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A União Astronômica
Internacional excluiu
ontem Plutão como 'um

planeta do Sistema Solar, .

após longas e intensas

controvérsias sobre a

resolução.

481 MUD,ANÇA
I Plutão sai da

•

lista de

planetas .do
) sistema solar

,

41 GUARAMIRIM

Projeto de
Lei favorece ",

I '

deficientes
físicos

,

,.

Permitir às pessoas
portadoras de deficiência
física ter acesso a prédios e

espaços públicos. Este é o

teor do projeto de lei
aprovado em dois turnos
pela Câmara de Vereadores,
e que deve ser

encaminhado nos próximos
dias para apreciação do.
prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) .

51 ECONOMIA

Especialista
aenapara
gastos que
levam o 13°

1------_.---

Desemprego sobe em julho e
,

é o maior desde abril de 2005
Penélope Cruz critica
a ditadura da 'magreza

,

, ,

51 NATAL: EM JARAGUA DO SUL ABERTURA DE EMPREGO TEMPORARIO
, ,
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61 FORMAS ANIMADAS: FESTIVAL ENCANTA O PÚBLICO
•

PIERD RAGAlll DE FREITAS

stRV

\

Crianças, jovens, adultos e idosos; todos ficam encantados com as marionetes que invadiram a cidade desde a última,

quarta-feira. Vozes, expressões faciais, movimentos, tudo parece hipnotizar, como fez o grupo Casulo, (foto) ontem. O 6°
Festival de Formas Animadas é assim: arte para divertir pessoas de todas as idades e gostos. Na lista das mais esperadas
peças está a "La Muerte De Don Cristóbal", do grupo Espanha/França, Pelele Marionetes. A companhia sobe ao palco
hoje, apresentando a estória de um homem feio e sem escrúpulos em busca de fortuna.

OEP.

,

· Solo dia todo sem nuvens

no céu. Noite de tempo aberto.
ainda sem nuvens.

o ClilViA HOJE:
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www.studiofm.com.br
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28 1 ELEiÇÃO 2006

Lilla e Alclanin
defendem
reforma

política

RENOVAÇÃO
COM ÉTICA

i
,

•

71 SÊNIOR

Vitória precisa
de empate
para ficar com
o título

Vitória e Kiferro entram em

. campo amanhã, para decidir
o título do 19° Campeonato
Varzeano de Futebol Sênior.
Além da vantagem de jogar
em casa, o Vitória' ainda
pode até empatar que fica
com seu oitavo título na

competição. Já a Kiferro

precisa vencer no tempo
normal e também na

prorrogação para ficar com o

troféu.

,

27°
,

MAXIMA
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• EDITORIAL

•

•

A campanha eleitoral do

.pres id en te Lula está

fortalecendo os laços com
,

,

.prefe itos de todo o país,,

inovando e até subvertendo
a ordem natural das

,

.campanhas presidenciais, que
Ipassam por lideranças
tradicionais e por candidatos
,aliados nos estados. Os

:prefeitos são o braço do
Executivo mais próximo do
'cidadão.O movimento é

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO

do estado. Na última terça
feira ele se reuniu com

prefeitos do Sul de Minas
Gerais. Os encontros mere

cem especial atenção de Lula,
sendo coordenados pelo
ministro das Relações Insti

tucionais, Tarso Genro, e pelo
presidente do PT e coordena

dor-geral da campanha,
Ricardo Berzoini. As

justificativas básicas para esse,
tipo de ação seriam o fato de

... O movimento é suprapartidário e em

meados de setembro deve contar com um ato
'.

envolvendo 1.500 Executivos municipais

: suprapartidário e em meados
de setembro deve contar com

i um ato envolvendo 1.500
: prefeitos, com direito a

: documento com moção de
i apoio à reeleição do
: presidente. Desde julho, Lula
, vem realizando encontros
I
com os chefes do Executivo, .

: municipal. N a semana
\

,passada, reuniu 182 man-

I datários mineiros do Norte
I

. �
,

,
,

I
-

,

• FRASE

o PT não contar com

candidatos competitivos na

maioria dos estados, sem falar
dos probl em as de divisão
entre aliados, e de o partido
ter, na atualidade, somente'
três governadores de unidades
da Federação pouco repre
sentativas politicamente -

Acre, Mato Grosso do Sul e

Piauí. Há, contudo, um

sentido estratégico muito

"Pode escrever aí: eu estarei no secundo turno".
"

.Geraldo Alckmin confiante no resultado da campanha em rádio e TV.

•

-
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Núcleos Setoriais
impulsionam o associativismo

Criados para organizar a
,

atividade produtiva na região do
Vale do Itapocu, os Núcleos
Setoriais de Jaraguá do Sul

,

atuam de maneira integrada na

Associação Comercial e

Industrial e na Associação de
Micro e Pequenas Empresas de

Jaraguá do Sul, desde 1994, na
disseminação do associativismo.

Atualmente, 'as duas
entidades abrigam 25 Núcleos
Setoriais, envolvendo

aproximadamente 700
empresas, além do Conselho de
Núcleos Setoriais, formados
pelos coordenadores de cada
Núcleo.

Graças à sua forma de

condução dos Núcleos Setoriais,
a ACIJS recebeu o Prêmio ACE

Destaque Nacional' do

Empreender, concedido pela
CACB - Confederação das
Associações Empresariais do
Brasil e SEBRAE. A cidade foi
uma das pioneiras no

Empreender, começando em

maio de 1994 com o Núcleo de
Metalmecânica, que permanece
ativo até os dias de hoje. Desde
então, a organização de
atividades passou por um

-

,

processo de profissionalização,
com o desenvolvimento de
ferramentas e processos de

gestão que vão desde a formação,
manutenção e evolução dos
Núcleos Setoriais.

Nesta semana, nos dias 25 e

26 de agosto, a cidade de São José
(SC) será, sede do maior

encontro de empresários
catarinense. O 100 Encontro
Estadual do Empreender vai
reunir empresários ligados ao

Sistema FACISC - Federação
das Associações Empresariais de

,

SC - através das associações
empresariais e núcleos setoriais

de todo o Estado de Santa
.

Catarina, em torno de palestras,
painéis e debates sobre temas

como excelência em gestão, Lei
Geral da Micro e Pequena
Empresa, educação financeira,
momento político, apresentação
de cases de sucesso, encerrando
o évento com a palestra
"Ninguém é campeão por acaso",
com o desportista Renan Dal'
Zotto.

O movimento associativode
,

J araguá do Sul terá a

oportunidade de apresentar
neste encontro estadual o case

•

dificuldades
, ,

supe r ro r as

apresentadas. O prefeito é o

chefe Executivo de maior

proximidade com o eleitor e

o seu trabalho tem reflexos
diretos no cotidiano da popu-

,

lação. E ele quem cuida do
recolhimento do lixo, da

iluminação pública, do ensino
fundamental, dos agentes
comunitários de saúde, das

pequenas estradas para escoa

mento da safra e de muitos

outros problemas. Ao lado dos

prefeitos, Lula ainda se desco
la dos problemas da política
nacional, dos mensaleiros e

sanguessugas, enfim, do

aspecto de corrupção que é

imposto a Brasília. O movi

mento suprapartidário de

prefeitos rende muitos votos,
a matéria-prima da política,

.

mas pode aprofundar o

distanciamento das lide

ranças tradicionais, dificul
tando ainda mais o relacio-
namento entre governo e

Congresso. Tem gente des
confiada com esse atalho

,

municipal.
•

\ ,

Edson Schmitt
Presidente do Conselho
dos Núcleos Setoriais
ACIJS-APEVI

do Conselho de [araguá do Sul.
Vamos poder destacar aos partici
pantes resultados alcançados com
a realização de eventos voltados à

aproximação e integração de

empresas, projetos relacionados à

evolução da gestão dos Núcleos
Setoriais e das empresas nucleadas,
como programas de capacitação e

consultorias, ações direcionadas

para a geração de negócios como a

participação de Núcleos Setoriais
na EXPO 2006, recentemente
realizada, e as ações demarketing e

de comunicação das empresas
nucleadas, como o cadernomensal
Núcleos em' Pauta, uma feliz
iniciativa que tem agregado ainda
mais qualidade como ferramenta
de informação dos associados das
duas entidades. O encontro emSão

José, sem dúvida, é uma oportuni
dade para Jaraguá do Sul compar
tilhar com outros elos da cadeia
associativa resultados que tradu
zem a busca damelhoria contínua,
por meio do melhor padrão de

gestão empresarial. Objetivos que
renovam, diante da competiti
vidade crescente em todos os

setores, todos os dias os desafios de
empresários independente do
tamanho dos seus negócios.

I

Eleição no Brasil é um vazio de idéias

A falta que faz um almoço grátis

Muitos eleitores se sentem órfãos da
sucessão, insatisfeitos com os quatro principais
candidatos. Consideram que, somados, o

"presídenciável" Luís Geraldo Helena Buarque
não daria um bom candidato.

Até hoje, nenhum dos candidatos

apresentou seu programa de governo -e estamos
a menos de 40 dias da eleição. O Brasil é un1 país
estranho: as alianças políticas são estabelecidas
-e as pesquisas eleitorais são realizadas sem que
os partidos ou os eleitores saibam o que pensam
os candidatos. E todos acham isso

absolutamente natural. O que foi apresentado
são idéias vagas sobre alguns temas -e apenas

porque os candidatos são provocados por

perguntas de jornalistas.
Lula só falou generalidades. Dá um tom

familiar à campanha. Em visita aoDNIT -célebre

pelas denúncias de Roberto [efferson-, disse que
tapou os buracos das estradas por exigência de
dona Marisa. Geraldo Alckmin disserta sobre
o nada. Apresenta-se como presidente-gerente
(slogan utilizado por Adhemar de Barros na

eleição de 1955). Na ausência de um programa

consistente, outro dia desenterrou a proposta
da adoção do parlamentarismo, que já foi

derrotada ern dois plebiscitos (1963 e 1993).
Heloísa Helena reforça o estilo "falta

vontade política paramudar o país" (e um pouco
de cara feia e palavras duras), e Cristovam

Buarque sugere que as ForçasArmadas eduquem
2 milhões de jovens.

O vazio de lideranças e de idéias é tão grande
que já começam a aparecer candidatos para
2010. Fala-se em Aécio Neves, mas ninguém,
até hoje, sabe o que ele pensa sobre os principais

Quem se lembra das críticas do PT à

política econômica do seu próprio governo?
Pelo menos no PT, parece que ninguém. Na
medida que foi dando certo, deixou de ser a

orientação econômica de Antonio Palocci e
virou a política de Lula, primeiro, e do PT,
depois. Quem se lembra das críticas do PT ao

superávit primário, base do sucesso da
economia sob Lula? No PT, parece que

ninguém. Assim é a vida na política, um ramo

da atividade humana em que o erro não existe.

Ou nunca é admitido -o que, afinal, dá na

mesma.

Curioso é que o PT esteja faturando
eleitoralmente em cima de uma política que
tentou combater como pôde. Enquanto isso,
o PSDB sofre para enfrentar nas urnas o

governo que adotou na economia uma linha

,que quase qualquer tucano poderia
tranqüilamente apoiar' -não fosse o detalhe
de precisar fazer oposição. A política é cruel.
No mais das vezes, você não se alinha por
concordar na tese, você acaba' tendo que
defender uma idéia por estar previamente
alinhado. E depois ainda falam em valorizar a
coerência. Quem quiser, que se engane. Ou

espere sentado.
Em algum momento da campanha

eleitoral, o assunto do crescimento e do

emprego deverá ocupar o centro do palco. Será
interessante ouvir o que os candidatos têm a

-

problemas brasileiros. Será que é justamente por
isso que é considerado um bom candidato? �'conservadorismo e a irresponsabilidade marcam a

pior campanha desde 1989. .

No campo econômico, os dois principais
candidatos pouco ou nada diferem. Tanto um como

o outro são apoiados por forças conservadoras: nã�
•

há nenhum divisor de águas entre projetos
nacionais distintos, simplesmente porqu'e':)
nenhum dos dois ,nem sequer apresentou u�
programa básico de governo. Os candidate;
repetem idéias de outras campanhas, banalizani�
escolha e desmoralizam o processo eleitoral. �
sentimento de enfado amplia-se: o eleitorado
demonstra sua insatisfação de várias formas.

"

Uma delas é o crescimento dos defensores dó
voto n�lo ,�omo forma de protesto contra "tudo f
que esta a� .

Vivemos a crise políticamais grave desde 1936
Aquela foi superada com ousadia, e 'dela nasceu b
Brasil moderno. Se a elite política de hoje liderasse
o país naquele momento, provavelmente Júlio
Prestes teria tomado posse, o Brasil continuará
sendo um país essencialmente agrícola e a questão
social continuaria como caso de polícia. ),

Em "O Ateneu", numa sessão do grêmio, dr,
Cláudio, orador principal, representou o país como
"um charco de 20 províncias estagnadas na

modorra paludosa damais desgraçada indiferença",
,

'

E o quadro atual. O desafio é romper com essa

indiferença, e nada melhor para isso do que um

processo eleitoral no qual os candidatéi

apresentem e debatam programas de governo. '

,

Marco Antonio Villa, 50, é professor de história da
Universidade Federal de São Carlos (SP)

"

,
,

,

, ,

dizer. Até o momento, o grande vitorioso nesse "

debate é o ex-ministro da Fazenda (1995-2002) I

Pedro Malan. Nenhum dos pretendentes à �

cadeira presidencial diz que vai mexer no tripé :j

responsabilidade fiscal, meta de inflação',
câmbio flutuante. A receita malanista, ,I

consolidada pelo PT, deve garantir ao Brasil nos if

próximos anos um crescimento em torno pe ,

40/0 do PIB e uma inflação abaixo desses mesmos i(

40/0. Aparentemente, a média das opiniões no '.

país converge para considerar razoáveis esses r

objetivos, desde que sobre dinheiro suficiente ,

para o governo fazer seus programas sociais.
Seria possível.crescer mais? Claro. Só que ;,

\

não existe almoço grátis. Uma das alternativas (,

é desvalorizar o câmbio e apostar na explosão '..

das exportações como motor da aceleração.
Seria também um caminho p,ara reduzir mas

rapidamente os juros. O problema é que, :

mantido o resto constante, o país teria que <

conviver com mais inflação. E haveria, }10 Ur
,

primeiro momento, redução do salário real. ,I

Quem defende a desvalorização cambial não diz, ,:

mas essa medida concentraria renda no capit . )',

em detrirnento do trabalho e no seta

exportador em detrimento de quem produz para :,

o mercado interno. Mas, no Brasil, considerá- "

se que seria uma política econômica "mais à ri

.esquerda". Vai entender.

Alon Feuerwerker , analista
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CARTÃO PONTO: MP ESPERA APROVAÇÃO DE TERMO DE AJUSTE

a
I •

)r r

�,

,

IS

10 ur
,

[til CelSO MAC HADO

lS 2',

liJ':} � Carga horária
� de médicos e

lfentistas terá
de ser cumprida

o ,I
JARAGUÁ DO SUL- A

prefeitura de [aragua do Sul terá
8ue fazer valer o Termo de Ajuste
de Conduta assinado com o

!jinistério Público para

qisciplinar o cumprimento da ,

jornada de trabalho de médicos e
•

,�entistas que prestam serviços ao

�)luI1icípio dentro do prazo

�revisto. Uma prática já
formalizada em 180 dos 293

b
D,
b
e

, , . .

murucipios catarmenses.

,Seguidas denúncias do não

cnmprimento da carga horária
contratual estabelecida por parte
,de dezenas de profissionais que

atendem ell1 postos de saúde foi

,9 que' Íevou o MP a exigir o

controle da presença deles no

local de trabalho e pelo período
,

. estipulado. Entretanto, segundo
a assessora de comunicaçâo do
Ministério Público en1

. Florianópolis, Aline Silveira, a

prefeitura ainda está dentro do

prazo estabelecido para que a

medida sej a implantada. O
:e 'projeto de lei complernentar
!) "número 8/2006 que trata do
à í assunto foi remetido à Câmara

.j de Vereadores em julho, com

prazo de sessenta dias para ser

votado. Isso deveria ter ocorrido

�s e.na quinta-feira da semana

Ie .passada, porém, foi retirado da
,s -pauta de votações da sessão

o '/ordinária daquele dia a pedido da
,s .vereadora Maristela Menel (sem

IS

O I,'

1, JARAGUÁ DO SUL- Em maio

e . de 1998, ano de eleições para

presiderite da República,
.

senador, governador e deputados
" .: federais e estaduais, os eleitores

,

'. de Jaraguá do Sul puderam
,

experimentar pela primeira vez

a :'0 sistema de votação por urna
, "eletrônica, numa eleição
a

.

simulada a preparativa para o dia
4 de outubro do mesmo a110. Do
total de 65.579 eleitores aptos

, , . , ,

ao voto a epoca no murucipto,
1.853 foram levados a

�. experimentar a novidade em 12
�,

"

seções eletrônicas

disponibilizadas pelo TRE

I' (Tribunal. Regional Eleitor '}.
,
, No mesmo ano, eleitores e

[oinville, Florianópo,
Blumenau, Criciúma, Lages, Suo
José, Itajaí, Chapecó, Tubarão,
Concórdia e Palhoça, além de

[araguá do Sul, também
utilizaram urnas eletr/'

\
I, •

------------------------------�------�--------------------------"�--------------------------------------------------------------�

•

••

DIVULGAÇÁD

•

Cerca de 50 médicos do município terão que cumprir carga horária

partido) . Ela alegou a necessidade
de se "analisar melhor" o

conteúdo do projeto.
A assessora do MP disse,

ainda, que se a prefeitura não

implantar sistema eficaz de
controle destes servidores,
através de ponto eletrônico ou

mecânico, estará sujeita a multas
. e execução judicial do Termo de

Ajuste de Conduta. "A prefeitura
estaria assumindo uma situacâo

. ,

irregular, desobrigando o

Ministério Público da contra

prova", disse Aline. Mas o

procurador geral do município,
[urandyr Bertoldi, disse que o

Executivo apenas aguarda a

aprovação do projeto pela
Câmara para que seja sancionado
pelo prefeito. "Só a partir daí é
que poderemos exigir que
médicos e dentistas a serviço do

carga horária, porém, a entidade
reclama dos salários pagos e quer

alguma compensação.
O procurador afirma que o

salário dos médicos está entre os

melhores do Estado 110 serviço
.' .

público municipal: variam,
segundo ele, de R$ 2.000,00 a R$
3.800,00, para cargas horárias
entre 20 e 40 horas semanais. No
caso da prefeitura local, dos 80
médicos que trabalham direta e

indiretamente para o município,
cerca de 50 terão de se adequar ao
Termo de Ajuste de Conduta.

. _ .

nlU111ClplO cumpram a carga
horária contratual", disse

[urandyr em entrevista à Rádio

Jaraguá. A associação que reúne

médicos de Jaraguá que trabalham
para omunicípio já semanifestou
favorável ao cumprimento da

Audiência para conferir as
fotos e dados dos candidatos

eleições majoritárias e

proporcionais daquele ano. Nos
demais foram utilizadas seções
convencionais com o voto

através de cédulas de papel.\

Naquele ano, Fernando

Henrique Cardoso (PSDB),
reelegeu-se presidente da

República no primeiro turno,

totalizando 35.936.916 votos. O

ex-governador Esperidião Amin
(PP), na mesma eleição
conquistava seu segundo
mandato à frente do Executivo

estadual, totalizando 1.429.982
votos apoiado pela maior

coligação de partidos já vista até

então e que incluía o PTB, PSL,
PST, PL, PFL, PAN, PSDC, PRN,
PRTB, PGT, PSDC e PT do B. O

hoje deputado Federal Paulo
AfOl1S0 Evangelista Vieira, que
concorria à reeleição pelo
PMDB, sem coligações, ficou em
segundo con1561.155 votos.

,

FLORIANÓPOLIS- Para que
não pairem quaisquer dúvidas
q u a n to a relação de
candidatos COIU os

candidato que figurarão na

urna no dia da eleição.
Os juízes Newton Varella

Júnior e Márcio Luiz Fogaça
Vicari, designados pelo TRE

para a condução dos trabalhos,
alertam sobre a importância
do comp ar e c ime n to dos
in te r e ssados qu de seus

representantes 11a audiência.
"O não-comparecimento dos
partidos, coligações o

ú

candidatos impl ica acordo

. /

respectivos numeros e

fotografias nas ur n as
I

eletrônicas, o TRE (Tribunal
Regional Eleitoral) realizará
n a pró x im a segun d a-fe ir a

(28) a audiência 'de

verificação de fotos e dados
dos candidatos.O

procedimento será em

dependências do próprio
TRE, das 9 às 13 horas, corn a

presença de representantes

des partidos políticos, das

coligações e dGS candidatos,
que foram notificados para o

ato. Segundo prevê a

legislação eleitoral, o evento

oportuniza aos partidos,
coligações, candidatos ou aos

seus repr e s e n t an t e s

v al ida re m os dados do

,." .

t a crt o orientam os
•

magistrados.
A Resolução TSE n.

22.156/2006, que dispõe
sobre a escolha e registro de.
candidatos nas Eleições 2006,
deterrnina, em seu art. 55, a

realização de uma audiência

para verificação dos dados que
constarão na urna, antes do
fechamento do sistema de
candidaturas.

,

,

�-----------------------------------------,---!

Projeto em frarnitação na Câmara dos Deputados propõe que as

empresas públicas ou privadas que realizam. coleta e

compactação de lixo sejam obrigados a utilizar um sistema de

neutralização de odores em seus caminhões, em municípios j
com mais de 50 mil habitantes.Esse procedimento não deve I

representar riscos à saúde da população, dos trabalhadores I
envolvidos na coleta e no transporte de lixo nem danos ao meio f

ambiente, alerta o texto. Talvez se devesse testar o sistema na ;

própria origem do projeto, aonde o odor de coisa podre já chegou
ao nível do irrespirável.

• MOSAICO pol itic a@jornalcorreiodopovo.com.br

Bem lembrado

r

Obvio
Já é um avanço. Núcleos
pensantes da cidade

chegaram à conclusão de
que propostas ímportantes
como o contorno ferroviário

•

e a duplicação da BR-280,
pelo menos entre a BR-101
e Guaramirim, só sai com

pressão de toda a

sociedade, inclusive
envolvendo políticos de
todos os partidos que se

elegem pregando prioridade
para tais projetos.

Desertos
Florianópolis, Balneário
Camboriú e Bombinhas
são as cidades mais

procuradas por turistas
estrangeiros. Não por
coincidência, são

municípios que oferecem

praias, onde predominam
os argentinos. Enquanto
isso, o interior, tão
alardeado pela política de

descentralização, que
condena a tal litorização do

!

governo, anda a míngua '

neste quesito.
De olho 1
Desempenho do PL e

partidos aliados de Jaraguá
do Sul nas urnas, em

outubro, poderá provocar ou
não nova mudança no

secretariado do prefeito
Moacir Bertoldi (PL). Afinal,
a presença da vice-prefeita
Rosemeire Vasel na chapa

•

de José Fritsch'púe em jogo
o prestígio pessoal do
prefeito, que vai cobrar
resultados dos 'que ·ganham

,

bem.E o que se fala.

Fuga
Mais uma conquista dos
novos mandatários desta
velha e vilipendiada Nação
brasileira: estatísticas
mostram que nos últimos
cinco anos o número de
brasileiros ilegais nos EUA
cresceu em 70%, número
só superado pelos
indianos. Falta, de trabalho

•.ll ..
de alternativa no Brasil. I

.
, .

. '

Distração?
Eleitor desses que vota pnr
dever, pouco ligado na

política, após ouvir por
inteiro um programa
eleitoral no rádio, indagou:
De que partido é esse

Fristh? Com razão, haviam
falado de Fritsh, Ideli e

outros 'companheiros',
mas ninguém disse que
partido defendia. É que os

sem-terra, sem-teto e

sem-outras-coisas, agora
também viraram sem

partido.

•

De olho 2
o duro, para esta gente
acostumada com cadeiras
de assento macio, é ter que
conviver com a militância

•

do PT, esta sim,
acostumada às agruras de
campanhas eleitorais e, via
de regra, bem longe de
mesas fartas a volta das
quais costumam se 'sentar

oportunistas de ocasião. De
fato, cheiro de povo não é
para qualquer um.

Sim ou não?
A coluna insiste: afinal, o

PT de Jaraguá, agora aliado
do PL de Moacir Bertoldi,
que rejeitou a Farmácia
Popular do governo Lula,
projeto tão comemorado

pelo PT estadual, é contra
também? Se não é- e para
que não restem dúvidas
,deveria se manifestar.
Como o faz sobre tantas
outras questões que
mexem com a comunidade.

Visão 1
Cursos superiores formam
empregados e não

empreendedores. A partir
da 5a série do ensino

'

fundamental as escolas
deveriam preparar o jovem
para o trabalho, conside
rando que a maioria não

chega até a universidade.
Quem o diz é Doreni
Caramori Júnior, presidente
da Confederação Nacional
dos Jovens Empresários.

Campanha
Amanhã o ex-governador
Esperidião Amin (PP)
aporta em Jaraguá.
Encontra-se com a

organização da campanha,
faz panfletagem no

calçadão entre 9 horas e 10
horas e depois segue para
Guaramirim, onde conversa

com dirigentes partidários
e participa da primeira
Stammtisch da cidade.
Amin chega um dia depois
do arrastão que Luiz

Henrique faz hoje.

Visão 2
Doreni cita as altas taxas
de juros bancários, a

legislação trabalhista, a

carga tributária e a falta de
estrutura e lentidão do
Judiciário para solucionar
conflitos, como fatores
para a morte sú bita de
centenas de micro e

pequenas empresas ao

redor de um ano de idade.
E o Ceará como único
estado da Federação a ter
uma secretaria do

empreendedor.

�.

r
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•

. .

• POUCAS & BOAS

Impugnações .

o Tribunal Regional Eleitoral impugnou 16 registros de
,

candidatos, que não podem mais ser substituídos, para a eleição
de outubro em Santa Catarina. Autorizados, foram 478 registros.
O julgamento dos pedidos foi concluído na quarta-feira e envolve
todos os cargos estaduais em disputa: ao governo, Senado,
Câmara Federal e Assembléia Legislativa. Dos 517 candidatos

que se inscreveram, 23 renunciaram no decorrer do processo e

16 foram impugnados por falta de documentos. A quantidade
de candidaturàs bateu recorde em Santa Catarina este ano. Na

eleição de 2002, foram 430 candidatos e, em 1998, 397.

Homenagem 1
Cãmara de Vereadores de
Guaramirim realizou ontem
à noite sessão solene para
entrega da Comenda
Peabiru, dentro das

,

comemorações de
aniversário do município.
Foram agraciados o piloto
Silvio Alquini (Beta Schumi),
por indicação do vereador
Luiz Antônio Chiodini, a

Apae, por iniciativa do
vereador Belmar Bernardi, e

a Congregação das lrmâs
Catequistas Franciscanas,
indicada pelo vereador
Marcos Mannes. '

Reunião
Depois de visitar os

,

municípios da região
durante todo o dia, os
candidatos da

coligação Todos por
Toda Santa Catarina
partlcipam hoje de
uma reunião regional,
a partir das 19h30, no

salão da comunidade
,

Nossa Senhora
Rainha da Paz, na

Vila Nova, em

Jaraguá do Sul.
Juntos, Luiz Henrique,
Leonel Pavan e

. .

Raimundo Colombo e

candidatos a

deputada federal e

estadual da multi

aliança.

•

Ameaça
PFL protocolou
anteontem pedido
para instauração d,e· ,

processo de

=eassação do mandatO""
do deputado Sérgio
Godinho (PSB) pela
Assembléia

Legislativa. Pefelistas
acusam de
infundadas as

suspeitadas
levantadas pelo
parlamentar, que
declarou que
Ralrnundo Colombo
recebeu R$ 5 milhões
para desistir de

disputar o governo do
Estado e aderir a

aliança com o PMDB
e o PSDB.

,

., ..

Sessões
•

Como o Legislativo de
Guaramirim já realizou as

oito sessões do mês (dias
10, 3, 8, 1 O, 15, 17, 22 e 24),
os vereadores não se

reúnem na próxima semana.

Só voltam a plenário no dia
5 de setembro, terça-feira. Em comum

.

Do presidente do PP
de Guaramirim,
Maurici Zanghellini,
com relação ao fato
de PP e PFL, allados

" Minha gente
Do vereador Evaldo João
Junckes (PT), candidato a

deputado estadual, em

resposta à nota publicada
ontem pela coluna sobre a

receptividade da população
de Guaramirim ao candidato
petista à reeleição Dionei da
Silva. "Respeito e elogio o

tratamento que o povo dá
aos políticos que vêm de
fora, mas no dia da eleição,
,eles vão saber votar, vão
votar em Guaramirim e por
Guaramirirn" .

, , .

no municipio,
disputarem as

eleições para
governador em

coligações distintas:
"Cada um está
fazendo o seu

trabalho. Cada partido
apóia os seus

candidatos sem

problemas. Não há
interferências" .

O CORREIO DO POVO
v

-

PROPOSTA: SUPRESSÃO DE OBSTÁCULOS NAS RUAS, PRÉDIOS E ESPAÇOS

• •

,

CAROLINA TOMASELLI

� Já aprovado' pelos
vereadores, só depende
de sanção do prefeito
Mário Sérgio Peixer ,

GUARAMIRIM - Permitir às

pessoas portadoras de deficiência
física ter acesso a prédios e espaços
públicos emGuaramirim. Este é o

teor do projeto de lei aprovado em
dois turnos pela Câmara de
Vereadores, e que deve ser

encaminhado nos próximos dias

para apreciação do prefeitoMário
Sérgio Peixer (PFL). A proposta
partiu da vereadora Maria Lúcia
Richard (PMDB), mas o projeto
leva assinatura das quatro
bancadas da Casa: PMDB, PT,
·PSDBePP.

O projeto que dispõe sobre os

critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas

portadoras de deficiência prevê a

supressão de barreiras e obstáculos
nas vias e espaços públicos, no
mobiliário urbano, em edifícios e

também nos meios de transportes
'r'�'ue'córh{lnícá'çã6. Nocãsó "de

.,. -

estruturas Ja existentes, serao

necessárias adaptações estipuladas
na lei. Escadas, rampas, percursos
de entrada e saída de veículos e

passagens de pedestres deverão
observar os parâmetros
estabelecidos pelas normas

•

técnicas de acessibilidade da
ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas). A mesma

•

•

CESAR JUNKES

•

, -

estas pessoas encontram é

realmente a questão da
acessibilidade. Temos que começaI , ,

a fazer alguns movimentos p�a'"
que estejam incluídas na

sociedade", argumentou a

vereadora, também professora a
,

rede pública e funcionária da
gerência regional de Educaçãa
ligada ao governo do Estado.

Maria Lúcia acredita que a lei
municipal vai facilitar o acesso às

informações sobre a exigência de

promoção de acessibilidade aos

deficientes físicos tanto en

estruturas que competem ao poder
público como também à iniciativs

,

privada. "Emuito mais fácil tomar
estes cuidados antes de começar a

construir, do que ter de fazer
reformas e adaptações depois de

pronto", observou a vereadora,
. 1

Perguntada sobre se a falta de '

recursos pode se transformar em '

justíficatíva para o não '

cumprimento da lei, ela (

respondeu: "Eu, no meu '

entendimento, penso que não '

depende de tanto recursos, mas de c

boa vontade", disse, citando' o (

exemplo da Câmara, que realizbu I

as modificações na estrutura para b

permitir o acesso dos deficientes '

físicos. "Precisamos é nos

colocarmos no lugar destas c

pessoas. Como eu me sentitia ao r

chegar num lugar que não pudesse s

entrar? A partir disso haverá mais I'

sensibilização das pessoas", "

acredita a vereadora, que em julh "

participou do Congresso r,

Catarinense de Empregabili-dade �

Especial, em Florianópolis.

I

I
I

i
i
,
I

! I"
i
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I
I

I -

Maria Lucia diz que medida não depende tanto de recursos como de boa vontade

coisa vale para banheiros de uso

público, jardins e espaços livres

públicos.
Já em estacionamentos de

veículos, dois por cento das vagas
deverão set destinadas aos

portadores de deficiência com

dificuldade de locomoção. Além
fi 'de "devidamente sinalizadas,
deverão estar próximas dos acessos
de circulação de pedestres. O
projeto também estabelece regras
de acessibilidade em prédios
privados que tenham elevador,

. ,

assim como nos veículos de

transporte coletivo. Caberá ao

poder público, ainda,
implementar a formação de

profissionais intérpretes de escrita

em braile, linguagem de sinais e

guias-intérprete para facilitar a

comunicação à pessoa portadora
de deficiência sensorial e com

,

dificuldade de locomoção.
A vereadora Maria Lúcia

explica que o projeto pretende
reforçar uma lei que já existe em

âmbito federal, mas que não é

cumprida 11a maioria das vezes.

Cita, especificamente, as.escolas
da rede pública, que em alguns
casos já possuem banheiros

adaptados, tI}as ainda não têm,

estrutura adequada de acesso, por

exemplo. "Temos que nos

concentrar em algumas ações para
possibilitar a inclusão deles,
porque a maior' dificuldade que

I

Homenagem 2'"
Já hoje à noite, a prefeitura
de Guaramirim realiza a

.

I "Noite das Homenagens", a
, ._,

partir das 19 horas, no
.

Parque de Exposições. Entre
os homenageados, três

. f;.;. agricultores representanco
. os principais setores da

'produção agrícola do

município (rizicultura,
bananicultura e oleicultura);
personalidades da
comunidade indicadas pelas
oito Secretarias Municipais;

·

três empresas, de micro,
pequeno e grande porte,
além de ex-prefeitos.

Esperidião Amin visita região um dia após Luiz Henrique
}ARAGUÁ DO SUL - O

candidato a governador da

coligação Salve Santa Catarina,
Esperidião Amin (PP), estará
amanhã no Vale do Itapocu,
procurando manter a estratégia
de aproximar sua agenda de

campanha a do adversário Luiz

Henrique (PMDB) , hoje em visita

aos municípios do Vale do

Itapocu. Diferente da última

passagem pela região, no dia 22
de julho, quando manteve

conversas informais com

eleitores e participou da 4ª
Stammtisch, em Jaraguá do Sul,
amanhã Amin tem agenda mais

.

extensa.

A partir das 8 horas, concede
entrevista coletiva à imprensa do
Hotel San Sebastian, de onde

segue, às 9 horas, para caminhada
no Calçadão da Marechal, com
concentração em frente à

Panificadora Suprema. Depois, às
lOWe, Amin participa de reunião
do

. diretório do PP de

Guaramirim, na casa do

presidenteMaurici Zanghelini. Já
das 11h30 às 12h30, caminha
pelo centro da cidade e visita a 1 a

Stammtisch de Guaramirim, ao
longo da Rua 28 de Agosto,
evento que integra as festividades
de aniversário do município, que
completa 57 anos na próxima
segunda-feira.

Ex-governador por dois
mandatos consecutivos,
Esperidião Amin concorreu

novamente ao governo em 2002,
quando foi o segundomaisvotado

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS ,,,

Ex-governador esteve em Jaraguá em julho, quando prestigiou a 4a Stammtisch

'no primeiro turno das eleições em
Jaraguá do Sul, com 21166 votos,
atrás de José Fritsch (PT) e na

,

frente de LuizHenrique. A época,
tinha como candidato a vice

governador Eni Voltolini, que

este ano tenta voltar à Câmara

Federal, onde cumpriumandato
de 1999 a 2002. O também ex'

deputado federal Hugo Biehl é
o candidato a vice-governador
de Amin nestas eleições .

I'

r

1.

•
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• CORREIO ECONÔMICOEMPREGO: PREVISÃO DE 800 NOVOS POSTOS
,

•

•
•

Desemprego recorde
.

!
A taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas do pais i
pesqulsadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca!

, r

(IBGE) teve leve alta no ,m�s de julho, passando de 10,40/0 em i
junho para 10,7%. O resultado é a maior taxa desde abril de i

,

2005 (10,8%}. i
O rendimento médio real do trabalhador (R$1.028,50) caiu 0,7% i

em relação a junho e subiu 3,4% adlma do obtido em julho de! .

I

2005. A desocupação manteve-se estatisticamente estável em I
. ,

relação a junho (10,4%), mas subiu 1,3 ponto percentual em!
relação a Julho de 2005 (9,4%).Em Julho, a população ocupada:
(PO), que somou 20,2 milhões de pessoas, não se alterou em

relação a junho e cresceu 2,1% em relação a Julho de 2005. Os,
.

homens eram 55,8% dos ocupados, e as mulheres, 44,2%. Ai
população de 25 a 49 anos representava 63,5% da PO, e os 1ocupados com 11 anos ou mais de estudo, 51,80/0. r

•

,

,

CARLOS BRAND,AO
damente 5 mil nomes de

pretendentes a um posto de
trabalho em Jaraguá do Sul e

região. "Infelizmente, a maioria

não tem qualificação, por isso fica
difícil arrumar trabalho. Das 80

pessoas que nos procuram,
•

diariamente, embusca de trabalho,
. conseguimos encaminhar apenas
16, ou seja, 200/0 do total", diz Errol.
Ele ressalta, contudo, que os

trabalhadores que tem quali
ficação não ficam desempregados.
"Os setores metal-mecânico e da
confecção sempre têm vagas para
profissionais e com bons salários",
informa o sub-coordenador do
Sine. Um mecânico de máquinas
de costura, por exemplo, ganha em
médiaR$ 1.200,00, enquanto um
trabalhador sem qualificação,
dificilmente recebe mais do que

R$500,00. .

O contratados em regime
temporário pelo comércio, por
exemplo, vão ganhar R$ 445,00
pormês. "Este é o piso para os três
primeiros meses de trabalho.
Quem é efetivado passa a ganhar
R$ 560,00, que é o piso salarial do

, . -"

vagas ternporanas nao e uma

característica da região. "De todos
os pedidos que temos para a busca
de pessoal temporário, os casos de
indústria são tão raros, que não

chegam a formar índice. O fato é

mais comum na construção civil,
por exemplo, como no caso da

construção da Arena, para onde
enviamos cerca de 50 trabalha
dores, para trabalho pelo período
de duração da obra", destaca o sub
coordenador do escritório local do
SÍ11e, Errol Kretzer.

,

: ;,� Na indústria oferta de emprego é constante,
r
r' -mas bons salários, só para profissionais�I

1

r�ualificados1 f;1:
'

I
,

,

f-- ._._w _. --��-.-.--------�-l
I
I

Créditos I
I

Federação das Indústrias (FIESC)
cobrou nesta ontem do ministro
do Planejamento, Paula Bernardo, I
em Brasflla, o compromisso I
assumido em Santa Catarina no I
final de Julho com a liberação de
créditos tributários gerados nas

,

operações de exportação. '

Bernardo disse ao primeiro vice- !
presidente, Glauco COrte, que . !
tratou do assunto nesta semana I

com o ministro da Fazenda, Guido i
Mantega, e obteve a garantia de I
prioridade nas liberações cos i[créditos para os segmentos I

movelelro, têxtil e de calçados. i
,

Jornada
•

1

,

)

,
•

,

:;")

,

A pesquisa mensal também
revelou que 48,1 % da

população ocupada cumpria
uma jornada de trabalho de
40 a 44 horas semanais e

cerca de 33,7%, acima de
45 horas. Em média, 66,4%
das pessoas, nas seis
regiões pesquisadas, estava
no trabalho há 2 anos ou

mais, 11,4% há entre 1 e 2
anos, 19,9% há entre um

mês e um ano e apenas
2,3% estavam naquele "

trabalho há menos de 1
mês.

EXPECTA:IIVA
Em todo o País é intensa a

expectativa pela geração de vagas
de trabalho temporário nos

segmentos da indústria, e

comércio, notadamente, ligados
ao período natalino. Na região,
não é diferente. "Espero que eu

consiga voltar ao mercado de
trabalho nesta época, além de'

precisar muito do emprego,
acredito também que as lojas estão
precisando de gente amais",
declaraMaria daGraça Pereira, 28
anos, casada, mãe de dois filhos,
que está afastada do mercado de

. trabalho desde o nascimento do

r J.

•
I

•

,
•

1

,h .

,

Agência do Sine oferece vagas e cadastra interessados
((I

, JARAGUÁooSUL-Achegada
,
da temporada pré-natalina, que

,

r compreende os meses de setembro

,·a novembro, gera grande
�l expectativa em relação à abertura
, de vagas temporárias nomercado,r

II<
de trabalho. Contudo, o segmento

h ,Rue mais deverá contratar não

-, )está otimista: ''As contratações
userão inexpressivas. Se o comércio
?sconseguir manter os postos de

'" trabalho atuais, na minha
.
..

c"opinião, já será umganho", afirma
"

lifO presidente daCOL - Câmara de
"Dirigentes Lojistas de Jaraguá do

r

(r/Sul, Waldemar Schroeder, ele

(Iplesmo comerciante no segmento

de vestuário e calçados. O também
comerciante e ex-presidente da
COL, Sandro Moretti, se mostra

,

• INDICADORES ECONÔMICO,S!
!

um pouco mais otimista. "Não
está maravilhoso, mas natal

sempre é uma data que faz as

vendas aumentar", diz Sandro, que
espera gerar de três a cinco vagas

,

temporárias em suas quatro lojas
de perfumes e cosméticos. Sandro
afirma que oNatal deve gerar algo
em tomo de 200/0 a mais de vagas.
"Como temos cerca de 4 mil
trabalhadores no setor, devem
abrir cerca de 800 postos de
trabalho temporário", diz.

Na indústria, a geração de

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL .... .

.

."
'

/

EURO
,
,
.

,

COMPRA VENDA ,
I

- ,

2,604 2,637 ",r
PESO (Argentina)

I 0,693 0,693 "I

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,152 2,154 �
"

.

PARALELO-� " 2,250 ,2,350 "
-

TURISMO 2,085 2,252 �

, .

comercto, recentemente

aprovado pelo sindicato
patronal", afirma Ana Roeder,
presidente do Sindicato do
Comércio. Apesar de todas as

avaliações não tão otimistas para
o período natalino, destaca-se a

frase do comerciante Sandro
Moretti: "natal é natal, por pior
que seja, gera mais venda e mais

emprego".

,

filho mais novo, que agora está

com três anos. "Sempre trabalhei
no comércio;mas as coisas ficaram
mais difíceis", desabafa a mulher. • BalSAS DE VALORES .'.

,. .• POlJPANÇA
PONTOS OSCILAçAD 0,726

� BOVESPA 35,736 0,63%
. ""

� DOW JONES N, York) 11,304

� MERVAL (B, Aires) 1,657 051% R$894,81
• NIKKEI (Tokio) 16,951 1,39%

SALÁRIOS
Segundo o sub-coordenador

do Sine, Errol Kretzer, o órgão tem
um cadastro com aproxima-

_. '-'í" ,
,. - ,.

"lIÍI. CUB. agosto

"

.

Grupo RBS compra jornal
A Notícia por R 50 milhões

Consumo consciente é a ordem para evitar prejuízo no bolso ,
•

I
,

, I
'I

.

JARAGUÁ DO SUL - Facili-

",dade 110 crediário, financia
mento acessível e promoções
com parcelamento sem juros.
Com tantas tentações "pipo
cando" nas vitrines, o consu

midor deve tornar cuidado para
não transformar UIU impulso de

�. compra e1U uma "bola de neve"
.

de dívidas. Principalmente com

h proximidade do fim de ano, já
, �ue o trabalhador geralmente
, compromete o 13° salário caiu

'. os presentes de Natal, o reveillon
�' e despesas

-

extras, como o
, \

�)llaterial escolar dos filhos e o

IPTU (Imposto Predial e

LTerritorial Urbano), que vence

r
nos primeiros meses do ano. .

Para ter uma passagem de ano
,

-sern susto, vale planejar as
"

economias e refletir sobre o que'

Gonçalves, 23 anos, desem

pregada. O rendimento líquido,

médio na caderneta de poupança
é de 0,700/0 ao mês.

Ao contrário de Crisleide, o
casal Ricardo Silva de Santana,
37 anos, assistente de materiais;
e Sirlea Viertel, 39, desempre
gada, aboliram de vez a caderneta
de poupança, o cartão de crédito
e o cheque especial. Depois de se

envolverem em dívidas por causa
, dos altos juros e tarifas cobradas

pelos bancos, eles estão pagando
à vista sempre que possível.
"Também fazemos pesquisa e

'disputa de preço' nas lojas. Se um
vendedor oferece um produto
que está mais barato em outro

lugar, comento que recebi uma
oferta melhor. Geralmente

consigo economizar um bom

dinheiro", comenta Ricardo ao

lado dos filhos Gabtiela, 7,
Gabriel, 3, e Miguel, de 1 anos e

11 meses. Na visão do professor
Harzer, o consumidor não pre
cisa abrir mão do cartão de cré
dito e do cheque especial se ficar
atento às condições de paga
mento oferecidas pelos lojistas,
que utilizam as mais convin
centes táticas de persuasão. "Nas
promoções que oferecem paga-

, . -

e preC1S0 ou nao comprar, para
não extrapolar o dinheiro extra.
,

"As vezes, as pessoas perdem o

controle financeiro por
confundirem o verbo 'necessitar'

,

,

,

O futuro do veículo de
comunicação ainda é um 111.isté�o.

,

A única Informação revelada em
r

comunicado é que a gestão ;do
negócio' passa a ser responsa-,

bilidade doGrupo RES a partírdo
dia 21 de setembro próxímo, Esta
é mais Ulna empresa que vai fazer.
parte do 1'01 de negócíos da ReS.
O grupo gaúcho Já possuí :26
emissoras de televisão aberta, duas
emissoras locals de televisão, sete
jornais diários, 26 emissoras !de

.
"

rádio, dois portais de internet, uma'
,

operação orientada para: o

agronegócio, uma editora, ulna
gravadora, uma empresa de logrs- .

rica, uma empresa de Illarket-lng
para jovens e uma fundação, de
responsabilidade social,

PORTO A.IroRE - O jornal A
Notícia, editado em ]oinville
desde fevereiro de 1923, foi

-, oficialmente adquirido pelo
Grupo RBS. As negociações, que
segundo fontes da própria A
Notícia aconteciam há meses,
foram concluídas no meio desta
semana e a aquisição foi informada
ontem pela RBS. O valor da
compra não foi oficialmente
divulgado" mas segundo
especialistas, chega a R$ 50
milhões. O jornal A Notícia, que
emJaraguá doSul edita e distribuiu
,o caderno AN [araguá, emprega
520 profissionais, circula em 260

,

. municípios de Santa Catarina e

tem tiragem auditada de 32.111

exemplares/dia.

com 'desejar''', explica o

professor de finanças e

orçamento da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul),
Jorge Harry Harzer.

Uma boa alternatíva para
evitar gastos desnecessários é

aplicar o dinheiro na caderneta
Ide' poupança, por ser um

investimento seguro e isento de

imposto de renda. "Quero dar
uma bicicleta para o meu filho
como presente de Natal, mas

para isso, eu e .0 pai dele

pretendemos depositar todo mês
um valor na poupança",
responde a jovem Crisleide

•

. ,

,

•

menta a prazo e sem Juros, por
exemplo, devemos questionar o
vendedor sobre quanto é o

desconto se a compra for à vista",
.ensina. O professor destaca que

pagamentos realizados com

cartão de crédito ou cheque
especial, com juros de 8% aomês,
geram 151,8% de juros ao ano,
em média. (Daiane Zanghelini)

•

• •
•

de 1Escapamentos Originais
i ,

I
I

I

•

20% de desconto à vista,
colocação grátis e 10 meses de Garantia.
Poucos Dias: de 26/08 à 02/09/2006.

com

,

•

� KIKAR AUTOCENTER 3371-7398
•

,

,
,
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Perseguição
Foi detido por volta das 23h de quarta-feira, o jovem W.A.O.,
24 anos, por posse de substancia entorpecente. Ele conduzia o

veículo GM Chevette, placas GMY-6213, quando uma barreira
policiai na Rua Presidente Epitácio Pessoa ordenou que ele

parasse, W.A.D. não obedeceu e fugiu em alta velocidade, sendo
,

'seguido pela polícia. Na Rua Joaquim Francisco de Paula, Bairro
,Chico de Paulo, ainda em perseguição, um policial atirou no

'pneu do Chevette, fazendo com que ele parasse. O condutor e
o carro foram revistados, sendo encontrado quatro tórrões de
maconha.

,

quando próximo ao Posto

Behling colidiu com um

veículo não identificado.
C,H. foi levada ao Hospital
São José com ferimentos
leves no rosto.

Detido 1
Foi detido na quarta-feira o

,homem A.R. por furto em

comércio. A.R. levou uma faca
: na Loja Millium, Centro de
I '

: 'Jaraguá do Sul. Ele foi levado

'I a Delegacia e depois dos
: procedimentos legais, foi

liberado.
•

Furto de animal
Foi furtado um cachorro de
seis meses, raça Labrador
de nome Valente. Q furto
aconteceu no último sábado
de madrugada na casa onde
o cachorro vivia, Rua José
Teodoro Ribeiro, Bairro Ilha
da Figueria.

Detido 2
Q homem J.A. também foi

. detido nessa quarta-feira por
, .

furtar um litro de uísque do
I Posto Mime do Kohlbach. Ele
,

I

I foi levado a Delegacia e
I

depois dos procedimentos
legais foi liberado.

Furto em comércio
Q estabelecimento
comercial Materiais de

Construção Pontual,
localizado na Rua Erwino

Menegotti, foi arrombado por
volta das 4h de domingo
passado. Foi furtada a

quantia de R$ 15,55, e

causado danos nas janelas.

,
I
I
I
I

.

I
I
, Atropelamento

A menor C.H., 13 anos, foi

atropelada na manha de terça
! feira na Rua José Teodoro
I

: Ribeiro, Bairro Ilha da
I
I Figueira. Ela estava
! transitando de bicicleta
,

!
'L_ � �

• FALECIMENTOS
I------------------------------------�
! Faleceu às 05:30h do dia 24/08, o senhor Manoel Santana do

Nascimento, com idade de 75 anos.O velório foi realizado na Igreja
Rainha da Paz e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

,

Faleceu às 16:00h do dia 23/08, o senhor Lírio Valandro, com idade
de 73 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária de Guaramirim
e o sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim

•

•

, Ministro visita SC e defende
,
, ,

j novo modelo agrícola
<'

I '

I

I FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
- O presidente da Federação da

Agricultura e Pecuária do Estado

(Faesc), José Zeferino Pedroza,
I insistiu ontem, durante visita do
ministro da Agricultura e

Pecuária, Luís Carlos Guedes, em
Florianópolis, que Santa Catarina
"está empobrecendo na área rural,

por falta de oportunidades no
,

mercado internacional". Guedes
observou que - desde 1986 quando

I

a política de comercialização era

I, ilimitada, período do "Plante que
o João garante" - o governo não

I
investia tanto no setor. Entretanto,

-

! reconheceu' as dificuldades que
,

persistem. "Sabemos que o buraco

i é muito grande. O atual modelo
está superado não dámais para ficar
correndo atrás", disse. Para tanto,
propõe mudanças focadas no

sistema de seguro agrícola, de
mercado futuro, de contratos

entre produtores e indústria e da

diversificação das fon tes de
financiamento.

O vice-presidente de
secretaria da Faesc, Enori

Barbieri, destacou que esta não é

nem a primeira nem a última,
mas a maior crise vivida. Elogiou
a fixação dos juros de custeio em
8,75%, entretanto, observou que
a maior parte dos produtores
estão tão endividados que não

terão condições de acessar novos
créditos. ''Ano que vem, teremos

de pagar três safras em uma",
afirmou. O ministro reconheceu
os pleitos de Santa' Catarina,
especialmente aqueles
relacionados à regionalização do
.. , .

circuito pecuano,

MOTIVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: PREPARANDO PARA O FUTURO

•
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PATRICIA GOMES

� Dois mil novos empreendedores brasileiros e de

países ibero-americanos participam do encontro
no Centrosul, em Florianópolis

,

CARLOS PEREIRA

-:;

see1l,.tJ /�, V:ll'
,I � loVêt"

00;,

PROPOSTAS
. Questão tributária: incentivo fiscal ao primeiro negócio.
Questão de crédito: mecanismos de crédito para o jovem
empreendedor, com linha de crédito específica para o jovem
empreendedor e também, regulamentação da participação do capital
de risco nos investimentos.
Eficiência administrativa: transparência e eficiência da administração
pública, com disponibilização das informações do SIAFI na Internet;
e coordenação estratégica das iniciativas públicas de estímulo ao

empreendedorismo.
Educação: desenvolvimento da educação e cultura empreendedora,
do ensino fundamental ao superior; e através de cursos técnicos de
gestão empreendedora.
Proposta de renovação: ampliar a representatividade política do

jovem, com a' reserva de - pelo menos - 25% para registros de
candidaturas jovens nas esferas do legislativo .

I

show de competências" - reforça
a necessidade de se conhecer

"quais as competências neces

sárias para ser um bom empre

endedor", diz Doreni Caramori.
Muita embora as competências e

a garra de quem inicia o seu negócio
sejam desestimuladas por questões
ambientais e de preparação. A
primeira delas, destacada pelo
,presidellte da Conaje, sâo as altas
taxas de juros e carga tributária
excessiva, e as deficiências da

legislação trabalhista e do sistema
de soluções de conflitos, o que
envolve a atuação do judiciário.A
segunda, a formação, que não

prepara os jovens para serem donos
de seu próprio negócio, luas

apenas, trabalhadores assalariados.
COlUO tentativa de frear os

fatores que reprimem o desen
volvimento do país e intimidam o

espírito empreendedor, a Conaje

I
"

entrega às autoridades políticas e

candidatos das Eleições 2006 - que
passam pelo evento - a sua

proposta para fazer do Brasil u'f I
ambiente mais propício para o

\.1

desenvolvimento de negócios. '�
,..., " . .

propostas sao pragmancas e cnarn

condições mais privilegiadas para
o primeiro negócio, minimizando

,

os efeitos de alguns dos principais
gargalos da nossa economia",
explica Doreni Caramori.

O vice-presidente da
República; José Alencar, enfatizou
a importância da Conaje como

"entidade que traz incentivos ao

empreendimento", e falou sobre
juros, inflação, empreende
dorismo e política, já que está em

campanha. Ele defendeu a

sirnplifícação para quem quer

começar um negócio e reconheceu (
,

.

a impossibilidade de se entender o
sistema tributário nacional.

•

A

projeto Ancora, desenvolvido
a partir do me srno ano.

Atualmente, o projeto engloba
90 dos 100 apenados do
Presídio Regional de Jaraguá do
Sul em trabalhos remunerados
COlUO: construção de casas

populares, polimento de metais
e produção de grampos e

elásticos, no espaço do presídio.
Com o programa "Casa

Fácil", criado em 2001, os

presidiários construíram 280
casas pré-rno ld adas para
famílias de baixa renda até o

mês de julho. O proje to jé
desenvolvido em parceria entre
Conselho Comunitário
Peni tenciário, prefeitura,
Caixa Econômica. Federal e

Se cretar ia
.
de Estado da

Segurança Pública e Defesa do
-

Cidadão. A produção' de
grampos, elásticos e o

Sistema prisional do Estado é debatido hoje, no Cejas
•

I'

(

\

,

polimento de metais acontece

graças ao apoio das empresas

Tritec, Textipan e Weg" ,

respectivamente. Os

pr es idi ár io s recebem UIU

salário mínimo pelo serviço e

redução da pena.
No final do ano passado, o

Conselho criou o programa
. PAE (Programa de Auxílio ao

Egresso), que possibilita aos ex·

, presidiários conquistar uma

vaga de trabalho'nas empresas,

do município. O programa já
beneficiou seis egressos e ét j
supervisionado pelo Juiz da
Vara de Execuções Penais, Helio
David Vieira Figueira dos
Santos, e pelo "Comitê de

Integração", formado por

profissionais da' área de
recursos humanos e de
assistência social. (Daiane
Zanghelini)

,
r r

•

r
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Vice-presidente da República, José Alencar, participou da abertura do
congresso na capital

FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI)
- Num cenário em que pesquisas
revelam que 82% dos jovens
acham que o Brasil está em clise

generalizada e que 460/0 desses
mesmos jovens não se interessam

por política é que acontece o 12°

Congresso Nacional de Jovens
Lideranças Empresariais.
"Queremos mostrar o trabalho

que desenvolvemos, dar
visibilidade às nossas ações,
motivar e mostrar oportunidades
para a juventude", destaca o

presidente da·Confederação
Nacional dos [ovens Empresários

'

- Conaje, o catarinense Doreni
Caramori Júnior. O congresso, que
encerra 110je, abriu oficialmente na
quarta (23), COlU a presença do

vice-presidente da República, José
Alencar, e COlU a palestra do

apresentador Luciano Huck. O
evento reúne dois mil jovens
empresários brasileiros e de países
ibero-americanos, 110 Centrosul,
em Florianópolis.

O terna do congresso - "Um

,}ARAGUÁ DO SUL
Durante a manhã e a tarde de

hoje, Jaraguá do Sul sedia o 3°
Encontro Catarine nse de
Conselhos Comunitários

Penitenciários, no Cejas
(Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul). Esta é a primeira vez

que o evento acontece no

problema da superlotação, a
I

implantação de programas para
reinserção de' presidiários e

egressos no mercado de

trabalho, e a ampliação dos
Conselhos Cornun itár ios

•
"

.

Penitenciários em Santa
Catarina. "O objetivo é

expandir os Conselhos para
todas as comarcas do Estado

para que efe tivarnen te

. , .

murucipro, e conta com a

participação de representantes
de 13 Conselhos Pe.ni
tenciários de Santa Catarina,
alérn de juízes e membros da
Secretaria de Estado da

Segurança Pública e Defesa do
Cidadão.

De acordo com o presidente
do Conselho Comunitário
Penitenciário de Jaraguá do Sul,
Nilton Roque Zen, o evento é

composto por palestras e

debates sobre o sistema

prisional do Estado, o

. -

aconteça a mtegraçao entre a

comunidade e o sistema

prisional", ressalta Zen. Os
encontros anteriores dos
Conselhos Comunitários
Penitenciários aconteceram

em Joinville e Itaj aí.

Ações no município
O Conselho Comunitário

Penitenciário de Jaraguá do Sul
existe desde 1998 e é

responsável pela criação do

,

,

o candidate que compra seu voto,
vende seus sonhos de qualidade de vida.
VOTE em quem pode fazer a diferen a.

NÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.

I

I

I

É você quem faz a DIFERENÇA.

APOIO INICIATIVA

"
O CORREIO DO POVO

•

c
ACIJS - COL - APEVI
SINDICATOS PATRONAIS

Cenrro En1)'fC.1arial
de Iaraguâ do Sul
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VETERANOS: RETA FINAL

•

JULIMAR PIVATTO

� Time do Rio da Luz
• •

venceu a primeira
íe tem a vantagem de
c;

dogar pela empate '

n }ARAGUÁ DO SUL - Vitória
Be Kíferro entram em campo
amanhã, às 15h no Bairro Rio
da Luz, para decidir o título do
,19° Campeonato Varzeano de
Futebol Sênior.
r Além da vantagem de jogar
'ern casa, o Vitória ainda pode
':!até empatar que fica com seu

oitavo título na competição, já
-que venceu o primeiro jogo por
-3x 1. Já a Kiferro precisa vencer
[no tempo normal e também na

'prorrogação para ficar COIn o

'Jtroféu. Além da' disputa pelo
título, dois jogadores em

especial também estão na briga.
Pelo lado do Vitória, o

atacante Alaor tern 17 gols, um
a mais que Mafra, da Kíferro, e
a briga pela artilharia promete
esquentar, "Temos de tomar

cuidado COIn o Mafra ecom o
'
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PIERD RAGAZZI DE FREITAS
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Biro-Biro, que são os dais

principais jogadores deles",
disse o presidente do Vitória,
Ilton Hoffmann.

Para o dirigente, o Vitória
- .

nao quer pensar na vantagem,
e vai partir para cima desde o

início. "Vamos aproveitar a boa
fase do Alaor e também do
nosso time para partir para
cima do adversário",
comentou. Para esta partida, o
time do Rio da Luz terá a volta

Vitória e

Kiferro se

enfrentam
neste sábado,
no Bairro Rio
da Luz, em
busca do título
do
Campeonato
Sênior -

temos condições de passar para
a próxima fase", afirmou o

técnico Anderson Bartolini.
No mesmo local, acontece

também o returno do Estadual
Sub-13 masculino. A equipe
jaraguaense da Aurora/Cej/FME
joga hoje às 20h30 com Marcos
Olsen. Amanhã, mais duas

partidas, às 10h30 com o Caça e

Tiro e às 17h com [oinvílle. O
.

.

. ,

time jaraguaense esta em

segundo lugar na chave, COIn
'

quatro pontos e busca uma das
duas vagas para a próxima fase.
"Estamos COIn a expectativa de
fazer nove pontos em casa",
analisou o técnico Luis Carlos
Dalprá. O treinador ainda não

sabe se poderá contar corn o

artilheiro Luan, que está COIn
-

um problema na virilha.

do atacante Márcio, que

cumpriu suspensão no último

domingo.
J á o presidente da Kiferro,

,

Sebastião Decker, disse que
nada está perdido e prometeu
que a equipe vai lutar até o

último minuto. "Perdemos o

mas não é imbat ív e l",
comentou Decker. Esta é a

segunda vez que a Kife rro

chega a decisão nesta

competição. Ern 1999, foi
vice-campeã. "Este, é o único

título que não ternos ainda",
afirmou o dirigente. A equipe
terá três desfalques para a

decisão, mas isso não

preocupa Decker. "Temos um

grupo bom e quem entrar vai

corresponder", concluiu.

, , ,

pnrnetro Jogo em casa por
uma bobeira nossa e agora
vamos buscar o resultado na

casa deles. Sabemos que o

Vitória é uma equipe forte,

Futsal feminino busca vaga para a 3a fase do Catarinense
I

'

"J /

SÃO PAULO (SP) - [ogando
, J

110 Morumbi, o São Paulo venceu
-,

G'
o Paraná por 3x2 e é o campeão do

,

J

1 º turno do Campeonato
, '

! Brasileiro. O jogo era o confronto
- direto entre o líder e o vice-líder
: do torneio. O time paulista chegou
�
aos 37 pontos. Já o time paranista

. , -

ocupa agora a tercerra posiçao com
32 pontos, se distanciando cinco

pontos do rival.
O Paraná abriu o placar aos

cinco minutos. Após cobrança de
escanteio da esquerda, a bola
sobrou para Beta, que dominou
bem e chutou no canto esquerdo
de Rogério Ceni para abrir o

marcador. O São Paulo não se

abalou e empatou no minuto

•

\

seguinte, também ern bola parada.
Em cobrança de falta, Aloísio
subiumais do que a zaga e cabeceou

para o fundo do gol de Flávio.
O time da casa partiu para o

ataque, mas acabou recebendo um
balde de água fria aos 21 minutos,
em um contra-ataque da equipe
paranista. Após duas defesas de

Rogério Ceni em chutes de Beta,
Leonardo, sozinho, pegou a sobra
e desempatou a partida. De tanto

pressionar, o time tricolor paulista
empatou a partida aos 22 do

segundo tempo. Lenílson avançou

pela esquerda e encontrou

Leandro livre na área, que só teve
o trabalho de tocar para o gol de
Flávio. Após cobrança de

CESAR JUNKES

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO

}ARAGUÁ DO SUL - A equipe
sub-If da Raumak/Wifer/
Malhas Mohr/O Boticário/FME

-

de futsal feminino inicia hoje a

busca pela vaga para a terceira

fase do Campeonato Estadual de
futsal da categoria. Jogando ern

casa, o objetivo é conquistar o
maior número de pontos,
possíveis, 'para chegar com mais

tranqüilidade no returno, que
J será nos dias 8 e 9 de setembro,
-

em Luiz Alves. O time

,;jaraguaense enfrenta Joaçaba
, hoje, às 19h na Arsepum.
I Amanhã, mais duas partidas
-' completam a rodada - às 9h
contra Chapecó e às 15h30
.contra Luiz Alves. "Treinamos

,

I, forte estas duas últimas duas
, semanas. A chave é muito

<,

.equilibrada, mas acredito que
bJ

\�IAÂDIO

,.JAQAGUÁ
rmn

Equipe jaraguaense quer somar o maior número de pontos possíveis

�iSão Paulo vence, o Paraná e é campeão do primeiro turno
escanteio aos 30 minutos, Alex Brasi leirão Série A

,

Silva cabeceou e a bola voltou Resllitados
,

Grêmio 4x1 Fortaleza
para ele completar para o gol. São Paulo 3x2 Paraná

Vasco 3x1 Figueirense
M

CLASSIFICAÇAO
Col. Time PG J V E D GP GC
I' sao pauo 37 In 1 4 r 32 ,

,

2' Santos 32 19 9' 5 5 27 10
3° Paraná 31 18 9 4 5 33 11
4· ínternaclonat 31 18 8 7 3 '24 5

- se Grêmio 29 19 8 5 6 30 26 4 J
6' Fluminense 29 19 8 5 6 30 30 O
.,. Vasco 29 19 e 5 fi 26 27 -I
8' Cruzeiro 27 19 7 6 6 29 21 8
g' Figueirensa 27 1 i� ., fi 6 29 25 4

, , ,

10° Palmeiras 25 19 ' 7 4 8 29 32 -3
II' SàoCae�o 25 19 6 7, .1. 23 23 O
12' Juventude 23 19 6 5 8 20 22 -2
13' Flamengo 23 19 I) 5 8 17 21 ·4
14° Ponte Preta 22 19 6 4 9 27 38 ' -II
15' Atlélico-PA 21 18 6 3 9 25 24 1
16' Goiás 21 19 5 6 8 22 26 -4
17' Bo1alogo 21 19 4 9 6 I 21 2$ .2
18' Corlnlhians 20 19 6 2 1 1 20 28 -8

Ig' Fortaleza O 19 4 8 7 2Q_ 28 -8
20' Santa Cruz 18 19 4 6 9 23 33 ·10

Jaraguá no Parajasc
Dois atletas jaraguaenses foram bem no primeiro dia de disputas
do atletismo no 2° Parajasc, em Joaçaba. Rosane Telles ficou com

o bronze nos 400m rasos para deficientes mentais e conquistou a
,

primeira medalha de Jaraguá do Sul na história da competição,
Logo depois, Gean Luca Bani (centro na foto) foi o mais rápido
nos 100m para deficientes auditivos e ficou com o ouro. O futsal
masculino de deficientes mentais também faz boa campanha.
Depois de estrear perdendo por 5x3 para Xaxim, ontem goleou
Garopaba por 12x3, O futsal masculino de deficientes auditivos
foi superado por Capinzal por 6x3,

Transferência
o lateral-esquerdo Filipe,
natural de Jaraguá do Sul,
vai deixar o Real Madri B,
Ele assinou ontem a tarde o

contrato de um ano

(renovável por mais ,quatro)
com o Deportivo La Coruüa,
também da Espanha, A

informação foi dada por um
site não-oficial do clube e

confirmada pelo pai do
atleta, Moisés Kasmirski.
Na página, o clube se refere
a Filipe como uma grande
promessa da lateral

esquerda e que vê o jogador
com grande habilidade
ofensiva, O jogador viajou
ontem para Madri para
acertar os últimos detalhes
de sua transferência,

em uma edição do Mundial.
Os brasileiros conquistaram
apenas uma vitória, contra a

fraca Seleção do Catar.
Notícia triste para um país
que já foi campeão por duas
vezes e participou de todos
os mundiais,

No São Paulo
Sem Ricardo Oliveira, o São
Paulo já tem um novo nome

para o ataque, Dagoberto, do
Atlético-PR, está próximo do
acerto com o tricolor do
Morumbi, A negociação deve
ser finalizada nesta sexta
feira, Como ainda não

extrapolou o limite de

partidas no Brasileirão pelo
clube paranaense, Dagoberto
pode defender o São Paulo na

competição,

,

,

,
,

,
I
,
I
,
I
I

I

I

I

!

-

Jesp
Começa hoje, às 8h, a 7a

edição dos Jesp (Jogos
Escolares da Semana da

Pátria) - Troféu Geraldo
Werninghaus, A competição
envolve atletas de 8 a 12
anos de 34 escolas
inscritas, o que dá cerca de
2,300 atletas. As
modalidades em disputa
serão basquete, vôlei,
atletismo, futsal, handebol,
xadrez, natação e tênis de
mesa, A cerimônia de
abertura será na Pista de
Atletismo do Clube Atlético

Baependi.

Final
Barcelona e Sevilla realizarão
hoje em Mônaco um duelo
inédito na Supercopa da

Europa, pois pela primeira vez.
,

os dois campeões das duas '

principais competições
européias em uma temporada
são espanhóis, A equipe
catalã aparece como grande
favorita para, conquistar o

título, principalmente após a

última temporada, na qual
venceu o Campeonato
Espanhol e a Copa dos
Campeões, e após uma bela

,

pré-temporada que foi
coroada pela conquista da

'
..

Supercopa da Espanha.Liga Mundial
A Seleção Brasileira
masculina de vôlei se

manteve viva na luta pelo
título da Liga Mundial 2006
ao vencer, ontem, a Itália,
por 3 sets a t, com parciais
de 25/14, 17/25, 25/19 e 25/
21, em Moscou, Na primeira
partida desta fase, os

brasileiros haviam perdida
por 3 sets a O para a

Bulgária,

Prêmio
•

O meia-atacante brasileiro
Ronaldinho, do Barcelona, foi

'

eleito o rnelhor-joqacor da '

temporada 2005/2006 da Copa'
dos Campeões, Após o "

anúncio do prêmio, o astro do

Barça foi aplaudido por todos
no Fórum Grimaldi, em

Mônaco, palco da cerimônia,
A distinção confirma o

campeão Barcelona como

destaque da temporada. O
clube também levou os

prêmios de melhor zagueiro,
,

com Puyol, meio-campo,
entregue ao brasileiro
naturalizado português Deco,
e atacante, para o camaronês
Samuel Eto'o.

Basquete
o Brasil está fora do
Mundial de Basquete,
Ontem, a Seleção
comandada por Lula Pereira
perdeu parai a Lituãnia por
79x74 e se despediu com a

pior campanha da equipe
\
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DE GRAÇA: FORMAS ANIMADAS EM PALCOS ALTERNATIVOS
•

•

FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FEITAS
.
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o grupo Casulo encantou a platéia com a peça Zé da Vaca

KELLY ERDMANN

f

....Hoje é dia da Pelele
Marionetes subir ao
palco com "La Muerte
De Don Cristóbal"

"
'

,

}ARAGUÁ DO SUL - As

portas do teatro se abrem e uma

multidão de crianças, jovens e

adultos procura o melhor lugar
para ver de perto marionetes

que, surpreendentemente,
ganham vida nas mãos de atores

e atrizes. Vozes, expressões
faciais, movimentos, tudo

parece hip.notizar quem está na

platéia, à espera de estórias eI
,

risos. O 6° Festival de Formas
Animadas é assim: arte para
divertir pessoas de todas as

idades e gostos. '

Aberto na quarta-feira
passada, 23, o evento tem

mostrado a receptividade do

público jaraguaense ao teatro de

manipulação de bonecos. Nos
dois primeiros dias, a Scar esteve
movimentada e com casa cheia
em praticamente todos os

espetáculos. Até agora, 11 peças
foram encenadas e restam ainda
outras oito na programação
oficial.

Na lista das mais esperadas
está a "La Muerte De Don

Cristóbal", do grupo Espanha/

França, Pelele Marionetes. A

companhia sobe ao palco hoje,
sexta-feira, em duas sessões,
apresentando Don Cristóbal,
um homem, feio e sem

escrúpulos em busca de, fortuna,

Mas, quem for até a Scar para
assisti-lo, vai ver que não será

assim tão fácil ele chegar ao

objetivo. Isto porque, existe

uma empregada tão avarenta

quanto o personagem principal,
tentando corta-lo em

pedacinhos para usufruir a

fortuna conquistada.
Além das peças mostradas no

Centro Cultural, o público pode
ver algumas montagens em

,

palcos alternativos. E o que está

,

Circulo de Leitura debate a filosofia e a fé, na Grafipel
,

.

}ARAGUÁ DO SUL - A quinta
· sessão do Círculo de Leitura, que
'aconteceu ontem à tarde na

, ,

Grafipel Megastore, debateu o

tema "Filosofia", Com a presença

·'doe·convidado de honra, João
.Arnoldo Gascho. O objetivo é

discutir livros lidos pelos
'jornalistas, escritores, professores
,e" amantes da leitura que
-partícipam do evento.
"

';:- Durante o encontro, o
"

· esrudicso.ressaltou que o objetivo· " ,_.; .

,,��'filoso�a é "criar a d�vida que
-leva a avançar". Na visão de

'

• -. I
'

·Gascho, ter certeza absoluta sobre
I,'

.

'
.

,

à�,coisas é parar no caminho. (IA
filo�ofia começa, onde a ciência

, '

, termina, pois quando a ciência
,
.

explica, a filosofia pergunta: qual
',�o sentido disso?", exemplificou.

,

Amitologia e a filosofia surgiram
na Grécia e foram as primeiras
formas de conhecimento da
humanid-vle , A filosofia é

consider a "mãe do
conheci' e divide-se em pré-

I

socráti

Sócra
EI

, .

.socranca porque
aiorfilósoío grego.

.ição à dificuldade
"flcontral ::; )Ormuitos estudantes

,

, compreender a disciplina,
joão Arnaldo Gascho observou

CESAR JUNKES
;; t;

.

,

João Arnoldo Gascho (centro branco)

que o mundo atual não está

habituado aomodo de raciocinar
da filosofia, que busca a essência

das coisas. Embora a interpretação
filosófica baseie-se no intelecto e

á religião na fé, o estudioso disse

que as duas não necessariamente

precisam contrapor-se. "A verdade
,

é muito fluida e não deve ser

achada, e sim buscada. E a

filosofia é isso: a busca

permanente da verdade", resumiu.
João Arnoldo Gascho é

bacharel em Filosofia pelaUFPR
(Universidade Federal do Paraná),

.

mestre em Educação pela Furb

(Universidade Regional de

Blumenau) e doutorando em

Ciências Pedagógicas pelo
Instituto de Ciências Pegagógicas
de Havana (Cuba). É coordenador
de Pós-graduação, Pesquisa e

Extensão da Unerj (Centro
.Universitário de Jaraguá do Sul),

\

onde também leciona Filosofia e

Ética. Também é autor do livro
"Do mito ao Genoma: a ética na

contramão da história" .

O Circulo de leitura é

organizado pelo escritor e editor
Carlos Henrique Schroeder e

realizado pela Design Editora,
LivrariasGrafipel e EditoraUnerj,
com o apoio da Universidade
Federal de Santa Catarina. (Daiane
Zanghelini)

fazendo o casal Pedro.Demarchi
e Daniele Germano. Eles não

perdem nenhum dos

espetáculos em cartaz na

escadaria do Museu Emílio da

trabalho mais tranqüila e

disposta depois de uma sessão
,

de teatro. "E muito bom. Estou
,

sempre na praça (Angelo
Píazera) e isso anima o dia",
comenta.

A mostra teatral tem

continuidade hoje, 2S, com seis

espetáculos (confira Box) e

encerra amanhã, sábado. A

expectativa dos organizadores é

de receber cerca de IS mil

pessoas durante os quatro dias
de evento, incluindo grupos de
estudantes, funcionários de

empresas, e público em geral.
Outras informações:
www.scar.art.br ou 3370-6488.

Palcos alternativos:
12h - "l-ma-ql-neco", do grupo
Bonecos Sem Fronteiras (SC)
17h30 - "Brincando de
Bonecos", Cia Experimentus
(SC)

Programação:
8h30 - "La Muerte de Don

Cristóbal", com o grupo Pelele
Marionetes (França-Espanha)
10h - "Gibi", da Turma do

Papum (SC)
14h - "2 Números", com a Cia
Alexandre Boccanera (RJ)
20h - "La Muerte de Don

Cristóbal", Pelele Marionetes

(França-Espanha)

,

Silva, no Centro de Jaraguá do
Sul. Deitados na grama, os dois

aproveitam o horário do almoço
para descansar, namorar e se

divertir com as travessuras dos
bonecos do Festival de Formas
Animadas.

Da mesma maneira, Neiva
Scheidel, também ocupa o

tempo reservado para a refeição
e se distrai. Com os olhos
atentos aos movimentos das
marionetes; ela diz que volta ao

I
,

A criançada além de conferir as apresentações também aprendeu a brincar com mini-bonequinhos

,

Fax supera a concorrência em teste comparativo
Teste comparativo feito

pelo Jornai do Carro,
suplemento do Jornal da Tarde,
do Grupo Estadão, o

Volkswagen Fox deixou a

concorrência para trás .. A

matéria, sob o título "Desafio

Popular" publicada na última

quarta-feira, dia 23,

. .. � .

interno, conjunto mecaruco,

nível de ruído, entre outros. Em
todas as avaliações do Fox se

destacou da concorrência,
principalmente, pelo projeto
moderno que se destaca dos
demais em quase todos os itens

avaliados.
Revolucionário desde seu

lançamento, O· Fox foi
totalmente pensado nas

necessidades e vontades do
motorista e dos passageiros. Isso
tudo porque ele foi construído

seguindo o padrão "Designed

Around the Passengers"
(desenvolvido ao redor dos

passageiros). Seu interior foi
'

projetado antes do exterior,
para posicionar' confor
tavelmente cinco passageiros,
prevendo todos os espaços .e

acrescentando elementos de

praticidade e versatilidade

que atendem às famílias e

motoristas mais exigentes.
Em Jaraguá do Sul o Fox pode
ser encontrado, nas melhores
condições do mercado, na

I

Caraguá Veículos.

•

apresentou uma comparação
do Fox com o GM Corsa, o
Ford Fiesta e o Fiat Palio. No
levantamento foram testados
vários itens dos veículos,
como aproveitamento
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� GLOBO ·18H

Sinhá Moça
Cândida ordena que Bruno prepare a charrete
e diz que dará as ordens na casa, enquanto o

Barão estiver na cadeira de rodas, Sinhá

Moça se despede do pai e diz que vai ao

encontro do marido. O Barão esbraveja,
ameaça Cândida, que permanece segura de
seus atos. O delegado insiste que Dimas

. parta. O Barão pressiona Bastião que mente e

afirma nada ter dito para Baronesa. Dimas
volta a trabalhar no jornal. Sinhá Moça pede
perdão a Rodolfo. Os dois se abraçam,
comovendo a todos. Adelaide diz a José
Coutinho que é livre e vai embora. Fontes

quer saber como o Barão reagiu e Cândida

responde que o que importa é o amor de
Sinhá Moça e Rodolfo.

I
> GLOBO - 19H

•

Cobras e Lagartos
Celina, Júlia e Leticia abraçam Bel. Estevão e

a policia seguem-no. Henriqueta é
I
imobilizada por falsos enfermeiros. Sushi
foge por uma porta secreta. Foguinho vai à
casa de Duda, dá de cara com Bel e pensa
que é outro fantasma em sua vida. Leona e

I Estevão fazem planos para o futuro. Luciano

procura Letícia e pede que ela pegue a chave
da casa de Henrtqaeta na Saara com Zao.

I Duda pede a Murilo o telefone do corretor que
conversava com Estevão. Leona dá entrada '

no apartamento. O corretor entrega a Belo

cheque de Leona sem entender o que ela está

planejando. Ela garante que eles não vão

pagar o restante. Foguinho avisa a Bel e Duda
sobre o baile de máscaras. Bel promete
vingança.

,. RECORD - 20h

Cidadão Brasileiro
Antonio fala para Homero que .está se

sentindo muito sozinho e que lembrou do

desejo de seu pai, que era vê-lo casado com

Carolina. Antonio decide deixar Goiás e voltar
para São Paulo para ficar com seu filho.
Edouard se diverte com Victor e pede para ele
fazer um ritual para ter um verdadeiro amor

em sua vida, Victor começa o ritual, mas, é
Interrompido por Otávio, que chega na casa
de Edouard. Julieta, Nilo e Agnaldo juram, um
para o outro, que nunca vão revelar quem é o
verdadeiro pal do filho de Julieta, Julieta bella
Nilo e depois Agnaldo, Otavio se apresenta
para Manuela,

� GLOBO - 2íH

Páginas da Vida
Marta diz que não é necessário chamar o

médico, coloca gelo e dá um banho frio em

Francisco. Alex estranha ao ver a mulher tão
arrumada. Kelly, Sérgio, Fred e Francis
comem pizza juntos. Fred conversa o tempo
todo com Kelly. Sérgio só observa. Felipe
senta-se com eles e acaba arrumando briga'
no bar. Marina diz a Rafael que salvar Bira é o

objetivo de sua vida. Salvador conta história
para Clara. Anna diz a Miroel que vai
conversar com Helena sobre o problema de
Giselle. Miroel diz que vai conversar com

Márcia, cuja filha teve o mesmo problema,•

mas Anna reage. Marta avisa. Francisco que
ele tem que ir à escola, embora Alex ache o

contrário. Alex acusa Marta de estar

implicando com o neto. Ela retruca que, em
vez de falar tanto, ele devia procurar um

emprego para pagar as contas de Francisco.
E que devia ir morar com o neto em outro

apartamento, o que seria melhor para todos.
Tide reclama que a família não se reúne mais
no café da manhã. Olivia propõe a Isabel fazer
uma exposição na AMA.

� SST - 18h30

Rebelde
Roberta, Irritada, diz a Diego que está multo
feliz ao lado de Inakl e confessa que é a

primeira vez que se apaixona, por Isso não
tem Intenção nenhuma em reatar o namoro

com ele. Diego, para provocar ciúme em

Roberta, dá um beijo em Lola. Josy diz a

Roberta que não consegue entender como
está com Inaki se não gosta dele. Mia abraça
Miguel e diz que o ama. Ele, chorando, diz
que também a ama.

� RECORD - 191> 15

Bicho do Mato
Juba diz para Bárbara que a respeita, mas

não aceita a acusação que destruiu a vida da
familia dela. Bárbara continua nervosa e diz

para Juba que a fazenda e os indios sao
malditos. Juba e Bárbara discutem. Emilio
intervém e diz que é melhor Juba ir embora.
Juba avisa que veio falar com Cecilia e que só
arreda o pé de lá quando falar com ela.

,

Bárbara diz que vai chamar a policia. Juba a
desafia. Bárbara passa mal. Juba decide ir
embora. Cecília desce e se despede de

Ruyzinho. Yopanã e Ana estão escondidos na

mata. Brandão aparece procurando os dois.
Pitoco chega na fazenda e diz para Francisca

que não encontraram nada. Francisca

pergunta para Pitoco se ele acha que o

assassino de Fernando voltou para pegar
Ana. Pitocofica com medo de Ana sermorta.
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��PERSONAGEM
Fábio Assunção vai

,

interpretar um mocinho em

Paraíso Tropical, próxima
novela das 20h da Globo,
segundo o jornal Extra,
Daniel, seu personagem, é
um empresário em

ascensão muito honesto e

talentoso. Braço direito de
Rômulo (Tony Ramos), está
sendo preparado para
substituí-lo no comando. de
uma rede de hotéis. Daniel

,

��CRITICA
Penélope Cruz critica a

chamada "ditadura da

magreza", mas desta vez a

indignação tem alvo certo: as
revistas consideradas

*' adolescentes. Segundo a

atriz, a mídia insiste em

valorizar o padrão de beleza

típico das modelos, altas e

magérrimas, o que de
maneira nenhuma respeita a

composição física que torna
cada pessoa única. "Eu tenho

,

vontade de acabar com todas
essas publicações que
estimulam jovens meninas a

fazer dieta".

,

,

��CASAMENTO
Beyoncé e Jay-Z anunciaram
seu casamento para o mês
de novembro. A festa, que
promete um cardápio
requintado, será
realizada numa ilha do
Caribe. Sobre o vestido
de noiva a cantora
adianta: será ínspirade
no que Diana usou

quando se casou com o

príncipe Charles. Entre os

convidados ilustres a

apresernadora Oprah Winfrey
e Kofi Annan, secretário-geral
da ONU, já confirmaram

presença,

,

vai se envolver com as

gêmeas Paula, boazinha, e

Taís, a vilã da trama, ambas
vividas por Cláudia Abreu,

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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OIVULGAÇAO

Barbara Luiza Fiedler,Céris
Daiane Prust, Isabel
Cristina Zeferino, Jaqueline
Jacobi, Jéssica Fabiana
Eischtãdt, Jéssica Voiles,
Solange dos Santos,
Solange Streit e Vanessa
Márcia Oleksy estão na

briga para ver quem será
escolhida a rainha da
Schroederfest/2006. A final
do concurso acontece

amanhã, às 21:30 horas, no
Clube.de Caça e Tiro
Bracinho.

Aniversariantes do dia
Diego Ehmke
Rovena Raboch Rubini
Marilia Grah .

Flavio Murilo Vieira
Edimir Passold
Nerival Manoel Duarte
Ana Lennert Maas

•

Moacir Pradi
.

Daniela Engel
Guilherme S. da Cruz .

Silvia Hetena Manke

,

Na Praça
Nesse domingo (27) será realizada uma edição especial do
projeto Show na Praça, a partir das 18h30. O evento

A . �

reunirá na Praça Angelo Piazera os interpretes que

competiram no Festival da Canção Sertaneja e

Popular/2006,

Balada
Amanha dois tops Dj's se apresentam na ComBat: Dj
Martin Lamelas, da Argentina, e Dj Javier Misa, do
Uruguai, No Bar Externo a festa começa às 21h com show'
do Coyote Jack, Ingressos antecipados: fern. R$ 10,00 e mas,

R$ 15,00. Pontos de venda: Posto Mime Matriz e Reinoldo
Rau; Lojas Center Som; Smurfs Lanches e Posto Maiochi
(Guaramirim) .

,

Teatro nos Bairros
Nesse final de semana o BairroSanto Antonio recebe o projeto
Teatro nos Bairros do grupo GATS. O evento será na Escola Vitor
Meírelles. No sábado e no domingo das 9h às 121, será realizado
um Curso de Teatro gratuito. Sábado às 16h tern a apresentação
da peça para crianças "O Ponto Vermelho que conta Verde
Amarelo", às 19h30 a peça adulta "Creio", e recreação para as

crianças enquanto os pais assistem ao espetáculo, No domingo às
16h acontece à peça "Mundo cão". 'Mundo Clown", Ingressos no
local ao valor de R$ 5,00.

MATRiCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

Espetáculo
O espetáculo "Qualquer Gato Vira-Lata Tem Uma Vida
Sexual Mais Sadia que a Nossa" será apresentado nesse

domingo (27) no Grande Teatro da SCAR, às 23h30, A
peça é uma comédia que está em cartaz a quase 6 anos e fói
escrita em 1998 pelo ator e escritor [uca de Oliveira. No
elenco estão Ana Paula Vieira, Fábio Vilaverde e Tierry
Figueira, a direção é de Bíbi Ferreira, Os ingressos custam

.

R$ 40,00, Outras informações pelo fone 3275-2477.

www.criart.com.br

.

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

. .. .. .. ...• . ' . ......... .. .. .. . .. ..

r

li HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
No grande convescote universal que é a vida,
destacam-se na cadeia elementar os seres que
não só sabem tecer belas redes de
relacionamento, mas que as mantêm. Excluindo
o torn de auto-ajuda, estamos falando da velha
e boa agenda. Em outras palavras: se ligue.
Sexta-feira, hora tal, tem gente esperando por
'E ?voce... squeceu.

•

.

Peixes 19/2 a 19/3
O desejo de realizar aquele ideal não lhe dá
descanso? Então não permita que nenhum
pensamento Inconveniente esfrie seu ânimo,
Aproveite as oportunidades que estão plntandol
direcione seus esforços na busca da sua paz
de espírito, Quem quer construir castelos
precisa montar estruturas fortes com paciência
e dedicação.

� Capricórnio 22/2, a 21/1
Dia legal pra qualquer coisa que você quiser.
Com a Lua em Virgem, um signo de Terra
como o seu, o espirito prático está acentuado e

combina direitinho com seu pique para realizar
seus quereres. Viu só? Transformar sonhos em

realidade não é nenhuma missão impossível.
Seja seu próprio gênio da garrafa e podera
satisfazer bem mais do que três desejos.

Libra 23/9 a 22/10
Ao escolher seu parceiro romântico fica difícil
decidir entre o bolo ou a cereja". E se nenhum
for bom para você? Ou se os dois forem? Nada
de dar ouvidos a sabichões e seus palpites. Só
você sabe o que quer e do que precisa. Se

começarem com sermões, sorria e concorde
com a cabeça. Deixe a paixão e a intuição

•

serem seus quras.
•

Câncer 21/6 a 21/7
Você pode conhecer as curvas de sua concha
como ninguém. Todavia, seus amores, amigos
e demais pessoas das vizinhanças não têm

I

dotes de escafandrista para adivinhar o que se

passa nos seus porões sentimentais. O mais
recomendável é dar uma ajudinha, alcançando
o manual de funcionamento caranguejístico.
Acenda a luz, por favor.

,

I

Touro 21/4 a 20/5,
Leão 22/7 a 22/8
Sua curiosidade anda lhe deixando de orelhas
em pé, leãozinho? Vá com calma, não chegue
de língua de fora no lugar marcado. Vai dar
tempo pra tudo, para ir a todos os lugares,
para pegar a informação preciosa com a

pessoa X. Com tantas participações, será que
dá pra olhar pro lado? Tem alguém chamando
para um outro espetáculo, ..

Escorpião 23/10 a 21/11
,

Pensar, pensar, pensar... E, ainda bem que não
se morre disso. Voltas e voltas ao redor do seu

ferrão, você só fica um pouco tonto. Mas esse

estado bem que pode ser legal. De tanto rodar,
vão se esgotando as defesas, vão acabando os

pensamentos, Aí brota a criatividade pura,
,

espontânea iluminação. As vezes deve ser

difícil ser assim tão Escorpião.

Aquário 21/1 a 18/2
No grande convescote universal que é a vida,
destacam-se na cadeia elementar os seres que
não só sabem tecer belas redes de .

relacionamento, mas que as mantêm,
Excluindo o tom de auto-ajuda, estamos
falando da velha e boa agenda, Em outras

palavras: se ligue. Sexta-feira, hora tal, tem
gente esperando por você ... Esqueceu?

Ok, amigo Touro, você trabalha por dois, insiste
em carregar pianos mundo afora e, pra
arrematar, ainda' dá carona para outros. Você

pode disfarçar o cansaço, mastern um

momento em que o corpo trava e a alma gritá,
não obedece mais ao seu comando: Hecarregse
as energias, relaxe um pouco, caminhe por puro
prazer, E sem excesso de bagagem.

Virgem 23/8 a 22/9
Se tiver que ser firme e tomar algumas
atitudes decisivas, não hesite, Apesar do
intenso fluxo de emoções que a passagem da

•

Lua por Virgem traz à tona deixá-Ia um tanto

quanto mexido, você fica mais sintonizado
com suas necessidades e objetivos, Confiar
na Intulçao é a atitude mais prática, por mais
subjetivo que Isso possa parecer,

Gêm.eos 21/5 a 20/6
Geminianos não sao afeitos a limites e regras,
mas vezenquando precisam estabelecê-Ias,
Talvez algumas criaturas muito chatas queiram
complicar a sua vida e tomar muito do seu

tempo, Você tem pessoas bem mais interes
santes pra dar atenção e novas ondas e sensa

ções pra experimentar, não é mesmo? Pegue
seu bem-querer pela mao e dê um rojê,

Sagitário22/11 a21/12
Nada de diferente acontece, amigo centauro?
Fim de semana chegando e você louquinho
pra sair a trotear por aí", Bem, aquela pessoa
bacana ainda está esperando o seu telefone
ma, Fique esperto, caríssimo, aproveite o pi
que matinal e cumpra logo aquela sua Imensa
lista de afazeres pra se liberar mais cedo,
Depois é só perfumar as crinas e..

,

r
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I

O que seria uma decisão pessoal de José Zeferino Pedroza
transformou-se numa baliza da confiança que o agronegócio '

tem na reeleição de Luiz Henrique .

O presidente da Coopercentral Aurora chegou a recusar o
,

convite do governador Eduardo Moreira para assumir a
Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural, mas tem
sido instado pelas lideranças do setor agroindustrial e,
inclusive do cooperativista, a voltar atrás. A proposta agradou
particulamente à Federação da Agricultura e Pecuária, que
passou a tratá-Ia como uma deferência" à casa", Tanto que
Enori Barbieri, vice-prefeito de Xanxerê e vice-secretário da
Faesc, foi sondado pelo PSDB para ocupar o cargo, diante da

reação inicial de Pedrozo. As lideranças da Organização das

Cooperativas do Estado estão divididas, mas, no fundo,
apostam que Zezo vai assumir o desafio, Decisão só na terça-
feira, justamente depois de encontro com a Ocesc. ,

Curiosamente, segmento que sempre manteve grande
,

proximidade de Amin.

Pedrozo pode
voltar atrás e

•

assumir

Agricultura

Decisão vai
assinalar expectativa

do agronegócio sobre
disputa ao governo

Tampão. Hilário Gottseling,
presidente da Federação dos
Trabalhadores em Agricultura,
consultado por Pedroza,
recomendou que só assuma

com base em planos para o

futuro, porque até o final do ano

não há grande expectativa com

a Secretaria da Agricultura, seja
quem for o titular.

Familiar. Gottseling
destacou o conhecimento e a

habilidade que Pedroza teria
para envolver todos os setores \

,

na construção de nova visão,
de agricultura sustentável. Bem
diferente de Felipe Luz,
classificou, que teve atuação '

"desastrosa" por conta da falta
de intimidade com os temas da
agricultura familiar.

Sinuca. Centro
Administrativo torce para que
Pedroza aceite, evitando

,

complicada solução interna. Ao
nome do diretor-geral, Renato

, Broetto, há restrições de dentro
e de tora. A opção de Athos de
Alrueida Lopes, ex-secretário da
Agricultura e presidente da
Epagri, tem a estatura desejada, ,

mas a geografia comprometida.
Ele também é de Campos
Novas, como Justiniano
Pedroso, que recentemente
assumiu a Secretaria de Infra-
Estrutura.

.

Centro Administrativo torce
para que Pedroza aceite,
evitando complicada solução
interna. Ao nome do diretor
geral, Renato Broetto, há
restrições de dentro e de fora. A

opção de Athos de Almeida
Lopes, ex-secretário da
Agricultura e presidente da
Epagri, tem a estatura desejada,
mas a geografia comprometida.
Ele também é de Campos
Novas, como Justiniano
Pedroso, que recentemente
assumiu a Secretaria de Infra
Estrutura.

,

ESC

Diálogo. Em nenhuma outra época, nem antes nem durante
o governo Lula, ministros foram tão assíduos em SC. Luís Carlos
Guedes (2° à esquerda na foto), da Agricultura, acompanhada da

•

senadora Ideli Salvatti, visitou ontem a Faesc de José Zeferino
Pedroso (1° à esquerda). Foi a primeira vez em quase 40 anos

que um ministro esteve na entidade e por iniciativa do Planalto.
,

Guedes foi tão franco que conseguiu reverter antipatias e "mau

juízo" de lideranças como Enori Barbieri. O ministro cue é
professor da Unicamp explicou que semprs estudos as questões
da reforma agrária e da agricultura familiar, mas "não come

criancinhas ". De concreto e tmedisto, pouco. Mas, segunda-feira,
deve fina/mente chegar auditoria do Mapa para fundamentar

pedido de reconhecimento internacional ao status de área livre da
febre aftosa.

•

,

,

Posição. Para o presidente da ADI, Ámer Félix Ribeiro, a
compra de A Notícia pelo Grupo RSS, fortalece a tese de que "a
mídia regional representa o melhor caminho para o futuro e para
a democratização da informação".

.'

Debate. Todos os candidatos ao governo confirmaram

presença no debate dia 3D, às 19h30min, em Balneário
Camboriú, promoção do Grupo Intersindical. Em Criciúma, Luiz

•

Henrique faltou.
I

Leg,enda. Desta vez, o campeão individu�1 de votos à
,

Assembléia, Ismael Santos, vereador de terceiro mandato em

Blumenau, concorre pela legenda da coligação PMOB e PFL, Na
última, fez 58 mil votos e ficou de fora.

EU VOTO
"Ainda não decidi em quem vou votar, mas já sei em que não
vou. Chega de corrupção. Já descartei aqueles que não passam
no índice de veracidade. Vou escolher candidatos com propostas
para desonerar o emprego, tanto com redução de impostos
quanto com a desburocratização das leis do trabalho."

RODRIGO RONSONI, empresário e diretor da ACIF Jovem

E aí...
Quem apostava num jogo de compadres entre as candidaturas Fritsch e Amln, esqueceu de levar em
conta que a lógica do PT é disputar vaga em eventual segundo turno, As pesquisas Indicam que a

primeira sería de Luiz Henrique, Só olhar os programas de tevê de A Força do Povo e ver que a batida
Já aumentou contra o pepísta, da dIvida do Estado para a sltuaçao do sese,

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO, VALMIR
GREIN/BALNEÁRIO CAMBORIÚ, '

'""-_---_ ..----- ".' ------'""'", �, - """ ""_,_. -'

,

•
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CAMPANHA: PETISTA DIZ ESTARÁ NA LINHA DE FRENTE
I

AGÊNCIA ESTADO

,

... Candidato tucano aposta em leis para reforçar
a fidelidade partidária, a cláusula de desempenho
e o voto distrital

SÃo PAULO - Adversários
nas eleições de outubro, os

candidatos Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) e Geraldo
Alckmin (PSDB) defenderam
ontem um tema comum: a

reforma política. Lula afirmou
em reunião do Conselho de
Desenvolvimento
Econômico e Social que a

reforma política é hoje um

projeto inadiável para o
, ,

proxrmo governante, mesmo

que não venha a se reeleger.
''Apesar das eleições, seja qual
for a decisão das urnas, eu vou
estar na linha de frente para
a construção desse país", disse
Lula.

Alckmin, que participou

de debate promovido pelo
Instituto Ethos, também
defendeu a reforma política.'
Ele, disse que leis para

reforçar a fidelidade

partidária, a cláusula de

desempenho, o fim da

impunidade para crimes de
colarinho branco e o voto

distrital são partes de uma

reforma política necessária.

A cláusula de desempenho,
por exemplo, institui

exigências de desempenho
nas eleições para as legendas
terem acesso a verbas

públicas.
O candidato do PSDB à

.

Presidência, Geraldo
Alckmin, voltou a criticar as

denúncias de corrupção que�,
atingiram o governo Lula,
Ele disse que os escândalos
políticos recentes estão'

fazendo "gente séria" se

desinteressar pela carreira

política. "Hoje, é muito
difícil encontrar pessoas,

[sérias] que queiram ser

candidatos. E eu acredito:
que, isso possa p iorar",
afirmou. Ele também
afirmou que "o mensalão"
constitui uma "visão
autoritária de governo". "O
mensalão é uma visão

autoritária, é a submissão de
um poder a outro: submeter
o Legislativo ao Executivo,
,

E fácil bater em deputado,
mas deputado é só correia de
transmissão. Ele fica só no

meio. Todo dinheiro sai do
Executivo e tem um

corruptor aqui fora",
afirmou o can-didato.

desigualdades sociais, que
continuam. Não podemos
esperar que [as mudanças]
caiam do céu. Nada melhor

eNI critica fatta de propostas para o crescimento econômico

CRISTOTECA

O Grupo de Jovens (SOJA), junto com a Paróquia
São Francisco de Assis promovem a 11
CRISTOTECA, a se realizar no dia 26/08, início às
19 horas, com a Santa Missa.

Obs: Entrada gratuita e venda de lanches no local.'
Desde já açradecernos a sua participação!

.

Paróquia São Francisco de Assis - Próx. WEG II
Fone: (47) 3370-2368.

SÃo PAULO - A CNI

(Confederação Nacional da

Indústria) fez críticas ontem

aos candidatos à Presidência
,da República que ainda não

apresentaram suas propostas

últimas eleições, mas, no

entendimento da CNI, não

foram seguidos pelo atual

governo.
"Nós vamos continuar

insistindo. Temos obrigação
de alertar e cobrar dos
candidatos uma agenda para
o crescimento. O Brasil

•

para a economia.

O presidente da CNI,
Carlos Eduardo' Moreira
Ferreira, disse que a discussão
na campanha não pode se

limitar às denúncias de

corrupção e a problemas
éticos. "Ficamos na discussão
menor, tratando de
escândalos, e o Congresso
está parado por causa das
medidas provisórias. Não

podemos ficar só

conversando de CPI, de

prisões e operações da Polícia
Federal. Onde está a

verdadeira operação do
crescimento econômico?",
questionou Ferreira.

Para tentar influenciar no
debate, a CNI apresentou
ontem uma agenda com dez
'itens apontados como

receitas para garantir o

crescimento e colocar o Brasil
no rumo do crescimento
sustentado.

A confederação aponta a

redução do gasto público,'
medidas na área de trib\!,tação, _,

infra-estrutura, financia
mento, relações do trabalho,
desburocratização, inovação,
Educação, política comercial
e de acesso aos mercados e o

meio ambiente como priori
dades para .o crescimento
econômico do país. Todos
estes temas. já foram priori
dades des ernpresártos nas

,

precisa se debruçar sobre estes

pontos se quiser reduzir a car
ga tributária, que é absurda
mente alta, aumentar o

número de empregos, que
hoje está em nível incompa
tível com o tamanho do
-nosso país, e ainda reduzir as

,

CONVITE

•

do que o voto", disse o presi-
dente da CNI. Sobre os

comentários do presidente
Lula, que ontem ao chegar
para um jantar com

empresários disse que a

indústria nunca ganhou
tan to na história da

República, Ferreira afirmou

que o presidente esqueceu
de mencionar que' a carga
tributária nunca foi tão alta,
assim como o custo Brasil.

/

Local: eTa Laço Jaraguaense 1.�lIlllAIu
Dia: 26 de Agosto 2006 m ...,., ,WI

Ingressos: Antecipado R$ 15,00 I No 8alle R$ 20,00
Postos de Vendas: Casa Campelra, Posto Marechal, Bauehlta

Posto Marcoll., Loja Ramira e Smurfs Lanches
Inform.96es (47) 8973-8741 /3378..3894 www.ctgl••eom.br

\

(

AI_oclado_: AGazeta· Blguaçu em Foco· Correio do
Povo • Correio Lageano - Correio do Sul • Destaque
Catannense· Diário da Cidade· Diário da ManhA -Otário
do Iguaçu· Diário O Tempo· Folha da Cidade· Jornal da

SC
Manhl· JamalO Iguasau • Municipio Dla·a·dle-Notisul·
OAtiAntico • O Perlll Dlérlo • O Vale· Sul Brasil· Tribuna

AssociaOio doa Diários do Interior ,do Dia ., Tribuna Catarinense • Voz, Regional
------------------------------

•
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PÂNICO: INDIANOS LEVANTARAM SUSPEITA

, EM ISRAEL

.,.Investigação
lri'spetores da polícia
interrogaram ontem o

presidente israelense, Moshe
fKatsav, 61, durante mais de
sete horas.Fol o segundo dia
de interrogatórios de Katsav,
devido a seu suposto
envolvimento em um caso de
assédio sexual contra duas
mulheres,Na próximae'
semana, os investigadores

•

'consultarão o assessor

'jurfdico do governo,
J'

'

°Menachem Mazuz, sobre a

�continuidade da '

, nvestiqação. Katsav é
acusado de ter assediado
sexualmente as mulheres em

sua residência oficial e de
favorecer seus conhecidos

c

na concessão de
, indultos.Katsav disse aos

,:; investigadores que uma das
mulheres que teriam sido
assediadas, identificada
como "p!', tentou extorqui-lo
porque o presidente se negou
.a dar-lhe trabalho após ter

terminado o contrato,

•

"'" Segurança nos aeroportos foi reforçada no

mundo inteiro depois do dia 1 O de agosto,
quando a ooncla britânica afirmou ter frustrado
um suposto plano terrorista

HOLANDA- Autoridades
holandesas afirmaram ontem

-

que nao encontraram

explosivos' nem ameaças
terroristas no avião americano

que retornou escoltado por

caças F-16 ao aeroporto
Schiphol de Amsterdã quarta
feira. Os 12 passageiros detidos
por comportamento suspeito
foram libertados.

Segundo a polícia, os 12

detidos, 'todos indianos,
levantaram suspeitas na

tripulação do vôo da companhia
-,
americana Northwest Airlines
para Mumbai porque passavam

aparelhos de telefones celulares
entre eles, além de terem se

recusado a seguir instruções.
"Ulna investigação completa
dos telefones celulares no avião

concluiu que os aparelhos não

foram manipulados e nenhum

explosivo foi encontrado a

bordo", afirma uma declaração
policial de Haarlem, que tem

jurisdição no aeroporto de

,Schiphol.
"A partir das declarações

dos suspeitos e de testemunhas,
não se encontrou nenhuma

prova de que estes homens
estivessem preparando um ato

de violência", acrescenta a

declaração.
A polícia não deu detalhes

sobre as identidades dos
detidos.O vôo com destino à

cidade de Mumbai voltou ao

aeroporto depois que membros
da tripulação suspeitaram do

comportamento ,de alguns
,

passageiros.
,
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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 vanos passageiros.
,

'

O avião, que estava em

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

, A segurança foi reforçada
em aeroportos do mundo
inteiro depois do dia 10 de

agostq, quando a polícia
britânica afirmou ter frustrado
um suposto plano terrorista que
'explodiria aviões comerciais em

vôos entre EUA e Reino Unido.
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
'A '

paquistanes suspeito.

Reforço de tropas chega ao Líbano na próxima semana
LÍBANO - O ministro das

Relações Exteriores da Finlân

dia, ErkkiTuomioja, que ocupa a

presidência .rotativa da' União
,

Européia (UE), afirmou ontem

esperar que novas tropas da força
de manutenção de paz da

Organização das Nações Unidas'
(ONU) no Líbano cheguem em

uma semana ao país. Após dez dias
do início do cessar-fogo entre o

Exército de Israel e o grupo
terrorista libanês Hiz-bollah,
ainda não há uma defi-nição

I
sobre o início dos traba-lhos da

força internacional ampliada.
Tuomioja afirmou que esperava
ver"os primeiros reforços dentro

de uma semana, e, se possível, mais
tropas nas semanas subse

quentes".

CESSAR-FOGO
.

O secretário-geral da ONU,
KofiAnnan, viajará a vários países
do Oriente Médio, entre eles o

Irã e a Síria, para con-solidar o
fim das hostilidades e garantir o
cumprimento da resolução 1.701
do Conselho de Segurança (CS).
A resolução 1.70 1, aprovada pelo
CS em 11 de agosto, determinou
o cessar-fogo entre Israel e o

Hizbollah e autorizou o reforço
da Unifíl, passando dos atuais

,2.000 militares para até 15 mil
,

soldados. O conflito, que come

çou no dia 12 de julho e durou até
o cessar-fogo do dia 14 de agosto,
deixou ao menos 1.183 mortos e

mais 4.055 feridos no Líbano,
segundo a ONU, e cerca de 200
mortos em Israel, segundo fontes
oficiais israelenses. O estopim do
conflito foi o seqüestro de dois
soldados israelenses pelo
Hizbollah -a ação deixou ainda
oito soldados israelenses e dois
membros do Hízbollah mortos.

Durante 34 dias, Israel atacou o

território libanês por terra, ar e

mar. O Hizbollah também lançou
cerca de 4.000 foguetes contra o

norte de Israel.

Passa de 2.600 nO de soldados dos EUAmortos no Iraque
EUA -Um soldado americano

morreu ontem em Bagdá quando
uma patrulha militar foi atacada

por homens armados, o que 'eleva
a três o número de militares dos
Estados Unidos mortos nas

últimas 24 horas em atentados.
Com estas últimas vítimas, chega
a 2.630 o número de militares

,

americanos que morreram no

Iraque desde a invasão do país em
2003, segundo fontes oficiais
citadas pela agência Efe. Segundo
fontes independentes, como o site
Iraq coalition casualíty count o
número chega a 2,616.
Segundo um comunicado do
comando militar americano, um
soldadomorreu ontem à tarde ao

não resistir aos ferimentos
sofridos no ataque.O Exército dos
EUA tinha anunciado também
ontem as mortes de outros dois

\

soldados em atentados cometidos
emBagdá ontem e na quarta-feira.

RESULTADOS
Por outro lado, o chefe do

Comando Central dos EUA, o
,

generalJohnAbízaid, afirmou que
o plano de segurança que o

Exército iraquiano começou a

colocar em prática em junho em

Bagdá com o apoio dos americanos
, obteve "ímportantes resultados".
"O plano de segurança aplicado
em Bagdá obteve importantes
resultados no âmbito da

segurança", disse Abízaíd aos

jornalistas após uma reunião com
o presídente iraquiano, Jalal
Talabaní. O escritório da
Presidência iraquiana emitiu
também um comunicado no qual
explica que o general americano
renovou seu apoio ao Itaque e que

,

condena as atividades dos

"esquadrões .da morte e das
milícias armadas" que impedem
que a segurança se estenda pelo

,

pais.
O general George Casey,

comandante da Força da Coalizão
Multínacíonal no Iraque, elogiou
também amelhora da situação da
segurança na capital iraquíana,
segundo o comunicado. Os
comandantes do Exército

. ,

americano anunciam com

freqüência detenções emmassa de
supostos terroristas e insurgentes,
sem que isto signifique uma

,

verdadeiramelhora da situação no
país.

Estas declarações coincidem
com as explosões de três carros

bomba em Bagdá. Pelos menos

duas pessoas morreram e 22
ficaram ferídas nos ataques.

PLANO
Após a onda de ameaças terroristas iniciada no último dia 10,

autoridades dos EUA e da Europa deram infcio a uma campanha para
aumentar a capacidade de investigar passageiros de companhias
aéreas.

O secretário de Segurança lnternados EUA, Michael Chertoff,
propôs um plano de acesso a informações como dados pessoais,
itinerários, pagamentos de passagens e reservas de hotéis, Na Europa,
há propostas de permitir acesso a bancos de dados com mtorrnações
pessoais dos passageiros.As propostas têm causado protestos por
parte de organizações de defesa das liberdades civis e da privacidade.

•

,

NA AUSTRIA

.,.Previsão 1
Diplomatas em Viena
comentaram ontem que um

grupo de seis potências
nucleares possivelmente
rejeitará a resposta do Irã a

,um pacote de incentivos

políticos e econômicos em '

troca da suspensão do

• programa iraniano de
,

enriquecimento de urânio.De
acordo com as fontes, o

grupo integrado por
, Alemanha, China, Estados
Unidos, Grã-Bretanha, França
e Rússia rejeitaria a resposta
porque o Irã não se propõe a

congelar suas atividades de
enriquecimento de urãnio no

decorrer de eventuais

neqoclaçôes.Dois diplomatas
que tiveram acesso à
resposta iraniana foram
ouvidos pela Associated
Press em Viena, Segundo,
eles, o documento de 25 '

páginas não sugere a

paralisação da atividade e

menciona apenas vagamente
a disposição iraniana de
discutir todos os aspectos de
seu programa nuclear,

,

NA ASTRIA

"",Previsão 2
Alemanha, China, Estados

,

Unidos, Grâ-Bretanha, França'
: e Rússia ofereceram ao Irã
: em 6 de junho um pacote de

incentivos para que o país
abandone as atividades de

enriquecimento de urânio e

receba em troca tecnologia
avançada, reatores de

pesquisa nuclear e a

suspensão das sanções
amsrlcanas.Na terça-feira, o

Irã entregou sua resposta a

representantes das potências
, nucleares e manifestou sua

disposição de ingressar em

negociações já no dia
seguinte,Os EUA acusam o

Irã de desenvolver em

segredo um programa
nuclear bélico. O governo
Iraniano nega e assegura que
suas usinas atômicas têm

'

fins estritamente paclflcos de
geração de energia elétrica.

,

-

A.M.e. EXPORTAÇAO E
-

IMPORTAÇAO S/A.
CNPJ 07.013.856/0001-40 - Jaraguá do Sul - SC

, -

RELATORIO DA ADMINISTRAÇAO
Senhores Acionistas,
Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à

apreciação de v.Sas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2005 e 2004,
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais,

Jaraguá do Sul, 22 de agosto de 2006.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERClclOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(Em Reais)

Ar!�º
CIRCULANTE
Disponibilidades
Impostos a Recuperar
Adiantamentos
PERMANENTE
Investimentos
TOTAL DO ATIVO

2005
3.441.920, ,.

126,512
55.314
3.260.094

,

11.4:1.16.,522
114.116,522
117.558.442

2004
: ; , 705.364

705,364

"o i
, \

I
,

,

I 90.363.50Ô
, '90.363,500

I 91.068.864

PASSIVO
CIRCULANTE

Obrigações Sociais
Obrigações Tributárias
Adiantamentos de Clientes
lil!IGíVEL A LON�O PRAZO
Créditos de Acionistas e Administradores
PATRIMÓNIO LiQUIDO
Capital Social
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados
TOTAL DO PASSIVO

2005
2.596.500
2,899
285,348
2.308,253
406.919
406,919
114.555.023
41,268,998
73.286,025

2004
14.400
13,960

440

363.500
363.500

90.690.964
41.268,998

-

117.558.442
49,421,966
91.068.864

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCíCIOS
FIN.DOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(Em Reais)
RECEITAS
Vendas de Produtos. Receitas
Financeiras. Equivalência
Patrimonial, Receitas Não
Operacionais e Resultado
do Exercício,

200$ 2004

•

26,829.496 49 ..481.002

DESPESAS
Dedução de Vendas, Custos,
Despesas Administrativas, Despesas
Financeiras, Despesas Tributárias
e Resultado do Exercício.

2005 2004

26.829.496 49.481.002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS DOS
EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(Em Reais)

Saldo Inicial, Transferências
para Reservas de Lucros
e Resultado do' Exercício, - 49.421.966

2005 2004

ºEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES
DE RECURSOS DOS EXERClclOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004 '

(Em Reais)
,

ORIGENS DOS BEC,URSOS

Lucro (PreJulzo) Liquido do

Exerclcio. Ajustes da Equivalência
.Patrlrnonlal, Aumento de Capital
e Aumento (redução) do Exlglvel
à Longo Prazo.

90,363,500

690,964

154.455 91.054.464

•

AeJ..ICAC.O.E.i..ttE...B&URao,a
Acréscimo em Investimentos

Varlaçllo do Capital Circulante Liquido

•

154,466

ADEMAR MENEGOTTI
Diretor Presldonle

. AOEMAR PBIEBE
Tee, Contébll CRC/9C-026030/0-7

I
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O CORREIO DO POV�

•

MOTIVO: ORIGEM RECENTE E TAMANHO REDUZIDO

CARLOS ORSI

I ,

,

SÃO PAUW- E oficial: Plutão
foi rebaixado. A partir de agora, o

Sistema Solar é composto por oito

"planetas clássicos" - deMercúrio
aNetuno -, "por planetas anões"
incluindo Plutão - e por "objetos
pequenos" (asteróides e cometas).
,

A decisão saiu da Assembléia
Geral da União Astronômica
Internacional (lAD), realizadaem
Praga, capital da República Checa.
Os astrônomos seguirão
trabalhando para classificar os

casos duvidosos entre as categorias
, de "planeta anão" e "objeto

,

" D Ipequeno. ois corpos ce estes

que tinham sido cotados para

promoção a planeta, o asteróide
Ceres e o planetóide 2003 DB3!'3

("Xena"), ganharam a condição
de "planeta anão".

A proposta original de um

comitê da IAU, que manteria

Plutão como um planeta e

incluiria mais três corpos na lista
- o asteróide Ceres; Caronte, a lua

I I

• • •

, .

PAGINA DA (RIANÇA

de Plutão; e 2003 DB303 - vinha
sofrendo críticas nos últimos dias,

" ." .

e astrônomos ja previam, na

quarta-feira, que Plutão perderia
sua condição de planeta.

Descoberto em 1930 pelo
cientista americano Clyde
Tombaugh (1906-1997), Plutão é

objeto de discussão há décadas,
principalmente devido a seu

tamanho, que foi sendo

progressivamente reduzido.
Estima-se hoje que o corpo

celeste possua 2.300 quilômetros
de diâmetro, muitomenor do que
a Terra (12.750 quilômetros); a

Lua terrestre (3.480 quilômetros) ,

e atémesmo que DB313 (cerca de
três mil quilômetros), descoberto
ano passado, que, no entanto, está
muito mais longe do Sol.

Outro argumento contra

Plutão é a forma pouco ortodoxa
de sua órbita, cuja inclinação não
é paralela à da Terra e aos outros

sete planetas do Sistema Solar.

•

Por Daniele Santos
recepcao@jornalcorreiodopovo.com.br
(enviar fotos até Quarta às 12h)

... Sistema Solar passa a ser composto por
,

planetas clássicos, planetas anões e por objetos
I, pequenos

-

Deixando um
Aniversaria hoje Mário Os ,avós desejambrilho especial na
Sérgio de Amorim Jr. t

coluna a gatinha mUItas felícidades
I� Parabéns com muito \ pra netinhaRebeccacarinho dos pais Mário Caroline Alves, GrechUski

e Valcilene, 'f\proveite Vieira quemAntunes•

este dia que foi feito completou 6•

especialmente pra aninhas dia 24 •

•
você"

\

•

.¥

".)ó,
...."'"".

•

•

, ,

,
'

A diretora da E.M.E.F. Anna
Towe Nagel parabeniza os

atletas e os técnicos
Cláudio, Alan e Ricardo

pela conquista do 10 lugar
no Campeonato Moleque
Bom de Bola (fase
regional) em Corupá

•

,

A tofinha Marcela
Vicente completou
5 anos dia 23. Seus

avós e irmãs
desejam muitas.
felicidades e muita
saúde

DIVULGAÇA!

•

, -

]

Estima-se que Plutão possua 2,300 quilômetros de diâmetro, muito menor do que a Terra, 12.750 quilômetros

I
Esta totura é Matheus
Vitor Claudina com 2
meses recém
completados no último
dia 10, Felicidades sao
os votos dos bisavós
Lauro e Elvira

..
..

- .
I11III -

.

FELICIDADE .

No último dia 16 nasceu para completar a linda familia o anjinho Raul Marcolla Nelo ás
16:14h no Hospital Jaraguá. Os pais Marcos e Francine estao mais que felizes

O gatinho Eduardo
Tobias Hansen
Dietrich completou
6 anos dia 23. Os

pais orgulhosos
Tobias e Josiane
desejam muitas
felícidades

•

A princesinha tiara
aniversaria no

próximo dia 29. Quem
manda um beijo bem
especial são os pais
Adolar e Lú e a mana
Geo

,

•

A gatinha Jessica
Sandra Falenski
completa 5 'aninhos
dia 29, seus pais
Inês e Claudir
desejam muita saúde
e felicidades

Esse gatinho de sorriso
lindo é o felipe
Baumgartel que
completou 06 anos dia 23.

Sucesso, saúde e

felicidade é o que deseja
seus pais Mirson e Renita,
seu irmão Roberto e a

mana Priscila

t,
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