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38,1 ELEIÇAO

Alcl<:min muda
a

discurso e

ataca governo
petista

•

71ASPIRANTES
a Flamengo se

prepara para
conquistar

s

título inédito

o Esporte Clube

Flamengo entra em campo
l10 próximo sábado em

busca do primeiro título na

categoria aspirantes da

Taça Pomerode. No
primeiro jogo, em
Pomerode, o rubro-negro
derrotou o Caramuru por
lxO e precisa apenas de um

empate, em casa, para ficar
com o título. Em caso de
vitória dos visitantes, por
qualquer placar, a decisão
vai para os pênaltis.
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Câmara reprova projetos, de
reconhecimento de despesas
, ,

51 FABRICA DE TINTAS: A MAIS MODERNA DA AMERICA LATINA .. '

• •

,o Gam perspectiva do
,

a, presidente Lula vencer no

1º turno, apontada pelo
Datafolha, Alckmin subiu
tom de ataques. As críticas
foram feitas depois de

iíntegrantes do PFL -partido ,

"

que integra com o PSDB a

coligação da candidatura do
S

tucano- pedirem para ele
"bater" mais no presidente
Lula e abandonar o estilo

I
"zen", para tentar reverter a

�

situaçao.

,

_' CESAR JUNKES

•

O Grupo Weg inaugurou ontem a

primeira parte da mais moderna
fábrica de tintas em pó da
América Latina. O empre
endimento, de nove mil metros
quadrados, exigiu investimento
de R$ 15 milhões e vai produzir
900 mil toneladas de tintas por
mês, devendo atingir 1,5 milhão
de toneladas/mês quando estiver
finalizada a segunda parte,
prevista para 2010. A nova

fábrica conta com sistema

automatizado para controle e

operação das extrusoras e pré
mistura semi-automatizada, e vai,

.

gerar 40 novos postos de
trabalho.
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Décio Silva e demais diretores do Grupo Weg cortam a fita. inaugural da nova fábrica

61 NO PALCO: ENCANTO DAS MARIONETES
PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Começou ontem e

acontece até sábado,
em Jaraguá do Sul, o
6º Festival de Formas
Animadas. A

apresentação da peça
"O Contra Regra"

,

deixou o público da
Scar encantado com o

mundo mágico das
marionetes. Os
Mineiros do
Giramundo com o

espetáculo "Pedro e o

Lobo" são destaques
na programação de

hoje. Para este ano, a

\ organização do
festival estima um

público de 15 mil

pessoas nas
.

apresentações no
Centro Cultural e em •

,

outros espaços.

www.studiofm.com.br
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• EDITORIAL
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Não foram só os sangues

'sugas que se sofisticaram na

tarte de parasitar o sofrimento
I

humano, com o golpe das
ambulâncias. A morte de

• FRASES

quer burlar a fila de
-

transplante do Sistema Unico
de Saúde. As vítimas são, na
maioria, pessoas humildes e

pouco instruídas. A rede atua

no transplante e na venda de

órgãos e cadáveres. De acordo
com o juiz, essa rede se apóia
em agentes funerários, que

negociam nos corredores dos
próprios departamentos
médicos legais o desvio de

corpos recém-chegados e a

venda de certidões de óbito
falsas - isto· é, o documento

para "esquentar" o cadáver. O
pr incipal 'cliente são

faculdades de medicina em

todo o país. A "máfia dos

corpos", como Boller chama a

quadrilha, atua também no

tráfico de órgãos retirados de
defuntos "em bom estado".
São vendidos principalmente
a pacientes que querem furar a
fila de transplantes do SUS.

• CORREIO DO LEITOR
,

,

O CORREIO DO POV�
. �

Alguns detalhes desse
mercado foram denunciados
em artigo escrito pelo juiz. "Há
registros, de inúmeros casos,

como o de corpos humanos
vendidos por 40 salários
mínimos. E até mesmo o de

-

corpos de afogados que são

preenchidos com serragem

após a extração do coração,
rins, pulmões, fígado e

intestinos. Até mesmo a pele
de cadáveres é retirada", relata
Luiz Fernando Boller. Ele diz

que no passado recente esse

mercado teve alguns
movimentos e xp re ss ivo s ,

como a exportação de rins de
Montevidéu para hospitais de

,

São Paulo entre 1991 e 1993,
acompanhada da venda de
cadáve.res pára faculdades de
medicina do eixo Rio-São
Paulo-Minas. Atualmente a

, . ,..

pratica esta mais sistema-

tizada. "Há uma rede interes

tadual de venda de cadáveres a

instituições de ensino

superior", denuncia o juiz.
Depois dos sanguessugas, aí

vêm os abutres. O cardápio
está ficando indigesto.

.

"Sou naturalmente sensual"

I .Oa atriz, Luana Piovani, durante ataque de modéstia.
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10 valor da
diversidade

•

I
, Por ocasião de mais uma

I Festa das Etnias que se

i aproxima, e num ano especial
para nós que é o a110 das

i comemorações dos 130 anos
.I de Jaraguá do Sul, 'queremos
refle tir csobre o valor da

r diversidade racial e cultural
- .

em nosso pals e muito espe-
I cialmente em nosso muni
I cípio.

Afinal, o que é urna festa

genuinamente brasileira se

, não aquela que integra outras

culturas?

Aqui temos alemães, hun
: gareses, africanos, poloneses,
!

i italianos. Outras regiões
I ,

possuem os portugueses , os

espanhóis, os índios; outras

I ainda os japoneses, os árabes e

I libaneses.
I E aí está uma das muitas

i belezas de nosso país - a

diversidade cultural e a

aceitação e a us
ê

nc ia de

preconceito que ela propicia.
Chegamos a possuir festas

e costumes de origem
indefinida em nosso país e isso

I
. mostra que os povos, em todos

,

I os tempos, sempre, tiveram a

necessidade de festejar, seja a

boa colheita, sejam as vitórias

, a liberdade e a própria vida,
,

•

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

•
•

através de danças, cànções e

costumes ,que com o tempo
foram se modificando, mas a

alegria de viver e o sentimento
de liberdade foi, é e sempre será

universal e sempre será
buscado nas manifestações.
culturais ; e sem esse

componente, a vida não teria
. alegria.

E 'valor izamos
• •

assim

anualmente os marcantes

atrativos das tradições de
nossos antepassados , suas

festas, costumes e danças
típicas, e nenhuma deve ser

menos impor tan te ou se

sobrepor a outra. Todas estão

presentes em nossa história,
todos aqui um dia chegaram,
desbravaram onde nada havia,
habitararn nosso país no

período colonial e fizeram

parte da construção de nossa

região, representando hoje a

soma de uma gente
batalhadora.

.
.

Não valorizar tradições
seria negar nosso passado, pois
afinal de contas, aqueles que
de tão longe de sua terra natal

vieram, muitos deixando
contrariadamente sua pátria
por força da história, não

,

deixaram de acreditar no novo

mundo e com suas próprias
mãos construíram muito do

que temos e somos.

Uma festa folclórica de
tamanha diversidade como

esta não pode perder sua

qualidade com o passar do

tempo e o sucesso e a

continuidade desta prática
depende de nossa boa vontade
em não perder ou deixar
desvirtuar esta cultura
também.

O fu tur o de nossas

tradições todas' está em nossas

mãos como políticos,
educadores, pais e cidadãos

comuns, em não deixarmos
morrer o que é cultural, por
mais que os conceitos se

alterem, as visões de mundo
se modifiquem, os valores se

diluam.
Só respe itaremos nossas

tradições, se respeitarmos as

tradições de todos os nossos

antepassados e como

construíram os valores que até

hoje perduram entre nós. Isso
faz a beleza do espírito
participativo de nossa

sociedade que aprendeu a

conviver com a diversidade'de

Deixe fazer, deixe passar...
A discussão sobre a Educação é um tema

sério e necessita ser constante. Quando
aparecem os ditos "doutos" do
conhecimento e colocam-se como senhores

,

da fórmula mágica para salvação dos
caminhos da Educação. .

,

- .

E difícil de entender (segundo minha

visão) as pessoas que já estiveram

diretamente vinculadas a educação pública,
ocupando cargos políticos, não ter feito nada
que representasse eficácia para, apenas
melhorar um pouco a situação do Educador
e da Educação pública Estadual,

Senhores que desenvolveram toda sua

sapiência em prol de um berncomum, sua

conta bancária e de seus pares, que possuem
aquela fórmula mágica para· o sistema de

Educação, baseado na máxima capitalista, se
vaidar lucro serve.

O social não pode ser impregnado de

mesquinhez, pois assim servirá para propagar
a exclusão de maneira camuflada, sempre

.com desculpas hipócritas que escondem os

verdadeiros interesses pessoais. Qualquer
privatização serve de maneira seletiva para
continuar a aumentar o abismo que separa
as necessidades sociais, dos interesses

•

político corporativista e do lucro econômico

pessoal.
Educação não combina com projetos

\
\
,

,

,

públicos que se transformam em impérios
econômicos pessoais. A Educação tem que se,
estendida a. todos brasileiros, e algo muitô

simples que me faz ter essa certeza é quand2verificarmos o quanto pagamos de impostos, e'
o quanto desse volume teria que ser aplicado
na Educação Pública. Isso a torna a mais cara
do país, o triste é que muitos projetos são

boicotados ou são utilizados para se ganhai!,
dinheiro público e investir em negócie]

,

pessoais. t
Todo brasileiro tem o dever de levantar i

bandeira da Educação Pública (nem um pouc�
gratuita), e jamais permitir aos "vampiros" que

sugam da educação seus lucros exorbitanres
tirarem o verdadeiro brilho da educação, não

como esmola social, mas, como energia da
verdadeira cidadania e de nossos direitos. Ess'a
bandeirajamais será ultrajada.

As empresas capitalistas competentes nãb
devem preocupar-se com o direito a Educaçã&
do cidadão brasileiro, a não ser que tenham
projetos mágicos educacionais, geralmente
superfaturados, que possam não sobreviver. )'

,

Na democracíao eleitor é o responsável, e g
imprensa é o vidro da transparência, do regist�
do ontem e do hoje, para que o amanhã não

caia no esquecimento.
-

Cláudio Piotto, professor
••

,
"

Guaramirim 57 anos
II

tomou seu lugar, cortando amata virgem de então;
trazendo e levando a produção e o!'
mantimentos de precisão. Imigrantes alemães:
russos, italianos, negros aqui fizeram seu

lar e no "Brüderthal" sua primeira morada com �
colonização, deixaram a marca da

,

constituição do município agora Guaramirim .

referência . européia de administração,
organização, perseverança e desprendimento de

�

suanaçao.
Costumes, cultura e gastronomia, o Festival

de Dança, Festa do Cacudo, a

Schützenvereinfest, a Porchetta e a Expofeira.
Oportunizando ao visitante e a toda gent)
lazer - o restaurante da represa com sua

gastronomia típica e dó saboroso caldo de
cascudo e outros pratosda região, as cachoeiras no
interior, amata atlântica verdejante a pedra sapa
os parques aquáticos no Jacu Açu, o delicioso café
colonial. No esporte educação saudável das

crianças e jovens da cidade' que representam °

município em todo estado.
, i

-

Es reconhecida nos Estados Unidos; Japão,
Portugal, Suíça nas maiores Universidades
através do Instituto Rã Bugiu, estudiosos €

cientistas de todos os lugares aqui veil}
pesquisar - a fauna e flora agradecem a preservação,

No centro concentrarn-se os que vão e qu�,
vem e observam a falta de calçadas, jardins
floridos, atendimento de qualidade ao cidadão - �

cidade chora por falta da flor e do amor - te

amamos mesmo assim e te agradecemos por nos

acolher. Parabéns Guaramirim pele

[pessoas jovens que n ão

: tiveram doença grave também
, .

: tem feito a festa de um outro

tipo de parasita, os traficantes
'de cadáver. Segundo o juiz Luiz'
Fernando Boller, de Santa

I
•

I Catarina, a rede que atua na
,

lvenda de corpos e órgãos
,
I .

,
.

, ; .

. i ..... Órgãos humanos são vendidos principalmente
i a pacientes que querem furar a fila de espera
!
por transplantes através do SUS

,

I
,

f humanos é hoje muito maior

i do que se possa imaginar, e

deveria ser objeto de Ulna CPI,

[Não é de hoje a trapaça.
'Suspeitas de ilegalidade em

doações de corpos para

I faculdades de medicina de

I todo o País estão surgindo
I desde meados dos anos 70. Há
até um mercado negro para a

venda de órgãos retirados de

pessoas vivas e mortas. Esses
, órgãos são vendidos a quem
I
,

, .

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por�' ,
mail redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, c� ,I:

89251 200, Caixa Pbstal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicadol) ,

A ti, rendemos tributo pelos 120 anos de

imigração,agora te dedicamos nosso respeito
pelos 57 anos de emancipação política
administrativa, onde aflora o desenvolvimento

,.

com força e perseverança - terra de nossos pais,
que com bravura desbravaram este chão -

acolheu muita gente que de outros lugares
vieram e aqui se estabeleceram, construíram
suas vidas com muita luta para ganhar seu pão.
Tens no teu povo omaior tesouro, gente humilde
e batalhadora, acolheste todasetnias corri seus

costumes e cultura diferenciada, a todos

abraçastes e deste igual valor.
- .

Es considerada a "Capital da Palmeira Real"
mas para quem trabalha a terra e luta com

fervor o arroz, a banana e a horticultura são os

produtos que fazem a diferença e mantém o

homem no campo produzindo o alimento da

nação.Preservas a força da agricultura - o

desenvolvimento das irldustrias que aos poucos
foram se instalando e tomando seu lugar, dando
emprego a muita gente que nem terra tem.

O comércio em pleno desenvolvimento faz
a diferença para quem precisa comprar e a

educação valormaior do cidadão bem amparada
pela Faculdade Metropolitana oferece cursos de
Graduação e de Pós-Graduação 'nas diversas
árias do conhecimento - as escolas estaduais
muito bem conservas e equipadas com curso
técnico de turismo e outros mais - escolas
infantis e fundamentais, dando a criança base
na construção do conhecimento cientifico, e

construção da cidadania, preparando e

treinando-os para um futuro promissor.
Na riqueza do patrimônio histórico-cultural

,

tens a Casa Centenária de. Enxaimel, a

Estação da Rede Ferroviária, marca do

progresso, pelos trilhos 110 balanço silencioso
-

.

r
Diretor editorial/adrninistrativo: Francisco Alves
Editora: Patricia NJoracs

•• 0 ". "'. • ",.

qumquagesimo setimo aniversario e ao pOVQ,
honesto trabalhador, nosso respeito. I

- ,
Analores Frohlich Jahn, Professora do Centro de

Educação de Jovens e AdultoS

povos e culturas
habitam.

•

que aqui

,

O CORREIO DO POVO
Fundado em 10de maio 1919

,

,

. ,

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul- SC 1 Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581 .

e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1
comercial@jornalcorreiodopovo.com.br r

t,
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GUARDA CIVIL: COMISSÃO TEM PARECER CONTRÁRIO

I
,

, e

:lo (

fa CELSO MACHADO

•
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,

a�
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�J Liminar impede
Q� �ue vereadores
tJ decidam assunto
a B

, •

c� 8)1l plenário

,

ue �

l . ]ARAGUÁ DO SUL- A

�� Comissão de Legislação, Justiça
Ha � Redação Final, presidida pelo
�� y,ereador Rudolfo Gesser (PP)

já tem parecer pronto sobre o

áS Brojeto do prefeito Moacir

\S �ertoldi (PL) que cria a Guarda
I, Civil Municipal. O parecer é
m '

I contrário, mas ainda não
te

recebeu as assinaturas dos trêsI

. vereadores que a integram.,a
It Além de Gesser, Eugênioro ,

lo MorettiGarcia (PSDB) e Terrys
da Silva (PTB). A votação do

projeto, que deveria ocorrer na
última segunda-feira, 21, foi
suspensa por liminar concedida
em mandado de segurança

impetrado por Gesser que

questiona, entre outras coisas,
sobre a origem de recursos para'
a manutenção da instituição.
Ontem, o vereador Eugênio
Moretti, que também se

,

manifestá contra a criação da
,

corporação, voltou a defender
a realização de nova audiência

pública como forma de se

detalhar a proposta a todos os

O,
B
S
)
,

'I
b
a

a

,

e

e � Florianópolis - O TRE

(Tribunal Regional Eleitoral)
confirmou a multa aplicada ao

é deputado federal e candidato à

s reeleição, Carlito Merss (PT).
O deputado teria feito

propaganda eleitoral fora do

prazo permitido por lei, que é o

, dia 6 de julho do ano da eleição.
Ele já havia sido condenado ao

pagamento de multa no mesmo
•

valor, R$ 21.282,00, em outro

, processo que tratava da
. instalação de outdoors na cidade
1 de Joinville, prática esta

proibida pela legislação eleitoral
em vigor. A atual representação
foi movida pelo Ministério
Público Eleitoral pela
veiculação de material

publicitário em maio de 2006
no "jornal do Carlita",
divulgando sua imagem e

.� ,destacando suas atividades

� I� parlamentares. O TRE também

)) ,.confirmou sentença de

primeiro grau que condenou o

_ vereador e candidato a deputado
estadual Jean jacks n

I Kuhlmann (PFL) ao pagame )

i de multa de R$ 21.282,00 l- r

: propaganda eleitoral
I extemporânea. A representaçâo,

I foi proposta ern maio deste ano

l. pelo diretório municip- 1 1. T'�

,

I
. ,

r't
,

CESAR JUNKES

Eugênio Moretti voltou a defender a realização de nova audiência pública

segmentos da sociedade técnicas permanentes do

legalmente constituídos e à Legislativo. Por isso, em julho o

população como um todo. prefeito requereu regime de
Procedimento com o qual urgência pouco antes da
também concorda Gesser. realização de uma audiência

"Principalmente para que pública no plenário da Câmara
saibam quanto vai sair do bolso quando instituições como a

do contribuinte todos os meses Associação Comercial e

e se, de fato, na prática haverá Industrial, Câmara de

compensações em relação ao Dirigentes Lojistas e União

custo-benefício", disse Moretti. J araguaense de Moradores
O projeto de Bertoldi chegou à manifestaram-se céticas

Câmara de Vereadores no mês quanto à necessidade de criação
de maio e, já de início, daGuarda,questionando,ainda,
contestado por vereadores de sua finalidade e custos. A .

oposição. A proposta não teve princípio, a corporação custaria
a tramitação desejada pelo algo em torno de R$ 790 mill
Executivo pelas três comissões ano e teria como finalidade

•

proteger o patrimônio público
como praças, museus, escolas,
creches, prédios da prefeitura.
Entretanto, embora o projeto
não contemple ação neste

sentido, citando apenas que

poderá auxiliar no controle do
trânsito, ficou entendido que a

Guarda gerenciará o sistema de
estacionamento rotativo em

áreas centrais da cidade, cuja
reativação já está em estudos.
Isso levou o vereador Jaime
Negherbon (sem partido) a

apresentar emenda ao projeto,
retirando da Guarda o poder de
multa. O vereador entende que
isso deva ser responsabilidade
da Polícia Militar, como ocorre

hoje. Já se sabe que o executivo
deverá pressionar' a mesa

diretora da Câmara para que o

projeto seja colocado em
� , .

votaçao no maximo em

setembro. Prevista para entrar

em funcionamento 110 primeiro
semestre de 2007, a instituição
depende da realização de
concurso público para a

contratação de um contingente
inicial de 40 homens. Ontem,
O Correio tentou contato com

o vereador Terrys da Silva pelo
telefone, mas ele não foi
encontrado.

Maçonaria faz campanha para
conter votos nulos e em branco

em função da instalação, pelo
representado, de diversos
outdoors na cidade e região sob
o pretexto de comemorar um

ano de seu programa de
televisão semanal aos sábados
no SBT. Em grau de recurso o

TRE confirmou multa aplicada
ao Partido Comunista do Brasil
de Chapecó e a dois vereadores
da sigla ..

A punição deu-se por que os

vereadores César Antônio

Valduga e Paulinho da Silva,
produziram e distribuíram
material de propaganda antes do
prazo determinado pela
legislação eleitoral. A

propaganda consistiu em carta

enviada pelo Correio,
acompanhada de panfleto.
Tinha como foco as ações dos
dois vereadores e ainda pedia o

apoio dos eleitores para o

próximo pleito.Há informação
nos autos do processo que até

mesino o promotor eleitoral da
3Sa Zona Eleitoral - Chapecó/
SC, recebeu a correspondência
110 seu local de trabalho, assim
como outros representantes do
Ministério Público Estadual,
sequer filiados ao partido. O PC
do B e os vereadores vão pagar
multa de R$ 21.282,00 cada um.

BRASÍLIA- O presidente do
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), ministro Marco

Aurélio, recebeu represen
tantes maçons do Grande
Oriente do Brasil. Eles

entregaram um manifesto de
esclarecimento e estímulo à

sociedade brasileira sobre o

voto válido nas eleições de
outubro. No documento, a

Maçonaria Brasileira afirma

que participa dos esforços
para transforrnar o Brasil em
uma nação "democrática,
livre e soberana". Por isso,
iniciou ulna campanha con

tra a prática dos votos nulo
ou branco.

Por meio de ampla
campanha- "O seu voto só

vale se for válido" -, os maçons
pretendem conscientizar a

sociedade de que "o dever do
exercício do voto é um direito
do exercício da cidadania".
"Há mais de duzentos anos a

,

Maçonaria Brasileira dirige
seus esforços para a ação
consciente de transformar o

Brasil em uma nação demo

crática, livre e soberana"; diz
Q manifesto. "Esforços que
conscienternente abdicaram
do uso da força ou da

•
,

violência e que ficaram
cunhados nos grandes feitos
nacionais, tais como, na luta

pe la Independência, na

libertação dos escravos, na

Proclamação da República, na
mobilização pelo fim do
Estado Novo, na campanha

..

"O Petróleo é Nosso" e na

mobilização das "Diretas Já",
acrescenta o do cume n to .

•

Segundo os signatários, a

mobilização ocorreu diante
da preocupação com cam

panha encetada por "indi
víduos inescrupulosos, na

esperança de conturbar o

regime democrático e o

estado de direito instalado en1

nosso país, pregando a prática
do voto "nulo" ou "branco"
como forma de protestos e

com objetivo falacioso de que
. ,

corn IStO estara O povo
brasileiro anulando a eleição,
o que não é verdade e nem

juridicamente aceitável".
O documento convoca a

sociedade em geral, espe
cialmente as lideranças
c om uni tár i as , s irid ic a is ,

religiosas, laborais e

partidárias, para. que façam
verdadeira campanha cívica

pelo voto válido.

• MOSAICO poi itica@iornalcorreiodopovo.com.br

I

Sem empolgação
A mini reforma eleitoral que, entre outras coisas, proibiu cartazes
e outdoors em áreas públicas, salvo melhor juízo produziu pelo
menos um efeito imediato: indiferença ainda maior entre o

eleitorado pelas eleições de outubro. Se de um lado as cidades
se mantêm limpas, porque livres da poluição visual, de outro

. ,

evidencia-se o pouco interesse pela pregação dos candidatos. E ;
como ver um estádio cheio sem a bandeira do clube da casa. A

!

•

continuar neste ritmo, veremos um desfile de alienados nas filas
'

das urnas em outubro.
!

•

,

Eles 3
De Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), candidato'
à reeleição, durante
encontro da coligação
Todos por Santa Catarina
realizada no início da
semana na cidade de

•

Lages: "E a primeira vez,
em trajetória de 40 anos,
que sou recebido com

carinho, com amor, nas

hastes do PFl.:'. Para se 1conhecer a fundo certos, .

políticos, só com eleição
todo ano.

Só querer
Se os vereadores que
apóiam a criação da Guarda
Civil Municipal desejarem,
o regime de urgência para
votação do projeto
requerido pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PL) e

derrubado por liminar em

mandado de segurança,
pode ser restabelecido por
força de outra liminar. Neste
caso, cabe ao Legislativo
assim proceder e não ao

Executivo.

Eles 2
-

"Aprecio o convívio com o

novo Colombo. Já tivemos,
ao longo da história, um I

Cristóvão Colombo e um

Colombo Salles. Agora
temos esse, que veio fazer
a unidade deste projeto,
pelo bem de Santa Catarina.
O Colombo pode estar
abrindo o seu caminho",

,

encerrou. Casilda Maldaner
.

(PMDB), ex-senador e

suplente na chapa de
Raimundo Colombo (PFL).

,

a TRE confirma multas aplicadas
,

Pé atrás
Uma ambulância adquirida
na gestão do ex-prefeito de
Schroeder, Osvaldo Jurck
(PMDB), comprada. via
emenda do ex-deputado
federal Vicente Caropreso
(PSDB), está sob suspeição
neste rolo das

sanguessugas. Mas o nome

do tucano não está na lista
dos deputados sob

investigação. Nem em

outra qualquer. Jurck não
quer falar agora .:

Apelo
Fiscalização do trecho
urbano da BR-280 em

Jaraguá do Sul, retomada
pela Polícia Rodoviária
Federal, poderá ser

"devolvido" à PM. Apelo
neste sentido está no .

. comando catarinense da'
PRF, em Florianópolis, com

aval da Acijs e da

prefeitura. Se a reversão
não for aceita, a Waldemar
Grubba pode virar pista
aberta, sem aquela divisão
central.

Opinião
Do candidato ao governo
pelo PSOL, João Fachini:
"No rastro das decepções,
o PT surgiu como

alternativa de mudança.
Com o respaldo 53 milhões
de votos, Lula assumiu a

Presldêncla da República.
Mas, tanto em nível
nacional como estadual,
seu governo e seu partido
se entregaram às mesmas

práticas políticas que
condenavam" .

Pente fino
Coligação "Todos por Santa
Catarina" faz arrastão sexta
feira pelo Vale do Itapocu,
com os candidatos às

eleições majoritárias Luiz
Henrique, Leonel Pavan e

Raimundo Colombo.

Começa às 10 horas em

Massaranduba, depois
Guaramirim e Schroeder.
•

As 15 horas em Corupá.
,

Depois, passeata no centro
de Jaraguá e comício na

Rainha da Paz, às 19h30.

Pode?
João Ari Mendes, candidato
a senador pelo PSDC
catarinense, teve registro
de candidatura negado pelo
Tribunal Regional Eleitoral.
Motivo: não apresentou
comprovante válido de

filiação partidária. Ontem o

TRE encerrou o

recebimento de
candidaturas. No total,
aprovou 477 pedidos e

negou 16 .. É um recorde em

eleições no Estado.

Eles 1
De Jorge Bornhausen (PFL):
"Não tenho receio nenhum
de fazer a defesa desta

coligação. Palavra é para
ser cumprida. A palavra é
usada para as boas causas.

Ela nasce do coração e da
consciência. Essa é a

palavra que empenhamos
nesta coligação para eleger
Luiz Henrique da Silveira,
Leonel Pavan, Raimundo
Colombo e Geraldo
Alckmin. "

Abertura
Na Câmara dos Deputados
há um movimento para que
nas sessões de cassação
de deputados envolvidos na

compra de ambulâncias
superfaturadas o voto, seja
aberto e não secreto: Nada
mais justo. Com o voto
secreto, os 67 acusados,
entre eles Adelor Vieira

(PMDB) vão estar

presentes, votando pela
própria inocência e na dos
demais.

!

1

!

,

•

I
I
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I

I

•

,

,

,

•
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• POUCAS & BOAS

Lula em Jaraguá
Durante almoço realizado ontem, em Florianópolis, o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) acertou com o vice-presidente José
Alencar (PMR), ex-PL, e lideranças penstas, uma visita dele e

do presidente Luis Inácio Lula da Silva a Jaraguá do Sul. Os
dois candidatos à reeleição virão em setembro, em datas
diferentes e ainda a serem confirmadas. Bertoldi mostra que
aderiu de corpo e alma a campanha do PT, que tem a vice
prefeita Rosemeire Vasel, do PL, candidata a vice-governadora
de José Fritsch. r

,

,
,

,
,
,
,

Aberto Com fé
I
I

Presidente da Câmara de Na agenda de amanhã do,

Vereadores de Guaramirim, candidato à reeleição,
I Marcos Mannes (PSDB), deputado federal Cláudio
I

afirma que a sessão solene Vignatti (PT), consta
que acontece hoje, às 18 participação no culto da Igreja

, horas, para entrega da Assembléia de Deus, em
I

Comenda Peabiru é aberta a Chapecó. A constatação óbviaI

I todos, inclusive candidatos. de que os fiéis também votam

Reitera nota publica ontem parece ter contaminado a

na coluna informando que o maioria dos candidatos/
deputado Nilson Gonçalves partidos, além daqueles, é

íPSDB), candidato ao claro, que já surgiram dentro

terceiro mandato na das próprias igrejas. Exemplo
Assembléia, é convidado recente é o PMR, Partido

I
I

especial da sessão. "Foi um Municipalista Renovador, cria

convite pessoal meu, e não da Igreja Universal do Reino
da Câmara". de Deus.

I
I

MoçãoI Site
o deputado estadual Dionei O vice-presidente da Câmara
Walter da Silva (PT), .que de Vereadores de Guaramirim,

Evaldo João Junkes (PT), otenta mais um mandato na

I Assembléia Legislativa, Pupa, é autor de moção
I lançou ontem à noite, em parabenizando a Empresa G.I
I

Guaramirim, o site da sua Maiochi & Cia Ltda, pelaI

candidatura. No endereço passagem dos 42 anqs de

I
' eletrônico fundação, completados no

www.dionei13789.can.br, o último domingo. A empresa,
I internatura tem acesso a uma das mais antigas em
I

atividade no município, vendeI informações sobre oI
I trabalho realizado pelo e conserta tratores e
I

•

I petista nas principais áreas' guindastes. •

I de atuação, além de fotos,I •

I notícias e materiais de Nível
campanha para download.I

Tem candidato a deputadaI

I estadual que promete, naI

Com. tudoI propaganda eleitoral de rádio eI
I

TV, lutar pela conclusão das,

Ontem, Dionei passou o dia,

em campanha em ,obras de duplicação da BR-

Guaramirim, onde fez 101. Das duas, uma. Ou

caminhada pelas ruas do desconhece as obrigações da
I centro e visitou o comércio, atividade parlamentar para oi
I
I .

distribuindo folder em qual pretende ser eleito, ou
I homenagem ao aniversário está querendo confundir o
I

da cidade, que será eleitorado. Santa Paciência!,

I .

comemorado no próximo diaI
I 28. O folder parabeniza os Prazo

<

, guaramirenses e relata as Os partidos têm até o dia 30
conquistas e ações do de abril de 2007 para informar
mandato voltadas para o o endereço da respectiva sede
município. Segundo a sua

•

_. nacional em Brasília. E uma
assessoria, Dionei está exigência da Lei dos Partidos
muito satisfeito com a Políticos e da Resolução do
receptividade da população

r- TSE, publicada no Diário da
local, que demonstra Justiça da última terça-feira.I reconhecimento ao trabalho No ano passado, o Tribunal

I . realizado na Assembléia. intimou 14 partidos que ainda
I Bom para ele, mas nem' não haviam comunicado osI
• tanto para o candidato do PT endereços na capital federal

no município, vereador" para regularizarem a situação.
Evaldo Junckes, o Pupa. Apenas quatro o fizeram.

Irrigação
Vereador Osni Bylaardt
(PMDB) é autor de

indicação endereçada ao

Executivo para compra de
uma bomba de oito

polegadas para irrigação da

lagoa do Poço Grande.
Também pede que a

prefeitura conceda auxílio
aos agricultores com o

pagamento de 50% das
horas da máquina para os

serviços de drenagem da

lagoa, seguindo exemplo do

município vizinho de
Araquari.

Volta
O Supremo Tribunal Federal
autorizou ontem a investigação
de 27 parlamentares suspeitos
de envolvimento com a máfia
das ambulâncias. Todos eles
estavam entre os 90 nomes

investigados pela CPI dos
Sanguessugas. Helenildo
Ribeiro (PSDB), Feu Rosa (PP)
e Gilberto Nascimento
(PMDB), porém, haviam sido
inocentados pela comissão.
Com estes 27, sobe para 84 o

número deputados e

senadores sob investigação do
Ministério Público Federal.

I
I

•

,

�,
"
,

VOTARAM CONTRA: VEREADORES DAS BANCADAS DO PMDB, PSDB E PT

CAROLINA TOMASELI I

•

•

O CORREIO DO POVQ

, .

... Tramitando desde
abril, textos foram
colocados na pauta
por solicitação do PP

GUARAMIRIM - Tramitando
na Câmara de Vereadores de

, Guaramirim desde abril, dois
projetos de lei do Executivo para
reconhecimento de despesas do
exercício de 2004, totalizando R$
747 mil, foram rejeitados na sessão
de terça-feira. Votaram contra os

vereadores dabancada do PMDB,
João Deniz Vick, Maria Lúcia
Richard eOsniBylaardt, e Evaldo
João Junckes, do PT. Já os

vereadores da bancada do Pp,
Alcibaldo Pereira Germann,
BelmorBernardi, Jorge Feldmann
e Luiz Antônio Chiodini, foram
favoráveis. O empate na votação'
exigiu voto de Minerva do

presidente da Casa, Marcos
Mannes (PSDB), que rejeitou os

•

projetos.
O pedido para que os projetos

fossem colocados em votação foi
feito através de requerimento pela
bancada do Pp, partido da base

,

•

CESAR JUNKES
,M
-

pelo prefeito em exercício José
,

Joaquim Fernandes (PP), e agorn
rejeitados em plenário. g

Na justificativa para a rejeiçã�
os vereadores da oposiçêé
apontam o não cumprímentof
exigências da Lei de

Responsabilidade Fiscal, já que as

referidas despesas eram dó
exercício de 2004, sendo alguma
pagas e não empenhadas e outra

não pagas e nem empenhadas
Citaram, inclusive, que os doa

projetos integraram relatório cit
denúncias contra a administraçãé
municipal, enviado ao Tribunal dê
Contas do Estado em julho do anb

,

passado. No documento, OS

vereadores solicitavam a realizaçâe
de auditoria nas contas ch

,

, prefeitura e hospital por conta d€

supostas irregularidades. "Nã0

podemos aprovar um projeto que
quer regularizar uma situação que
ainda está sendo analisada pelo
Tribunal de Contas", justificou]
líder da bancada do PMDB,
vereador Osni Bylaardz
acrescentando que as dívidas db

município para com algun
credores podem ser pagas COrll
recursos do item contas a pagar do

orçamento deste ano. [;

'I

,

-

"•
• J)

Vereadores pedem ao TeE reavaliação das contas de Guaramirim de 2004

,
, ,

•

A Câmara de Vereadores de
Guaramirim solicitou ao TCE

(Tribunal de Contas do Estado)
o reexame das contas da

,

prefeitura referente ao ano de
2004. Ofício assinado pelo
presidente da Casa, Marcos
Mannes (PSDB), ,foi
encaminhado ao presidente do, '

TCE, Otávio Gilson dos Santos,
no último dia 16, dois dias antes
de expirar o prazo para que os

vereadores votassem o parecer do

Empate obrigou presidente Marcos Mannes (seg, esq) decidir votação
aliada da administração comissões. Um deles reconhece
municipal. Como os projetos despesas da prefeitura no valor
foram rejeitados, não há votação total de R$ 187.004,25, destinado
em segundo turno, e eles só poderão ao pagamento da empresaSerrana
ser novamente enviados para Engenharia, responsável pelos
apreciação dos vereadores no ano serviços de coleta, transporte,
que vem, conforme determina o tratamento e destinação final de
Regimento Interno da Câmara. lixo. O outro projeto reconhece

Os dois projetos já haviam sido despesas do Hospital Municipal
encaminhados pelo prefeitoMário Santo Antônio, relacionadas à

Sérgio Peixer (PFL) há poucomais folha de pagamento e

de um ano, para serem apreciados fornecedores, somando R$
em regime de urgêncianumpacote 560.426,88. Ambos projetos foram
que incluía outros três projetos, encaminhados novamente em

mas foram rejeitados ainda nas abril último, desta vez assinado

Tribunal. O parecer prévio,
recebido pela Câmara em 19 de

maio, recomendava pela
aprovação das contas de
Guaramirim referentes ao

,

exercício de 2004, último ano do

primeiro mandato do prefeito
MárioSérgio Peixer (PFL). Agora,
os vereadores terão de aguardar
resposta do Tribunal sobre o

parecer, que só deve voltar para

utilizado pelo TCE nos casos de

pedidos de reexame.
No oficio enviado ontem, a

Câmara justifica o pedido de
reexame levando em conta as

"itregularidades ,apontadas,
principalmente o não

cumprimento da Lei de

Responsabilidade Fiscal,
conforme denúncia feita por esta
Casa ao Tribunal de Contas,
através do ofício 243/2006, datado
de 30 de junho de 2005". No

.,..., " .

apreciaçao no proximo ano,

devido ao período normalmente

documento, as bancadas db
<

PMDB, PT e PSDB solicitararnb
realização de uma auditoria nas

contas da prefeitura e do Hospital
Santo Antônio, referentes at
exercício de 2004 e nos prímeire

,

meses de 2005. A época, ds

vereadores alegaram terek
'constatado irregularidades em

,oito itens relacionados à

adrninistraçâo pública,
especificados no documento

I

encaminhado ao Tribunal. I

•

I

•

I '

,

)

I
,

) I

PMOS reúne filiados no Acaraí
}ARAGUÁ 00 SUL - O PMDB

de Jaraguá do Sul reuniu, na terça
feira à noite, cerca de 200 filiados
na sede da Sociedade Acaraí, no
[araguá Esquerdo. O objetivo foi
mobilizar os peemedebistas em

prol das candídaturas do partido
para as eleições de 1o de outubro,
em especial a do candidato do
município a deputado estadual,
Carlos Chiodini. "Temos que
reeleger o governador Luiz

Henrique e colocar um deputado
nosso dentro da Assembléia
Legislativa ano que vem", disse o
presidente interino do diretório,
Elmo Mathias.

O presidente também
informou que o diretório deve
realizar novas reuniões para
motivar os filiados, e lembrou que
.
os candidatos da coligação Todos
por Toda Santa Catarina estarão

na região amanhã. LuizHenrique
(PMDB), LeonelPavan (PSDB) e
Raimundo Colombo (PFL)

\ ,

SCAR
Sociedade CulturaArtística

-

EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
,

, I

A PRESIDENTEDA SOCIEDADE CULTURA ARTISTICA - SCAR,
no uso de suas atribuições, com fundamento no art, 31, alínea "b", do seu
Estatuto, resolve convocar a Assembléia Geral Extraordinária de que trata

o art. 18 do mesmo Estatuto, a ser realizada na dependência da SCAR, à

rua Jorge Czerniewicz, 160, bairro Czerniewicz, nesta cidade de Jaraguá
do Sul (SC) na sala 305, terceiro piso, no dia 04 de setembro de 2006, à�
-19h em primeira convocação, e as 19h30 em segunda convocação os

membros do Conselho Deliberativo para deliberarem sobre a seguinte

1), Apresentação da Instituição;
2) Entrega de cópia do novo Estatuto Social para apreciação

e posterior deliberação;
3) Assuntos Gerais. '

I
,

Jaraguá do Sui (SC), 15 de agosto, de 2006, I I
Monika Hufenüssler Conrads

Presidente

passam por São João do Itaperiú,
,

Massaranduba, Guaramirim,
Schroeder; Corupá e Jaraguá do Sul,
onde participam, às 17h30, de uma
passeata na Avenida Getúlio

Vargas e o Calçadão daMarechal.
,

A noite, por volta das 19h30,
promovem um comício no salão
da IgrejaRainha da Paz, no Bairro
Vila Nova.

pauta:

DIVULGAÇAO

Cerca de 200 peemedebistas
participaram do encontroI

t.
�

, ,

_'
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INVESTIMENTO: R$ 15 MILHÕES EM NOVA EMPRESA

r • •

• •

,

,�I MAURíliO DE CARVALHO
-

,
.

'se ::li

'M )l Unidade vai produzir
e 900 mil toneladas por

�
,

tPês e abrir 40 novos

q postos de trabalho
ie jj
as If GUARAMIRIM - o GrupoWeg
l� (Í):iIaugurou ontem a primeira parte
� �amaismoderna fábrica de tintas
as sm pó da' América Latina. O
lSi, ,�mpreendimento, de nove mil
,I! metros quadrados, exigiu
it wvestimento de R$ 15 milhões e

11'1 (Yj(li produzir 900 mil toneladas de
lê �!ntas por Inês, devendo atingir
lb J,,5 milhão de toneladas/mês
ls quando estiver finalizada a

lá lsegul1da parte, prevista para 2010.
� .>A nova fábrica conta com sistema

te '91utomatizado para controle e

10 . operação das extrusoras e pré-
fé 'mistura semi-automatizada, e vai
lé :gerar 40 novos postos de trabalho.
lo uj A unidade fabril é a única no

� (Brasil com sistema de produção
l, ,�ompacto que garante produção
I, ,�m menor espaço corn excelente
lo ((,esfriamento dos chips e assegura
li 1.ltIelhor qualidade ao produto
11 (final. A moagem também tem

II ($istema semi-automatizado com

alimentação constante do
I ' moinho e com sistema

automatizado de controle de

,

1

,

1

I emperatura. .

"Todos os equipamentos são

b (padronizados, o que facilita a

k [limpeza entre cores", explica o

� ;:gerente de vendas da empresa,
11 lReinaldo Richter, informando que
b illá um' espaço adequado para
Is 2�quipamento e operador,
's 2�vitando contaminação entre

o Jjnhas de produção. "Contamos,
o [Binda, com linhas dedicadas para
, ,

a B

CESAR JUNKES

Nova fábrica da Weg possui modernos sistemas de produção industrial
•

produção de pretos, brancos e

cores", completa.
,
A nova fábrica vai ampliar a

produção de tintas em 25%,
,

atendendo "com rnais agilidade"
a demanda interna e dos países do
Mercosul.

TINTAS MARíTIMAS
Com um percentual bastante significativo do mercado mundial, a japonesa
Nippon foi q. primeira empresa no mundo a lançar tintas com tecnologia
antiincrustante, isentas de estanho, "Com este acordo, além de completar
seu catálogo de tintas marítimas, a Weg passa a produzir no Brasil com
qualidade nacional é tecnologia internacional", declara o gerente de vendas
da empresa, Reinaldo Richter,
As tintas da Nippon são utilizadas pelos principais armadores do mundo e

já foram aplicadas em mais de dois mil navios, Conhecidas como Ecoloflex
SPC, atuam na proteção do ambiente marinho, atendendo às eXigências do
mercado marítimo mundial estabelecidas na convenção internacional para
o controle de sistemas antiincrustantes nocivos em embarcações. As tintas

.

possuem ainda na composição um sistema de autopolimento controlado
que mantém a proteção antiincrustante até o desgaste total do filme de tinta

, e evita a liberação descontrolada de biocidas no ambiente marinho. Na
primeira quinzena de junho, uma equipe da Weg foi ao Japão para acertar
os últimos detalhes do acordo tecnológico, Em seguida, representantes da

Nippon vieram à Weg para a implernentação.
A Weg tem histórico de fornecimento de tintas marítimas e offshore para
Petrobras, Transpetro e Marinha do Brasil. "Somente para as plataformas, já
fornecemos 350 toneladas de tinta para P-52 e 80 toneladas para a P-54",
informa Richter, apostando na qualidade e na alta performance das tintas
Weg, que já conta com armadores nacionais e internacionais em sua cartela
de clientes. Além das tintas, a Weg também fornece motores, geradores,
transformadores e painéis para plataformas de extração de petróleo e navios
de apoio às plataformas.

TECNOLOGIA
Além dos investimentos ern

tecnologia, a Weg dispõe
permanentemente de produtos
inovadores, como as tintas em pó
Nobac, único sistema de
revestimento antimicrobiano do
Brasil; a linha W-Zn, única tinta

em pó com propriedade
anticorrosiva do país; e a linhaW

Eco, que atende as normas

nacionais e internacionais
referentes à isenção de metais

pesados.
Além de secarem muito mais

rápidas do que as líquidas, as tintas
em pó não possuem solventes, que
poluem a atmosfera.

J

°Setor metal-mecânico traz mexicanos para Jaraguá do Sul
}ARAGUÁ po SUL - A

j'-unidade jaraguaense do Senai
, recebeu na manhã de ontem,

23, uma comissão mexicana

integrada por 20 diretores do
,

Colégio Nacional de Educação
,

I Profissional Técnica (Conalep)
(

I daquele país. O objetivo é trocar
! informações e abrir caminho
"

para futuros convênios de
assessoria e intercâmbio entre

,
as duas instituições.

I '

I I
Por ter uma metodologia

I educacional semelhante à
, .

, adotada pelo Senai, o Conalep
,

deve inseri-lo à sua lista de

i relações
,

in ternacionais,

possibilitando tais ações. De
acordo com o diretor

corporative da entidade
mexicana, Juan Turrubiate, o

que mais os interessa no ensino

, jaraguaense é o segmento metal-
,

delegação fizer o balanço geral .. amanhã, sexta-feira, eles
da visita a Santa Catarina. encerram a estadia em Santa
"Vamos dar assessoria Catarina na capital do Estado.
profissional a eles, porque o O Colégio de Educação
ensino aqui é mais evoluído do Profissional e Técnica é um'
que o do México", comentou. sistema federal e mantém

Além de passar por [araguá, escolas em 21 localidades
os representantes da Conalep dentro do México. Em média,
também viram de perto as a entidade capacita cerca de
unidades do Senai em São José, 25 O mil pessoas por ano,

na grande Florianópolis, e de oferecendo formação de nível

[oinville. técnico e ocupacional.
Respectivamerite nessas O trabalho recém-iniciado

cidades, Turrubiate e os demais com o Senai catarinense, torna
diretores foram até a Indústria como base o intercâmbio já
Macedo e à Amanco. Hoje, é a realizado entre instituições
vez de Blumenau recebe-los e

. gaúchas. (Kelly Erdmann)
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I

ChinaXBrasil
A produção nacional de roupas caiu 7,9% no primeiro semestre
de 2006. Nos últimos 12 meses a queda acumulada ultrapassa
os 10%, de acordo com dados divulgados pelo Slndlvest
(Sindicato da Indústria do Vestuário) ontem, Entre os motivos
estão a importação crescente de, produtos asiáticos,
principalmente da China,. as temperaturas altas do Inverno e a

redução da renda dos consumidores, "Foi um dos semesfres
mais fracos dos últimos anos para a Indústria, No entanto, o i
comércio está vendendo como nunca, Estamos perdendo
mercado para os importados notadamente da China" I disse
Marcel Zelazny, presidente do Sindlvest.Em 2005 foram
produzidas no país 5 milhões de peças de vestuário (em roupas
masculinas, femininas e infanto-Juvenil) com faturamento de
US$ 19 bilhões. O Estado de São Paulo representa 350/0 desses
volumes.

,
,

I
I
I
,
,
,

I
I

,

I
,

,
,

Fiscalização
o presidente do Sindivest
disse que tem de haver
maior fiscalização sobre as

importações dos produtos
têxteis junto aos portos,
principalmente sobre as

roupas prontas. Em
fevereiro deste ano, um
acordo limitou as vendas de
oito categorias de têxteis e

vestuários chineses que
somam cerca de 70 itens,
responsáveis por 60% das

importações de têxteis da
China. O acordo prevê
limites para o aumento das

importações entre 2006 e

2008, que variam de 8% a

20% do volume atual de
•

comércio, dependendo do
produto.No ano passado, as
importações de têxteis da
China aumentaram 33%
com relação a 2004. No
total foram US$ 359
milhões, que equivalem a

24% do total das

importações do setor.

Inflação
,

o Indice de Preços ao

Consumidor Amp10-15 (IPCA-
15) teve variação de 0,19%
em agosto, bem acima do
resultado de -0,02%
registrado em Julho. Com
isto, o acumulado no ano

ficou em 1,89% e nos úitimos
12 meses ficou em 3,82%,
segundo informou ontem o

Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE).A alta foi observada
apesar da manutenção do
movimento de queda ou da
menor taxa de crescimento
de preços de gràl1de parte
dos itens pesquisados. Uma
das causas da aceleração do
índice foi o grupo
alimentação e bebidas, que
deixou de apresentar
resultados negativos e saiu
de -0,02% em Julho para .

0,18% em agosto. As
principais influências vieram
das frutas (11,32%) e do arroz

(3,80%).

A '

mecaruco,

Para ampliar os conhe-
\

cimentos compartilhados, a

equipe também passou pela
empresaWeg, na tarde da terça
feira passada.

Conforme explica o

diretor do Senai, Newton
Gilberto Saloman, o

,

intercâmbio deve
oficialiaado assim que a

ser
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,
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EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,150 2,152 Ie COMPRA VENDA

PARALELO 2,260 2,357 Ie 2,743 2,845
PESO (Argentina)

TURISMO 2,103 2;240 Ie
I 0,693 0,693

," ",_, '. "�:;:, '",di WI"",

I

,-----,----,--(

,

�_...:-:'----'---- ,

lilt:
I
I
,
,'II POUPANÇA

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 36,549 -0,35%
" DOW JONES (N. York) 11,297 ·037%

" MERVAL (B, Aires) 1,648 ·125%

Ie NIKKEI (Tokio) , 16,951 ,1,39%

0,740

.·)',··"
.. �,'I',· ..' ',,'"� .' , .�.,,, ",. *

:;.}QQB.' agos�D .

R$ 894,81

LOTERIAS
,

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

concurso: 1642

,

, .

• Lotomania
' .

. .' ..
,

concurso: 647
01 - 03 - 13 - 18 - 25 - 34 - 38

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

78 - 82 - 89 - 90 - 91 - ,92

concurso: 04064
,

1 ° Prêmio: 02.137
- . - --

2° Prêmio: 09.862
c-r-r-v-r-r+-x-r-

3° Prêmio: 01.642
-

.
..�-_.�--..-

4° Prêmio: 06,566
�.. - ,�-

5° Prêmio: 47,559

•

II

,

I
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,. OCORRÊNCIAS POLICIAIS
I
-r-

I
I Tráfico
I Após dois meses de investigação a Polícia Militar conseguiu
1 flagrar na tarde de ontem o crime de tráfico de droga na Rua
i Presidente Epitácio Pessoa, Centro de Jaraguá do Sul. Foi detido

I um jovem de 18 anos que fazia a entrega de uma bucha de
,I cocaína, assim como o usuário que estava recebendo a droga.
I A polícia foi até a residência do acusado, onde encontrou mais
I droqas e vários aparelhos celulares. O monitoramento das'
I
, ligações do celular levou a detenção outros dois usuários. '

!
, '

r-Preso / solto?
D.V.S. foi detido em flagrante
por furto em comércio nessa

terça-feira. Ele furtou dois litros
de uísque da Loja de Conve
niência do Posto Mime da Rei
naldo Ra,u. Após os procedi
mentos legais na Delegacia,

I D.V.S. estava sendo levado ao

presídio quando um juiz do
Fórum da Comarca de Jaraguá
do Sul ligou solicitando a pre
sença do acusado e decretou a

liberdade provisória do mesmo.

Arrombamento
Arrombaram a janela dos
fundos de uma residência na

Rua Prefeito José Bauer, Vila
Rau. Foi furtado um aparelho
OVO marca Philco, uma

mochila, um corrente de ouro e

diversas bijuterias. O furto
aconteceu às 13h30, dessa

terça.

Porte de droga
Uma camionete, placas MAC
8715 de Schroeder, foi
abordada em uma barreira

policial na Rua Presidente
Epitácio Pessoa, na

madrugada de, ontem. Após
. revista pessoal no condutor do
veículo H.Z.T., 31 anos, foi
encontrado um papelote de
cocaína.

A polícia flagrou cinco menores

de idade e um maior. '"'
I consumindo bebida alcoólica

. r· '_ •

nas proximidades da Escola
,

Lílian Ayrosb Oechsler, Bairro
Ilha da Figueira. O flagrante
aconteceu às 18h de terça-feira.
Os envolvidos informaram que

I haviam comprado a bebida no

I Bar e Mercearia Tavares. Todos
, �foram levados a Delegacia de

I Polícia.
I
,

'L-__� �
•
,
•

I

Flagrante
O menor L.E.L., 16 anos, foi
levado a Delegacia por furto em

comércio na tarde de terça
feira. Ele furtou seis potes de
creme para cabelo do

Supermercado Breithaupt,
•

Bairro Agua Verde. Após
procedimentos legais na

Delegacia foi liberado aos seus

responsáveis.

Acidente fatal
o motociclista M.E.C. de 38
anos morreu na noite de

segunda. O acidente aconteceu,
às 20h30 na entrada de

Guamiranga, em Guaramirim.
M.E.C. dirigia a moto Yamaha
125 de Guaramirim quando
colidiu contra um caminhão de
Jaraguá do Sul conduzido por ..

J.N., que não se feriu. A vitima
teve suspeita de traumatismo
craniano, fratura da clavícula e

ferimentos pelo corpo. M.E.C.
foi atendido pelos Bombeiros
de Guaramirim, mas morreu

no caminho para o hospital. '

,

I
r

L_

De menor

•

•

•

• FALECIMENTOS
"

�;Faleceu às 20:30h do dia 22/08, o senhor Rolf Marquardt, com idade
"de 70 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
�'no cemltérlo da Barra do Rio Cerro.

RESPEITÁVEL PÚBLICO: BONECOS PODEM SER VISTOS EM PALCOS ALTERNATIVOS

KELLY ERDMANN

,

� Mineiros do Giramundo
apresentam o espetáculo
"Pedro e o Lobo"
hoje à tarde, na Scar

]ARAGUÁ DO SUL - As

primeiras luzes da 6ª edição do
Festival de Formas Animadas da
Scar se acenderam 11a manhã de

ontem, terça-feira. Com o teatro

lotado, o grupo Cirquinho do
Revirado, de Florianópolis, deu
início à seqüência de espetáculos

,

que segue até o próximo sábado,
26, mudando a "cara" da cidade.

Além das três peças
encenadas dentro do Centro

Cultural, o festival também
divertiu quem transitava pelo
Centro de [araguá, Ao meio-dia,
a Turma do Papum encenou a

peça "Ilha dos Carijós", na Praça
A

/

,

Angelo Piazera. Hoje, é a vez da
Cia Experimentus (Itajaí)
apresentar "Brincando de

Bonecos", no mesmo local e

,
horário. Mais tarde, às 17h30, os
usuários do transporte coletivo

municipal que estiverem no

,
Terminal Rodoviário, na Av.
Getúlio Vargas, vão ter a segunda
chance de assistir, gratuitamente,
aos florianopolitanos da Papum.

Na Scar, as formas animadas
,

começam mais cedo. As 8h30,
tem a companhia Alexandre
Boccanero (RJ) e às 10h e 14h, o
Grupo Casulo (SP), com a

,

montagem "Zé da Vaca". A tarde,
quem sobe ao palco do Pequeno
Teatro é a consagradaGiramundo,
de BeloHorizonte/MG, que abriu

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Público lotou a Scar no primeiro dia de Festival; criatividade e perfeição dasmarionetes foram o destaq�e do dj�

oficialmente a mostra na noite

de ontem, com a premiada peça
, "Cobra Norato".

De acordo com o produtor do
grupo, LuizVitral, as expectativas
dos integrantes quanto à

passagem por Jaraguá são as

melhores e começaram a se tomar

realidade durante a primeira
apresentação. "O teatro de
bonecos não é muito difundido,
mas esse festival já está em sua 6ª

edição e isso é muito bom",
comentou.

Com 36 anos de existência,
cerca de 250 apresentações a cada
ano e 15 espetáculos prontos para
ser vistos pelo público de
diferentes regiões do país, o

Giramundo é referência nacional

quando o assunto é as formas
animadas. A companhia é

responsável por UIU museu com

mais de mil bonecos usados nas

peças apresentadas nessas três

décadas de vida e, como se não

bastasse, em 2003, equipou uma

carreta para levar a arte da

manipulação de marionetes a
,

outras localidades, com o "Teatro
Móvel".

Para quem quiser conferir de
perto o trabalho dos integrantes
da Giramundo, 'vale lembrar que
as cortinas da montagem "Pedro

,

e o Lobo" se abrem às 15h15. A

noite, os paulistanos da Mor

pheus Teatro dão continuidade à

mostra e encenam "O Príncipe
do Espanto" a partir das 20h, no
Pequeno teatro.

Os ingressos custam R$ 10

para o público em geral e R$ 5

para pessoas commais de 60 anos
de idade, menos de 18 anos ou

com carteira de estudante. As
entradas são vendidas 11a

secretaria da Scar, durante todo o

dia, e não sofrem alterações no

valor. A programação completa

do evento está disponível eili
www.scar.art.br.

Nota de agradecimento
As famílias de Ademir Fodi,Nelson Klitzke,

Hains Muchelack e todos os seus,

agradecem encarecidarnente: a Dr
Alexandre Schlabendorff , corpo de

enfermagem da UTI e recepção do

Hospital São josé;a todos que enviaram
flores e condolências; aos que

acompanharam o sepultamento e mesmo

aos que não puderam mas se fizeram

presentes através de pensamento e

preces, pelo passamento da mãe, avó e
(

bisavó Maria Bartel Fodi no dia 14/08/06.
I '

•

PARA DISCUTIR
TEATRO

Além de aproximar o teatro

de bonecos do público
jaraguaense, o Festival de Formas
Animadas também abre espaço à

troca de informações sobre a arte
,

damanipulação de marionetes, E

que de hoje até sábado, 26,
acontece o 3° Seminário de

Pesquisa, com a presença de
estudiosos vindos de várias

universidades brasileiras e de

países vizinhos, como a
•

Argentina. O evento é gratuitoe
aberto aos interessados. Para

participar, basta se inscrever na

secretaria da Scar (3370-6488).
. Os debates estão programados
para começar às 16h e se estendem
até às 18h, sempre no Centro
Cultural. I

,

•

Rotary dá oportunidade para jovens estudarem no exterior
]ARAGUÁ DO SUL· - A

estudante Bruna Loise Mayer, 17
anos, teve a oportunidade de
estudar na Alemanha e fazer um

I

passeio pela Europa. Ela saiu de

[araguá do Sul em agosto do ano

passado e retornou ao município
no dia 25 de julho deste ano,

falando fluentemente a língua
alemã e com conhecimentos
sobre o continente europeu que
dificilmente teria aprendido
somente na teoria.

I

A viagem de Bruna se tomou

possível a partir do programa de
intercâmbio de jovens oferecido

pelo Rotary Club de Jaraguá do
Sul Pérola Industrial. Durante um

\
ano, Brunamorou na casa de duas

famílias e estudou nosmunicípios
alemães de Bretten (com cerca de
28 mil habitantes) e Oberder

dingen (com 8 mil habitantes,
aproximadamente). "Aprendi a

ser mais independente e conheci
a localização geográfica, a história
e a política dos países europeus.
Nunca imaginei que países tão

próximos tivessem culturas tão

diferentes", comenta a jovem.
O programa de intercâmbio

de jovens do Rotary Club de

[araguá do Sul Pérola Industrial
•

movimenta anualmente cerca de
35 estudantes, de 31 municípios
catarinenses, para o exterior. De
acordo corn o vice-chairman de

Jaraguá do Sul do programa de

intercâmbio de jovens, Rugero
Kraag, o interessado não precisa
fazer parte do Rotary e nem ser

filho de rotaryanos, mas deve ter
entre 15 e 17 anos de idade. Os

.,

cidade onde ele está. Rugero
calcula que todo o processo do
intercâmbio custe entre R$ 13
mil a R$ 15 mil, incluindo taxa

de inscrição, seguro, passagem
mesada e outros gastos. Alguns
dos países já visitados peles
intercambistas são: Estados
Unidos, Canadá, México, Peru,
Argentina, Holanda, Alemanha"
Indonésia, Dinamarca"

, '

Zimbábue, Africa do SuI,
Austrália e outros.

Os interessados em participar
do próximo processo de '

intercâmbio devem entrar em J

contato com Rugero Kraag, pelo
telefone (47) 3376-1565. (Daiane '

Zanghelini)

•

•

testes classificatórios englobam
. , .

entrevistas e provas praticas e

teóricas. Para o próximo
intercâmbio, que acontece em

janeiro, o programa teve 50
inscritos. A primeira etapa
acontece no domingo, na Sociesc
(Instituto Superior Tupy), em
[oinville.

Durante o intercâmbio, o .

estudante rec�be total

acompanhamento do Rotary
Club de [aragua do Sul Pérola
Industrial e do Rotary Club da

Você terá as informações mais rapidamente.
RECEPÇÃO CARTEIRINHAS E PASSES FRETAMENTO E TURISMO FILIAL GUARAMIRIM INFORMAÇÕES URBANAS

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501
(

(47) 3372-0545
Fax (47} 3371-1893

INFORMAÇÕES RODOVIÁRIAS - (47) 3275-0634

(47) 3275-1661
(47) 3371-9616

, CENTRAL DE ATENDIMENTO CANAfllNHO - 0800 645-8585 )____ , i®íiJ _ " ... " .. 0 ,. __ ,

(47) 3275-8505

. '

(j,.f!.I{f!_E!.!!lf!1. PARA CADEIRANTES· 0800 645-8585

,

(47) 3373-0472

.

1
r l· .

1CANARINHO
VlvVW, canarinho, com. br

"
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· :� O rubro-negro do'
1�aribaldi joga

'J "f
.

� elo empate
tomra o Caramuru
JARAGUÁ DO SUL - O

Esporte Clube Flamengo entra

em campo neste sábado em bus
ca do primeiro título na cate

goria aspirantes da Taça Porne-
"

rede. E também a primeira final
·

da equipe nesta competição. No
primeiro jogo, em Pomerode, o
rubro-negro derrotou o Cara
muru por lxO e precisa apenas

·

de um empate para ficar com o
,

.título. Em caso de 'vitória dos
•

tVisitantes, por qualquer placar,
IF decisão vai para os pênaltis.

.. A partida será neste sábado, às
" 15h15, no campo do Flamengo,

no Bairro Garibaldi.
Para o confronto, o clube,

jaraguaense tem apenas o .

• •

· desfalque do volante Tiago, que
,

levou o terceiro cartão amarelo
"

.na partida de ida. Mesmo com a

"vantagem de empate, o presi
�ente do Flamengo, Claudemir"

'Ruedieger, disse que a equipe
I .

·

vai manter a postura ofensiva
· I· ,
•

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

AÁDIO ;��I
JARÂGUÁ

.

.

, lli
,,:, <1<.;3

A equipe do Flamengo desbancou o Vitória na semifinal e busca o primeiro título da competição
•

desde o início do jogo. "Não
queremos pensar no regula
mento. Nossa equipe tem

condições de buscar a vitória e

é atrás dela que vamos", avisou.
Ruedieger também prefere

não falar de favoritismo,
mesmo tendo a vantagem do

empate e de estar jogando em

casa. "Teremos o apoio da nossa
torcida, que é muito importan
te.' Mas mantemos o respeito'
diante do Caramuru, pois se a

equipe chegou até aqui é porque
tem méritos. Por isso que é

importante jogar pela vitória",
explicou o presidente. Depois
do término da Taça Pomerode,
a equipe rubro-negra já volta as

atenções para o Campeonato
Jaraguaense Amador da Pri
meira Divisão. A estréia será em

casa, no dia 3 de setembro,
contra o Vitória, do Bairro Rio
da Luz. Flamengo e Caramuru
se enfrentaram duas vezes na

primeira fase, com duas vitórias

por 2xl para os jaraguaenses.
Campanha do rubro-negro na

competição - Oito vitórias,
cinco empates e seis derrotas,
marcando 19 gols e sofrendo 21.
Nas semifinais, o Flamengo
desbancou o Vitória, do Bairro
Rio da Luz, depois de vencer a

primeira partida em casa por
2xl e perder a segunda por 2xO,
garantindo a vaga na cobrança
de pênaltis. '

, , r ,'f r )

Basquete feminino quer vaga
'na final da categoria juvenil
,

.

,

I
,;, JARAGUÁ D� SUL - Depois

�. de vencer a primeira partida da

.sernifínal fora de casa por

.,B7x41, a equipe juvenil

.feminina da Faculdade Jangada/
FME enfrenta hoje, às 1811 no
Arthur Müller, o Tubarão, na
busca pela vaga na final do
Estadual. A intenção da equipe
é vencer por Ulna diferença de
mais de 40 pontos, para trazer

(lOS dois últimos jogos da final

para J araguá do Sul. O
vadversário da final é Joinville,
; e, se as jaraguaenses passarem,
, revivem a final do ano passado.
;, O técnico Júlio Patrício
disse que sente uma diferença
»da equipe em relação ao ano

.ipassado, "Não vou dizer que está

. melhor, apenas temos um·grupo
� .rnais homogêneo. Temos mais

, opção para as trocas", analisou.
Em relação ao ano passado, a

·.,equipe jaraguaense perdeu a

J pivô Denise, mas trouxe as

narmadotas Cinthia e Daiana,
,

.alérn de ter a volta de [ucinéia,
-que estava machucada.

Botafogo, mesmo vaiado,
ganha do Cruzeiro por 1 xO

•

.

CESAR JUNKES

RIO DE JANEIRO (RJ) - Sob
vaias de sua torcida, o Botafogo
venceu o Cruzeiro, por lxO,
ontem' à noite, no Estádio do
Maracanã, em partida válida

pela última rodada do primeiro
.

turno do Campeonato Brasileiro.
Mesmo com o triunfo, o time

carioca atuou muito mal e não

soube aproveitar a vantagem de
,

ter um homem amais em campo,
desde os 15 minutos do primeiro

,

tempo. O gol da vitória alvinegra
saiu aos 42 do primeiro tempo. O
volante Clayton chutou

cruzado, sem defesa para o goleiro
Fábio.

Brasí teirão Série A
, .

Wili!?! :"",.' : . ;�Ãai;_
Goiás 2x2 Internacional
Atlético-PR 3xO Ponte Preta
Palmeiras 3xO Fluminense

Botafogo 1 xO Cruzeiro
Santa Cruz 1 x1 Santos

Pivô Juliana é um dos destaques
da equipe na competição 20h30 Vasco x Figueirense

No sábado, às 17h, é a vez da

equipe' adulta da Proma/
Faculdade Jangada/FME entrar

em quadra. Elas enfrentam o

Galópolis (RS), num jogo em

que o treinador adianta .que

pode valer como disputa do

segundo lugar. "O favorito é

Blumenau, por ter oito títulos
de Jasc e três de Liga Nacional.

,

Nós ainda estamos no primeiro
ano nesta categoria", 'afirmou
Patrício.

l1iJii1t"" ..ia·· ffi 'iD·· ia

. -:-

I

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

Grande final
A Associação de Moradores
do Chico de Paulo convida

para a final do Campeonato
de Futebol, que acontece
neste sábado. Às 15h, Sport e

Fluminense decidem o

terceiro lugar e, na

seqüência, Loteamento

Corupá e Saudades fazem o
. jogo da grande final. As

partidas acontecem no
,

.

campo ao lado da

associação.

•

JULIMAR PIVATTO

I
Os amantes do esporte não têm do que reclamar. Vários jogos i
acontecem no fim-de-semana, que tem como destaque as !
decisões da Taça Pomerode, do Campeonato Sênior e a primeira
partida da final do Estadual Juvenil de Basquete. As duas primeiras i

acontecem no sábado e a última no domingo à tarde. Além disso, I
tem também decisão da Associação de Moradores do Bairro Chico :

I

de Paula. Quem gosta de futsal, o aperitivo para o jogo da Malwee :

pode ser com as categorias sub-20 ou sub-13 e ainda tem as :
meninas do sub-17, que tanto encantaram os torcedores na Olesc. i
Difícil vai ser escolher onde ir. .

I
!
,

Boticário/Malhas Mohr/FME ,

,

joga nesta sexta à noite com • i
Balneário Camboriú, no i
sábado de manhã contra !

Brusque e à tarde com

Concórdia. A rodada é válida

pelo turno da Chave C.
•

• LINHA DE FUNDO
.

Movimentado

,

Invasão verde

Sub-20
O Parque Malwee recebe,
neste fim-de-semana, o turno
da quarta fase do
Campeonato Estadual de
Futsal Sub-20 Masc_ulino. A

equipe jaraguaense da
Malwee/FME estréia na

sexta-feira, às 20h, contra•

Tubarão, No sábado, tem
mais duas partidas -' às 10h
contra Ipumirim e às 16h30
contra São Bento do sul..

Neste sábado, o Palmeiras ,.

.

comemora 92 anos de
existência. Uma campanha
iniciada por torcedores no

orkut promete movimentar o

Brasil inteiro - os torcedores
sairão de casa vestindo a

camisa do alviverde paulista.
Até mesmo os jogadores do
Verdão aderiram a campanha.

Infantil
Quem também entra em

quadra este fim-de-semana é
a equipe infantil masculina da
Unimed/FME de basquete. Os
comandados do técnico
Milton Mateus fazem duas
partidas fora de casa.

,

Amanhã à noite eles
enfrentam Jolnvllle-e no

sábado já tem uma partida
em Tubarão. As duas são
válidas pelo Campeonato
Estadual.

Sub-13
Na Arsepum tem rodada do
Estadual de Futsal Sub-13
Masculino ..A equipe da

Aurora/Cej/FME joga sexta
feira às 20h30 com Marcos
Olsen e no sábado às 1 Oh30 '

com Caça e Tiro e às 17h tem
o clássico contra Jolnvtlle. A
rodada é válida pelo turno da
Chave O da terceira fase da

competição.

Reforçando
Depois de anunciar a saída de :

I

mais um jogador (o meia :
Jorge Wagner), o lnternaclo- '

,

nal segue atrás de reforços
_

para o Mundial lnterclubes. -

Os dois nomes da vez são os
;

laterais Athirson (ex- :
,

Flamengo e Cruzeiro e :
,

atualmente no Bayer '

teverkusen) e Jean (que está ,

na reserva do Fluminense). '

_ -

,

Sub-17
As meninas também entram
em quadra no fim-de-sema
na, e também na Arsepum. A

,

equipe Raumak/Wifer/O

CONVITE

CRISTOTECA •

I
!
I
I
;
,
;
,

O Grupo de Jovens (SOJA), junto com a Paróquia São Francisco de Assis
,

promovern a j] CRISTOTECA.aserealizarnodia26/08.inlcioàs19horas.com .1
.

,

a Santa Missa, '

Obs: Entrada gratuita e venda de lanches no local.
,

Desde já agradecemos a sua participação!

Paróquia São Francisco de Assis - Próx. WEG 11
,

Fone: (47) 3370-2368.

tocai: CTa Laço Jaraguaense
Dia: 26 de Agosto 2006
Ingressos: Antecipado R$ 15,00 1 No Baile R$ 20,00,
Postos de Vendas: Casa Campelra, Posto Marechal, Gauchita :

Posto Marcolla; Loja Ramire e Smurts Lanches
Informações (47) 9973-8741/3376-3694 www.ctglj.com.b�

;

ROTARY CLUB JARAGUA DO SUL
•

'BAILE ROTARIO'
Sorteio de 2 Passagens ida e volta para BUENOS AIRES

Dia: 06 de setembro - Local: C. A. Baependi - Horário: 22:30 horas
Será servido café colonial às 01 h30min
Valor: R$ 25,00 - Ingressos antecipados: Boticário do Shopping, Kamisão e Notredame

•

VENHA REVIVER ANOS 60170/8Q
'*"�

FLASH BACI(

ApoiO:
/

,
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58 Feijoada do Moa
E grande Q expectativ� em refaçêo à óª

edlçlo dB FeilQad� doMoa, q!Je acontece ileste
ISllb�do � partir dVl$ 111130 em seu novo

êndereçQ; Procópio GOftlftlS, i5/ti'<l. d��frolit�
POltoBêhliing "Infcío d� Ilha da Figuelm.

Além da tradlóion�1 feIJÍ)Ad� �sttt no

progf8fn� da gastroflomla Q dlll;trlbulçí1n tIe

Chopp Zenh Bier,�tê �l,$ iSh,
bet))sls �traçOe!il dt) �\lênto: aprêljenl�Ç:,íão

êeú�tlcâ dê �n�aê Raalllth ê bl3!ída, págódé
com TOquê de Sih'lplicitllildê, 8ilnd� 05 Chefês
ê �how n�clonal com banda Pap><lllS till Língua,
�$ 181'\30 até �8 21 tl a f(l$\a será comifiotladí1
p�los OJt1I PAllllco, INe!'le ê Màrr�lo Lul:s. Vale
lembmr que todos ql.lê C0l11prfitfen\ lit eàr¥llSêta .

terlo acesso fr�& at} t3vaoto que !'aconteceli é
noite na Combat.
, .

House FriendsTop DJs na Combat
Neste Sábado doi$ Top OJs da house n1uslc apreeentarn-se na ComBat em uma só noite.Após

memorável apresentação en, jUf1no deste ano, OJ Martitl tameías volta ao palco da casa

apre$ei1tl!:lndo�se se lado do recém�elelto NUl11ero 1 do UrlJglAel, OJ JavierMisa,·
Ex�ep�lor,aln'1ente n(lst� nolle a balada terá Inicio às 21 h, eon'1 bQlltla Coyote, Jack

apreient�ndo perforrrll1lf1Ca U2 cavar am formato act'Jstlco, nc earExterno da casa
Ihgrê5%;O� antectpêdol!t podem ser oOl11prados nos Postolll Mirna (Mi1Itrtz e Reincido Raw),

Cef1ter ·SOfl1 (Shopping eMarQot\fll), Smurfs lanc�,os\ Studio Fm tll Posto Malochl (Guaf�lrnlrlm),

I

Nesta sexta a Choperla 6ierbude
promove mais uma edição da festa
Housa Friends, A partir das 21 h acontece
show aeúsüco com Josiel, de 6lumenau.
Logo depois a baladl1l flea por conta des
DJs Xalinho, Alex Silva, Rodrigo Fabro e

Sclluster, fazendo b2b com Fefeu,
.,

Sexta do Pagode
. Arr1anhã la pagodeira rola solta na

plsta da Notre com o grupo Papo de
Samba, Até meia-f1olte as muíheras tem
entrada free,

If1gl'essos antecipados na Cooperia
115 e O Boti.cárlo (shopping), -

Scar Lounge Bar
o Sear l.ounge B�r, !10VO empréêlídlmento dos irmãos l.ucl�no e Nenl Junkets (Llcorerla) foi

int�U�Uf�do ontem. .

O local funcionará come choperla e petiscaria no PI�lno's Ba.r da Scar e estará aberto ao

Pllbllco dfi) qlc.lliil'te tit ��m. dB� 11t,30 €IS2h..
.

luelano já manda o recado: todas as qljartas serlio especiais, sempre i!1tercalt'lt)clo uma rlolte
COil' tlll.Ísica ao vIvo tl outra oferecendo diversas opçôes g�strorlOn)icas, Para qusrts que vern (dia
30), já está programado ft1dízl:o de rl'lIflSias.

·CAmera Diet
- .

Presentear
inteligentel

I_.�:_::::.:..?_:._�����:_�.::' b r

,

Rock e Hip Hop na Moinho
Nolte de qulntt-l··felra espll}clal naMoirlflo Dísco!A batida U2 Cover

abre a T'loite com chave tie oliro, esquentaf'ldo a pistkl para o tão
solicitado fetorno de OJ P!Jffl umdos ferssI13cjonais do hip·hop.

Ingreslilos n1ascullnos antecipados podem ser a<:!{lllirld05 ao valor
de R$1 0,00 no Posto Mitne MatrIz, Piflgl.linl Lanches. loja center som
shopping e Pink and BIlle Freadonl,

-

Atémeia-noite 11'I1,Iloel"e$ têm af1tl'ada ffee,

,

A MP cdou l�ma Câf)'1ef� fotográfica {lUe ernagrece as

p�!l\$oa$ fotogrmft>td€ls. T�ndo prlnclpalITlente as mttlheres como
COl1stlmldor alvo, fi! càmera tem tim botêo que "aperta" omelo da
foto. fa:cel'l(iQ com q\J6 o objeto focado pa''t,ça fllalill magro, A tiP
PI'1oto�mart .R121 não muda, no sntanto, es proporções do
arrlblente, .

.

Acâmera está à venda no Bra$il porR.$1299.
I

.

,
,I

, .
•

-

,
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'1 NOVELAS
� GLOBO· 18H

Sinhá Moça
o Barão manda que roupas novas sejam
providenciadas para Bastião e avisa que
ele irá servi-lo. Rodolfo decide ficar com
o filho a qualquer custo. Adelaide não se

senta à mesa com José Coutinho. Os
fazendeiros visitam o Barão, que reafirma
que Rodolfo o atingiu e exige que Bastião
confirme tudo na frente das visitas.
Manoel comenta com o Barão que a

máquina de beneficiamento de café
estará operando em breve. Augusto avisa
Fontes que o Barão arrumou uma

testemunha, Bastião. Sinhá Moça
#

.' pressiona e Bastião confessa que
. mentiu.' Cândida aconselha a filha a ir

para o lado do marido. Ana marca o

casamento. O delegado manda chamar
Dimas.

� GLOBO -iSH

Cobras e Lagartos
Bel diz que üudaa salvou, pois ela pulou
no mar antes da explosão. Bel conta que
ficou inconsciente, chegou a uma praia
deserta e foi socorrida por um casal de
pescadores. Duda promete que val

protegê-Ia. Estevão e Leona dançam
felizes. Estevão diz a Otaviano que vai
herdar toda a fortuna de Bel. Celina faz
uma homenagem para Bel na Luxus.
Milu alerta Leona que Duda estava na

cena do acidente e que o plano dela pode
ter vazado. Estevão avisa Celina,
Foguinho e Ellen que agora ele tem 49%
das ações. Ellen e Estevão decidem
formar uma parceria. Estevão e a polícia
impedem que eles partam. Bel vai à casa
de Celina.

Páginas da Vida
Até o fechamento desta edição, os

demais capítulos de "Páginas da Vida"
ainda não haviam sido editados

> SST - 18h30

Rebelde
•

Lola diz a Santos que já sabe que ele é
seu amigo secreto e confessa que estava

precisando de amigos. Lola conta a

Santos que tentou assediá-lo só para
provocar Lupita, mas agora ela e Diego
estão juntos e apaixonadíssimos. Santos
a aconselha a não se iludir tanto com

Diego pois ele é apaixonado por Roberta.
Sabrina, aproveitando que o escritório de
seu pai está vazio, convida Miguel para ir
até lá e o convence a ingerir bebida

,

alcoólica,

� RECORD .. 19h15

Bicho do Mato
Juba pergunta se Cecília está brava por
causa de Tiniá. Cecília fica brava com

Juba e diz que ele fez ela passar por
idiota, Juba fala que Tiniá não é sua

namorada, Cecília acusa Juba de ter

beijando Tinlá. Juba diz que foi um beijo
de carinho. Cecília, diz que está com

muita raiva de Juba. Cecília avisa para
Juba que Tavinho agarrou Tiniá. Juba fica
raivoso com a notícia e diz que a vontade

, dele é dar uma surra em Tavlnho. Cecília
vai embora e deixa Juba falando sozinho.
One ide oferece arroz com mortadela para
Alzira. Claudia serve uma salada para
Alzira. Alzira pergunta para elas se pode
comer os dois pratos. Claudia e Oneide
dizem que não. Eduardo elogia a comida
de Francisca. Mariano diz que Francisca
é amelhor cozinheira da região.

Cidadão Brasileiro
Edouard se simpatiza com Victor e

Fausta. Fausta conta que é muito amiga
de Antonio. Cássio despede Marcelo da
advocacia por causa da bebida. Tereza
chega em São Paulo e chama Marcelo
para sair com ela. Marcelo está quase
chorando dizendo que todos estão contra
ele, Tereza diz que veio ajudar. Antonio se

despede de Carolina e fala que espera um
dia ter um quarto na. casa nova dela.
Antonio entrega para Carolina a calcinha

que ela lhe deu há um tempo. Carolina se

emociona ao ver que ele guardOU a·

calcinha pro tantos anos. Victor, Fausta,
Edouard e Renée jantam. O mordomo
avisa Edouard que tem uma pessoa o

esperando no escritório.'

.i) J

,
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��AMIGO IDEAL
Jack Black ficou no topo da
üsta de uma pesquisa que
visava descobrir qual
celebridade seria o amigo
ideal. A pesquisa foi feita

pela Yahoo Entertainment UK
e o astro de A Escola do
Rock ganhou com 25% dos

,

votos. A porta-voz da Yahoo
comentou que boa aparência
e fama podem ser

importantes em Hollywood,
mas Black provou que na

vida real as pessoas
preferem alguém que ,

combine uma personalidade
forte e um lado sensível.

��RECOMPENSA
O ator e produtor de cinema Adam
Muskiewicz lançou um desafio em

Internet envolvendo o Rei do Rock, Elvis
Presley, e o mito de que ele não
morreu. Adam está oferecendo,
através do site elviswanted.com,
um prêmio de US$ 3 milhões

aquele que confirme que o astro
vive. O objetivo de Muskiewicz é

que as pessoas se

envolvam no

documentário que
ele vai fazer sobre
este grande mito
da cultura pop
norte-

...... LISTA '" !,f,.t."
,.,.. Ij , ",. ;i<',",.

Na lista dos 50 mais sexy;' .

,'1 ;,;
do Brasil, Thiago Lacerda.e '. '. ;

Daniella Cicarelli estão em·'
o ,,�,", " •

"

primeiro lugar, na eleição.�.� ,g':
, , ""-"., .� """ '" ,",

revista IstoE Gente. Na festa;;!.!
organizada festa para

.

•

comemorar Cicarelli disse' .
,

,. . ,

.

aos jornalistas, que áp�sar •..• ,.
,.,."' '.' "(.'"

do 1 o lugar no ranking,' fl��;::.jl {
se sente tão sensual as�irttt!l.t.;", �:. <:'I, � ,:::;., ,,=' ::;,

e não leva o título a sério;\r,:J t·Till
"0 �'ó' .)_;: .�

Thiago Lacerda foi à festa:.I' ::'0 'i,
:. �'�"� ,,�,.

sem sua namorada, a atrlzl ,.;:f
',"!., .�,.,

Vanessa Lóes mas fez .;!, ..•.••',.
. ·f' !�

questão de dizer: "Para miq1,
'; �

a Vanessa é a mulher�mais: ,

.

�
sexy do Brasil".

��SEM CONTRATO
A Paramount não vai renovar
o contrato que mantém há 14
anos com Tom Cruise, um
dos atores mais bem pagos
de HOllywood."É uma boa

pessoa, mas não achamos
apropriado renovar seu

contrato", disse O presidente
da Viacom, Sumner Redstone.
A produtora de Tom Cruise,
Cruise/Wagner, se associou à

,

Paramount em 1992, e desta
união saíram os filmes "Guerra
dos Mundos" e "Missão
Impossível 3", que não .

superou as expectativas
econômicas.

•

americana.

•

,

-

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

fOTOS: PIERO RAGAZZI OE fREITAS

Stammtisch
A 1 ª Stammtisch de Guaramirim
acontece nesse sábado, dia 26 de

agosto, das 10 às 18 horas. O evento

será realizado na Rua 28 de Agosto,
no trecho que vai da Escola Lauro

Zímmermann até a esquina do Posto

28.

j

Show
Nesse sábado (26) a partir das 19h

será realizada a "Noite Sertaneja", em
- Corupá. O evento acontece na praça

Arthur Muller e contará com a

participação de: Ademir e Aldair;
Clovys Schmidt, Darossi e Daruan e

Humberto e Lorival.
, ..

Festa das Etnias
A diversidade cultural vai fazer a festa

. nesse sábado no Pavilhão "B" do
•

Parque de Eventos de Jaraguá do Sul .
A partir das 19h acontece a 6ª Festa
das Etnias, Na programação as

festividades iniciam com um

cerimonial, às 19h30 será servido o

Jantar Típico e às 231130 começa o

Baile com a animação da banda

"Champanhe Society Band",
Ingressos antecipados no valor de R$
20 com as entidades promotoras do
evento: Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, Círculo Italiano,
Centro Cultural Alemão, Moconevi,
Associação Húngara, Associação
Polonesa, Centro Cultural Neue
Heimat.

\

\
"
"

•

Não teve quem não terna se rendido aos encantos do Festival de Formas Animadas
que acontece em Jaraguá do Sul desde ontem, até sábado. Na foto avó, e neta

boquiabertas com apresentação "Ilha dos Carijós" da Turma do Papum, de
Florianópolis I

r

• PARABENSI Show
Amanhã, dia 25, 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 a venda na: Bruneti Discos
(Shopping Neumarkt), Bonança
Conveniência e com os acadêmicos do 7º
semestre de Odontologia FURB.

Informações no e-mail
mariadbrelento@gmail.com.

MATRíCULAS ABERTAS
. VAGAS LIMITADAS

*

.1Yl.
.

•

Aniversariantes do dia
Marisa S. AzevedoCurso de DIKoras60 e

D"enhos de Interlol'e$

Profissionalizante

•

Eduardo José Pomianowski
Lauro Antônio Schwarz

. "fr< ; �
. �r' if.:",'

Rua CeL Procópio Gomes de Oliveira, 140 - Centro - tel, 3370-6363/ fax. 3376-4040

Pedro Ivo Richeter
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IJ HOROSCOPO
,

� Aries 20/3 a 20/4
Não deixe que confundam seu jeito apressado
com insensibilidade, ariano querido, mostre sua

capacidade de lealdade e entrega. Discutir a
relação pode parecer um pouco chato, só que
alguns embaraços devem ser desfeitos. A

,

independência e a liberdade que você tanto

gosta, geralmente é você mesmo que se

encarrega de limitar.

,

� Câncer 21/6 a .21/7
. Estão oferecendo uma proposta que soa um

pouco boa demais? Estar um pouco descon
fiado não significa que necessariamente você

•

tenha que recusar. As vezes vale a pena se

arriscar por águas diferentes. Verifique, avalie,
veja qual é. Pra garantir, antes de assinar algo;

,
tenha a papelada cuidadosamente examinada

por alguém qualificado.
(

� Peixes 19/2 a 19/3
Você tentou seguir os passos da canção, tentou
manter a mente quieta e a espinha ereta e não

conseguiu? Fazer o quê, se pisaram no seu pé?
Pois é, tem gente que fica tão atrapalhada
quanto você, que fica com as pernas frouxas
na cadência da emoção ... Sim, isso tudo por
você. Vá até a vitrola e ponha uma música
lenta, mande o seu sim.

I

� Capricórnio 22/2, a 21/1
Claro, você quer omelhor suas intenções as

mais elevadas, mas será que suas tantas

exigências não estão comprometendo o astral?
Use seus term.õmetros internos para aquecer
seu progresso e não para esfriar as energias,
as suas e as alheias. Uma nova fase está se

abrindo para você, e talvez seus antigos
parâmetros não lhe satisfaçam mais ...

� Libra 23/9 a 22/10
Dizer a um ser de Libra para não pensar em
nada é o mesmo que pedir para não respirar.
Constatações à parte, comece o dia com

calma, volte-se um pouco para si, ouça os
seus silêncios. Ainda que tenha milhares de

pensamentos agitando sua cabeça e montes de
tarefas a realizar, de nada adianta se afobar.
Tudo a seu tempo. Respire ...

� Touro 21/4 a 20/5
Momentos de rara inspiração, estados de
êxtase ao alcance de quem está atento ao

agora, aqui. Ter os pés bem plantados no chão
também tem sua magia, não é, taurino? Não

permita que nenhum pensamento intrometido,
nenhuma preocupação com o futuro ou com o

passado roube sequer um instante da beleza.

Agora, aqui. .

� Aquário 21/1 a 18/2
Alõ, alô ... Está ligado, aquariano? Melhor
conferir se o seu radar esperto continua

captando ondas de outras esferas. Alguém está
tentando fazer contato e parece haver um certo
ruído na linha ... Será apenas uma interferência

qualquer ou será você mesmo completamente
fora de órbita? Consulte as bases, fique de olho

� Leão 22/7 a 22/8
Motivos para comemorações não faltam. Seu
calendário virou mais uma página e você é um

leão novinho em folha. Agora que passou um

tempo do seu aniversário, você já está
acostumado com o carregamento extra de

energia que recebeu, dando conta de mais e
" mais realizações. Que legal! Vá em frente: faça

chuva ou faça sol, o show não pode parar.'

� Escorpião 23/10 a.21/11
o que tem aí de tão secreto? Se você encon

trou um tesouro perdido, por que não dividir?
Deixe vir à tona o que estava oculto e você nem

sabia. E então, descobriu? Talvez essa doce
,

sensação de flutuar por águas tranqüilas seja
um reflexo do que está se passando nas suas

profundidades. Bem, se ainda não deu pra
'entender, o tesouro em questão é você.

, .

nos.sinas.
•

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Vá que vocês estejam pensando a mesma

coisa, apesar de não parecer? Talvez as suas

atitudes sejam mais coerentes e você fique
mais à vontade com o que sente ... Se você quer
brincar na gangorra, faça o seu movimento e

veja no que dá. Ou vai agüentar ficar esperando
uma mensagem telepática que pode não chegar,
que o outro lhe deixe pendurado no ar?

� Virgem 23/8 a 22/9
De repente você está sendo notado. E muito.
Parece que todas as luzes do mundo resol
veram piscar ao seu redor. Pisc, pise, pisc!
Que beleza, um virginiano iluminado a iluminar'
a cidade! Não fique tímido diante do sucesso, I

amiguinho. Retorne os olhares significativos e

abra seu sorriso lindo. As pessoas
reconhecem algo bom quando o vêem.

� Sagitário 22/11 a 21/12
Deixar as rédeas nas mãos de quem a gente
ama não é má idéia. Mesmo sagitarianos, que
gostam de resolver tudo à sua maneirà, preci
sam acionar o piloto automático de vez em

quando. Aprecie a paisagem, dê tempo e es

paço para seus sentimentos. Ficar nessa de

antes-só-que-mal-acompanhado não é a me

lhor maneira de fertilizar novos campos.

•
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;.iÉIPídiO Neves (PTe) 22 de agosto ...,IéesarAlvarenga (PSDC) 24 de agosto I Esperidião Amin (Coligação Salve Santa Catarina PPjPMN/PVjPron�) 29 de agosto I Luiz Henrique (Coligação Todos

'

por Toda SC PMDB/PFL/PSDB/PPSjPRTBjPTdoBjPANjPHS) 31 de agosto I Antônio Carlos Sontag (Coligação Por uma Nova Santa Catarina PSBjPTB) 5 de setembro I João Fachini (Coligação Frente

l de Esquerda PSOLjPSTUjPCB) 7 de setembro I Manoel Dias (PDT) 12 de setembro I José Fritsch (Coligação A Força do Povo PTjPRBjPLjPCdoB) 14 de setembro
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III> Candidatos ao Governo de SC apresentam propostas, falam sobre a

campanha e revelam o que pensam sobre temas atuais e comportamentos.
Cesar Alvarenga, o segundo desta série de entrevistas, que acompanha
ordem de sorteio do TRE para a propaganda eleitoral, defende a regressão
dos impostos para incentivar o crescimento das empresas e a geração de

,

empregos.

Como está a campanha? IQuais as vantagens
e prejuízos decorrentes' da minirreforma
eleitoral?
Cesar Alvarenga - Nós fomos os primeiros a

registrar a candidatura e só não fomos os

primeiros na prestação de contas porque não
,

tínhamos nada a declarar. E uma campanha
cheia de dificuldades, fazemos vaquinha para

pagar gasolina. Mas, vale a pena, é a condição
que o TRE nos coloca. Eles me cobraram
assessoria jurídica, retaguarda, e eu disse que
não tenho dinheiro. Não vou me corromper

logo de início. Mas eu sei que é possível
I mudar e alguém tem de dar o primeiro passo.
,

A nossa proposta orienta o eleitor a mudar o
Brasil em oito anos. Santa Catarina entra

neste pacote se o eleitor não reeleger
ninguém, Se votarmos só no novo poderemos
ter uma grata surpresa. Se renovarmos em

1000/0 os mandatos, não vai ter dono da'

,

,

,
,

L'
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, ..

governo?
Alvarenga Eu sou favorável à

descentralização, desde que analisado o
,

j custo-benefício das regionais. A nossa idéia
é usar a riqueza que existe lá, nas cabeças
que formam os conselhos que já existem nos

municípios e que podem se reportar às

Secretarias Regionais, mas de maneira

constante e séria, porque hoje você não

consegue se reunir nem com o adjunto do
secretário do que quer que seja. Pretendo
desenvolver uma política sobre os conselhos
comunitários, de segurança, de saúde,
formados pelos diversos segmentos da
sociedade. O Estado só deverá dar o dinheiro,
de maneira responsável e controlada, mas a

administração será dos conselhos.

r

·QUEM E

, ,

CESAR ALVARENGA,' 62 anos,
disputa o governo pela PSOC, único
partido com candidatos nos 27
estados brasileiros. O carioca, que
morou maior parte da vida em São
Paulo e chegou ao Estado há uma

década, faz sua primeira experiência
política, Até então, só havia
disputado eleição, uma única vez,

para síndico, Empresário aposentado
)

no ramo de serviços de segurança e

limpeza, tornou-se artesão (de
números para casa em cerâmica)
para complementar a renda. Com a I

mulher, Vera, fez esculturas e

máscaras premiadas na Europa nas

décadas de 80 e 90,

A descentralização, que em Santa Catarina
,

.

'tornou-se lei, na sua opinião, é uma

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

cadeira.

• I
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•
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Quais serão as prioridades de governo, se

for eleito?
,

q1..lejOgoumai�deoitoano$.�flltebolsociety.�doquall Alvarenga - Na área da Educação, nós

faziam parte -Rivelino, Setginho Chulapa,. Léívínha, pretendemos construir escolas de primeiro
Ademír daGuia, CésarCafu, só nome de seleção. So mundo, com área olímpica, com segurança
coríntíano

na porta, integrada ao prédio, e com segundoVaidade: tenho a vaidade de. ter oS filhos que tenho -.
R d iao.Rób R b t fi' h G ílh e terceiro graus, preferencialmente sem
o ngo, o son e . o er o- e One n o u erme

, , ,

Personalidades: Brizola é meu ídolo político. [oão vestibular para o aluno da rede publica e de

Goulart também
'

I, ,
menor poder aquisitivo. Essas escolas serão

Livro: sempre li livros voltados à Adminístração, 111as' adminis tradas pelas comunidad�s ou

gostodaquelesdeliteraturaiufanto-juvenilescritospela municípios. Na área de Saúde, vamos

minha mulher, Vera Alvarenga, como o Fábrica deí construir 10 hospitais, além do .aparelhamentoS011hos
.

Filme: Candelabro Italiano da rede hospitalar existente. Em Segurança,
Onde mora e como anda: em condomínio fechado vamos aumentar o efetivo em 3 mil homens.
de casas, no.Norte da Ilha, ando em carro popular Ao Iongo de 20 anos, o Estado perdeu 7,5 mil
Mulher: sou casado há 34 anos com Dona )'era, ela; soldados e a população, no mínimo, dobrou,
seriaumagrandeconselheiranog'overno."

.

então a coisa está muito aquém da
, .. _ =,1=0: ,;=,o;J3il);:, =" ,m "" , � � , ;,.,«B,.w, 0_ *""._:«1# ,%1jJ;

"" ,i ':' "

� .A;bortO: SOU favorável à descriminação, porque é
" decisão �a pessoa, se não for dono daquilo que está
� i;elacionado diretamente a você, vai ser dono do que'::"0 ::/':

.
-

nestemundo?
.

lJi.'ogas: l:enh� preocupação muito grande. Para
li'

. ,i .... ::.:: -". . .

" -.: '

. combatê-las, o único caminho é tirar os jovens da
:�t'Osidad.ej oferecendo recreação, para'que sejam
'sadtosffsica ementalmente .

,

iKat'l'nru.$:·sou tão favorável ao meio ambiente; aos
>S':, � . '>" ',',"'-'.. .

,.
,
.. :,:;:.-.,::.:.. .1"" .' .. :,. '" .,.

, .' :.' que reúno pássarosno quintal daminha casa,
, 'dolialimento, não posso vernemboi criado amarrado,
SQU cOhtra à farra-do-boi, tenhouma cachorra e tinha

a.,li\).ãe dela quê nos deixou depois de 13 anos

��lig,i,ão: sou católico, barisadó; crismado e casado

ilh�, 19reja Católica, filas hoje SOli um estudioso do
".' ... _.: , .. , .'.'._' .. '

','�iritismo
::""'.':: .. "'.;: , -_.::.::.:

'��tebol: joguei futebol, gostomuito, tivemos umgrupo
.Ú;Wb .:.0;,.:. I:: lu 1iii! ." eeee aseses .- ,
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ALGUMAS PROPOSTAS:
• C011SU'ução de 10 hospitais, quatro entre o Meio e o Extremo-Oeste e seis 110 Norte, Sul e Litoral
• Construção de 100 novas escolas com área olímpica e posto policial integrado para garantir a integridade
dos estudantes e combater as drogas

'

• Uso da rede física de ensino de Segundo Grau para 6 Terceiro Grau, com eliminação de concurso I
vestibular para alunos da rede pública em cinco ou seis cursos que serão criados como Direito e Administraçãó.

.

C01U isso, pretende ampliar em 100 milas vagas de ensino superior para alunos de menôr pOder aquisitivo '

• Ampliação do efetivo de Segurança Pública em 3 mil homens e aparelhamento das polícias
,

• Criação de penitenciárias profissionalizantes com administração privada para reduzir custos do Estado
• Implantação de regime tributário regressivo baseado no incentivo ao crescimento das empresas, Alíquotas
reduzidas com base na ampliação do, faturamento com produtos e serviços,

Candidato ao Senado:
João Ary Mendes, é .

chaveiro, eorn atuação
em cooperativas de
catadores, natural do Rio
Grande do Sul e morador
de Balneário Camborlú

Candidato a vice:
Genésio Adoffo da
Silva, professor do
Ensino Médio, natural
de Itajai, faz sua
primeira experiência
na política

,"\
"

v

r

( ,

necessidade social. E vamos criar

penitenciárias profissionalizantes com custos

reduzidos, o preso vai ter de trabalhar para

pagar o seu sustento na cadeia. Estamos
desenvolvendo um projeto porque as

penitenciárias tem de acabar com celular sem
,

desligar as torres. E um sistema bloqueador,
simples, que tenho na minha cabeça., uma
espécie de corredor do desarme, mas que só

vou revelar se for eleito, porque eu não quero
dar leite para criança dos outros. Quer dizer,
depois da eleição, eu posso até colaborar,
mesmo que não seja eleito, porque eu tenho
interesse em ajudar no combate. à

•

criminalidade.

Quais seriam as primeiras medidas?

Alvarenga - Fazer um levantamento da

situação financeira do Estado. Quero saber o

quanto eu preciso cortar. Vou buscar dinheiro

para os projetos na diminuição da carga
tributária e no corte de superfaturamento de

produtos e serviços que hoje' são prestados ao

Estado. Por baixo, a gente pode alcançar aí
uns 30% em volume de recursos. A idéia é

reduzir a carga tributária das empresas, sem
.

perder receitas para o Estado. Vamos
incentivar o crescimento das empresas para, . ,

reduzir progressivarnente as alíquotas de

impostos. Não vai nem precisar de' fiscalização,
porque o empresário vai ter o interesse de
declarar na nota fiscal o valor real de venda,
porque quanto mais ele vender, mais

economizará em impostos. Haverá uma

inversão e todo mundo sairá ganhando. Hoje,
as empresas estão limitadas e correm os riscos

sozinhas. As pequenas têm de continuarem

pequenas porque, se crescerem, aumentam

as taxas. Temos de encorajá-las a colocar

capital na produção, a investir, para gerar I
emprego e renda.

,

-

Como estruturaria sua equipe de governo,
sobre qual critério?
Alvarenga -Eu, hoje, não tenho nomes, mas

tenho uma idéia. Vou montá-la com pessoas
•

•

sérias e pretendo governar preferencialmente
,com aposentados. Não vou ter político

-,

exercendo cargo algum, vou dar preferência
ao funcionário de carreira,

independentemente de partido. E, se preciso
for, vou ao'mercado buscar profissionais.

,

Se houver segundo turno, e o senhor não
•

•

estiver na disputa, qual a tendência de apoio
do seu partido?
Alvarenga - Eu não acredito em segundo

turno, o eleitor está cansado, indignado" não

acredito que vá querer chegar ao segundo
turno onde a união de cobras e lagartos é um

fato. Eu não faço parte deste bloco, ficarei de
fora, ainda que meu partido decida apoiar
alguém. Mas acho que o eleitor vai decidir

,
.

, em primeiro turno.

Afinal, por que quer ser governador?
Alvarenga - Para mudar o sistema de

governo, pensando cem por cento no social,
na moralidade, no comprometimento da

palavra. Para resgatar estes valores e executar

uma proposta séria. Estou interessado no

projeto e não na carreira política.
,
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.. Pelo Estado ,

A, arca de
LHS contra

o dilúvio

Caso a,política não fosse assunto tão profano, poderia se dizer que a

coligação Todos por Toda SC tenta saída bíblica para neutralizar os efeitos da

Operação Dilúvio: a arca da grande aliança, Como na metáfora do Gênesis,
depois que exemplares de diferentes espécies salvaram-se das águas,
receberam a orientação de propagar-se para dominar o território, Ao que tudo
indica, depois do encontro com do PFL em Lages, a campanha de Luiz
Henrique deixa de vez com o governo' a crise gerada pela prisão do
coordenador do Compex - depois de reduzi-Ia a fato isolado acrescido de
"blábláblá" adversário - para avançar na propaganda das "obras da I

descentralização", O programa eleitoral de ontem abriu a comparação por
setor com o ex-governo Amin. E seguiu exibindo figuras que migraram da
órbita de Amin para a de Luiz Henrique. O programa da Salve SC trocou o

tom de denúncia, retirando a imagem da dinheirama apreendida com Aldo
Hey Neto, pelo pedido de explicações. E caiu na tal da armadilha da agenda
eleitoral, abordando, ainda que às avessas, o tema adversário, Amin disse
que vai "manter os cargos que prestam serviços" nas Secretarias de
Qesenvolvimento Regional.

,

•

,

oligação tenta reduzir
efeito de denúncias

. com adesões e apoios

ZÉ ALENCAR

l
Obrigação. Sentença
da Justiça Federal obriga a

União a fornecer
medioamentos para
controle de hipertensão e

diabetes em 26 municípios
da região de Crtclúrna.
Prefeitos arcavam com

falhas ou insuficiências do
programa.

Fritsch. Petista é único dos candidatos ao governo que apóia o

presidente Lula e o único que contém a sigla SC no nome. O
conteúdo e o detalhe são habilmente explorados pela propaganda

.

do candidato, Transformar colagem de candidaturas em voto,
contudo; são outros, quinhentos, Coisa para conferir em 1° de
outubro, Ontem, Fritsch almoçou com o vice Zé Alencar (esquerda
na foto), na Barra da Lagoa.

Jovens [1]. Trinta
selecionados, entre 80

jovens inscritos, começam
hoje em Campos Novos o

programa de
empreendedorismo para o

jovem rural, parceria da

Epagri com o Instituto
Souza Cruz, Em SC, há
200 mil jovens no campo,
Técnicos avaliam. que

, ,

jamais houve geração tão

preparada, com educação
formal e conhecimentos de
informática, para agregar
renda à propriedade. Dltícll
é mantê-los.sem ampliar ,

opções de lazer e cultura,

Agricultura. Mais um ministro de'Lula em SC. Luís Carlos
Guedes, dà Agricultura, chegou ontem para encontro dos jovens
empresários e hoje, às 10h, recebe lista de 10 reivindicações na

'

ieesc. Governador Eduardo Moreira vai lá, Para a recepção do
ministro no aeroporto, aliás, o bivalente secretário da Agricultura e

Fazenda no Estado, Felipe Luz, escolheu para representá-lo não o

diretor-geral e candidato à titularidade da pasta, Renato Broetto,
mas Gécio Meller, diretor da Cidasc,

,

•

Depuração. Mais do que da renovação, esta será a eleição da

"depuração", aposta o candidato a deputado federal Paulo
Bornhausen (PFL), De sua parte, pretende aproveitar o residual da
campanha ao Senado em 2004: "Tenho recebido adesão de muita
gente que se arrependeu do voto ao Senado, dizem que queimaram
o voto e agora querem me dar o mandate", Fez 900 mil votos, mas
perdeu para Ideli Salvatti e leonel Pavan,

Jovens [2]. Pesquisa
apresentada em encontro .

de empresários na Capital
aponta que, mais do que
formação, 85%
consideram a rede de
relacionamentos item

importante ao desempenho
profissional. Confiança. Deputado estadual Mauro Mariani (PMDB) que

agora cisputa'a Câmara Federal diz que, pela primeira vez, os
candidatos do interior vão levar vantagem sobre os dos grandes
centros, "Com tanto desgaste para os políticos, eleitor parece
preferir aquele de que conhece a história, com quem mantém
relação próxima", analisa.

I

Martelo. Foi
concorrida a busca de
editais para o leilão de
galpões industriais,
terrenos e carros que o

Badesc vai fazer hoje.
Cobiçadas duas áreas para
indústria em Jaraguá do
Sul e terreno de 4 mil
metros quadrados no

Itoupava Norte, em
Blumenau.

,

SAULO SILVA, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda
de SC (Sapesc)

EU VOTO
I

,

"Antes de mais nada, com conhecimento do candidato. Pelo
envolvimento dele com a comunidade que representa e pelo retorno
que oferece a ela, em termos de recursos e outras atividades. Voto
priorizando o caráter, a correção e a ética na política,"

E aí.•.
PFL, ainda que considere Amin um "adversário respeitável", avalia que a tática do Pp, de propagar a
adesão de dlssldentes da Coligação Todos por Toda SC (PMDB, PSDB, PFL e PPS), funciona mais
como "endomarketing", para motivar os seus cabos eleitorais, do que para a massa de eleitores,

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FERNANDO BOND/F[ORIANÓPOLIS

Associados: A Gazela - Blguaçu am Foco - Correio do
Povo - Correio lageano - CorreiO do Sul - Destaque
Catarinense - Diário da Cidade - DiArio da Manhã -Diário
do Iguaçu' Diário O Tempo· Folha da Cidade - Jomal da
Manha - Jornal O Iguassu • MunicipioDla-a-día • Nolisul
OAtlântico - O Perfil Diário - O Vale - Sul Brasil· Tribuna
do Dia - Tribuna Catarinense - Voz Regional
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Associação doa Diários do Interior
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De manhã, ele gravou seu .,' ;

programa eleitoral gratuito.
"

,
.. ".

A,noite, como presidente, ;':
ele, teve um jantar com ,,�,

� ::....

empresários na casa do
,�

ministro Luiz Fernando' ,�.

Furlan (Desenvolvimento) .

Hoje, ele se reúne em Foz
do Iguaçu com a Associação
de Municípios do Paraná. Na

sexta-feira,' ele faz dois
comícios no Rio: em Bangu
e em Nova Iguaçu. No

"

sábado, ele faz comícios em :"
Campinas e em Guarulhos ..

....Candidato tucano afirmou que governo petista
foi um desastre ético e que quer o impeachment
do presidente nas urnas

SÃO PAULO - O candidato
do PSDB ao Planalto,
Geraldo Alckmin (PSDB),
elevou o tom dos ataques e

'disse ontem qué o governo do
•

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva foi "um desastre" na

,

questão da ética. "Não é um

fato isolado, a corrupção
perpassou as instituições.

O mensalão atenta à
democracia porque é um

poder comprando outro

poder e com dinheiro pú
blico", disse.

A mudança de discursos
ocorre logo depois da

divulgação da última

pesquisa Datafolha, que
,

mostrou que Lula mantém a

liderança entre o eleitorado,
com 49% das intenções de
voto e com chance de vencer
.. . ,

no prrmerro turno, j a que
tem 560/0 dos votos válidos.

As críticas de Alckmin a

Lula foram feitas depois de

integrantes do PFL -partido
que integra com o PSDB a

coligação da candidatura do
tucano- pedirem para ele
"bater" mais no presidente e

abandonar o estilo "zen".
"Este efeito aumenta

ainda mais a necessidade da

campanha de Alckmin
desconstruir Lula, dizer ao

, '

eleitor, çlaramente, porque
não deve votar em Lula e o

desastre que seria um

hipotético segundo governo
Lula", disse o prefeito do
Rio, Cesar Maia (PFL), em

_ mensagem enviada pelo seu

ex-blog.
.

Para Maia, se Alckmin
demorar para agir, suas

críticas mais contundentes

poderão ser vistas como
•

apelação de candidato

perdedor. "Mais. que nunca
,

cabe bater para derrubar essa

avaliação enquanto é

tempo.
"

Apesar de elevar o tom,
.

Alckmin seguiu um rumo

diferente do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso
ao comentar a questão do

impeachment de Lula. I:HC
disse que as- denúncias de

corrupção que atingiram .o

governo Lula sustentam um

pedido de impeachment do
.

presidente.
O ministro Tarso Genro

(Relações Institucionais)
contra-atacou acusando
FHC de estar "desequi
librado politicamente".
Alckmin afirmou que, o seu

,

•

,

,

partido quer fazer o

impeachment "sob o ponto
de vista das eleições".

LULA
O presidente Lula não

teve agenda pública como

candidato ontem,
,

'

• INFORMATIVO ACIJSf;l
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JAAAGuA 00 SUL

,
Rossetti fala no 510 Encontro de Empresários

Uma visão estratégica do SistemaMundial e do Brasil: impactos do
mundo corporativo é o tema da palestra que o Professor José
Paschoal Rossetti profere no 510 Encontro de Empresários de
Jaraguá do Sul, às 19 horas de 5 de setembro, no Clube Atlético
Baependi, realização da ACIJS, e APEVI. O Professor Rossetti é

- considerado um dos papas da administração no Brasil, sendo muito

requisitado para palestras e conferências: é economista e

administrador de empresas, pós-graduado em administração (USP),
professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral nas áreas de

,

economia, macroambiente, impacto de macromudanças sobre os
,

negócios e a gestão, governança corporativa. E consultor de

empresas especializado na análise dos ambientes econômicos'
nacional e internacional e na formulação de cenários de referência

para planejamento estratégico, Inscrições até 10 de setembro, Para
Associados o valor é de R$ 40,00, integrantes de Núcleos Setoriais
e acadêmicos pagam R$ 30,00 e não associados, R$ 50,00,
Informações com Vanessa, fone (47) 32757033, fax (47) 32757001
ou e-mail eventos@acijs.com.br.

Exposição de quadros no Marista

o resultado apresentado na Biblioteca do

Colégio Marista São Luís em forma. de

exposição de quadros, é fruto de um trabalho de

estudos realizados sobre pintores considerados
mestres da pintura impressionista, Renoir e

Claude Monet.
A técnica utilizada pelos alunos foi tinta acrílica
sobre tela.
Cada aluno teve a liberdade de escolher uma

imagem de paisagem fotografada e reproduzi-
la na tela. '

A pintura sobre tela foi uma primeira experiência
realizada pela maioria dos alunos das 7as séries
do Colégio Marista São Luís e poderá ser

visitada no período de 10 a 24 de agosto na

Biblioteca do Colégio.

...::::- c o L É G I O

MARISTA
SÃO Luís
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REVOLUÇÃO: PARA UNS DESCONFIANÇA PARA OUTROS • BREVES

EM ISRAEL

...Compra
Em meio ao aumento da tensão
no Oriente Médio, Israel as
sinou no mês passado um con

trato com a Alemanha de com

pra de mais dois submarinos

capazes de disparar mísseis
nucleares, revelou o jornal
israelense Jerusalém Post em
sua edição de ontem.A Marinha
israelense já dispõe de três
submarinos Dolphin. Essas

embarcações têm capacidade
para disparar mísseis nuclea
res. Os novos submarinos
custarão a Israel quase US$ 1,3
bilhão e entrarão em operação
em breve, elevando a cinco a

frota de submarinos nucleares
de Israel, prosseguiu o jornal.
Os novos submarinos pos
suem um sistemá de propulsão
que permite a eles passar mais
tempo submersos do que
outras embarcações similares
à disposição da Marinha
israelense, detalhou o diário
israelense publicado em inglês.

• •

•

brião após cinco dias de desen

volvimento, quando ele é

COIUpOS to de cerca de 100
células.

Os que se opõem a qualquer
tipo de pesquisa que destrua

qualquer entidade com o

potencial de se desenvolver
numa vida humana lembram

que a única célula retirada do
embrião, pelo método da
Advanced Cell Technology,
poderia, em tese, dar origem' a
uma pessoa saudável - um

gêmeo idêntico do embrião'

original.

células-tronco descartaram o

novo avanço como pouco

significativo cientificamente e

politicamente incômodo. A
técnica extrai uma única célula
dê UIU embrião e a utiliza para
fertilizar uma linha de células
tronco. O embrião sobrevive e

. pode, em tese, dar origem a um

ser humano saudável. Os cien
tistas envolvidos em estudos
com células-tronco reclamam
que a técnica da Advanced Cell
Technology é menos eficiente

que o método tradicional, que
envolve a destruição do em-

papel dentro do organismo, faz

... Embriões humanos não são destruídos, o que
seria uma solução para o debate ético que
envolve o tema

• •

com que as pesquisas sejam
defendidas por pessoas que
sofrem de diversos tipos de

doença. Mas o Vaticano, o

presidente George W Bush e

outros afirmam que a promessa
de cura da nova tecnologia não
deve ser .realizada ao preço de

. destruir embriões.
"A ciência é interessante e

importante", disse John Harris,
professor de bioética da
Universidade de Manchester,
no Reino Unido, sobre os

esforços da companhia. Mas um
representante da Conferência
dos Bispos Católicos dos EUA
condenou o procedimento

Pesquisadores da' área
disseram-se impressionados
pela capacidade. da nova

técnica, que gerou duas linhas
robustas de células-tronco sem

precisar destruir embriões, e

uma porta-voz 'da Casa Branca
referiu-se ao resultado como

encoraj adoro Mas poucas

pessoas, nos dois lados do

debate, acreditam que o novo

procedimento possa pôr fim ao

impasse em torno da ciência.

A capacidade das células

tronco, de assumir qualquer

NOVA YORK - Uma empresa
de bíotecnologia dos EUA
desenvolveu uma nova forma
de criar células-tronco sem

destruir embriões humanos,
apresentando-a como uma

solução potencial para o debate
ético e político em torno da
nova tecnologia. "Isso vai

tornar ainda mais difícil ser
contra esta pesquisa", disse
Robert Lanza, da Advanced
Cell Technology, a companhia
que apresentou ontem a

descoberta.

,

,

NC MARIA

JORNAL CORREIO DO POVO NO KUWAIT

...Anúncio
Uma construtora do Kuwait
publicou ontem um anúncio de
página inteira no diário
americana International Herald
Tribune criticando o apoio dos
Estados Unidos a Israel na

guerra contra o Hezbollah.Fotos
de crianças feridas e chorando,
identificadas como vítimas
libanesas "dos bombardeios
israelenses de agosto de

2006", cobriam a maior parte
do anúncio do AI Kharafi Group
endereçado ao presidente dos
EUA, George W. Bush.
'�chamos que existe um

equívoco sobre quem merece

ser acusado de fascista",
afirma o texto, que também foi
publicado na edição de terça
feira de The New York Times.O
presidente Bush usou

recentemente a palavra
"fascista" para descrever

supostos terroristas islâmicos.

" .' . ",. "
como sertamente antietico .

Diversos pesquisadores de
AGRADECIMENTO

. JANTAR DANÇANTE BENEFICENTE DIA DOS PAIS DA ROSINHA DO POVO

Agradeço aos convidados e as empresas quecontribuirarn para a realização deste evento,
no dia 12/08/06, na Sociedade Acarai.

,

•

Rádio Jaraguá AM;
Jornal Correio do Povo (Obrigado Especial);
Polícia Militar;

,

. Hart e Reiner;
Rodocide Turismo:
Taxista Ancelmo da Barra;
Restaurante Toninho;
Restaurante Costela e Cia;
Restaurante D Lu ;

Locutor Valério;
Água de Cheiro:
Panificadora Prestígio;
Gráfica Débora;
Sr. Darci Buchmann;
Agropecuária Real;
Móveis Rabello;
Posto Mime 8;
Escola de Formação de Condutores

Lessmann;
Loja Vila Famosa;

•

Domingueira Arca 51;
Panificadora $pézia;
Centro de' Educação Infantil Esfera;
Alfaiataria Rek;
Borrachas TBOR;
Shalon Cabeleireiros;
Sapataria Farias;
Panificadora Silvestre;
Carrocerias Argi.

Polícia detém 12 passageiros de vôo dos EUA
Polícia Civil;
Pointer Modas;
Preço Único 1,99;
Musical Adelar Show;
Arte Alugueís - Noivas e Sociais;
Mercado Araucária;
Repórter Tim Francisco;
Repórter Augustinho;
Secretárias da Rádio Jaraguá - Ani e Juliana;
Malhas Malwee;
Relojoaria Seifert;
Lojas Sal fer;
Lojas Jamar;
Farmácia do Aposentado;
ABC Cclesc;
Supermercado Angeloni;
Multi Ótica Visão;
Loja Koxixo;
Big Pé Calçados;
Despachante Lessmann;

.

Vereador Pedro Garcia :- PMDB;
Orlandos Cabeleireiro;

em espaço aéreo alemão quando
teve que voltar, levava 149
passageiros e tem capacidade
para 273.

A Coordenadoria Nacional
Antiterrorismo da Holanda
informou que no momento não

existe motivo para elevar o nível
de alerta no país. A segurança
foi reforçada em aeroportos do
mundo inteiro depois do dia 10
de agosto, quando a polícia
britânica afirmou ter frustrado
um suposto plano terrorista que

explodiria aviões comerciais em

vôos entre EUA e Reino Unido.

Northwest Airlines a Mumbai
foram interrogados fora do

avião, e outros no portão de

desembarque, informou Pamela

Kuypers, porta-voz do

aeroporto. O Ministério da
Defesa holandês e autoridades

aeroportuárias disseram que o

piloto enviou uma mensagem de
rádio pedindo permissão para
voltar e requisitou a escolta de

caças quando a tripulação
levantou suspeitas com relação
a vários passageiros. "Alguns
deles se comportaram, na

.

opinião da tripulação, de
maneira suspeita", informou
declaração do Ministério da

Defesa, sem detalhar que ações
teriam despertado inquietação
na tripulação. "Como resultado,
o capitão pediu para retornar a

Schiphol".O avião, que estava

HOLANDA - A polícia holan
desa deteve 12 passageiros de
um vôo da companhia
americana Northwest Airlines

,

com destino à India que voltou
escoltado por dois caças-FvIó ao

• •

aeroporto de Schiphol, em

Amsterdã, ontem, informou a

agência de notícias ANP.

Segundo a agência, um porta
voz da polícia informou que 12

pessoas tinham sido detidas,
mas não deu maiores detalhes

•

A todos o meu muito OBRIGADO.
ROSINHA DO POVO
Eventos Beneficentes

sobre' a investigação.
Mais cedo, autoridades

aeroportuária informaram que
o vôo com destino à cidade de
Mumbai voltou ao aeroporto
depois que membros da

tripulação suspeitaram do

comportamento de alguns
passageiros.Alguns dos

passageiros do vôo NW0042 da

-

No mês passado, uma série de
atentados contra trens em

Mumbai matou mais de 180

pessoas, Na terça-feira, a polícia
da cidade afirmou ter frustrado
um atentado ao matar um

CONDOMÍNIO DOS USUÁRIOS DO ABATEDOURO
MUNICIPALCONDUAM

.

NA AUSTRÁLIA
...Sentença
A Corte Suprema do Estado de
Nova Gales do Sul condenou
ôntem a 20 anos de prisão o

arquiteto australiano Faheem
Khalid Lodhi, por planejar
atentados terroristas na

Austrália. Na sentença, o juiz
Antony Whealy disse que Lodhi
só tinha desenvolvido as

primeiras fases de seus

planos. Mas, se tivesse

chegado até o fim, os '

australianos nunca mais se

sentiriam seguros.O arquiteto,
de origem paquistanesa, foi
declarado culpado de planejar
um atentado contra a rede
elétrica do país com o objetivo
de promover uma "gwerra
santa". Lodhi se informou sobre

•

os preços de produtos
químicos e comprou plantas da
rede elétrica da Austrália em

outubro de 2003.

ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente do CONDUAM"': Condomínio dos Usuários do Abatedouro Municipal, usando
das faculdades que lhe confere o Artigo IV, assirn como o parágrafo 7° do Artigo VIII do
Contrato Particular de Convenção, convoca os Senhores Condôminos para participarem da

Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se às 17 horas do dia 30 de agosto de 2006, na
sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sito à Rua WalterMarquardt,
1111, bairro Barra do RioMolha, ef!' primeira convocação, a fim de deliberar sobre a seguinte:

• A •

paquistanes suspeito.
•

Julgamento de Saddam em recesso
ORDEMDODIA

(1980-1988) ocuparam as

tribunas do corte especial onde
,

Saddam e seis de seus antigos
colaboradores são julgados por

acusações de crimes de guerra,

genocídio e crimes contra a

humanidade cometidos no

âmbito da chamada Operação
Anfal.

Os promotores tentam

dernonstrar que Saddam e seis
,

de seus antigos assessores foram
os responsáveis pela morte de
50.000 a 180.000 pessoas
durante uma campanha militar
deflagrada entre 1987 e 1988 na

fronteira com o Irã.Segundo a

acusação, gases venenosos

teriam sido usados na ofensiva.
Saddam e seus ex-colaboradores

alegam que a operação militar
tinha como objetivo afastar da

região milicianos curdos aliados
ao Exército iraniano na ocasião.

Depois de ouvir quatro
sobreviventes, o presidente do

,

júriAbdullah al-Amiri decretou
recesso da corte até 11 de
setembro para analisar um

recurso no qual os advogados de
defesa contestam a legitimidade
do tribunal.

BAGDÁ- Um sobrevivente
testemunhou ontem durante o

julgamento do presidente
iraquiano deposto Saddam
Hussein que aviões de guerra
bombardearam uma aldeia

•

01 . Eleição do Conselho Administrative. gestão set/?006 set/2008.

NOTA:

1. Poderão concorrer todos os Condôminos, observando-se os requisitos da letra A, 1

do artigo X, do Contrato Particular de Convenção.
•

,

2. Não havendo quórum para instalação da Assembléia Geral Ordinária, em primeira
convocação, no horário acima mencionado, a Assembléia Geral Ordinária realizar-se
.á em segunda convocação, corn qualquer número de associados presente, às 18 horas,
no mesmo dia e local .

curda com armas químicas em

1987 e afirmou que helicópteros
,

•

perseguiram as pessoas que

fugiam para colinas próximas,
também despejando bombas
sobre elas.

Pelo

Jaraguá do Sul, 18 de agõsto de 2006.

segundo
•

consecutivo, sobreviventes dos
massacres' ocorridos no

crepúsculo daGuerra Irã-Iraque

dia
• •

Waldemar Rau
Presidente,

t ; '4.1' • "'''�''''''
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3.0 ro ue seu vo o
avor.

or nen
ara me orar.

É você quem faz a DIFERENÇA..

APOIO INICIAllVA

c
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o CORREIO DO POVO
AClJS - CDL . APEVI
SINDICATOS PATRONAISNÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.

Centro Empresarial
de J�lragl!;t do StÚ
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