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41 TRANSJARAGUA

Mudanças no
trânsito geram
criticas da

AEAJS
, .

Na tarde de hoje, as
alterações chegam ao

Centro do município, a

Barão do Rio Branco e

Marina Frutuoso mudam de
sentido.

81 FESTIVAL

i Desfile marca
, ,
I

!

despedida
das marionetes
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51 NAS RUAS
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PM intensifica

fiscalização
de vans
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JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.467 '. R$ 1,50 I

PF indicia Humberto Costa,
, Delúbio Soares e mais 40

Lotação de presídios
•

é tema de encontro
•

31 MAIS UM CAPíTULO: PREFEITO SUGERE REABERTURA DE DEBATES PÚBLICOS
I

•

I
•

• •

I
•

fI
•

•

Qualidade de vida:
Nosso Vale

.ern primeiro lugar,

71 DUELO CONTRA O JEC: CHICO, MÁRCIO E LECO REFORÇAM A MALWEE
CESAR JUNKES

_,r�' '" __

"
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-

,
,
•
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'

,
.

. l

O plantei da Malwee treinou na tarde de ontem na .

Academia Impulso. O assunto, como não poderia deixar de
ser, foi um só: a segunda partida da semifinal da Liga, na
segunda-feira contra o [oinville. Se desfalcada, a equipe de

Jaraguá do Sul superou o maior adversário no Estado, com
a volta de Chico, Márcio e Leco a situação pode ser

melhor ainda, Mas para isso; a ordem é não dar bobeira no

ataque e evitar os contra-golpes. A outra decisão da
semifinal acontece amanhã, às 14h, em Carlos Barbosa,
entre o time da casa e o Atlântico, de Erechim. O primeiro
jogo, em Tapejara, ficou OxO e quem vencer fica com a vaga.
A partida terá transmissão da SporTV e da Rede TV!.

. I

•

. ,

,í�
'" ,", '",
,', ,', I

o
•

MAXIMA
-

MINIMA

Sol e aumento de nuvens de manhã. Muitas nuvens e

pancadas de chuva à tarde e à noite.

•

. ,

. ,

'

I

•

,
,

"'
..I li

51 ENSINO

Escola

Municipalé
interditada

pela Deíesa
A Defesa Civil 'de [araguá
do Sul interditou parte da
Escola Municipal de Ensino
Fundamental Vitor
Meirelles, Bairro Santo

Antônio, na noite da última

terça-feira. Uma sala de
•

.
aula e dois ambientes
administrativos

apresentavam rachaduras
nas paredes e na laje,
preocupando pais,
estudantes e funcionários
da instituição.

.

6 I ADESTRAMENTO

Cães
•

treinados

protegem
donos

•

D.put.do l.t.du.1 . PP
.

•
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• EDITORIAL
, .

,

, ,

,

,

i
i semana que vern. Não está
! claro o que fez a campanha
I
/ alckrnista mudar de idéia,
I

: abrindo mão de apresentar
I
I as propostas em seu
,

! conjunto para divulgarI ,

I módulos que; ao fim e' ao

: cabo, vão compor a

I plataforma. O coordenador
I '

: de programa, José Carlos

i Meirelles, diz que tudo está
I

/ '

: pronto, e que a estratégia

I de divulgação por cadernos
: temáticos estaria visando a
I

I testar a aceitação das
,

• FRASE

•

,

•

propostas pelo eleitorado.
O mais provável é que nem

tudo esteja tão pronto
como quer fazer crer.

Por mais que não se

recomende a exposição
pública de um calhamaço
de idéias, .a vedação
irrestrita do acesso a elas
seria uma alternativa por
demais rígida. O programa
de Lula deve sair nos

,

•

moldes tr adic io n a is.

Coordenadores do comitê

eleitoral justificaram o

ad iame n to - a p_revisão
inicial era de divulgação
até a última terça-feira -

pela. necessidade de

comp a tib i l izar os com

promisses do presiderite
candidato. A coordenação
'do programa está a cargo do
assessor especial Marco
Aurélio Garcia.Enquanto
não se tem conhe cimento
do conjunto de propostas,

" .

.00 presidente Lula, em en.trevista a Rádio Gaúcha, sobre o rnensalão.
I

I

1

fica-se COlU o varejo que sai

pelos discursos, sendo os

mais consistentes aqueles
lidos nas convenções
nacionais de junho, que
referendaram as

•

candidaturas de Alckmin e

de Lula. No presidente,
com mais autoridade, pelo'
fato de ele se impor às

forças políticas que o
/ '

apo iam.

Em' Alckmin, com

menos, pela dependência
que guarda dos partidos que
lhe d ão s us tentaç âo , aos

. ,

quais vieram se agregar o

PPS e até o PV.

Programa de governo
melhora o nível do debate,
embora possa não querer
necessariamente dizer
muito. Nos últimos anos, a

melhor peça não nasceu
.. , .

com Intuito programatico,
sendo apresentada para
acalmar os mercados e

manifestar os compromissos
no sentido evitar uma crise

iminente. Pelo menos nesse

aspecto, a "Carta ao povo
brasileiro" de Lula-2002 foi

•

incomparável.

•

,

I

I
I
I

,
I

! Em outras oportunidades,
nesje mesmo espaço, tenho

!
I abordado o quanto é importante
I para as instituições de ensino

! estarem atentas às mudanças do
mercado e às suas novas

exigências. Diante da
velocidade com que os fatos

acontecem, fazendo com que os

vários eixos da economia

, busquem cada' vez mais

; competências capazes de
; atender as suas demandas, é

preciso oferecer soluções que

agreguem mais qualidade em

todos os setores da sociedade.
Neste aspecto, uma das

I 'premissas que julgamos mais
I

I oportunas está relacionada COlU

a total integração à realidade
existente no entorno das

instituições. Conhecer o

modelo da economia e as

características dos segmentos
que ela compõe é fundamental

para o planejamento de novos
.

cursos ou de programas de

qualífícação, nas atividades de '

extensão e em todos os projetos
que visam a atender a essa

demanda. Vale, talvez, dizer
ainda que Ulll dos aspectos

L

I

!

•

A reitora da Unerj Carla
Schreiner escreve aos

sábados nesta coluna

fundamentais desta relação é a

valorização das iniciativas que
• J' • ...

ja atuam com essa visao, e

sempre buscaram objetivos
comuns no sentido de oferecer
os melhores ganhos para toda a

coletividade.
A UNERJ sempre

compartilhou muito deste

esforço comum. Os cursos de

graduação foram e continuarão

sendo estruturados de acordo
com a demanda regional.
independente de modismos ou

de vaidades isoladas que, vez por
outra, lançam no ar propostas
de cursos em áreas do
conhecimento muito distantes
do perfil da 1108sa região. Foi
deste modo que implantamos o

.

e11si110 em segmentos
tradicionais da nossa economia,
viabílizamos laboratórios que
formam hoje UlU respeitado
centro de excelência nas áreas
de ciências sociais aplicadas e'
jurídicas, tecnologia e artes, e de

educação e letras. Com a mesma
� / '

percepçao, e assim que
estruturamos nossos cursos de

especialização ou os cursos

inovadores, COlUO o de nível

,

· superior voltado à formação de

empreendedores, para destacar
,

um entre tantos projetos
direcionados aos campos da

educação, tecnologia, meio

ambiente, administração,
, � I

cornurucaçao, entre outros.

· Esclarecemos que, onde houver
necessidade de oferecer

.

oportunidades a profissionais
do mercado, a UNERJ estará
atenta a viabilizar alternativas

que correspondam a esses
,

anseios.

De' outro lado, uma
•

instituição não pode se furtar do
envolvimento com projetos de'

/

maior amplitude. E o caso de
iniciativas como O Pro- [araguá,
fórum focado no, planejamento
do desenvolvimento do nosso

município, do núcleo de
· incubação tecnológica
JaraguaTec, ou do nossoNúcleo
de Práticas Jurídicas, com a

realização de muitos serviços
prestados à comunidade.

/

E assim que almej amos
especializar cada vez mais o

ensino da região. Respeitando a

nossa história e a nossa

comunidade.

• CORREIO DO LEITOR,

O CORREIO DO POV�
,

,

•

Mãe de um "filho especial"

Commuito orgulho, soumãe desta criatura
adorável. Pousou sobre mim, pobre alma filha

,
.

de Deus, este filho amado para repousar em

mim que o guardei aninhado em 111eu coração,
para, tão logo pudesse, me chamar de mãe.

Ergo meus olhos para o céu, e sorrio

envaidecida, assumindo a minha condição de
mãe. Tu és meu filho!

Exclamo, caiu voz profunda e emocionada,
não medindo-sacrifícios e não achando ser

humilhação estar diante de um filho de alma

pura, que enriquece e engalana tambémminha
alma. Nossos pensamentos estão sempre unidos,
COlll a riqueza cristalina e semmanchas de amor

que nos une. Repasso a sua infância, recordo o
seu balbuciar gracioso. Com dificuldade, nossos

. ,

olhos se encontravam, num relance rápido nos
entendíamos.

Mãezinha! Era assim que me chamava.
Com prontidão eu o atendia. Não me causou

surpresa quando descobri que era diferente.

Apenas reconheci a voz do pressentimento
confirmado pela serena e verdadeira

comunicação, que estava recostada, commuita

ternura para o amor que consagra o íntimo de
nossas almas. Sempre, no semblante matemo,
buscava confiança. Semproferir palavras, omeu
apoio era lançado de coração e braços abertos,
dando profunda serenidade ao olhar
desordenado que tinha.

Conheço seus passos, seus pensamentos e

pacientemente derramo o amor que extravasa
emmim, como defesa firme ao fruto de meu ser.

O sorriso que deixo pender resoluto por este'
filho vem impor o amor e carinho conservadoj
desde seu nascimento até os dias de hoje.]
continuando até os dias de amanhã, depois e
/'

.

depois. E claro, que sou feliz commeu filho amado.
Estou consciente d� que Deus bateu na porta
certa quando me escolheu como sua mãe, pois l,,

•

certamente estaria mais perto deste ser Divino,
Não vejo. razão para haver sofrimento, 11errl"
humilhação. Preciso escrever sobre meu filholO
não para explicar alguma coisa, porque nada exist�)
para ser explicado. Apenas gosto de relatar meus
sentimentos através da escrita, pois entre mim e

o papel não há segredo. Meu amor por este filhoj
,

.

está acima de tudo. Jamais ousaria traí-lo, nem;
com um leve pensamento. I

. ,

Esta, talvez, seja a felicidade máxima nesta,
vida, quando, muitas vezes, surge o inesperado,
querendo nos designar a tarefa suprema de serril
mãe de um especial. Creio que quanto mais q/i
conheço, mais o amo. Ficomuito comovida pela
sua doce compreensão e um amormais profundq
manifesta-se entre nós. Seguindo os impulsos do"
meu coração, conformo-me e animo-me",

j
•

j
,

esperançosa de novos conhecimentos para o dia í:
de manhã.'

, ,

Ninguém mais do que meu filho necessita de,
amparo, carinho e dedicação. Este meu filho,

,

mostrou-me o caminho para um mundo maisi,
humano, mais puro e mais humilde. Juntos,.
humildemente, mostraremos o caminho da"
felicidade a quem quer que seja, sem esperar que)�
nos ensinem o verdadeiro amor por um filhq
especial. i,}

Veralba Vieira, dona de casa

,

1 I
,

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

• 1

I

r

I

Se os contos de fadas existissem de verdade
(tá, foi só um momento, eu acredito em Papair,

"

Noel), os relacionamentos não teriam fim.
rJ

Como é complicado esperar que duas pessoas(i
consigam viver felizes, nos dias de 110je, para
sempre, acordando juntas, dividindo banheiro,
resmungando, torcendo para times diferentes,
seria, no mínimo, bom que elas deixassem de

•

gostar na mesma hora. Cutnã??? Sim. Não seria!
necessário "discutir a relação". Apenas a divisão
dos pertences. Nem precisa levar tudo namesma'

. "

hora. Pode buscar aos poucos, quando encontrar
um lugar ideal para morar.

'

Mas, vocês concordam comigo que o ser

humano adora dificultar o que pode ser simples,
não é? Não foi diferente na minha última

separação. Claro que nem chegamos a discutir'
a relação. Já não valia mais a pella. Me perdoem
os homens, mas a mulher percebe quando algo

,

não anda bem. Talvez seja a tal intuição
feminina. Pois, admito, há algum tempo ele:

sempre encontrava um jeito de me evitar. Uma
noite alegava dor de cabeça.Namanhã seguinte,

,

tinha que dar atenção para as crianças. E, às

vezes (que paranóia, pensava a neurótica), ele'
parecia completamente exausto.

Márcia Martins, colunista

A decisão do comando
: da campanha de Geraldo
i Alckmin de não apresentar
I

1 uma plataforma de governo
I

.

: con so l ida da frustra a
I

.expectativa de um debate
I
; eleitoral qualificado. Lula

r anuncia para breve a

: divulgação de seu

i programá e as informações
I

i em seu comitê são de que
i o texto virá a público na
I

1
!

'

.1· _

i � Enquanto não se tem conhecimento do
I ,

: conjunto de propostas, fica-se com o varejo
,

: que sai pelos discursos
I .'

Muitas vezes você está na cozinha de sua casa, tomando chimarrão, e não sabe o que
seu filho está fazendo na sala ao lado.

A importância das

especializações

Discutir a relação
Não mais que de repente, ele me encarou

com aquele olhar 43 e sugeriu: "Acho que está
na hora da gente discutir a relação". Confesso

,

que preferia não ter escutado uma proposta tão
indecente, mas parecia tarde para fingir que

I

dormira sentada e, assim, calar antecipadamente
a dor dos momentos seguintes. Alguns
quilômetros de estrada já me ensinaram que
discutir a relação, dar um tempo, repensar as

'atitudes e traçar novas promessas nada mais

signifícam do que um jeito elegante, sutil e
/

covarde de dizer que está tudo terminado: E
muito blá, blá, blá para enfeitar o fim de um

caso, compreendem?
O paradoxo é que a ferramenta é elegante,

uma vez que não chega de susto 110 que vai levar
o fora, amaciando o terreno para o tiro de

misericórdia; e ao mesrno tempo covarde, já que
não permite que o colocado para escanteio possa
argumentar ou mesmo questionar. O viés sutil
do "discutir a relação" é que ele deve ser lido,
nas entrelinhas, como: é melhor você procurar
a sua turma; ou não estou mais no mesmo time

que você; ou quero' curtir um pouco de

liberdade; ou essa tribo não é mais a minha. E
tern a clássica: preciso de mais espaço (calma,
que é necessário um certo acúmulo para
conhecer todas).

- ,

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

•

,

,.

� Ofício do prefeito
s�gere reabertura
de debates públicos
sobre a corporação

•

}ARAGUÁ DO SUL- Depois
de descaracterizado o regime de

urgência solicitado pelo
•

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
per liminar concedida pela
Justiça amandado de segurança
impetrado pelo vereador
Rudolfo Gesser (PP), o projeto
que cria a Guarda Civil

Municipal foi retirado da pauta
dó Legislativo a pedido do

, próprio chefe do Executivo. O '

'líder do governo na Câmara de

Vereadores, Ronaldo Raulino,
disse que a proposta, agora, será
novamente submetida a

debates públicos com a

participação de todos os

segmerttos organizados da
sociedade interessados na

proposta. O projeto já foi alvo
de uma audiência pública no

mês de junho, solicitada pelo
vereador Eugênio Moretti

,

Garcia (PSDB). A época,
segmentos como a Associação
Comercial e Industrial, Câmara
dos Dirigentes Lojistas e União

Jaraguaense de Moradores já
haviam manifestado dúvidas

quanto a real necessidade da

corporação, com questio
namentos sobre a garantia e

origem dos recursos' públicos

•
,

• • •

I

CESAR JUNKES

_1M
.�

..

para a nova estrutura. O projeto,
que chegou ao Legislativo no

mês de maio, ganhou caráter de
urgência em julho a pedido do

prefeito. Deveria ter sido
votado na sessão ordinária do
último dia 17, mas a pedido da
vereadora Maristela Menel

(sem partido) foi retirado de

pauta. Ela alegou necessidade de
uma análise mais aprofundada
da proposta do Executivo. O
líder do governo não admitiu

claramente, mas deixou
transparecer que o recuo. do

prefeito manifestado através de
ofício lido na sessão de quinta-

feira seria reflexo da repercussão
que o assunto ganhou do lado
de fora da prefeitura. Mas disse

que a idéia é submeter o projeto
à apreciação do Conselho de
desenvolvimento Municipal,
em fase de estruturação, no
prazo máximo de noventa dias.
O vereador Terrys da Silva

(PTB), também da bancada de

apoio. ao prefeito, concordou
com a retirada do projeto que,

admite, "precisa ser

amplamente discutido para não
dar a impressão de que se está

,

impondo alguma coisa".
Lembrou que a prefeitura anda

•

Regime de urgência irrita
os vereadores de oposição

}ARAGUÁ DO SUL- Mais
I cinco projetos caracterizados

pelo regime de urgência,
procedimento que já é marca

registrada do prefeito Moacir

�ertoldi (PL), enviados ao

Legislativo esta semana fez com
que vereadores de oposição
perdessem a paciência,
questionando os reais motivos.

A maioria dos projetos do
Executivo que chegam à

Câmara de Vereadores referem-

.
se a remanejamento de verbas
do orçamento de 2006 e levam
o rótulo de "urgência" sem

maiores explicações. Via de

regra, os pareceres das
. - , .

comissoes tecrucas

permanentes do Legislativo são

exarados poucos minutos antes
"

, da votação em plenário, semp-e
garantida pela maior .

..

bancadas da situação e votos

vereadores de outros partid, j
simpáticos ao governo de
Bertoldi. A prá tica, de tão

abusiva, foi motivo de

questionamento do 'v>
,

•

,

•

em ritmo de contenção de

despesas, com horário
diferenciado de trabalho na

secretaria de Obras, com

eventos programados pela
Fundação Cultural adiados,
entre outras medidas, repetindo

. argumentos usados até então

pelos vereadores de oposição: se
,

não há recursos suficientes no

orçamento para procedimentos
já programados, como garantir
avsustentação da Guarda?

Segundo o projeto original, a

Guarda terá como função
principal proteger o patrimônio
público (escolas, creches,'
praças, vias públicas, prédios da .

prefeitura) com um efetivo
inicial de 40 homens
contratados através' de
concurso público com salários
iniciais ao redor de R$ 900,00.
E mais três cargos
comissionados, um deles de
diretor de Segurança e

Cidadania, função ocupada
desde fevereiro por Ademir
Neves Sanches, cunhado do

'prefeito e irmão da secretária de
Desenvolvimento Social e

Família Nílda Neves Sanches
Bertoldi. Não há números

concretos, mas estima-se que a

corporação, cuja função deverá
ser ampliada para o trabalho de

gerenciamen to do
estacionamento rotativo

quando o sistema, já em fase de
estudos, for reativado,
represente um custo inicial em
torno de R$ 790 mil/ano.

Projeto obriga comércio a

informar sobre 'descontos
Eugênio Moretti Garcia

,

(PSDB). "E preciso limitar esse
procedimento, porque nem dá

para saber direito do que se trata.
e nem 'das conseqüências",
reclamou o tucano. Ele quer que
a assessoria jurídica da Câmara
consulte a Lei Orgânica do

Municipio e o próprio
regimento interno da Câmara

para se saber até onde o prefeito
pode usar de tal subterfúgio.
Rudolfo Gesser (PP), entende

}ARAGUÁ DO SUL- Projeto
do vereador Ronaldo Raulino

".

que tSSO mestra a

desorganização na prefeitura.
Estamos dando pareceres em dez
minutos". O próprio líder do

governo, vereador Ronaldo
Raulino (PL), disse que iria

conversar ontem mesmo corn o

prefeito e com o procurador
geral do município, Jurandyr
Bertoldi, "para que se dê um

basta nisso. Regime de urgência
é .um recurso legal do qual dispõe
o prefeito, mas entendo que só

deva ser utilizado quando
necessário", disse.· (Celso
Machado)

, .,

(PL), aprovado em primeira
votação pela Câmara, obriga
estabelecimentos comerciais a

afixarem ern local visível o
cbnteúdo do parágrafo
segundo do artigo 52 da lei

federaI8.078, sancionada em

11 de setembro pelo então

presidente Fernando Collor de,
Mello. Trata-se do Código de
Defesa do Consumidor. O

parágrafo a que se refere o

vereador em seu projeto diz

que "é assegurada ao consu

midor a liquidação antecipada
do débito, total ou parcial
mente, mediante redução
proporcional dos juros e

demais acréscimos". Resumin
do, o estabelecimento não

informa ao consumidor o

legítimo direito que lhe é

assegurado quando liquida as

prestações firmadas em con

trato de compra e venda antes

dos prazos estipulados. "Quem
compra, da mesma forma

, .

como corre o risco de ser citado
na lista de inadimplentes por

qualquer problema que ocorra,

o que não é levado em conta

pelos que vendem, também tem

o direito de saber o montante a

ser abatido da dívida quando
paga antecipadamente",
argumentou Raulino. Para o

vereador Terrys da Silva (PTB);
para quem este direito é

"escondido", criar uma cultura
de direitos do consumidor é

, .

necessano para que as pessoas
se acostumem a exigir tudo
aquilo que a lei lhe garante. O

projeto de lei de autoria do líder
•

do governá no Legisla tivo
recebeu pareceres favoráveis
das três comissões técnicas

permanentes do Legislativo e

entra na pauta de votações da
sessão ordinária marcada para

,

a próxima segunda-feira,•

quando deverá ser aprovado em .

definitivo, seguindo para a

sanção do prefeito Moacir
Bertoldi , (PL). (Celso
Machado)

• 1

• MOSAICO

Meia volta 1

po I iti ca@jornalcorreiodopovo.com.br

,

Recuo do prefeito Moacir Bertoldi (PL) quanto ao projeto que
cria a Guarda Civil Municipal (veja matéria nesta página) evidencia
o óbvio sobre a realidade atual diante da reação de segmentos
organizados e importantes da sociedade. Ou seja, já se foi o

•

tempo de, se enfiar qualquer coisa goela abaixo por conta do
bolso do contribuinte e na confiança de apoio de vereadores

que dão respaldo ao Executivo na Câmara. Até porque a

repercussão negativa pelo absoluto desprezo aos que vão pagar
.

a conta respingou neles também.

\

Meia volta 2
Mas será que a prefeitura tem
mesmo intenção de abrir o leque
das discussões? A pergunta é

, pertinente já que o regime de
urgência foi derrubado por liminar
do Ministério Público. Assim
sendo, foi desnecessária a

retirada do projeto, que poderia
seguir tramitando e discutido

•

normalmente até que se

chegasse a um denominador
comum. Ou não é assim?

Restrição
'A prática de mandar todo e

'

qualquer projeto para a Câmara
de Vereadores com o rótulo de

"regime de urgência",
,

prerrogativa do prefeito, diga-se,
passa a ser mais policiada pelo
Legislativo. O procedimento tem
se dado em escala abusiva. Até
mesmo a turma do amém
concorda que está havendo
excesso, A oposição diz que isso
reflete bagunça administrativa.

Quem cobra?
Contrato firmado entre a prefeitura
e empresa de Massaranduba no

govemo do ex-prefeito Geral�o
Weminghaus, para construção da
cerca de eucaliptos, prevê
garantia de durabilidade por 20
anos. Ainda não se passaram dez
e o material apodreceu, Cabe à

Câmara, fiscal dos atos do
Executivo, exigir ressarcimento.

f • • _

au, no minima, reposçao.

Benefício'
Deve ir à votaçâo final nesta

, sequnda-íera projeto de

resoluçâo da Mesa Diretora da
Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul propondo a concessâo de

gratificaçâo a um dos servidores
do quadro permanente do

Legislativo. Per�untar nâo ofende:
há motivo plausível e legal para
nâo beneficiar os demais?

Chiadeira
O PT anda estrilando contra
índices obtidos por José Fritsch
em pesquisas eleitorais
produzidas até agora, que
colocam o candidato em último
entre os três mais votados, com
média de cinco ponto percentuais
na preferência do eleitor,

. Repeteco de 2002 acusam os

petistas, com os mesmos 5%
transformados em 27,30/0 quando
contados os votos,

Auto-elogio
Deputado estadual Francisco de
Assis Nunes (PT), tem como

mote principal de sua campanha
o fato de ter sido cobrador de
õnibus, Mérito ou demérito,
afinal? Iguais a ele' existem
milhões de brasileiros que
venceram na vida pelo esforço
pessoal. A esmagadora maioria,
diga-se, nunca apoiada
permanentemente por
movimentos religiosos. '

�,
,

Aprovação
o Ibope vai ouvir 2,002 pessoas
até domingo, 27, em todo o país
para saber a intenção de voto do
eleitorado para presidente da

República.O Ibope vai perguntar,
ainda, em quem o eleitor votaria
num eventual segundo tumo das

eleições e para quem foi o voto no

pleito de 2002. Do instituto o PT
nacional não tem queixas, ao
contrário, é só elogios.

Pedrada
"Nenhum vendilhão vai ganhar
essa eleiçâo. O caráter e o bem

podem ganhar uma eleição .

mesmo sem dinheiro". Esperidiâo
Amin (PP), em alusão à presença
do deputado Adelor Vieira (PMDB)
na lista dos sanguessugas e aos

recursos. bem maiores que a

coligaçâo de Luiz Henrique teria

para gastar: Amin pouco mais de
R$ 2,5 milhões e LHS R$ 15
milhões,

Fechado
Agora é oficiaL. Em Santa Catarina
sâo 478 candidatos para as

eleições de outubro, Oito ao

govemo do Estado, oito ao Senado
e os restantes distribuídos entre os

pretendentes à Câmara dos

Deputados, com 513 vagas, e
Assembléia Legislativa, com 40
cadeiras, Postulantes ao Senado

disputam uma única vaga das 81
existentes.

Normal
Ror decisão da secretaria estadual
de Segurança e Defesa do
Cidadâo, em Santa Catarina nâo
haverá a chamada lei seca no dia
das eleições, Primeiro porque nâo
existe lei específica
regulamentando o assunto e,
depois, porque temos fama de
beber socialmente em datas
assim. Eventuais prejuízos dos
botecos também foram levados
em conta.

Não gostou
Ministro do Trabalho, Luiz Marinho
berrou como bode na chuva contra

pesquisa do IBGE que aponta
crescimento de desemprego- 1,3
pontos percentuais, na
comparaçâo julho de 2005 a julho
de 2006. Quando é a favor, trata de

espalhar otimismO aos quatro
ventos. O Ministério do

'

Planejamento já íernou, inclusive,
, impor censura prévia ao instituto.

Liberado
Usuários e dependentes de drogas
passam a receber tratamento
diferenciado do que é dado aos

traficantes no país. Uma das
principais mudanças na nova lei
sobre drogas é que quem
"adquirir, guardar, tiver em
depósito, transportar ou trouxer

consigo drogas para consumo

pessoal", sem autorização legal,
nâo poderá mais ser preso.
Incentivo ao tráfico.

•

I

• I
•

I I

I

I
•
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TRANJARAGUÁ: AEAJS CRITICA ALTERAÇÕESII

•

MAURíliO DE CARVALHO

. � Hoje acontecem mais

mudanças no trânsito,
,

desta vez em duas
ruas do Centro

]ARAGUÁ DO SUL - Na'

avaliação da AEAJS
. (Associação dos Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do Sul),
as alterações no trânsito da
cidade propostas pela Prefeitura
não levaram em consideração as'

questões técnicas. Segundo o

presidente da entidade, Gilrnar
de Souza, falta consistência ao

.
'

. , , .

projeto, ja que os responsavels
não' apresentaram dados,
números e/ou pesquisas que

justifiquem a proposta. As
análises da AEAJS constam da
ata da reunião da entidade,
realizada em 20 de jUllho.,

,

: Souza questionou a forma
I
como foi feita a análise do fluxo
e percurso, dos índices ou dados
es ta tís ticos utilizados para
embasar a proposta, visto que o

Plano Diretor e uso do solo,

I

I
I
I
I

I
I

I
I

,

ainda estão em fase de revisão e
•

elaboração. Ele lembrou que em
outra oportunidade a AEAJS

,

. ,

,

I

I

I
I
,
I
,
,
I
,

,

I
,

I
I
I
,

I

. I
•

,

I
•

,
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,

I
I
I
,
i

•

,

PIERO RAGAZZI OE fREITAS

11- :
•

.

,

cima da legislação atual, não
interferindo na proposta .

Coca, Por sua vez, disse que o
,

sistema viário de [aragua do Sul
é caótico e classificou de
"achismo" as considerações
feitas pela AEAJS. Deu como

exemplo a opinião da associa

ção sobre a implantação do
terminal central, que daria um
novo uso à área degradada.

,

CONTRAPONTO" '

-

Souza afirmou que a AEAJS
baseou-se na análise feita pelo
grupo de estudo e discussão,
que vivencia os problemas .da
cidade. "Também considero
'achismo? a proposta
apresentada pela Prefeitura",
devolveu.

. EIU posição desconfor

tável,' Coca pediu desculpas
pela frase "infeliz" dita ern

relação aos profissionais da

Associação de Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do Sul e
voltou atrás, afirmando que
concorda com as consídera

ções da entidade. Segundo
especialistas em trânsito, a

implantação de binário
aumenta em cerca de 30% a

velocidade da via.

, �

í

\ '

\1
· 1

"

,

,

Souza, da AEAJS, diz que faltam dados que justifiquem a proposta

entregou aos engenheiros
Antônio Coca Ferraz e Afonso
Piazera (idealizadores dó

projeto) documento caiu

considerações pontuais,
visando abrir discussão e

conseqüente amadurecimerito,

das proposições a respeito da

alteração do' sistema de'

circulação viária".
Piazera .confírinou a revisão

, do Plano Diretor, mas garantiu
�

que a proposta nao apresenta
modificações significativas em

/

Piazera minimiza críticas e diz- que projeto é técnico

I .�---- ..

"'7"'----�-�-��--"
- ,_' -- ...... '_"._- - -._�-,"--,- --� '-'-��-....

i
I' VQ}fL� ���ece MAIS cón,:a�d,idade

t ....• "
.

Ilo-X I nicial ao patamento ortodôntico, todos os

I "

. oMais/ em�s.. instalações, que al,ém. de
,

! 1,� dernas.são bem I lra.lizadas, no centro da cidade.
" ,
,

L i� 1 .

\,

• •

O secretário de Planej a-
mento e Urbanismo de [aragua
do Sul, Afonso Piazera, mini
mizou as críticas da Associação
de Engenheiros e Arquitetos
e garantiu que alterações
previstas para o trânsito da
cidade foram baseadas em

i estudos técnicos e funda
mentadas em experiências de
mun ic íp ios visitados pela
equipe da Prefeitura,
"Passamos mais de ano

estudando, fizemos audiências

I públicas para discutir o

I assunto e propomos essas

! mudanças apostando na

melhoria de todo o trânsito",

,

,

I
,

defendeu-se.
Ele fez questão de lembrar

que o engenheiro Antônio
Coca Ferraz é especialista em

'trânsito e vivencio u

experiências de sistemas

viários em várias cidades do

país, além do Canadá, México.
"Ele (Coca) é professor da USP
e telu três livros sobre o tema

publicados", reforçou,
acreditando que as críticas

feitas ao projeto são fruto de
,

"confusão entre sistema viário
e Plano Diretor". De acordo
com o secretário, os binários

propostos buscam integrar os

bairros ao centro e garantir

PIERO RAGAZZI OE fREITAS

•

,

,

. " .

'ri':!

,

I

,

I

l

l

r

•

, diS das ruas Re ino ldo Rau e

Marechal Deodoro, "para

Piazera: 'fls mudanças feitas até agora têm a aprovação da população"rto mais segurança no trânsito. Ele
adiantou que até o final do
ano, serão invertidos os fluxos

CLiNICA DE ORTODONTIA

" "

evitar os cruzamentos .

f,

•

Urbanismo instaura mão-única
em mais duas ruas, hoje à tarde

PIERO RAGAZII DE fREI!!1

,
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Barão do Rio Branco muda de sentido hoje
.

A Secretaria de Urbanismo
muda o sentido de mais duas ruas

jaraguaenses na tarde de hoje,
sábado. Dessa vez, asmodificações
chegam ao Centro do município,
alterando a Barão do Rio Branco
e Marina Frutuoso.

Durante todo o dia, o trânsito
deve ficar lento nessas duas vias

por causa dos trabalhos de

pintura e instalação de placas
,

indicativas. As ISh, funcionários
da Prefeitura iniciam a troca de

direção,. concretizada por volta
das ISh. De acordo com o

secretário Afonso Piazera Neto,
a Barão do Rio Branco só absorve
o tráfego vindo da Procópio
Gomes de Oliveira, sentido Av.
Marechal Deodoro da Fonseca. Já
a paralelaMarina Frutuosa segue

'j
invertida, também em mão;

única, desde o começo da
Marechal até a Procópio.

Enquanto a mudança é
realizada, policiais militares
.ficam ao longo das pistas para
orientar os motoristas. Depois,
além da sinalização contínua, �
serão colocadas placas extras na

entrada e saída das ruas, por

aproximadamente uma semana.

As modificações integram o

projeto Transjaraguá, e

iniciaram no sábado passado,
21. Na primeira etapa, a

,

Secretaría de Urbanismo
instalou o sentido único das ruas
Olívio Brugnago, Guilherme
Wackerhagen, Martini Stahl,

•

Pedro Gonzaga e 25 de Julho,
(KellyErdmann)

'Transfácil' revela conflitos
de interesses, mostra arquiteta I.

,

A arquiteta Simone
Mattedi defende a

incorporação das análises
feitas pelos profissionais da

AEAJS ao projeto, insistindo
em relacionar o uso do solo á

reorganização do sistema de
trânsito e de circulação viária.
"Muitas áreas com definição de
uso .inicial foram se trans-

- formando com a dinâmica da
cidade e o ônus pela falha no

planej amento e fiscalização,
são sentidos hoje por todos
nós", lembrou.

,

N a opinião dela, além do

tipo do uso, a densificação do

solo, deve ser coerente com a

'capacidade infra-estrutural
existente ou com

possibilídade de ampliação, da
região ou da via.

"O uso do solo pode ser

gerador ou receptor de tráfego,
mais um fator determinante
•

no planejamento das vias e da
mobilidade urbana.· "Seria

coerente aguardar, a

conclusão e aprovação final
dos trabalhos do. I Planp
Diretor e uso do SOIO'I,

(

, ,

sugeriu.
.

A engenheira Yara
Brosfeld lembrou

�
que o

plano de circulação do

transporte coletivo

"Transfácil", desenvolvido
na gestão anterior, tinha
como proposta um sistema

integrado, com terminais

espalhados, retirando QS

ônibus do centro, sendo que
•

uma das áreas já havia sido

comprada pelo município,
"O
,\

b dprojeto estava em asa o

em pesquisa, e apresentava
jusr ific a tiva para sua

implantação", defendeu.
Piaz e r a contra,

argumentou, afirmando que
o projeto apresentava
deficiências e que havia sido
feito por uma empresa da

I

, �

regiao.

,

I

.

I

. fi
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ESPAÇO: FALTA LUGAR PARA.PRESOS

I '
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•

. .... Profissionais sem

, qual�icação no segmento
, ,I fa�a de programas
\

.

, specíficos preocupam

}ARAGUÁ 00 SUL - Em Santa

Catarina, existem 9.650

presidiários em 35 unidades

penitenciárias. Do total' da
população carcerária, 60% tem

primeiro grau incompleto e a

maioria são homens sem trabalho
\

MO, pertencentes à faixa etária

dos 20 aos 30 anos de idade. Para
�esolver o problema da

superlotação, seria necessário abrir
aproximadamente UlU terço amais
das vagas que existem hoje. Quer

(
dizer que, de cada três presidiários
'no Estado, um encontra .. se em

cela além da capacidade de

lotação. _

Mas a falta de estrutura e de

espaço dos presídios não é o único

problema enfrentado no sistema

.prisional de Santa Catarina.

'Faltam, principalmenre,
-profissionais qualificados e

programas que efetivamente
atendam as necessidades daqueles

· que cumprem pena. Além disso, a
própria legislação deveria ser

revista: as leis são muito mais

I; }ARAGUÁ 00 SUL - A Defesa
.Civil de Jaraguá do Sul interditou
(parte da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Vitor'

Meirelles, Bairro Santo Antônio,
I

.

na noite da última terça-feira.
, Uma sala de aula e dois ambientes
administrativos apresentavam
rachaduras nas paredes e na laje,

· preocupando pais, estudantes e

funcionários da instituição. Por
enquanto, os alunos da sala de aula

· interditada estudam provisoria
mente na biblioteca, enquanto
funcionários da área adrninis-

· trativa dividem outros espaços
, com os demais colegas de trabalho.
r , De acordo com o engenheiro
, civil e coordenador da comissão
, tri-partite do Comdec (Conselho
Municipal de Defesa Civil) de

-jaraguá do Sul, Nelson Renato
Stínghen, a avaliação preliminar
do órgão constatou que as

(·rachaduras foram possivelmente
, I provocadas por um reassenta

menta (alteração) da fundação,

'"
�,
;,

.

"

" ,

�,

• , •.

f

I

,

rígidas para punir infratores de
crimes contra patrimônio (como
roubos e depredações) do que
infratores de crimes contra a vida

(como tortura e homicídio).
Esses e outros assuntos

relacionados ao sistema prisional
do Estado foram debatidos no 3°
Encontro Estadual de Conselhos
Comunitários Penitenciários, que
aconteceu 110 Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul)
durante a manhã e a tarde de
ontem. De acordo com a psicóloga
e conselheira do Conselho
Carcerário de [oinville, Valdirene
Daufemback, o desgaste dos

profissionais que trabalham nos

presídios do Estado está entre os

,

provocado pelo asfaltamento e a
.

troca de tubulação na rua da escola,
há alguns anos.

Segundo Stinghen, o

problema provavelmente está

relacionado ao aumento das

construções e do tráfego nos

últimos anos, já que essa parte da
escola foi construída em 1991. Ele

explicou que as rachaduras já
existiam há mais tempo e que

agora reabriram, luas que não há
risco delas aumentarem ou

provocarem desabamento. "A

interdição foi realizada apenas
como medida preventiva",

\ ressaltou.A análise não confirmou
se houve algum erro de engenharia

,

durante a construção da escola.
O secretário de Educação e

Cultura, Anésio Alexandre,
informou que o laudo definitive
da DefesaCivil e dos engenheiros
da prefeitura deve ficar pronto na

segunda-feira, quando serão

tornadas providências. (Daiane
Zanghelini)

DIVULGAÇÃO

fatores que dificultam a reinserção
dos presos à sociedade. "Muitos

profissionais ficam doentes devido
à constante tensão a qual são
submetidos' e sobrecarregados
devido à falta de funcionários",
ressalta.

A depressão e a agressividade
são apenas algumas conseqüências

. �

negativas que, por vezes, sao

repassadas aos presos pelos
policiais e agentes penitenciários
por causa das más condições de
trabalho oferecidas a eles.Na visão

, '

,

de Valdirene, a solução para o
. ". ""',,-

sistema carcerarro nao e somente

a construção de mais presídios,
mas o investimento em penas
alternativas 'que facilitem a

integração do preso, corno

trabalhos e cursos profis
sionalizantes em parceria com

,
. . ..... ""

msntuiçoes e empresas, que sao

oferecidos por poucos presídios no
Estado. "Toda a lógica do sistema

judiciário e prisional deveria ser

mudada, pois os presos são

despidos de sua individualidade,
afastados da família, humilhados,
infantilizados, impedidos de
tomar decisões e mal informados

•

sobre o que acontece no

cotidiano", comenta.
O 3° Encontro Estadual de

Conselhos Comunitários
Penitenciários teve a participação
de representantes de 13
Conselhos Comunitários
Penitenciários de Santa Catarina;
do desembargador Nelson \

Trisotto, corregedor geral da
Justiça de Santa Catarina; do
diretor de políticas públicas
penitenciárias do Depen
(Departamento Penitenciário

Nacional), Iva daMottaAzevedo
Correia; do juiz da comarca de

Jaraguá do Sul e supervisordo PAE
(Programa de Assistência ao

Egresso), Helio David Vieira
"-

Figueira dos Santos; do presidente
do Conselho Comunitário
Penitenciário de [araguá do Sul,
Nilton Roque Zen, entre outros

convidados.

Polícia Militar intensifica
fiscalização de vans

}ARAGUÁ DO SUL - A
Coordenadoria de Trânsito de

Jaraguá do Sul encerra em menos

de uma semana o prazo para a

regularização cadastral dos
veículos utilizados no transporte
especial de passageiros. Os

. ".. .

propnetanos que continuarem

sem registro a partir do início de
setembro correm o risco de pagar
multa e ter o automóvel
apreendido.

Segundo estimativas da
Prefeitura, circulam atualmente
dentro do município cerca de 70
vans. Destas, pelo menos, dez são
consideradas "frias" porque não .

passam por qualquer tipo de

fiscalização. O responsável pelo
setor de Trânsito � Transportes,
Sérgio Zapella, explica que é

necessário coibir essa prática para
garantir a segurança dos usuários
do serviço. "Já vi van onde os

bancos eram fixos em pedaços de
madeira", comenta o, sub
coordenador do órgão, Leandro

Schadeck.
Para quem está na lista dos

irregulares, o prazo final do
,

cadastro é no dia 31 de agosto
próxima, quinta-feira. Depois
disso, a Prefeitura, em parceira
com a PolíciaMilitar, começa Lima
série de blitzes e promete notificar
aqueles sem alvará expedido. Caso
esses proprietários caiam na

triagem, vão ter de desembolsar
cerca de R$ 2 mil referentes ao

deslocamento do carro aprendido
e dasmultas a serem pagas.

Conforme Schadeck, deixar a
situação em dia custa menos.

Além das cópias de documentos,
na abertura do cadastro, os donos
de vans pagam somente a taxa de
R$ 180 por ano, parcelada em duas
vezes. Outra exigência da
coordenadoria é quanto ao estado
de conservação dos automóveis,
que devem seguir as normas do
Código Nacional de Trânsito,
tendo, por exemplo, extintor de
incêndio e cintos de segurança.
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Segurança no trabalho
A Sadia firmou com o Ministério Público do Traba.lho do Distrito
Federal um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
que deve beneficiar quase dais mil empregados da empresa em

Brasflla. O objetivo é melhorar a segurança e prevenir acidentes
dentro da empresa. De acordo com o MPT, o abate e o corte de
aves são atividades corn malar Indlce de acldeme de trabalho,
devido à repetição dos movimentos, à postura exigida na

execução das tarefas e às baixas temperauras 110 ambiente. O.
Termo de Ajustamento de Conduta trata, especlncamente, da
necessidade de se implantar souççes erconórnlcas destinadas
a evitar doenças ocupaclonals, conHecidas como LER - tesão'
por Esforço Repetitivo ou Dart (distúrbios ósteo-musculares
relacionados ao trabalHo).

Medidas
Fazem parte das soluções a

implantação, até 30 de
setembro deste ano, de
ginástica laboral, rodízios e

micropausas durante a

jornada, além de melhoria dos
postos de trabalho e da

organização do trabalho. Está
ainda prevista no TAC a

implantação de programas
destinados a reduzir a

incidência de acidentes típicos
de trabalho, como os cortes
nos dedos das mãos e as

quedas.

.

funclonarnento, contonne
afirma o gerllnte comerciai
Robson Arnorln. Apenas uma.
das lojas fica na zona de
conflito, mas a Marlsol ainda
procura notclas de
bombardeio. A empresa estava
com urn carregamento de R$
350 mil que seria despachado.
Com o Infclo do confronto, a

mercadoria encalhou em

Jaraguá do Sul. Mesmo com o

término da guerra, a dúvida
fica em corno despachar,

Emel'gência
Embora a Petrobras afirme que
não há risco de Interrupção no

fornecimento de gás natural da
Bolívia, está em elaboração no

Ministério de Minas e Energia
um plano de emerçêncla para
ser acenado caso falte o

combustlvel. As diretrizes
principais, organizadas ern

conjunto com representantes
dos Estados e do setor, devem
ficar prontas efT! 60 dias.

•
,

Defesa Civil interdita salas de
escola municipal em Jaraguá

Recuperação
Os impactos econômicos
causados pelo conflito entre
Israel e o Hezbollah no Líbano
acabaram refletindo no

mercado catarinense, que tem
compradores libaneses. Com o

,

cessar-fogo iniciado no dia 14,
empresários do setor têxtil

esperam agora retomar fôlego
e voltar a exportar para o

Oriente Médio. Fabricantes
aguardam contato com

fornecedores para definir o

meio de transporte dos
carregamentos. Santa Catarina
exporta R$ 3,3 milhões para o

Líbano. Desse valor, R$ 1,9
milhão vêm dos produtos
têxteis,

Primeiro passo
o critério para acionar o

contingenclamento está
acertado, A decisão caberá à
Agência Nacional do Petróleo
(ANP), e o corte no

fornecimento só ocorrerá em

casos graves - fechamento de
uma válvula, ou rompimento
de um duto -, que demoram a

.

ser solucionados.Detectado o

problema. a primeira a ser

atingida por medidas de
emergência é a própria
Petrobras, que teria seu

consumo cortado. Também as

termeléfrlcas deixariam de ter
o suprimento despachado.

,

Marisol
A empresa Marisol, de Jaraguá
do Sul, por exemplo, possui
sete franquias das marcas

Lilica Ripilica e Tigor
distribuídas no Lfbano - seis
na capital Beirute e uma em

Trípoli. Duas delas

permanecem em
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• NIKKEI (Tokio) 16,951 .j,390/0
H$ 094,81

•

VENHA REVIVER AN()S (iO/70/8{)

FLASH BACK
ROTARY CLUB JARAGUÁ DO SUL BAILE ROTARIO
Sorteio de 2 Passagens ida e volta para BUENOS AIRES
Dia: 06 de setembro - Local: C. A. Baependi - Horário: 22:30 horas
Será servido café colonial às 01 h30min

. .

Valor: R$ 25,00 - Ingressos antecipados: Boticário do Shopping, Kamisão e Notredame
, l' '
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• OCORRENCIA POLICIAIS

Furto de documentos
Furtaram uma carteira contendo vários documentos no final da
tarde dessa quinta-feira. O furto acontecéu em uma residência
na Rua Domingos Sanson, Bairro Baependi. Na carteira estavam
vários documentos como: CNH, Título de Eleitor, CPF, carteira I
de saúde, cartão de crédito da Caixa Econômica Federal.

Detido
Um homem foi preso quinta
feira à tarde por exibir os

órgãos genitais perto da

Igreja Matriz de Itajaí. O Sr.
W.F., 42 anos, estava na Rua

•

I
• " •

I
executiva e anti-seqüestro.

Segundo Jean Sichinel,
médico veterinário e responsável

i pela empresa Protecão, a grande
� maioria dos cachorros pode passar

I: pelo processo e mudar a maneira

, de conviver com os donos. Para

! começar o período de "estudos", o
, .

: animal precisa ter, pelomenos, seis
i meses de vida completo. Antes
: disso, está em processo de
,

formação de personalidade e não

recebe os exercícios de maneira
•

, adequada ou pode passar a
•

reconhecer os profissionais corno
"chefes da casa".

. ,

Furto em

residência
Foi furtado de uma

residência um aparelho de,
OVO marca Vicini. O furto
aconteceu nessa quinta-feira
na Rua Waldemar
Lessmann, Bairro Centro.

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Atropelamento
A jovem L.A.S., 23 anos,
morreu atropelada às 18h40
dessa quinta-feira. Ela
estava no Km 87,3 da BR

•

101 em Barra Velha, quando
foi atingida pelo veículo VW/
Pólo, placas CN�-5624 de
Joinville. O, condutor de
carro V.S., 49 anos, sofreu
ferimentos leves.

Cão rotweileir é ideal para guarda, ensina profissional durante treinamento no Parque da Malwee

colocação no mercado de

trabalho", destacou Schroeder.
Entre os objetivos do

projeto, destaca-se a inclusão
dos jovens de baixa renda no

mercado de trabalho através de
cursos de iniciação profissional
em unidades formadoras no

próprio ambiente das empresas

gerando renda e inclusão social.
Para se qualificarern a participar
do projeto .os inscritos

precisaram elaborar uma

redação de próprio punho,
dissertando sobre as

perspectivas e expectativas em

relação ao curso, além de

participar de uma entrevista

para diagnóstico de aptidão ao

curso.
•

Durante o curso os alunos
tiveram direito alimentação,
uniforme, material didático e

• FALECIMENTOS

desmistificar o título de

"perigosos" concedido a eles,
.

,

Sichinel lembra que a maior

quantidade de registros de ataques
vem dos poodles e dos cookers. A
única diferença é a intensidade da
mordida. "Dos pequenos você leva
um ou dois pontos, mas se o

rottweilermorder, ele pode arrancar
um braço", comenta.

O adestramento custa

mensalmente R$ 350 ao dono do
cachorro e deve seguir algumas
etapas. Primeiro é obrigatório
ensinar critérios' de obediência.
Em seguida, caso seja esse o

.

objetivo do proprietário, iniciam
se os exercícios para estimular a

,

agressividade e o controle das
atitudes guardiãs do cão. Ern
nenhumadasmodalidades é usada

a violência ou dS petiscos como

recompensa.
Conforme Dilmar Andrei,

também da Protecão, o ideal é
realizar duas aulas semanais, de 40
minutos cada, sendo esse período

•

mesclado com momentos de
descanso. O exagero de exercícios

pode estressar o bicho e colocar o
trabalho a perder. Vale lembrar que
a genética do animal é importante
para o resultado final do
treinamento. Aqueles que são

provenientes de mistura de raças
não incentivadas por criadores
profissionais tên1' desvios

ternperamentais, prej udicando
assim, o adestramento. Dúvidas
sobre assunto pedem ser

esclarecidas pelos telefones 8827-
3811 e 8833-1470.

Faleceu às 05:00h do dia 25/08, o senhor Juvenal Malheiro, com

idade de 77 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

: Escola de Fábrica' forma 39 para trabalhar no comércio

l
, I

í

,

Porém, quando passou dos 18
meses de idade, gera um pouco
mais de trabalho aos adestradores,
porque tem manias dificilmente

extinguidas ou que levam mais

tempo para ser amenizadas. Um
exemplo típico, citado por

,
.

Síchínel, é o hábito de pular nas
pessoas. Outra dica para garantir
um adestramento bem-sucedido,
é prestar atenção às qualidades
atribuídas a cada raça canina. O
basset fwund possui faro aguçado,
tem predileção à caça e é um ótimo

companheiro. Já o rottweiler é

perfeito para servir de guardião,
assim como o pastor alemão, o
pitbull e o bullterrier.

E, engana-se quem nega a esses

últimos o exercício da função de
cachorros de companhia. Para

<'

Mais um acidente de trânsito na tarde de ontem em Jaraguá do Sul
.

,

}ARAGUÁ DO SUL - Uma
cena cada vez mais comum no

trânsito da cidade se repetiu
no final da tarde de ontem,
na ['ua Procópio Gomes; ern
frente à verdureira da Raquel.
Por volta de 1 7h30 foi vítima
de atropelamento naquele
local a estudante Indianara
Burtet Moura, 12 anos. Ele foi
atingida pela van Mercedes -
Bel1z, vermelha, placas AIT
3833, de Guaramirim,
dirigida' por Odair Roberto
Fiamoncini, 32 anos. "Ela
estava conversando no

_

calçada e de repente saiu

.andando e atravessou na

minha frente. Ainda que eu

consegui desviar, porque

KELLY ERDMANN

... Treinados, os animais
I

,

servem os donos e
,

dão a vida por eles,
explica treinador

}ARAGUÁ DO SUL - Pular,
sentar, correr, morder. O que ao

,primeiro olhar parece ser apenas
,

urna brincadeira de criança com
,

:Uln cachorro de estimação, virou
,

lassunto sério para Dilmar e Jean.
,

�Eles são apaixonados pelos bichos
•

idesde a infância e, há quase dez

ranos, resolveram transformar a

[diversão em profissão.
i

: Os dois treinam cães para
,

. ; assumir mais do que somente o
,

! posto demelhor amigo do homem.
!Na lista de atribuições,
: estimuladas durante o período de

I adestramento, estão inúmeras
•

i qualificaçóes, como: obediência,
! companhia, guarda, escolta

}ARAGuA DO SUL - O
, Projeto "Escola de Fábrica"

formou, na última quinta-feira,
39 alunos para atuarem no

segmento comércio. O Projeto
é uma iniciativa do.Governo
Federal, através do Ministério
da Educação e Cultura,

I desenvolvido pela Secretaria
'i d
i
Federal e' Educação
Profissional e Tecnológica, teve

, .

em Jaraguá a parceria doCDL-
, ,

Câmara de Dirigentes Lojistas.
, Segundo o presidente da

entidade,Waldemar Schroeder,
esta iniciativa teve um

resultado acima do esperado.
"O resultado foi ótimo. Apesar
de se chamar Escola de Fábrica,
formamos uma turma para
trabalhar no varejo e com

I •

certeza estes Jovens,

I' rapidamente, irão 'arrumar

o
'

,

'

•

•

Frederico Augusto Luiz
Thieme e se exibiu para uma

. adolescente que passava pelo
local, por volta das 15h30min.
Avisada pela jovem, policiais)
fizeram buscas pela região e ,

localizaram W.F., que foi l

detido. I

, ""

i,·6, "',
, " ; ,,'

Escondida \

,

�'

"""".

A, Polícia Civil de Blumenau

apreendeu na tardé de quinta
feira cerca de 250 gramas de
cocaína pura. A droga estava

.

escondida em
j

compartimentos falsos de 'um)
tabuleiro de xadrez, que seria'
encaminhado via correio para
a China. Um inquérito policial
,foi instaurado para identificar
a pessoa que fez a remessa, e'
uma cópia do documento !

será encaminhada a Interpol )

(que reúne polícias federais
de vários países) para
identificação do destinatário
da cocaína. Com informações
do site ClicRBS.

•

•

••
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,
�
,
,

!.
,
"

..
•

k
"

I'
,

'.
�
"

,

,

senão seria bem pior", disse

Fiamoncini, ainda abalado com

o acontecimento.

Indianara, que ficou con

sciente todo o tempo em que era

atendida por duas guar-nições
de paramédicos do Corpo de

Bombeiros, sofreu ferimentos
leves. Os atenden-tes do

pronto-socorro do Hospital São
José, para onde ela foi levada,

'\... .

'

informaram que ela estava se

recuperando bem. "Ela está

bem. Foi submetida a vários

exames, inclusive raio-x, mas

nada grave foi constatado.

Apenas escoria-ções na perna

esquerda e al-guns hematomas

pelo corpo", declarou uma das
atendentes.

•

,

"

"

•

Presidente da COL, Waldemar Schroeder, faz balanço positivo

seguro de vida oferecido por

empresas parceiras da CDL.
Além disso, cada um recebeu
uma bolsa-auxílio no valor de

R$ 150,00. "Agora acredito que

vou.poder arrumar um emprego'
legal" disse Analise Soares

Gusmão, unla das formandas .

•

(

"

,

•

•

•

•
"

"
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É você quem faz a DIFERENÇA .

a O.
APOIO l�jICIAnVA. •

o • Centro Empresarial ACIJS - CDL . APEVI
,

o CORREIO DO POVO de Iaraguã do Sul SINDICATOS PATRONAIS

•

I
NÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.
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PREPARAÇÃO: SEMIFINAL DA LIGA

�ULIMAR PIVATTO

I.. Equipe ainda faz
10 último treino
amanhã no

ilocal da partida

'[araguá do Sul - Tarde de
treino na academia Impulso
[ontem. Primeiro exercícios nos

[aparelhos e depois, piscina. A
:Malwee segue ern ritmo forte

lpara enfrentar o Joinville, nesta
segunda-feira às 18hSO

i (transmissão da SporTV), no
Centreventos Cau Hansen,
.pela segunda partida da
semifinal da Liga Futsal. Mesmo
com a vantagem do empate,
'depois de ter vencido a

.primeira partida por Sx4 ern

I Brusque, o técnico Fernando
Ferretti prometeu a mesma

, postura. "Não varnos abrir mão
.de atacar. Vamos marcar forte

'porque jogando assim

conseguimos desestruturar o

, jogo deles", analisou.
Nesta semana, a equipe

: procurou treinar melhor as

: jogadas de ataque, para evitar os
, contra-golpes, corno aconteceu
no jogo de ida. "Ternos que
tomar cuidado porque este

detalhe pode ser determinante.
Não foi em Brusque, mas pode

A

•

•

PIERO RAGAZZI DE fREITAS

r
,,�I

QÀDIO

JARAGUÁ
1(ILl)

\
\

-

\

Jogadores treinaram na piscina da Academia Impulso ontem, na preparação para a semifinal

ser ern [oinville", comentou 0_
treinador. O craque Falcão
endossou o coro. "Cabe a gente
se impor, principalmente 110S

I

dez primeiros minutos. Temos

que deixar eles jogarem no

desespero" .

O melhor do mundo disse
ainda que não tern como pensar
somente no empate. "Vamos

jogar com a bola 110 pé, até

porque só a gente pode sair

classíficado deste jogo". Para
esta partida, o treinador
contará com a volta de Chico,

Leco e Márcio, qué cumpriram
suspensão em Brusque. "Me
sinto 100% agora. Foi um tempo
que dell para me recuperar

fisicamente", avaliou Chico,
que não disputou os últimos três
•

Jogos.

Segundo ele, a atenção da equipe
será redobrada nas jogadas de
bola parada, pois em dois erros

na primeira partidavo [oinville
acabou fazendo dois gols.
"Temos de manter a concen

tração. Como as equipes já se

conhecem bem e vêm estu-

dando as jogadas ensaiadas,
corre o risco de numa desaten

ção acontecer isso de novo",
explicou o camisa 15. A outra

partida da semifinal será ama-

1111ã, às 14h, ern Carlos Barbosa,
entre o time da casá e o Atlân

tico, de Erechim. A primeira
partida, em Tapejara, ficou OxO
e quem vencer fica com a vaga.
Caso aconteça um novo empa

te, a partida de volta será na
• •

terça-feira, também em Carlos
Barbosa. O jogo terá trans

missãodaSporTV e daRede TV!.
,

. Parajasc vem se firmando
, como evento de sucesso

Leão diz' que Corinthians
continuará sendo prático

.
.

,

'.

i }OAÇABA/JARAGUÁ 00 SUL
;;r Inclusão social. O principal
( lobjetivo da realização do Parajasc
.

(logosAbertos Paradesportivos de
Santa Catarina) vem sendo

cumprido a risca. Nesta segunda
edição, que está sendo realizada

-,

eln [oaçaba, Herval d'Oeste e
-,

Luzerna, 1.300 paraatletas estão

participando e a perspectiva para
;
o ano que vem, emjaraguá do Sul,

" é de cerca de 2 mil participantes.
Existe até a possibilidade de serem
feitas etapas regionais ern 2007.

O presidente da FME, Jean
Leutprecht, chegou ontem de

[oaçaba e elogiou a estrutura da

competição, que, segundo ele, vem
se firmando a cada edição. "Fomos
para acompanhar a nossa

delegação e também para
conhecer a estrutura, já que vamos

r I

.

atacante argentino Carlitos Tevez,
o técnico Emerson Leão destacou

que não vaimudar o estilo de jogo
adotado desde que assumiu o

Corinthians na semana passada.
Com o time ainda 11a zona de
rebaixamento do Campeonato
Brasileiro, o melhor para a equipe
émanter o forte sistema defensivo .

"Estamos jogando muito mais \

simples e prático. Vou optar
sempre pela simplicidade até

. -' , .

situaçao porque estávamos muito
mal antes, Mas o índice de

recuperação está born", afirmou.

SÃO PAULO (SP) - Sem sairmos desta situação", contou.
A explicação de Leão se baseia

no fato de o Corinthians ter

melhorado nos últimos três jogos,
principalmente na defesa - apellas
um gol tomado desde então. "A

preocupação era com a defesa e

conseguimos acertá-Ia. Tomamos
•

só um gol, num pênalti que não

houve, e fizemos três. Estou
satisfeito COIn a reação dos

jogadores. Só não saímos desta

. . -

mostrar a rmmma preocupaçao
com mais um dia de ausência do

ano. O que vimos foi um exemplo
de vida, com todos os atletas
unidos e cumprindo as provas. com

, grande alegria", comentou.
Para receber a competição,

Leutprecht disse que a cidade não
terá muitos problemas com as

estruturas dos locais. "Já tínhamos
este pensamento de inclusão
social. O que vamos trabalhar
mais, a partir do início do ano, é a

questão da conscientízação",
comentou. E, se tudo ocorrer bem
como está acontecendo em

[oaçaba, a probabilidade de termos
urn grande evento aqui é grande.
•

"E um evento quevaimexer com
a cidade", prometeu o dirigente.

Ontem a equipe de futsal de
deficientes mentais de Jaraguá do
Sul perdeu por 6xl para
Canoinhas e caiu fora das

Brasileirão Série A
Brasileirão Série A Amanhã
20' Rodada i6h Corinthians x Grêmio

Hoje tsn Flamengo x São Paulo
i6h Fluminense x Atlétlco-PR tsn I nternacional x Vasco
i8h10 Santos x Goiás 16h Paraná x Juventude
18h10 Cruzeiro x sao Caetano 18h10 Figueirense x Santa Cruz

18hi O Ponte Preta x Palmeiras
18h i O Fortaleza x 80tafogo

CLASSIFICAÇÃO
. Col. Time PO J V E O OP ac so
1° sao Paulo 37 18 11 4 3 32 21 ,11> 11
2° Santos 32 19 9 5 Ó 27 17 10
3° Paraná 31 18 9 4 5 33 22 11
4° Internacional 31 18 8 7 3 24 19 5
5° Gr�mlo 29 19 8 5 6 30 26 4
6° Fluminense 29 19 8 5 6 30 30 O

•

7° Vasco 29 19 8 5 fi 26 27 ·1
8' Cruzelrn- . 27 19 7 6 6 29 21 8
9· Figuelronse 27 19 7 6 6 29 25 4
10' Palmeiras 25 19 7 4 8 29 32 ·3
11 n Silo Caetano 25 19 6 7 6 23 23 O
12' 23

•

6 5 8 20 22 -2Juventude . t 9
13" Flan,engo 23 19 6 5. 8 17 21 -4
14°

.

Ponte Preta 22 t9 6 4 9 27 39 -12
15' Atlétlco-PR 21 . 18 6 3 9 25 24 t
16° GOiás 21 19 5 6 8 22 26 "1
17' Botalogo 21 19 4 9 fi 21 23 �2, .

18' Corlnlhlans 20 19 6 2 1 1 20 28 ·8
19° Fortaleza 20 19 4 8 7 .20 28 -8
20° Santa Cruz 18 19 4 6 9 23 . 33 ·10
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,JULIMAR PIVATTO

Promessa de grande jogo na segunda-feira. E uma decisão

em,que se precisa esquecer a vantagem do empate. A Malwee
vai entrar em quadra contra o Jec, como se o placar estivesse
OxO e precisasse ser definido em uma panida. Mas, claro,
conforme a situação em que a partida andar, não se vê nenhum

-

problema em jogar com o regulamento embaixo do braço. A
volta de Chico, Márcio e Leco vai melhorar ainda mais na

qualidade da equipe. O que se espera é ver o mesmo ernpenho
que se viu na primeira partida, de uma equipe que não desistiu ,,:'

em nenhum momento e ainda teve o jovem Willian voltando a

sua velha forma, mostrando que cada vez mais se recupera da ...
,

cirurgia no joelho.

•

Ainda em foco
A cabeçada de Zidane em

Materazzi continua dando
ibope. Depois de ser

patenteada como marca

por um chinês e virar
música, agora virou tema
de comercial de cerveja.
.Urn sósia do jogador
aparece dentro de um

vestiário com uma garrafa
encostada na cabeça. O
slogan? "Para esfriar a

cabeça" .

Malwee X Jec

'.

..

Depois fora
No dia 3 acontece a

segunda partida e, se

precisar, a terceira partida "I

será dia 6, ambas em

Joinville, na casa do
adversário. As duas

equipes se encontram na

terceira decisão
consecutiva. No ano

." "'"tj
passado, as jaraguaenses ,

" 1
levaram a melhor no

Estadual, mas perderam a

decisão dos Joguinhos
Abertos.

Automobilismo ..
,

Neste fim-de-semana, os

motores roncam em

Chapecó, na 8a Etapa do
Campeonato Catarinense
de Automobilismo. Das
cinco categorias
disputadas, quatro ainda

." �não tem definição do título
- Marcas A, Marcas B,
Ômega e Opala. Pelo

equilíbrio demonstrado
nas quatro categorias, o

troféu só deve ser decidido "

na décima e última etapa.

Despedida
o Carlos Barbosa não pode
mais contar com um de
seus principais jogadores.
O fixo Carlinhos está
trocando o clube gaúcho
pelo espanhol Labelle, da
cidade de Santiago de

Compostela. Prestes a

completar 25 anos,
Carlinhos embarca na

terça-tetra para a Espanha
e adiantou que vai tentar a

cidadania italiana.

Na arquibancada
Carlinhos falou também

que vai assístlro segundo
jogo da semifinal contra o

Atlântico da arquibancada,
já que teve sua rescisão

•

acertada com a diretoria da
ACBF. Além de Carlinhos, o

técnico Jarico não sabe
ainda se vat poder contar
com Rômulo, que se

recupera de uma pancada
no tornozelo.

Atlântico
Em Erechim, o técnico
Paulo Mussalem já
adiantou que dificilmente a

semifinal do clássico
gaúcho irá para a terceira

partida. A dúvida no time
continua sendo o pivô
Everson, que voltou a

treinar ontem, mas ainda
sente uma contusão. O
duelo desta semifinal será
manhã, às 14h, com

transmissão da SporTV e

Rede TV!

Novela
o caso Tevez está virando
tema de folhetim de dar

inveja a qualquer Manoel
Carlos. O novo interessado
no jogador é o Rennes, da

França. Segundo o diário
francês L'Equipe, o

Chelsea comprou o

jogador por 25 milhões de
euros e o emprestará para
a temporada 2006-2007.

........,.�

Delegação jaraguaense também se reúne para torcer no Parajasc

organizar o evento 110 próximo disputas.

Antidoping
A CBFS já avisou às

equipes que, por ventura,
passarem para as finais da
Liga Futsal, que devem se

adequar ao sistema de
Controle de Dopagem de
atletas. Em cada uma das
partidas, dois jogadores
serão sorteados para
fazerem o exame. As

. -

equipes serao

responsáveis na

preparação do ambiente.

Em casa
Tevez ainda está em

Buenos Aires e sequer deu

satisfações à diretoria
corintiana. Na verdade,
este caso todo já está se

tornando cansativo
demais. Pena, porque pode
queimar o futuro de um

grande jogador (não um

craque, como pode ser

Lionel Messi). Pior
também para os

corintianos, que amargam '

a zona de rebaixamento. ,

Atrás do bi
As meninas do basquete
Juvenil se çarantlram na

final do Campeonato
Estadual ao vencerem

Tubarão por 98x51.
Mesmo com a vantagem
por mais de 40 pontos, a

equipe Faculdade Jangada/
FME vai ter de fazer os
jogos decisivos das finais
fora de casa.

A primeira partida na

próxima quarta-feira, em

Jaraguá do Sul.
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SUCESSO: TEATRO DE MANIPULAÇÃO FAZ PÚBLléo RIR DURANTE QUATRO DIAS
•

•

•

KELLYE ERDMANN PIERO RAGAZZI DE FREITAS

QÁDIO

JAQÁGUÁ Stammtish é destaque na festa
de aniversário de Guaramirim

... Desfile de bonecos

gigantes, no Calçadão
da Marechal, marca o

último dia do Festival O à data", informa Belmiro .GUARAMIRIM
•

aniversário de 57 anos do

município será comemorado na

próxima segunda-feira, dia 28,
com o tradicional desfile pela
Rua 28 de Agosto. Mas a

programação de celebração vem
se desenvolvendo desde o início
deste mês. Hoje acontece a

primeira Stammtish da cidade,
-

que segundo a coordenação vai'
reunir mais de 30 grupos de toda
a região. "Temos confirmada a

participação de 33 equipes de

Guaramirim, Jaraguá do Sul,
Schroeder, Massaranduba e até

Corupá", ressalta Francisco
Belmiro Laffin Júnior
coordenador municipal de

cultura, destacando que este um

bom número de participantes,
tendo em vista ser esta a

primeira edição do evento.
Entre as atividades deste

. sábado, destacam-se ainda a

chegada do JeepRaid, as 13 horas
em frente a prefeitura e o baile

municipal no Pavilhão de

Eventos, com início as 23 horas.
Amanhã acontecem várias

partidas de futsal e futebol' de
campo, que também fazemparte
do calendário de eventos do

.

aniversário. Na segunda-feira,
feriado, acontece pela manhã o

desfile de aniversário: "O mês

de agosto foi todo reservado para
a comemoração de aniversário.
Todos os finais, de semana

aconteceram eventos relativos

•

ACIDADE
Guaramirim integra uma das

mais exuberantes paisagens da

região Norte Catarinense.

Repleta de belezas naturais em

meio a vales e montanhas, o

município oferece durante o
, ,

ano todo opções de lazer para o
visitante. Cachoeiras, igrejas,

, .

parques aquáticos, pesque-pague
•

e produtos artesanais, são

algumas,das atrações turísticas
domunicípio. Ocupam lugar de

"

destaque as atividades agrícolas
e comerciais, responsáveis pelo
dinamismo e crescimento da
cidade. Mesmo que a agricultura
ainda prevaleça, especialmente
com o arroz, a olericultura e a

banana, Guaramirím caminha a

passos 'largos para a

industrialização. Preservando
ainda empreendimentos
bastante diversificados, como é

o caso das empresas no ramo de

conservas, .
.corn a maior

.,

concentração do gênero na

região, seus produtos são

reconhecidos em todo o Brasil

pela alta qualidade.
também possui urna localização

}ARAGUÁ DO SUL - A 6a

edição do Festival de Formas
Animadas da Scar termina hoje,
sábado, com o tradicional
desfile de bonecos gigantes pelo
Calçadão da Av. Marechal

. ,

Deodoro da Fonseca. A tarde e

à noite, o público pode rever

duas peças apresentadas ao

longo dos quatro dias de mostra

teatral, e ainda, se despedir dos
atores e das marionetes que
animaram J araguá do Sul
durante a ultima semana.

Quem for até o Pequeno
Teatro do Centro Cultural às

15h, vai poder assistir ao

espetáculo "O Contra-regra",
dos criciumenses do grupo

Cirquinho do Revidado. A

e

.

.

'

..�:�.��':,':' ';'."
Apresentações em locais públicos divertiram população, ontem foi a vez do Grupo Boneco sem Fronteiras

, -

DIVERSAO
O terceiro dia do Festival de

Formas Animadas da Scar foi
marcado por muitos risos. Logo
no início da manhã, os bonecos
da dupla franco-espanhola
Pelele Marionetes, um dos

grupos mais esperados damostra
teatral, conseguiram deixar a

platéia anestesiada com a

estória de Don Cristóbal, um
velho .sem escrúpulos e

,

avarento. A noite eles voltaram
ao palco do Pequeno Teatro e

empolgaram o público mais uma

vez.

Durante o dia, outras quatro
montagens também fizeram a

felicidade do público. O

destaque ficou por conta dos
Bonecos Sem Fronteiras, que

apresentaram "l-magi-neco" na
,

Praça Angelo Piazera, ao meio-

"O Princípio do Espanto" e

vem sendo elogiada, por
especialistas Brasil 'afora.

•

Recentemente, no Festival
Internacional de Teatro de
Bonecos de Belo Horizonte/
MG, eles receberam o prêmio
de melhor espetáculo pelo júri
popular. Antes, em 2004, .

venceram a categoria de melhor
nacional, na mesma mostra

competitiva.
Ao todo, o F es tival de

Formas Animadas da Scar
apresentou mais de 20

montagens nos quatro dias de
evento. Vieram para Jaraguá do
Sul, cerca de 110 pessoas
envolvidas COIn as produções,
entre atores, produtores e

técnicos. A estimativa é que,
.

pelo menos, 15 mil pessoas
. ,

assistam as peças.

dia. Misturando mágica e arte

da manipulação, os atores

chamaram o, público para o

palco e fizeram muita gente rir.

•

montagem conta a estória de
, homem que vive, anônimo e

feliz, atrás das cortinas e do

picadeiro de um circo. Mas, as

inúmeras tarefas exercidas por
ele trazem algumas confusões

engraçadas e curiosas,
demonstradas ao longo da peça.

Mais tarde, às 20h, é a vez

da platéia se divertir com o

Morpheus Teatro (SP). No
palco, a atração ator x boneco

hipnotiza o público e mostra a

relação silenciosa, porém,
•

íntima entre os dois. A
temática diferenciada adotada

pelos integrantes do grupo

paulistano, surpreende quem vê

PROGRAMA
10h - Desfile "Bonecos

Gigantes", no Calçadão da

Av. Marechal Deodoro da

Fonseca

15h - "O Contra-regra", da

Cirquinho do Revirado, no

Pequeno Teatro da Scar

20h - "O Princípio do

Espanto", corn o grupo

Morpheus Teatro, no

Pequeno Teatro da Scar

. , .

econormcamente estratégica,
encontrando-se ao centro dos

principais p610s industriais do
estado (Ioínvílle, Blumenau e

JaraguádoSul) pr9xirnoaoPortode
São Francisco do Sul, BR-IOI e as

praias do litoral norte catarinense.

,

a

,
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�'�HOLLYWOOD
Da TV para as telonas do
cinema, Fernanda
Montenegro vai para
Hollywood. A atriz assinou
contrato para estrelar a

adaptação de Amor nos

Tempos do Cólera, de
Gabriel Garcia Marques.
Fernanda será dirigida por
Mike Newell, responsável
pelo sucesso Harry Potter
e o Cá/ice de Fogo. E a

produção do filme é de
Ron Harwood, ganhador
do Oscar por O Pianista.
As informações sao do
site Virgulando.

•

��INCONFORMADAS
Várias paquitas estão sendo
chamadas para o especial que
a TV Globo prepara na

comemoração. dos 20 anos da
Xuxa na emissora. Mas, de
acordo o jornal Agora S.
Paulo, alqurnas delas não

querem participar da festa,
por não se conformarem que
Marlene Mattos, empresária
de Xuxa por vários anos, não
tenha sido chamada para o

especial. Conforme a

assessoria da apresentadora
já havia antecipado nenhum
diretor dos programas de Xuxa
deverão participar do especial.

r

Aniversariantes do dia

26/08
Elia Drews
Natali Francine Gehrke
Doraci Diel Becker
Eliane Paul
Luis Innella
Reimar Bader
Silvia Schneider
Luis Ricardo Hubner

Elisângela C. Lorenzetti
Gelindo Pereira
Eder Luan Hackbarth
Ana Gilda Welter
Lucas Heinzen
Tarata Cristine Kópp
Gustavo H. Weiss
Raimundo Rahn

Regina Jahn
Cleoddon V. Ferreira'
Anselmo Petry
Fabiano H. Hindlmayer
Elcio Pomianowsky

27/08
Edinéia Menon

Lyra Gaulke
Marinaldo de Luca
Márcia Maas
Flavia Drews
Iva Ristau
Marlete Pickler
Janete Candido

Hartwig Krueger
Leandro Gasperi
Kinberlly Thais Lopes
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��MUDANÇA
Cameron Diaz cansou de suas

famosas madeixas loiras e

decidiu mudar radicalmente de
visual, segundo o site
internacional PerezHilton. Na
última quarta-feira, ela foi
flagrada saindo de seu

cabelereiro em Los

Angeles com os cabelos
bem curtos e pretíssimos.
Coincidência ou não,
Britney Spears, ex de
Justin Timberlake, atual
namorado da estrela de
As Panteras, também se

tornou morena no lníclo
do ano.

��ACABOU?
O diretor da série iniciada
com Onze Homens e Um
Segredo, Steven Soderbergh
disse que Ocean's Thirteen
será seu último filme,
segundo site O Fuxico.
Explicando por que George
Clooney, Brad Pitt e Matt
Damon decidiram fazer o
terceiro filme, mas não o

quarto, Soderbergh disse:
"George quer encerrar a

série enquanto ela ainda é
um sucesso". Mas o

produtor Jerry Weintraub, diz
que fará de tudo para que
haja um Ocean's Fourteen"

,
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FOTO;>: DIVULGAÇÃO

•

Acontece hole a badalada Feijoada do Moa. Para entrar no clima, a Camarote publica fotos
da edição do evento do ano passado. O Craque Falcão ao lado do anfitrião e a galera
curtindo a festa. Este ano o agito promete ser melhor ainda, com shows de Enéias Raasch,
Papas da Lingua, Os Chefes e muito mais, Ingressos por R$ 80 nó local. Para acompanhar
a feijoada, será servido chopp Zehnbier, cachaça Água Doce, caipirinha e refrigerantes. Deu
água na bocal

,

• HORÓSCOPO

Seff·seyvíce (tê Perfumes
comfraqráncias ímportc/c(cis

Jl.partíl· ere 1<. 10,00
,

"

,

escOl.A DEARTe$ DE<»AATJVÁ&

Teatro
O espetáculo "Qualquer Gato
Vira-Lata Tern Uma Vida Sexual
Mais Sadia que a Nossa" será

apresentado amanha no Grande

Teatro da SCAR, às 20h30. Os

ingressos custam R$ 40

(e s tu d a n te s com carteira,
'menores de 18 e maiores de 60

pagam R$ 20).

� GLOBO ·18H

Sinhá Moça
,

Cândida pede desculpas a Fontes e.lnês e

confessa que teme que o Barão enlouqueça,
Ricardo auxilia Cândida, que tem problemas
com os cavalos, Adelaide chega à casa de
Nina. Coutinho fica feliz ao saber que o filho
foi abandonado e atiça seu ciúme falando
sobre Justino. Inez promete que vai proteger
Sinhá Moça. Ricardo se prontifica a levar
Cândida para a fazenda, Cândida comenta
sobre o noivado e Ricardo retruca que
preferia se casar com ela, Depois, Cândida
diz a Virginia que, em pensamento, traiu o

Barão, Everaldo pede a ajuda de Augusto
para casar Mário e Juliana e mancá-los para
a capital para que o neto relnlcle os estudos.

� GLOBO" 191,1

Cobras e Lagartos
Bel diz a Duda que vai desmascarar a

quadrilha, Leona propõe a Estevão que
encenem um casamento no baile. Letícia
acalma Luciano e cuida dele'. Ellen manda
Foguinho fingir que são um casal feliz para a

nova campanha da Luxus. Bel e Duda
combinam viajar depois do bane. Um oficial

,

da justiça toca a campainha e avisa que o

imóvel de Milu vai a leilão. Serafim e os

filhos arrumam o telhado. Leona flagra Ellen
e Estevão juntos. Ele garante a Leona que
está só blefando com Ellen. Letícia diz a

Luciano que ele pode ir ao baile mascarado,
Leona chega à festa fantasiada de
Cleópatra, Bel, Duda, Leticia e Luciano
chegam à testa. Bel logo identifica Estevão e

Leona dançando juntos na pista,

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Isabel comenta com Olivia que é apaixonada
por um homem casaco. Irmã Lavinia se

apresenta a Helena, que descobre que ela
trabalhou muitos anos com Diogo. Sirnone
apresenta o irmão, Rubinho, a Isabel.
Sandra reclama com Tide que arrumaram

para ela na AMA o emprego de garçonete.
Anna procura Helena para conversar sobre
Giselle, Giselle olha, fascinada, um piano de
cauda subindo por fora de seu prédio, Anna
pede ajuda a Helena, pois está certa de que
Giselle tem bulimia. Giselle come

compulsivamente. Rubinho admira o

trabalho de Isabel. Jorge se oferece para'
ajudar Simone nos preparativos para a

mudança, mas ela prefere fazer' tudo
sozinha. Jorge diz a Márcia e Miroel que está

apaixonado. Helena manda Anna não
subestimar o sofrimento de Giselle. Giselle
come pãezinhos que Lidia comprou,
enquanto conversam, Helena sugere que
Anna converse com Giselle, Giselle olha o

apartamento de Tereza, para onde o plano
tollevaoo.

� 53T - 181130

Rebelde
Não há exibição, •

Curso de Decoração e

Desenhos de Interiores

Profissionalizante
J I�

PONTO PISO ACABAMENTOS

'

,""" \

www.criart.com.br
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APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

� RECOf�D . 19h 15
\

Bicho do Mato
Brandão aponta para matar Yopanã, mas

Maurinho chega dando voz de prisão a

Brandão, Brandão vê Maurinho e atira na

direção do delegado. Maurinho se protege e

atira. Francisca diz para Geraldo que está
muito nervosa. Maurinho mesmo com

medo cumpre a função de delegado,
Brandão foge para dentro da mata.

Maurinho corre para ver Yopanã, que está
recobrando a consciência. Yopanã levanta

perguntando por Ana, Maurinho e Yopanã
ficam chocados de ver Ana inerte baleada
no chão. Ramalho fala ao telefone com seu

sócio e confirma que está convencendo \

Silvia a voltar para o esquema, Eduardo diz
para Maria Elisa que acha estranho Ramalho

querer comprar a fazenda Boa Esperança.
,Piauí chega no escritório para falar com

Ramalho, Piauí pede mais dinheiro a

Ramalho,

� RECORl) " 20t1

Cidadão Brasileiro
Edouard percebe que Antonio ficou mal ao
ver tuíza, Lulza fica'incomodada com a

presença de Antonio. Otávio reencontra
Manuela, Antonio cumprimenta Lulza e lhe
dá parabéns pelo bebê. dulleta está em

trabalho de parto. Nilo passa mal e pede
para Agnaldo chamar Olga, a parteira. Dias
e Alfredo estão ansiosos com o parto de
Julieta. O filho de Julieta nasce. É um

menino, Julieta decide que ele se chamará
Nilo. Otávio e Manuela dançam e se beijam.
Luiza confessa para sua avó que sofre muito
ao ver Antonio. Antonio chega em casa, está
multo chateado. Carolina percebe. Ela
comenta que está preparando a festa de
aniversário dele,

, , , , , , " , , , , , , , .. , " :

,

,

,

Aries 20/3 a 20/4
Estava com jeito de que não ia dar certo, mas
foi crescendo, crescendo, lhe absorvendo e

acabou virando uma deliciosa brincadeira.
Demorou muito? Ora, ariano, parece que você

sempre esquece que o seu timing é mais
acelerado que o tempo geral. Peraí, onde vai?
Não invente de, mais uma vez, sair correndo
antes do filme chegar na melhor parte ...

•

Sagitário 22/11 a 21/12
Sair por aí, virar a noite entrando numa festa e

depois noutra ... Mas parece que nada rende,
você só gasta os cascos e galopa sem desti
no. Será que seu gás acabou, centaurinho? '

Hein? Ah, bem, talvez a questão seja mais
profunda, alguém já anda mordlscando o seu

pasto e você não quer entregar os pontos."
Resistir por quê, se você sabe que val gostar?

Libra 23/9 a 22/10
Agitas, embalas, baladas & baratos afins ... Tudo

,

que um libriano adora e precisa. Aproveite pra
resgatar velhas amizades perdidas pelas
galáxias da vida, com que a comunicação tem
sido só virtual. Reúna o pessoal e mate a

saudade do que foi e do que virá. Cumpra um
. de seus papéis mais promissores, o de relações
públicas detodas as tribos db cosmos,

Câncer 21/6 a 21/7
o céu manda um convite irrecusável e
intransferível pra curtir o que o dia oferece.
Tem cinema, bicicleteadas ao ar livre,
andanças e contradanças, paqueras ... Tudo aí,
à sua disposição, é só mergulhar e se regalar. E
se já apareceu aquele alguém especial, fica o

dobro mais gostoso. Hã, com tanta atividade,
vai ficar cansado? Peça uma massagem ...

Touro 21/4 a 20/5
Dia leve, luminoso, bom para um passeio. E
você já começou a imaginar onde, o quê, co
mo, com quem vai ser... Ei, tourinho, as horas

, estão passando e você ainda está criando rotei
ros? Será que não percebeu que o que desejam
é a sua companhia e não seus serviços de gula
turístico? Pegue logo o telefone e convide
aquele alguém para entrar no seu sonho.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Está a fim é de um bom papo furado? Logo
você, tão pragmático, cheio de questões sérias

para tratar?! Pois é, as estrelas confirmam sua

intuição: a palavra é descomplicar. Encontros
casuais, eventos informais, conversas de bote

quim, o dia está assimzlm. Já que tem um lado
seu que adora se divertir sem motivo, leve-o
pra passear e deixe a razão em casa.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Calma, apressadinho! Primeiro você se

coordena com suas coisas pessoais e depois
corre para não perder tempo algum, Claro,
claro, você não pode deixar nada escapar, não
quer se desencontrar da pessoa tal, mas será
que dá pra respirar um pouco, tomar um café,
escolher uma roupa? Sim, gemlnlano, você é
bonito assim, ao natural, mas",

Leão 22/7 a 22/8
Sair com os amigos ou com aquela pessoa que
mal conhece, mas que não sai da sua cabeça?
Difícil decisão, Talvez, leoninamente, como um

latin lover pela própria natureza, seu coração
chame para a segunda opção. Mas também
não dá pra abandonar as amizades, Dividir o
dia em duas partes pode ser uma boa pedida ...
Aí é só escolher a ordem dos fatores.

Escorpião 23/10 a 21/11
Cheiro de romance no ar, perfume fatal, olhar
penetrante ... Hummm, escorpiãozinho, quem
você quer hipnotizar e abduzir com todo esse

charme? Talvez o jogo de sedução já tenha
virado e você nem se deu conta. Já olhou tanto
para seu objeto de desejo que ... Hahaha, o
caçador caiu na própria armadilha. Fazer o quê?
Ora, divirta-se!

,

Virgem 23/8 a 22/9
Acordou decidido a acertar os ponteiros com

certo alguém? Legal. Nada corno uma boa dis

posição para o diálogo ... Um fala e o outro

também, aquela coisa toda. Já que o clima é de
paz e o seu astral está súper pra cima, por que
não transformar tudo isso numa grande diver
são? Lá no alto da roda-gigante os olhos (e as

mãos) dlrao multo mais que as palavras,

Aquário 21/1 a 18/2 .

Mesmo com esse seu jeitão todo intelectual,
político, social, ligado nas causas humanitárias,
vanguardas & ciências, bem que você tem um

pé na gandaia, confesse. O primeiro a ser

chamado pra balada, o que junta a maior galera
e o último salt.. Não adianta, por mais que fuja
de publicidade, você é popular. Aceite a missão:
confraternize, frater aquariano!

•

.

Peixes 19/2 a 19/3
, Não segure mais o verbo, fale o que precisa ser

dito. Se as coisas não saíram como você

queria, procure consertar. Tentar de novo faz

parte do processo de evolução, E você já está
louco de vontade de rir de tudo isso, não?
Então convide aquela pessoa pra dar boas
gargalhadas. Tenha um dia como o algodão dos
parquinhos: doce e colorido.

\I

, �

•
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Governo
contorna crise

na Fazenda
•

, ,

Moreira apenas
lamenta não

poder participar
mais da campanha

Contraponto [1]. o
secretário da Fazenda e da

Agricultura, Felipe Luz, atribui
as críticas - que considerou
"primárias" - de Hilário

Gottseling, presidente da
Fetaesc, a ressentimentos

por não ter atendido projeto
de instalação de centros de
saúde nas comunidades
rurais, com especialidades
como cardiologia e

obstetrícia. "Era uma

proposta utópica, de situação
que nem os hospitais

• •

regionais conseguem
alcançar", registrou em nota.

Contraponto [2]. Luz
acrescenta que não teria
como, em quatro meses,
reverter problemas que há
anos "infelicitam" a

agricultura familiar. Mas
orgulha-se dos resultados
obtidos, neste breve período,
em duas prioridades: .

•

Programa Agua da Chuva e

excelência sanitária.

Cobrança. Presidente do
Sindicato das Indústrias
Moveleiras de Rio Negrinho,
Carlos Mattos, está
desapontada com o governo
federaL Ele lembra que, de
novo, foi para o espaço o

prazo que o ministro do
Planejamento Paulo Bernardo
havia dado para liberar
créditos referentes à antiga
Lei Kandir. Durante a semana,
a Fiesc também cobrou a

promessa em Brasília; Só as

empresas do Planalto Norte
têm R$ 40 milhões a receber
em créditos de ICMS.

Reação. Prefeito de São
- Bento do Sur, Fernando l

Mallon (PMOB), exonerou
quatro dos 18 secretários

municipais. Tenta reagir às
-

críticas na Câmara de
Vereadores ..

•

•

,

•

A semana que começou com prenúncio de tempestade, terminou
bem para o governador Eduardo Moreira. Já substituiu Max
Bornholdt por Felipe Luz na Fazenda e, ontem, depois de
encontrar-se casualmente com José Zeferino Pédrozo, pela
manhã na Capital, disse ter razões de sobra para acreditar que a

equipe estará de novo completa semana que vem. De fato,
Pedroza antecipou a lideranças do cooperativismo que vai ser o
secretário de Agricultura. Na terça, pede licença por 90 dias da
cooperceotra' Aurora, para renová-Ia até a eleição do novo

presidente da entidade, em janeiro de 20Q7. Além da atuação no

cooperativismo, Faesc e Sindicato das Carnes, Pedroza foi duas
vezes deputado estadual, presidente do PPR, depois PPB, atual
PP. Estava afastado da polftlca partidária há 10 anos. Quanto aos
efeitos da Operação Dilúvio, fvlorelra disse estar convencido de
que o Compex é bom e deverá ser aprimorado. "Ele não deve
acabar por falha de uma pessoa que não feriu o Erário
catarinense", disse, para observar que a acusação é de sonegar
tributos federais. No mais, este final de semana, depois de
inaugurar obras no Extremo-Oeste, Moreira acompanha Luiz

Henrique na Região Carbonífera. Aliás, se há do que reclamar,
informa o governador, é de estar perdendo" o lado bom" da
política: a campanha.

DIVULGAÇÃO

Madrugada. o candidato José Fritsch n7adrugou ontem
para fazer corpo-a-corpo em fábricas e malharias (foto) de
Blumenau. Recebeu a sugestão de criar nova secretaria de
Estado: da Pequena e Microempresa. Também esteve no Centro
de DistrIbuição dos Correios, onde defendeu a manutenção dos.

serviços públicos prestados pela empresa. Foi ciceroneado pela
deputada Ana Paula Uma.

De olhe. Agosto foi pródigo com os biólogos da Costa Sul.

Registraram o recorde de avistamento de 84 baleias francas
entre Tramandaí (RS) e a Guarda (SC). Ponto para a Coalizão
Internacional da Vida Silvestre (IWC/Brasil) que, em parceria com

a Petrobras, mantém o projeto.

. Exemplo. o projeto OAB Cidadã, que dá acesso a serviços
jurídicos, de saúde e odontológicos às populações pobres,

.

criado em SC em 2001, for exportado para Minas, ano passado.
Por conta disso, o idealizador Adriano Zanotto, que agora estréia
na polftica, recebeu homenagem esta semana em Belo Horizonte ..

EU VOTO
"Vou pautar meu voto em propostas sérias para diminuir a carga
tributária, que inibe o desenvolvimento deste país. Temos uma

carga tributária de país europeu para um retorno em serviços e

investimentos de país africano. A carga é de quase 38%, um
absurdo, e, o que é pior, para um serviço péssimo de saúde,
educação ou segurança."

NATANAEL SANTOS DE SOUZA, presidente da ADVB/SC

E aí...
À prova de invasão, para a classe média alta que tem medo da violência. Assim pretende ser o

condomínio Altos de São José, da Construtora Santa Paula, na Grande Florianópolis, Com tecnologia
neozelandesa ce Isolamento, conjunto vai gerar pelo menos 500 vagas de emprego entre vigias,
Jardineiro e "mordomo virtual", .

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORA Ao DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO, FERNANDO
BOND/FLORIANÓPOLIS E LUCIANO WEBERIS . O BENTO DO SUL.

,

•
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ADMINISTRANDO: PREFEITOS DEVEM FICAR ATENTOS

•

,..., ,. . .

execuçao orçamentana, registros
contábeis, atos de pessoal,
contratos, licitações e convênios,
além de dados da gestão fiscal.

Através do e-Sfinge Obras, as
economia mista - e os 1.562 unidades estaduais e municipais,
órgãos - entre Prefeituras, devem prestar informações sobre
Câmaras, fundos e autarquias - . novas licitações, contratos e

dos 293 municípios catarinenses.' andamento de obras públicas, até
O presidente do Tribunal, o dia 5 do mês subseqüente ao do

conselheiro Otávio Gils011 dos respectivo ato. Os dados sobre os '
.

,

todos os editais de concorrência
ou dispensa e inexigibilidades '

com valores acima de R$ 650 mil
- devem ser cadastrados pelo e,

Sfinge ECO; um sistema

desenvolvido pelo Tribunal para ,

fiscalizar os investimentos

públicos realizados com base em

licitações lançadas por órgãos
públicos do Estado e dos 293

.

AG�NCIA ESTADO

... Tribunal quer acabar com as desculpas de
desconhecimento de prazos para a prestação de

informações e de contas
.

, TCE/CNR
•

\

•

•

Presidente do TeE, d_iz que método facilita cumprimento de prazos

FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI)
- Para que os gestores públicos
não percam os prazos legais para
a prestação das informações sobre
seus atos administrativos e do uso

que fazem dos recursos, o

Tribunal de C011tas do Estado
(TCE) disponibiliza em seu site

(www.tce.sc.gov.br) Ulna nova

versão da 'Agenda do Gestor".. A
agenda traz os prazos dos

•

.

principais compromissos de \

prestação de contas a que estão

sujeitas as 116 unidades do Estado
- como as Secretarias Regionais,
Assembléia Legislativa, Tribunal
de Justiça e sociedades de

Santos, destaca que o objetivo é
"acabar com as alegações de
ignorância sobre os prazos, Ulna

vez que a agenda pode ser

consultada por todos". "Tudo o

que o TCE tem caracterizado na

legislação - objetivando o

controle da situação financeira,
patrimonial, orçamentária,
licitações, entre outros - está nesta

agenda, que facilita para o gestor

,

\

cumprir nos prazos os ,I

compromissos constantes em lêis '1
e resoluções", destaca Gilson dps '1
Santos.

O link para a Agenda do
Gestor está na página principal .

do site do TCE, na coluna da "

direita, abaixo da opção
"consultar'! a data de sessões ::,

ordinárias. Para facilitar a

interação COIn o Tribunal de
Contas e o esclarecimento de
dúvidas sobre a remessa de

informações,
.

a agenda também
traz os emails de contato com as

diretorias técnicas do TCE, que
. são as responsáveis pela análise
dos atos da gestão pública. :.

I

estadual e municipal.
J

e-Sfinge - Com o novo

Sistema de Fiscalização Integrada
de Gestão (e-Sfinge), os gestores
públicos também devem ficar
atentos aos prazos de 'remessa de

informações através do sistema,
, disponível 'no site do Tribunal de
Contas. Os órgãos estaduais e

municipais, inclusive empresas

dependentes, têm até o 35° dia

após o final de cada bimestre para
encaminhar os dados do período.

. São informações sobre a

•

,

. , . .

murucipios catannenses. I
:

Remarcado julgamento da joinvilense presa na Turquia
SÃO PAULO - Foi remarcado

para o dia 6 de novembro o

j u lgamento da joinvilense
�

AngelaWress, de 23 a110S, presa
na Turquia por tráfico
internacional de drogas, Cl11

dezembro do alia passado. O
julgamento de Ângela, que
havíe começado rtf! madrugada
de quínta-fsíra, pí'llo horãrio de
Brl§lsília1 foi adil§ldo p@ll§l t@rc@ira

. vee, ª!!,ora pOI' falta d@ prova9,
D@ acordo eOlfi eutorídades

de Istambul, aíndn não Cll@!!'OLI
ê, Turquia ulna dOClllfi@11tação
pedlde à Pelíela Pederal do
Bra�il, E��@ materiªl eemprcva
a colabol'flçi'io da fanlília dlil

,

Angela na prisão da quadrilha
que a levou para fora do país.

A polícia turca também não

apresentou as imagens nas quais
,

Angela denuncia o tráfico e

entrega a droga, Segundoa 111ãe
•

A •

de Angela, a filha só soube da

droga quando estava na

Alemanha e, ao chegar a

Istambul, teria denunciado o

tráfíco.A justiça turca

determinou nova data para a

apresentação das provas e, com

isso, remarcou o julgamento,
•

Loc"l: eTO Ln90 Jnrft911l1eniO w;D'IUIUDia: 26 do Agoato 2006 Q,Tt

Ingr08801l: Antecipado R$ 18,00 / No Dolle R$ 20,00
Poato. do Yond.l: COl Camp,'ra, POltO Marechal, Gauchltl

. Po.to Mlroolln, Loja. Ramlro o Imur'. Lanoho.
Inform Vôo. (47) 8971-8741/3378-8194 www.otalj.oom.br

•
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ELEiÇÃO 2006: ACUSADOS QUEREM GARANTIR REELEiÇÃO

•

•

"

)8 .� Tramitam no STF inquéritos contra 84
� oongressistas, mas ainda não há denúncia, para
)S "abertura do processo, em 'nenhum deles

o BRASÍLIA- O presidente do
•

11 :TSE (Tribunal SuperiorEleitoral),
a MarcoAurélio deMello, sinalizou
o que o tribunal poderá manter

is .excluidos destas eleições os

a parlamentares acusados de
e envolvimento no esquema dos

,

e sanguessugas que tiveram a

e candidatura cassada pelo Tribunal
n Regional Eleitoral do Rio de
s Janeiro.·
e ,Entretanto a palavra final será
e do STF (Supremo Tribunal
1 : Federal), que deverá restabelecer

as candidaturas sob argumento de
) que a Constituição e a Lei de
1 Inelegibilidades exigem sentença
5 de condenação definitiva para o

r impedimento de disputar cargos
� públicos. .

,

Marco Aurélio afirmou que o

� TSE irá levar em conta tanto o
•

desejo da sociedade por punição
-dos maus políticos quanto as

normas legais existentes. "Esse
, tema está sendo amadurecido.
Vamos esperar o pronunciamento

do TSE, que atenderá, sem a

menor dúvida, à ordem jurídica e

aos anseios da sociedade."
Para ele, o TSE poderá

. "evoluir" em relação à posição que
vem adotando, favorável à

candidatura dos que não têm

condenação definitiva. "Só os

mortos não evoluem, e nós
estamos emuma quadra de avanço
em termos democráticos."

Oministro disse que a questão
opõe dois princípios
constitucionais: de UIn lado, o da

presunção da inocência, pelo qual
ninguém será considerado culpado
antes de sentença definitiva e, do

outro, o da moralidade na

administração pública.Segundo
Marco Aurélio, os cassados pelo
TRE já não são mais candidatos e,

por isso, não podem participar da
propaganda eleitoral gratuita;
independentemente do julga
mento de recurso no TSE.

O' ex-presidente do TSE
Carlos Velloso foi cético em

\

,

,

"

.

PF indiciaCosta e Delúbio porenvolvimento com "vampiros"
-

ainda que não conseguiu localizar
o delegado Marcelo Maselli,
responsável pelo caso.

Costa, candidato do PT ao

governo de Pernambuco, foi
indiciado pela PF pelos crimes de

•

. formação de quadrilha, corrupção
I

passiva e fraude em licitações
referentes à máfia dos vampiros.

Ele disse na coletiva que
resolveu falar porque ficou
sabendo do "suposto vazamento"
de informação sobre seu

indiciamento e que o episódio
seria usado para "denegrir sua

imagem eleitoralmente".
,

\ O censoprevidenciário começouem
outubro do ano passado e termina'

em janeiro do ano que vem, dividido
em duas etapas. Na primeira etapa,
que começou em outubro de 2005,
2,4 milhões de aposentados foram
convocados. Outros 14,7 milhões
foram convocados em abril deste
a 11 o· ,

O lniIUstto preferit! 1"tão cstímar a

• .,.,

SÃd PAULO -A Polícia
.Federal confirmou ontem que
indiciou 42 pessoas por suposto

. envolvimento COIn a máfia dos
: vampiros. Entre os indiciados .

. estão o ex-ministro da Saúde
, Humberto Costa e o ex-teso-

· ureiro do PT Delúbío Soares. A

confirmação da PF só foi feita após
a coletiva convocada por Costa,
que disse ter decidido se

• I •

antecipar a uma suposta materia
.' que seria veiculada no final de
.semana sobre o caso.Segundo a

PF, os indiciamentos foram feitos
em 2 de agosto. A PF informou

.

,

DIVVLGAÇAo

,

,

Marco Aurélio de Mello diz que é uma oportunidade para o TSE evoluir

•

relação à possíbílídade de serem

mantidas cassadas as candídaturas
de sanguessugas, "É lamentável,
mas a Lei de Inelegíbílidades exige
condenação definitiva e ainda não
há jlem o processo [criminal 110

/ STF]. Temos de raciocinar de
acordo com a lei que temos, não

com o ideal."
Tramitam no STF inquéritos

contra 84 congressistas
sanguessugas, mas ainda não há
denúncia (para abertura do

processo) em nenhum deles.
A sentença condenatória
defínitiva para impedir políticos'
de disputar eleições passou a ser

exigida em 1990 ..
Antes, bastava denúncia do

Ministério Público por prática de
crimes contra a segurança
nacional, a ordem política e

social, a economia popular, a fé

pública e a administração
pública. Tanto Velloso quanto
Neves disseram que essa lei era
vista como um instrumento

autoritário, que podia ser

utilizado para fazer perseguição
política a opositores do regime
militar. Para eles, os critérios

devem ser objetivos para evitar

arbitrariedades.

Para se defender, Costa
A •

apresentou uma carta anomma

recebida por ele em 2002 que
. denunciava todo o esquema. Ele
afirmou que entregou a carta à PF
e pediu que fosse feita uma

investigação. "Seria burro e

insano da minha parte pedir para
a PF investigar se eu estivesse

envolvido com O caso.l'Além
disso, O candidato petista
informou que sua advogada,
Marília Fragoso, vai providenciar
as quebras dos sigilos fiscal ...
bancária e telefônico dele, da
mulher; e de três filhos.

Contação de
histórias no Marista

,

Os alunos da Educação Infantil do Colégio
Marista São Luís participam semanalmente da

Contação de Histórías na Biblioteca do Colégio,
pois sabe-se que a criança precisa do lúdico e

do estímulo ao imaginário para ter uma infância

feliz. "A leitura do mundo precede a leitura da
•

•

palavra, já dizia Paulo Freire.

Neste sentido, as histórias são selecionadas com
. muito cuidado, respeitando a individualidade de

cada turma. As histórias contribuem para o

crescimento emocional e para a identificação
pessoal da criança, possibilitando ao aluno uma

economia possível se os beneficios
foramdefinitivamente cortados. Dos
360 mil suspensos, 60 1M são da

primeira fase e 300 mil da segunda.
"O censo continua indomuito bem.
Já fizemos o recenseamento de mais
de 10 milhões de aposentados e

pensionístas, do total de 17 mílhões,
C0111 rranqüílidade e semproblemss",
díssaMachado.

.. �

•

•

Previdência suspende 360 mil aposentadorias
SÃO PAULO - O Ministério da

'. Previdência já recadastrou 10
milhões dos 17 milhões de

aposentados e pensionistas no

país, segundo informou ontem o

,luinistro da área, Nelson
Machado. Outros 360 mil

·
.

·
benefícios foram suspensos ou

cessados pelo INSS (Institute
Nacíonal do Seguro Social),

,

. -

•

•

I

,

reflexão sobre seus atos: E na roda de conversa

que as crianças expressam algumas atitudes.

vivenciadas em sala, pois muitas vezes sentem
se como os personagens da história.
Assim; procura-se oportunizar esse trabalho de

forma sistemática para incentivar o hábito da

leitura nas crianças, destaca Márcia Oliari, auxiliar
. de biblioteca.

,
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....Maluf
O Ministério Público Eleitoral

ingressou ontem com recurso

para tentar barrar no TSE

(Tribunal Superior Eleitoral) a

candidatura de Paulo Maluf a

deputado federal. O ex-prefeito
de São Paulo é acusado na

ação de omitir na declaração'
de bens que apresentou à

Justiça'Eleitoral peças de

antiguidades, Jóias e obras de
arte avaliadas em US$ 2,3
mllnões,
De acordo com o Ministério
Público, os bens foram

adquiridos por Maluf na

Sothebys, casa de leilões

novaiorquina. A acusação é
baseada em documentos
remetidos ao Brasil pela
Promotoria. de Nova York em

31 de janeiro de 2006. O DRCI

(Departamento de

Recuperação de Ativos e

Cooperação Internacional),
órgão do Ministério da Justiça,
obteve nos EUA autorização
para que os papéis fossem
usados contra Maluf junto à

Justiça Eleitoral brasileira.

....FGTS
Os funcionários demitidos da
Varig na Bahia já estão
autorizados pela Justiça a

sacar o saldo do FGTS e o

seguro desemprego, medida
que beneficia cerca de 100
empregados que estavam há

pelo menos três meses sem

receber salários. A decisão foi
tomada pela juíza Margareth
Rodrigues Costa, da 33a vara

da Justiça do Trabalho,
atendendo ao pedido de

antecipação de tutela feito .

pelo Sindicato Nacional dos
Aeroviários (SNA) na semana

passada, e concedida por
meio da liberação de alvarás

judiciais

....Coalizão
O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva já começou a

conversar com políticos de
vários partidos e segmentos
da sociedade sobre a

necessidade de um governo
de coalizão num eventual
segundo mandato. Lula está
preocupado com a .

possibilidade de vencer a

eleição e não conseguir
governar por causa da disputa
política. É nesse cenário que
se encaixa sua tentativa de
atrair o PMOS, com
promessas de mais
ministérios ao partido.Lula
sabe, porém, que será difícil
contar com o PMDB inteiro é
não quer ficar refém das

pequenas siglas, como
ocorreu até a eclosão do
escândalo do mensalão.
Investe, por isso mesmo, no

debate em torno da reforma

política, que adotou como uma

espécie de mantra, recheada
pela fidelidade partidária com

financiamento público de

campanha.
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secreto de armas entre os

Estados Unidos e Israel.
"Estamos investigando
denúncias e veremos onde elas
darão", comentou Gonzalo
Gallegos, porta-voz do

Departamento de Estado dos
EUA, ontem.

Desde 14 de agosto, quando
entrou em vigor um cessar-fogo'
determinado pela ONU, oito
libaneses morreram por causa

.da detonação desse tipo de

explosivo, inclusive duas

crianças.' Segundo uma

contagem da ONU, 38 pessoas
,

ficaram feridas.

.

... Uso de artefatos. de fragmentação levantam
suspeitas sobre violação de acordo entre
Estados Unidos e Israel

.

Beirute/Líbano- Bombas de continuam trabalhando e

fragmentação não detonadas novos artefatos são

têm sido encontradas em encontrados diariamente",
grande número em casas, disse Dalya Farran, porta-voz do
jardins, quintais e ruas por todo Centro de Coordenação de
o sul do Líbano, denunciou Erradicação de Minas da ONU,
ontem a Organização das estabelecido na cidade

Nações Unidas (ONU) .Ao portuária libanesa de Tiro.
mesmo tempo, o Departamento "Temos encontrado cerca de 30
de Estado dos EUA afirmou que novos locais com bombas de
está investigando denúncias de fragmentação não detonadas
que Isr�el teria utilizado por dia", disse ela.

irregularmente armas' No decorrer da semana, a

chancelaria americana

informou que abriu um

,

"Muitas dessas bombas
estão em áreas civis, terras de
cultivo e até mesmo dentro das
casas das pessoas. Temos
encontrado diversas bombas de

fragmentação perto da entrada
das casas, nas sacadas e nos
,

" ,

americanas em ataques a areas

civis. "Havia cerca de 28510cais
onde foram encontradas

,
bombas de fragmentação no sul
do Líbano. Nossas equipes

, , .

mquento para apurar se o uso

de bombas de fragmentação no

Líbano violou algum ·acordo

telhados", afirmou Farran. "Em
diversos casos, as bombas
quebraram as janelas e foram
parar no interior, das
residências. "Grupos de defesa
dos direitos humanos criticam

Israel por utilizar esse tipo de
armamento, que espalha
centenas de pequenas bombas

,

em uma vasta area.

Muitas das pequenas bombas
não explodem de imediato,
deixando uma ampla área de

perigo para civis libaneses.
Críticos denunciam

.
constantemente o uso desse

tipo de arma.

Israel alega que seus ataques
tiveram como alvo o grupo
militante libanês Hezbollah e

que entregou mapas para a

ONU mostrando onde bombas

que não explodiram podem
estar.

Apple anuncia recall de 1 ,8 milhão de baterias de notebooks
EUA - A fabricante de

computadores Apple anunciou

que fará um recall de 1,8milhão de
baterias de seus notebooks das
linhas ibook G4 e PowerBook G4
Os micros foram fabricados e

vendidos entre outubro de 2003 e

agosto de 2006. Segundo a empresa
írformou.'em um comunicado, as
baterias podem sofrer de problemas
de supera-quecimento, Nesta
semana, uma rede deTV na cidade

notebooks devem remover as

baterias e armazená-las em

separado. O recall envolve 1,1
milhão de baterias vendidas nos

EUA e outras 700mil vendidas em
outros países.A Comissão de

Segurança em Produtos de
Consumo dos EUA/(Consumer
Product Safety Commission)
afirmou, em um comunicado, que
as baterias podem trazer riscos de
queimaduras para os usuários. O

de Kansas City informou que a

bateria de um notebookSonypegou
'fogo, num caso semelhante ao

acontecido com notebooks da
Dell.Na semana passada, a

fabricánte de computadores Dell
anunciou um grande programa de
recall de baterias para seus

notebooks, tambémfabricadas pela
Sony e que envolveu inclusive
modelos vendidos no Brasil.

. Usuários destes modelos de

,

<'

Plutão virou planeta anão. Como fica a Astrologia?,
SÃO PAUW- Com a decisão

tomada pela Assembléia Geral da,

União Astronômica
Internacional (lAO) na quinta
feira de excluir Plutão da lista

principal de planetas, surge a

pergunta: Que impacto essa

novidade exerce sobre a
,

Astrologia? "Na verdade, é bem

provável que nada mude. A

astrologia faz uma análise do
movimento dos corpos no céu e

•

Plutão vai continuar se

movimentando e' influenciando
nossas vidas", disse a astróloga
Rosa Di Maulo, colunista da
revista Marie Claire, ao Grupo
Estado. "Plutão, que rege o signo
de Escorpião, foi incorporado à

astrologia depois de anos de estudo
porque descobriu-se que seu

movimento tinha relação aos

acontecimentos do planeta Terra,
e é isso basicamente o que
estudamos", ensina Rosa.

"Quando Plutão foi-visto pela

primeira vez, acontecia por aqui a
explosão da primeira bomba
". ,.., .

atormca, entao associou-se o

(então) planeta a essa energia",
completou ela. A IAU estabeleceu

que apartirde agora oSistemaSolar
é composto por oito planetas - de
Mercúrio a Netuno -, por planetas
anões - incluindo Plutão - e por

corpos pequenos (asteróides,
cometas). Se a saída de Plutão da
lista principal de planetas
provavelmente não vai acarretar

problema com as baterias também
pode afetar notebooks destes
modelos vendidos no Brasil, bem
como baterias adquiridas em avulso.
A Apple Brasil informou que os

usuários destesmicros podem ligar
para o serviço Apple Line no

telefone (11) 55030090 para saber
se sua bateria está envolvída no

recall. Se for o caso, a troca por uma
bateria nova será. feita sem custos

para os usuários .'

grandes mudanças no plano astral a
promoção dos dois corpos aplanetas
anões pode acabar com anos de

espera. Rosa explica: "Temos 12

signos zodiacais e dez planetas que
correspondem a eles, assim dois

planetas se repetem: Gêmeos e

Virgem são regidos por Mercúrio e

Libra e Touro porVênus. S

Algum palpite? "Eu não sei,
ainda é cedo para arriscar algo, os
corpos vão ser analisados", disse a

astróloga.

Hugo Chávez .

critica ações
de Israel

.

PEQUIM/CHINA -, O presi
dente daVenezuela, Hugo Chávez
num giro pela China, chamou
ontem de "genocídio" a ação de
Israel no Líbano e disse que "seus

responsáveis deveriam ser

julgados por um tribunal
internacional". Chávez, no

entanto, deixou claro que não

pretende se reunir com os líderes
do Hezbollah nem ir à Síria, por
enquanto.

"Há dois anos recebi um
,

convite para visitar a Síria. E um
.

país irmão, com o qual desejamos
aprofundar nossas relações
diplomáticas. Será precisomarcar
uma data", revelou. Falando. a
jornalistas chineses em Pequim,
onde ontem se reuniu com o

primeiro-ministro Wen ]iabao,
•

Chávez disse que "os israelenses
criticam Hitler, mas fizeram algo

.

quase pior". Chávez, que retirou
o embaixador venezuelano de
Israel em protesto contra os

ataques no Líbano, disse que os

líderes israelenses deveriam ser

julgados por genocídio no

Tribunal Internacional de

]ustiça."Israel está fazendo hoje as

mesmas coisas feitas por Hitler",
disse. "Expressamos nossas

simpatias ao povo árabe e

condenamos Israel".
Chávez também criticou os

Estados Unidos por se oporem à
candidatura da Venezuela a uma

cadeira não perrnanente no

Conselho de Segurança da ONU.
Washington apóia a candidatura
da Guatemala.
"O governo dos EUA está

empregando todos os meios para.
impedir que meu país entre no

Conselho de Segurança",
afirmou. "Os imperialistas
americanos estão tentando nos

parar". Chávez, um admirador de
Mao Tsé-tung, fundador do
regime comunista chinês, realiza
sua quarta visita à China desde

que assumiu o poder em 1999. Ele
deixará o país no domingo. Na
quinta-feira, ele se comprometeu

'

a triplicar o fornecimento.de

petróleo à China nos próximos
cinco anos. O anúncio foi feito

após uma reunião entre Chávez
e o presidente chinês, Hu ]intao,
em Pequim. Quinto exportador
mundial de petróleo, a Venezuela
vende 150 mil barris de petróleo
por dia para a China.

•

•

,

,

•

•

Uma cída e que apaixona seus
moradores e visitantes há 57 anos.

,

DIA 28 DE AGOSTO, FELIZ ANIVERSÁRIO, CIDADE PRIMAVERA,
CAPITAL CATARINENSE DA PALMEIRA REAL, PELOS SORRISOS QUE

VOCÊ PROPORCIONA'DIARIAMENTE.
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Obesos
Mais de 13 milhões de britânicos,
entre eles 12 milhões de adu�os e

1 milhâo de crianças, serão obe- '

sos em 2010, segundo um relató
rio do Ministério da Saúde divulga
do ontem.De acordo com o Minis
tério, 22% dos meninos e 19% das
meninas menores de 15 anos

serâo obesos em quatro anos

caso não mudem sua alimenta
ção.Também resta semana, foi
nomeada a primeira ministra "para
o estado físico", Carolina Flint quê

, será encarregada de implementar
medidas para que os britânicos .

façam mais exercício físico e co

mam melhor.Segundo o relatório, o

.
a�o número de obesos em 2010,
se dará principalmente pela má '

alimentação, porque comem muita
"besteira", com muitas calorias, e

não se exercitam suficien�emente,

•

•

,
,

1

NA HUNGRIA

Zona do euro
o ministro das Finanças da
Hungria, Janos Veres, disse
ontem que o país deve estar pronto
para entrar na zona do euro -

atualmente formada por 12' países
da União Européia (UE) que
utilizam a moeda comum- entre
2011 e 2013.0 ministro

acrescentou, no entanto, que o país
já deve poder adotar o Mecanismo
Europeu de Convertibilidade
Cambial -conjunto de critérios que
um candidato precisa atender dois
anos antes de adotar o euro- entre
2007 e 2009,A meta do govemo
húngaro para adotar o euro era

2010, mas o déficit orçamentário
do país, que neste ano deve ficar
em 10,1% do PIB (Produto Intemo

Bruto), está mais de três vezes I

acima do teto estabelecido pela UE I
para o bloco econômico (3%). i
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