoio
aos soldados libaneses- disse

que suas tropas só irão para o

sul do Líbano se houver
garantia 'de que o cessar-fogo
entre Israel e Hizbollah será

estável.
O ministro de Relações

Exteriores da Itália, Massimo
D'Alema, afirmou que seu país
não pode enviar soldados ao

Líbano se' Israel continuar
atirando, apesar do cessar-fogo
que entrou em vigor na semana

,

passada. Já à Espanha, por meio
-

de seu chanceler, Miguel Angel
Moratinos, disse que está

"disponível" e vai "assumir

plenamente seu papel" com a

Unifil, a missão das Nações
I

Unidas no sul do Líbano.
D'Alema prevê que as tropas
italianas [entre 2.000 e 3.000

soldados] sejam um terço do
total enviado pela Europa para

integrar a Unífíl.
O premiê italiano, Romano
Prodi reafirmou ontem a

dispósição da Itália de participar
da missão. Mas considerou
conveniente que o Conselho de

Segurança aprove uma segunda
resolução devido à "comple
xidade" da situação.

Coréia do Norte ameaça reagir a
manobras de Coréia do Sul e EUA

CORÉIA DO NORTE - A
Coréia do Norte condenou
ontem as manobras
militares iniciadas na

véspera pelos Estados
Unidos e pela Coréia do

Sul, afirmou que equivalem
a "um ato de guerra" e

reivindicou seu direito de
se defender com "ações

. "

preventivas .

Em declaração
transmitida pela Agência
Central de Notícias da
Coréia do Norte (KCNA),
o Exército Popular afirmou
que às manobras conjuntas
tornam "nulo e inválido"
o armistício assina-do em

1953. "A Coréia do Norte
se reserva o direito de

�

promover açoes pre-
ventivas para se defender
dos seus inimigos num

momento-chave, "no qual
cresce a necessidade de

aprofundar a capacidade
defensiva", afirmou o

comunicado.
"As manobras militares

são uma clara ameaça e

chantagem militar e um

ato de guerra que vai além
da violação do tratado do

armistício, sem garantia de
".. '"' ....

que os exercícios nao vao
! , • "

se tornar reais , acusou o

comunicado emitido em

nome do porta-voz do

representante do Exército
norte - coreano em

Panmunjom.
Os exercícios militares

,

conjuntos acontecem em

território sul-coreano e
•

•

incluem manobras de

campo e jogos de guerra
virtuais por computador.
As manobras de 12' dias
reúnem cerca de 20 mil
soldados americanos e sul
coreanos.Manobras anuais

•

são feitas desde 1975. Nos
últimos anos, a capacidade
tecnológica de criar cená-'

. rios de guerra simulados

por computador tem

ganhado mais importância

•

Jornal diz que CIA quer destruir revoluções de Cuba e Venezuela
EVA-A nomeação de um

diretor' especial de

inteligência americano para
Cuba e Venezuela visa a

•

. "destruir duas revoluções",
aproveitando a doença de
Fidel Castro,· 80 e as

próximas eleições ve nez

uelanas, afirma a edição de
ontem do jornal cubano

"Iuventud Rebelde".
Sob a manchete "Outro

homem da CIA para Cuba e

. Venezuela", o jornal afirma
que a medida faz parte do
"anexo secreto" de um

segundo informe, aprovado

em 10 de julho pelo
presidente dos EUA, George
W. Bush, do plano que busca
acelerar a transição política
na ilha.

Segundo .a publicação, os

.Estados Unidos criaram este

cargal como parte de sua

"guerra suja" contra Cuba e

Venezuela, como já o fez com
os países que considera do
chamado "Eixo do Mal"

(Iraque, Irã e Coréia do

Norte) .

Com a criação desse cargo,
"os Estados Unidos tentarão

por todos os meios aumentar

n
•

seus agentes da CIA [agência
de inteligência dos EUA].
dentro de Cuba e na

Venezuela", diz o jornal.

CIA
Os Estados Unidos

nomearam no' último dia 18
um "diretor" especial de

inteligência para Cuba e

Venezuela, em um novo

capítulo da saga das
,

turbulentas relações entre

Washington, Caracas e

Havana.
O funcionário ficará

encarregado de "coletar e

analisar informações de

inteligência em Cuba e na

Venezuela" .

. O cargo, que será ocupado
temporariamente pelo agente
da CIA Jack Patrick Maher -

com 32 anos de experiência,
sobretudo na Colômbia e no

Caribe-, inclui também
"assegurar a implementação

,

de estratégias" para Cuba e

Venezuela, que não foram

especificadas na declaração
divulgada na sexta-feira.

Os Estados Unidos são

críticos ferrenhos das
estreitas relações entre o

j 1

,. , .

que os propnos exercicios

físicos dos soldados.

Segundo o comando
americano na Coréia do

Sul, citado pela agência
Yonhap, a experiência
militar pretende apontar
as melhores estratégias
para defender a península
coreana em caso de um

eventual ataque. O
comando militar sul-

• A

coreano avisou no mes

passado à Coréia do Norte

quê
•

promo vena o
- .

exercicio.
•

O regime no r te-

coreano já havia

qualifícado na segunda
feira os exercícios

. "

conjuntos como grave

provocação militar" e
" .

uma per igosa aventura

que põe a situação na
,

península coreana à beira
da guerra". Na última
semana, a revelação dos

supostos planos da Coréia
do Norte de promover um

teste nuclear subterrâneo
causou fortes reações. A
rede de televisão americana

ABC citou um funcionário
do Departamento de
Estado para dizer' que a

•

inteligência dos EUA
havia detectado 'um
movimento suspeito de
veículos' num local que os

norte - coreanos poderiam
usar para testes.Em
fevereiro de 2005, a Coréia
do Norte reconheceu que

dispunha de armas

nucleares.
No dia 5 de julho,

disparou sete mísseis

balísticos de testes, um

deles de longo alcance.
Além disso, a Coréia do
Narte boicota desde
novembro as conversas

mui tila terais na China.,
com a participação de
Coréia do Sul, Japão,
Rússia e EUA, para
desativar seu arsenal
nuclear.

presidente venezuelano Hugo
Chávez e o governo do
ditador cubanoFidel Castro,
ligações que ficaram ainda

• mais claras depois que o

governante venezuelano
esteve ao lado de Castro em

algumas das primeiras
fotografias do líder cubano

divulgadas após a recente

cirurgia à qual foi submetido.
Washington insiste que

Chávez é um fator de
sestabilizador no continente,
enquanto que o venezuelano
denuncia planos americanos

para derrubar seu governo.

• I

.

O CORREIO DO POl

-

NO IRA

Mistério
o secretário-geral do
Conselho Supremo de

Segurança Nacional do Irã,
Ali Larijani, entregou ontem
a vários embaixadores

'

.

ocidentais a resposta de
seu país ao pacote de
incentivos proposto pela
comunidade internacional
para que suspenda o

enriqueclrnentode
urânio.Não foram
divulgados detalhes da

resposta iraniana, mas

diplomatas afirmaram que
era esperada uma resposta
"ambígua" e Teerã indicou
que não aceitaria a

demanda de interromper o

enriquecimento de
urânio.Segundo a agência
Fars, Larijani, principal
negociador iraniano no caso

nuclear, deu aos

embaixadores de Alemanha,
França, Reino Unido,
Rússia, China e Suíça a

resposta do governo de
Teerã.

NO REINO UNIDO

Reprovação
Setenta e dois por cento dos'
britânicos acreditam que a

política externa perseguida
, pelo primeiro-ministro Tony
Blair tornou a nação mais
vulnerável a ações de
extremistas, ao mesmo

tempo que seu Partido
Trabalhista registrou seu

mais baixo nível de

aprovação em 19 anos,
segundo pesquisa publicada
ontem. Apenas 1 % dos
entrevistados na sondagem
do The Guardian/lCM disse

que a política externa

governamental tornou o país

• I
i
•

•

mais seguro.
A sondagem apontou para o �
ressurgimento do Partido
Conservador, que teve a

aprovação de 40% dos
entrevistados, o que
permitiria a ele conquistar a

maioria nó Parlamento.

NO IRAQUE

Atentados
Ao menos seis pessoas
morreram ontem em

diferentes ataques e

atentados cometidos no

Iraque, segundo fontes da

polícia iraquiana.As fontes
informaram que em Bagdá
dois civis morreram e

outros três ficaram feridos
na explosão de uma bomba
na praça AI Nasser.Em AI

•

Muqadadiya, na Província
,

de Diyala, um grupo de
homens armados matou um

parente do diretor do
escritório da administração
local, segundo o escritório
de coordenação iraquiano
americano.Nesta cidade,
localizada 90 quilômetros a I
nordeste de Bagdá, outras
22 pessoas ficaram feridas
na explosão de várias
bombas que explodiram em

um mercado popular.Além
disso, outros dois civis
morreram e três ficaram .

feridos durante um conflito
,

entre forças britânicas e

insurgentes na localidade
de AI Amara, 350
quilômetros ao sul de

Bagdá. I

�
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