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71 COMEMORAÇAO

Desfile marca
aniversário '.

de Guaramirim

•

Guaramirim encerrou

ontem, com um desfile
festivo, as comemorações
pelos 57 anos de

emancipação política.
Milhares de pessoas
aproveitaram o feriado para
acordar cedo e participar da
atividade.
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Aberto processos
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senadores
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41 OUTRA VEZ

Projeto prevê
devolução
de verba de

•

A •

convemo

•

Depois do projeto para

restituição de R$ 50 mil ao
Ministério da Saúde, o
prefeito Moacir Bertoldi

•

(PL) envia agora à Câmara

novo projeto para

devolução de recursos ao

governo federal. Desta vez,

para restituição de R$
72.327,76 ao Ministério das

•

No vestiário, os jogadores comemoraram a conquista, que mostrou o espírito guerreiro da equipe jaraguanese

41 ASPIRANTES,

Flamengo
conquista a

Taça
Pomerode

41 VETERANOS
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31 ESCOLARES

Machado de
Assis sai na
frente nos

Escolares

31' ESTADUAL

Jaraguá
se reabilita no .

Catarinense de
•

Basquete
Cidades. A verba serviria

para construção de um

túnel na BR-280, nas
.

proximidades da Unerj.
, .
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pães de queijo crocantes, sucos e muito mais.
Tudo fresquinho e delicioso, a qualquer hora.

,

Sol com algumas
nuvens sem chuva...
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• CORREIO- DO LEITOR .

O CORREIO DO POVO

,

criança perto do que foi o

valerioduto. 'Mas o povo

esqueceu dele. Ficou com a
.

impressão de que foi só um

sonho ruim. Quem teria a

obrigação de lembrá-lo do

que se passou, como em

qualquer democracia, seria a

oposição. Mas a campanha de
Geraldo Alckmin está

preocupada em mostrar gente
mastigando o bom prato. O
mensalão foi um fato grave,
concreto, e é profundamente
irresponsável uma campanha
eleitoral que finge que nada
aconteceu. Mesmo para a

•

hipótese da reeleição de Lula,
a mais provável, é importante
que o país force o governo a

criar anticorpos contra esse

tipo de esquema. Com uma

idéia singela, coube agora ao

nanico José Maria Eymael
abrir a frente mais
interessante de crítica ao

presidente no horário
eleitoral. A ausência de Lula
há pouco dias do debate na

TV . Bandeirantes é

relacionada com acusações
de omissão do governo, sob o

bordão: "A. cadeira está vazia".

santificada a já antológica
afirmação de Wagner Tiso de

que a ética " não tem
,

importância.t'As favas com os

escrúpulos de consciência",
disse Jarbas Passarinho na

assinatura do monstruoso AI-
, ,

5. As favas COIn os escrúpulos
éticos, emendou Wagner
Tiso, quase 40 anos depois,
em sua frase imortal sobre o

Lula parece caminhar
,

para ser o primeiro vencedor

de uma eleição sem
I

oposição.O povo soube do
i

inensalão no segundoI

semestre de 2005 e a
I

popularidade de Lula

pespencou fortemente.

Depois foi chegando o Natal,
,

p povo foi senti�do a

temperatura do escandalo

baixár e as coisas
I

permanecerem em seus

I
, :.... Sanguessugas e caixa dois são brincadeira

Ide criança perto do que foi o vaíertoduto no
,

igoverno de Lula da Silva
I
,

I
lugares. Fora Dirceu, Delúbio
e alguns outros, o povo
I .

entendeu que o tremor tinha

jpassado. Deve ter sido só um

susto, pensou o povo, aliviado

por poder voltar a botar fé em
Lula, até que provem o

Icontrário. Não apareceram as

provas em contrário. Seria

Ibom para o Brasil, para a

leleição e para o próprio Lula
I

Ique aparecessem. Se o

!presidente for ungido em
,

,

turno, estara
, ,

prtmerro
I

I
I

I ; ,

mens alão: "N ão es tou

preocupado com qualquer

tipo de ética". As provas em

contrário da santidade de
Lula são as toneladas de
extratos bancários,
documentos, depoimentos,
contratos de publicidade
fictícios, empréstimos
inexistentes, enfim, tudo o

que comprovou o tráfico de
influência para drenar
recursos públicos em direção
aos cofres do grupo político
de Lula. Sanguessugas e caixa

dois são brincadeira de

r,

\

, ,

,

fatoresUma série de
I conjunturais tem colaborado'

para que os dados econômicos

apontem para
- condições

,

, favoráveis no curto prazo. Isto

! tem certamente beneficiado o

I atual governo e a sua política
, lamentavelmente acertada de
,

•

! 'pão e circo', onde o primeiro e

dado pelos programas.
,

.

: assistenciais irpopulação que vive
; abaixo da linha da pobreza e o
I

segundo e garantido pelos
,

I telejornais e pelas notícias
,

I encaminhadas diretamente de
Brasília a respeito dos sucessivos

í escândalos.
Entretanto, estamos mais

cínicos, no sentido olássíco da
, palavra. Se os cidadãos se

importam, não deixam que isto

atrapalhe a sua pequena vida
I cotidiana; se os meios de

.

,'"'. ,.

comurucaçao se importam, nao
deixam que isto atrapalhe a sua

grade diária e as verbas
governamentais de publicidade.
Se os políticos - ah, os políticos -
se importam, fingem

, ,

cinicamente que nada aconteceu,
o que é mais terrivelmente
lamentável em candidatos nos

quais votamos em eleições
passadas' e cujo compromisso se

tornaram simplesmente a

manutenção no poder.
De outra forma, o Vale do

Itapocu teria vergonha de lançar
tantos nomes, a uma disputa para
deputados federais e estaduais,
num (i) lógico pensamento de

'que ganhe o melhor'. A
democracia garante a maior

participação, mas isto não garante
que seja a de melhor qualidade ou
a mais justa. Houvesse consenso

em torno dos representantes
regionais, cada partido
submeteria as suas escolhas à
sociedade e dela colheria uma

base possível e representatíva,
visto que 'queímamos votos' ao
não nos unificarmos em torne de
escolhas. Cabe lembrar que
regiões geográficas e grupos
sociais são o fruto· da
represenração política, ainda que
nossa democracía torta insista em

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

dizer que são os partidos os frutos
. \

máximos desta representação.
. .

.

CristovamBuarque é um bom
, nome ao pleito presidencial, mas
apela ao cérebro das pessoas, algo
que continuamente teimam em

não usar. Sua plataforma está

alicerçada em garantir uma

educação básica e emancipadora
aos brasileiros, uma que
efetivamente lhes permita sair do
contínuo ciclo de necessidade e

fome. Também em garantir que
haja um sistema publico de saúde

\

- ,

com menos corrupçao e maior

solidariedade comunitária. Em
um primeiro olhar, uma proposta
até ingênua, de tão simples, mas

.

cidades como [araguá do Sul e
Maríngã apontam como uma

solução possível. Não e meu

candidato, mas com o apoio de
marketing da base de Lula, a

resistência heróica de Heloísa
Helena e a estrutura financeira de
Geraldo Alckmin, seria capaz de
transformer o atraso endêmico do
País e efetivamente ínserí-lo 110

SéculoXXI.

Candidatos sem nome no IN
A exposição dos candidatos à presidência nas

semanas que antecedem o pleito é da maior

importância para que o eleitor forme sua opinião
e vote, pelo menos, com a certeza de ter feito uma
escolha consciente, baseada em informações que
ele vai colhendo ao longo da campanha. E a

televisão, uma poderosa mídia, 'tem função
primordial nessa fase decisiva do processo de
escolha. O Jornal Nacional, por exemplo, a

exemplo do que fez na eleição anterior, tem
convocado os candidatos para uma sabatina na

própria bancada do telejomal. A intenção pode
ser boa, mas a execução deixa a desejar. Em
primeiro lugar, pela disposição física da bancada
do telejomal. Projetada para dois apresentadores,
apresença de uma terceira pessoa, sentada na ponta
da mesa, deixa o entrevistado pouco à vontade e

em posição de desvantagem em relação aos

entrevistadores, confortavelmente instalados em

seu local de trabalho diário. Depois, o rigor do
formato. Para começar, o entrevistado é chamado
todo tempo de "candidato" e "candidata", como
se nenhum deles tivesse o nome registrado em

cartório. A formalidade continua no relojinho
colocado no canto da tela, como garantia de que o
espaço de tempo ocupado por cada um é

rigorosamente cronometrado.O mais grave de
tudo é a questão do conteúdo. Os apresentadores
se esmeram em fazer perguntas para embaraçar o
candidato, sem preocupação com os temas

realmente importantes para o país que pretendem
governar. Na entrevista da senadora Heloisa
Helena, por exemplo, na terça-feira, a primeira
pergunta já deu o tom de como seria a sabatina.

Logo de cara, lhe perguntaram se não era ofensivo

chamar oministro Tarso Genro de "empregadinho
do Lula", quando a maioria do povo brasileiro ê

�

formada por empregados? A senadora gentilmente:
respondia e até declarava seu arrependimento pela
expressão, quando foi interrompida pela apresen
tadora que insistiu no tom de "fofoca": mas a se-"
nhora também usa outras expressões ofensivas,
como "safados, lacaios, imbecis ...". Ora, ninguém
aplaude a senadora por usar expressões chulas emt·
seus discursos, mas dar tal importância a essas:
provocações, comuns no calorda campanha, poucop
contribui para o debate de idéias. Mais adiante, a
apresentadora se atrapalhou e confundiu programa
de partido comprograma de govemo. Teve que ouvir (.

uma aula da senadora, com direito a um irônico ,
" "N c ",

meu amor.... o assunto rerorma agrana, malS'1
uma prova do despreparo dos entrevistadores. A1
candidata fa1ava sobre invasões e desapropriação-,
quando a apresentadora a interrompeu para afirmar]
com autoridade que "reforma agrária não se faz em!
um dia". Heloisa sorriu aquele sorriso

condescendente, tocou o braço da entrevistadora e

calmamente retrucou "meu amor, desculpe, mas de:
,

reforma agrá-ria eu entendomais que você". Pensq
que essas entrevistas do JN da maneira como sâo,
conduzidas não ajudam o eleitor a decidir. Por que �
não gravar a entrevista mais cedo, num ambiente

tranqüilo, com entrevistadores e entrevistado
confortavelmente sentados em sofás? Certamente

,

o resultado seriamelhorpara todos, principalmente
para quem precisa tomar uma decisão em relação ao
futuro do país.

Elilakin Araújo ancorou o primeiro telejomal memacora'
de notícias em língua portuguesa, a CBS Brasil

.'

Perna curta e desobediência
Nossos antepassados nos diziam sempre que

"quem mente perde os dente" (eles deixavam de
lado a concordância para bem da rima). Outros
preferiam medidas mais drásticas: aplicavam
castigos, chineladas ou verdadeiras sumantas,

quando não ruidosas e doloridas tundas em caso

dementira descoberta (é a primeira vez que escrevo
"sumanta" e "tunda").

Mentir é sempre um ato associado a outro,

geralmente contravencional, ilícito ou atémesmo,
•

em alguns casos, criminoso. Quando o sujeito
deflagra uma mentira, ela está sempre

acompanhada de um ato passado ou futuro que a

consagra e, não raramente, a revela. O dito que a

mentira tem perna curta é muito verdadeiro
porque mentir está ligado a algo irreal, que nãose
sustenta nem convence de modo permanente no

tempo e no espaço. Uma criança que mente ao,
delatar o irmão, tendo-o feito por algo pelo qual
ele é o verdadeiro responsável, leva à associação
imediata aos atos decorrentes, seja a simples quebra
de um vaso, o sumiço de um dinheiro guardado ou
de um mero puxão no rabo do gato. "Foi ele",
denuncia comos cantos da boca sujos o pequeno e

desavisado pinóquio, ao imputar ao irmão de

apenas nove meses a culpa pelo desaparecimento
de umabarra de chocolate inteira, que estavamuito
longe do alcance do suposto autor do delito, que
nem caminhar ainda sabe.

O tempo passa e os sujeitos continuam

mentindo. Mentindo para suas esposas, seus

maridos, seus sócios, seus eleitores.Mentir, roubar,
-

.

voltar a mentir, voltar a roubar, é uma síntese que

!

hoje assola o topo da pirâmide social, que é

representada e protagonizada pelas lideranças
públicas que ocupam as páginas de jornais e revistas,
de telejomais e correspondentes radiofônicos.

O mensalão é o maior exemplo dessa síntese:

Compra-se um voto mentiroso para se votar t

favoravelmente uma medida provisória; vende-se
um voto mentiroso hoje, outro amanhã, outro
depois. Em seguida, compra-se um "lote" de
mentirosos e mais votos mentirosos por um valor
mais em conta e a dança prossegue, na cadência da

mentira, no ritmo da malandragem, à luz de um

cabaré desavergonhado que se tomou o poder no
,

Brasil.
Acha ruim? Então imagine agora o seguinte: a

mentira, dita pelo topo, autoriza, morro abaixo,
outrasmentiras ementirosos, que "justíficam' outras
mentiras e mentirosos e assim por diante, rumo à

base, neste caso, rumo à toda. a população de um

país. Se oministromente, mente emente, então eu

também posso mentir. Se o'presidente absolve seus

companheiros safados porque "errar é humano",
então certamente todos os demais ladrões do país
estão desculpados por seusmesmos erros humanos

Vai ser difícil a gente consertar esse gigantesco ,

estrago. Mas vamos ter que tentar. Se não emnome

do país, que seja em nome de nossos filhos, para que
eles nos vejam com "dente" ainda na boca, para que
não tenham vontade de nos dar uma tunda de laço
por termosmentido e apenas apontado para alguém
ao lado e dito:

Glauco Fonseca, diretor de Marketing da TVE/RS,

I

I
L

, ,

I A mudança de um país começaI '

I com educação e saúde
I I

I. FRASE
Ir------------------------------------------------------------------------------.
I "

r "Essa é a expressão melhor, o povo está triste com o governo brasileiro. Triste pelos
I escândalos",
I

.00 candidato, Geraldo Alckmin, ao ensaiar um discurso mais duro contra o governo Lula ..
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E,LEIÇÕES: PESQUISA ANIMA EX-GOVERNADOR
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• MOSAICO

:1 CELSO MACHADO

I·
I
� Campanha em

�, Guaramirim'
I ,

ri rende até um

1£ abraço do PT
I

I GUARAMIRIM- Exibindo
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singular disposição' para

cumprimentar eleitores e posar

para fotografias,o ex-governador
Esperidião Amin (PP), na

companhia de candidatos a

deputado e senador levou mais

de duas horas para percorrer
trecho da rua 28 de agosto, ern

Guaramirim, onde acontecia a 1 ª

Stammtísch, evento que fez parte
das comemorações do
aniversário da cidade. O próprio
PT se rendeu à popularidade de

. Amin, que tenta sua terceira

eleição ao governo do Estado,
formalizado ern demorado abraço
do candidato a deputado estadual
Evaldo João [unckes. Amin
aceitou com born humor
inevitáveis comentários de quem
assistiu a cena, evidenciando que
não tem as bases do PT, embora
críticas mais contundentes l10S

últimos dias do candidato José
Fritsch, .como trincheiras

inimigas. [unckes também disse
tratar-se de um cumprimento de
cortesia a UlU visitante que tem

no município bom número de
eleitores. Pepistas da região que
em 2002 apoiaram a candidatura
de Luiz Henrique da Silveira

/

(PMDB) também foram receber
Amin na festa. Ele comentou os

o

--���
'II"'"

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Pela primeira vez na história, o Hospital e Maternidade Jaraguá ..

pode receber recursos do governo federal para investimento em

infra-estrutura, com obras de ampliação em andamento, e

aquisição de equipamentos. A senadora Ideli Salvatti (PT) c

solicitou ao Ministério da Saúde a destinação R$ 1,36 milhão à í
instituição, atendendo reivindicação do deputado Dionei Walter

..

da Silva (PT), O convênio deve ser firmado com a Comunidade
.

Evangélica Luterana, mantenedora da instituição, mas não há
1

•

prazo para repasses da verba,

Esperando verba

" ..... ,

c
r

.;iJi.0f;.. ,_1N' .,"- _

Nem mesmo Pupo, candidato a deputado pelo PT, deixou de dar um abraço em Amin
,

,

números da segunda pesquisa do
Ibope divulgada no sábado sobre
a intencão de votos dos eleitores

.

,

.envolverido os candidatos a

governador. Pelos números

apresentados, Esperidião Amin

possui 29% das intenções, contra
400/0 do adversário. Amargem de
erro da pesquisa é de três pontos
percentuais, para mais ou para
menos. "Esse resultado deve
motivar-nos ainda mais ern busca
da vitória, commuito mais ânimo

e segurança. Estamos a apenas um

ponto percentual do segundo
turno das eleições.· Se
considerarmos ainda que 150/0
dos eleitores estão indecisos,

podemos concluir que estamos

muito próximos do nosso

primeiro objetivo, que é

conquistar o direito de disputar
o segundo turno", disse Amin,
"Nossa luta é contra uma

coligação com muito mais
, >

recursos financeiros (PMDB/
PSDB/PFL/PPS), mais tempo na
televisão e que está há ·quase

quatro anos no poder. E que

conta, ainda, com o apoio de uma
estrutura física e de pessoal
montada com o único propósito
de vencer estas eleições",
afirmou, referindo-se aos R$ 15
milhões declarados como gastos
de campanha pela coligação

Todos Por Toda Santa Catarina,
contra os R$ 2,5 milhões que ele

(Amin) ainda tenta angariar. Não
perdeu a oportunidade de espetar
o atual governo que, segundo ele,
"acabou com o ensino a distância.
Na verdade, com essa

administração mergulhamos na

idade das trevas". Amin voltou a

defender a educação com

qualidade, onde as escolas
tenham autonomia financeiro

orçamentária e os professores
sejam valorizados. Reiterou que

quer ver Sarita Catarina, pelo
menos, entre os cinco estados
brasileiros que melhor
remuneram seus professores.

PifiRD RAGAZZI DE FREITAS

,

Manoel Dias acha que falta vontade política para mudar ensino
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Manoel Dias prestigiou a inauguração do comitê eleitoral de Ruy Lesmann

}ARAGUÁ DO S - candidato a governador pelo
! Pregando a implantação e PDT, Manoel Dias, esteve

! uma universidade aberta, pa..a sábado pela manhã emJaraguá
I
: acolher a demanda de do Sul .. Veio prestigiar a

, !

: estudantes que nãotêm acesso inauguração do comitê

! a cursos superiores em eleitoral do candidato do
L ins titu içõe s privar' partido a deputado estadual

Ruy Lesmann, que passa a

funcionar no início da rua

Reinaldo Rau. "Dinheiro

existe, o que falta é vontade
política para fazer", afirmou
Dias, acusando partidos COIUO

PMDB, PFL, PSDB e PT de

privilegiarem "as elites" com o

grande capital. Defende a

disseminação da tecnologia e

do conhecimento, como

ocorreu na Ch in a, Japão,
Coréia, para atingir um

universo de 850/0 de estudantes,
.

calcula o candidato. "Apenas
en tre 2% e 3 % podem
freqüentar, universidades

pagas". O candidato defende a

ocupação de espaços físicos
ociosos em algum período nas

escolas pata implantação de
cursos ministrados via satélite,
ou pela internet, "capacitando
as pessoas parao trabalho, o que
vai gerar renda e mais

qualidade de vida". O quadro
atual; afirma Dias, não é de
confronto entre o capital e, o

trabalho, "é uma luta entre

quem tem e quem não tern". O
ensino básico integral é outra

das ações que defende,
federalizando o pagamento dos

professores CaIU salário justo.
"Isso não vai custar mais que
1% do orçamento da União",
acredita. "Com isso haverá

condições de se implantar um
ensino padronizado". Para a

região de Jaraguá do Sul, Dias
defende a construção de um

hospital regional, que não seja
admin istrad o pelo setor

privado, mas "com a qualidade
necessária para se dar à

população atendimento

digno". Também prega a

expansão de escolas profis
sionalizantes como meio de se

,

desenvolver a região e o próprio
Estado e ações conere tas

vol tadas ao agricultor, a

começar pelo seguro agrícola,
evitando a crescente formação
de bolsões de miséria em áreas

periféricas às cidades em

desenvolvimento. "O campo,

hoje, é Ulua terra de velhos,
onde os jovens não querem
ficar por absoluta falta de

expec ta tiva ern relação ao

futuro", concluiu.

Candidato ao governo José ):

Fritsch (PT) pode continuar
('

dizendo em seus

programas eleitorais no

rádio e TV que Luiz
Henrique da Silveira
(PMDB) dobrou a dívida do

Estado, de R$ 4 bilhões, J

para R$ 8 bilhões, Segundo !
o

o TRE, a crítica "está
dentro dos limites do
embate político, conduta

permitida aos candidatos e
'-l

coligações oposicionistas", .�

O Congresso deve receber
1

até quinta-feira o projeto de
'

i
lei orçamentária para 2007.
Há quem garanta que,
desta vez, nenhuma
emenda para compra de
ambulâncias pelos

. , . ,

rnurucrpios sera
. apresentada. A lista dos 70

,

sanguessugas deixou o

parlamento devidamente
escaldado, E precavido,

Trem 1
Contorno ferroviário de
Joinville poderá ser incluído
no Programa Piloto de
Investimentos do

Orçamento de 2007, da
União, O deputado Carlito
Merss (PT) está negociando
diretamente com o

Ministério do Planejamento,
O desvio dos trilhos do
centro da maior cidade do
Estado remonta 'a 1978, ao

redor de R$ 42 milhões de
cruzeiros, moeda da época.

Liberado
·

·
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Trem 2
A então Rede Ferroviária
Federal S/A, proprietária da
linha férrea, aprovou o

projeto, desde que fosse

pago pela comunidade, leia
se empresários então
interessados. NãO seria a

hora de Jaraguá do Sul

pressionar o deputado para
fazer o mesmo com projeto
idêntico daqui? Afinal,
Carlito já montou até comitê
na cidade para garimpar
votos. De novo.

Ai,' ai, ai
Ex-prefeito Irineu Pasold

(PSDB), em críticas diretas
à escolha de alguns
secretários do governo de
Moacir Bertoldi (PL), disse

que se o titular anterior da
secretaria de
Desenvolvimeno Rural
fosse deixado na região de
Garibaldi, não saberia
como voltar ao centro da
cidade sozinho, O anterior
era Alcides da Nova
Pei'xoto, gerente de
Agricultura.

Energia
Ex-governador Esperidião
Amin (PP) transitou por
Jaraguá e Guaramirim no

\ sábado, Candidato a um

terceiro mandato, foi
assediado durantes horas
por eleitores de todas as

idades. Carismático, deu
centenas de autógrafos e

posou para igual número de
fotos, Foi um "cansaço",
apesar dos mais de 60
anos, em candidatos bem
mais jovens que ele.

Educação'
o ensino fundamental em

Santa Catarina passará a

ser de nove anos. A
Secretaria de Estado da

Educação, Ciência e

Tecnologia já está

agilizando o processo de

implementação. A idéia é
estabelecer uma proposta
comum a todos os

municípios que garanta a

a qualidade do processo de

antecipação da matrícula
na primeira série,

Pé atrás
Prefeito Mário Sérgio Peixer,
do PFL, apóia o irmão,
Maurício Peixer, do PSDB, a

deputado estadual. Os dois
partidos fazem parte da

coligação que apóia Luiz

Henrique da Silveira

(PMDB). Difícil será
convencê-lo a apoiar LHS,
Peixer ainda não engoliu a

composição da

superaliança, que inclui,
ainda, o PPS,

Ambulância não!

I

Garantidos
Com as bênçãos do ex

prefeito Luiz Carlos
Tamanini e diretório local, o

deputado estadual "

licenciado Mauro Mariani e

Carlos Chiodini, candidatos
a deputado federal e

estadual, respectivamente,
consolidaram apoio dos

peemedebistas de Corupá,
•

no domingo, A noite foi a vez

do diretório do PMDB de
Guaramirim assinar
embaixo,

Será?
Por pressão constante de

parlamentares ainda sem

máculas nos episódios do
valerioduto, mensalão e

sanguessugas, a Câmara
dQS Deputados está perto
de aprovar o sistema de
voto aberto quando de

processos de cassação de

deputados acusados de

corrupção. Isso vai evitar

que um proteja o outro e,
principalmente, acórdãos
entre bancadas aliadas.

I

.
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• POUCAS & BOAS

'Fora da disputa
o Tribunal Superior Eleltora' rejeitou 1535 pedidos de registro
de candidatos, segundo balanço preliminar divulgado ontem.
O número representa 7,4% do total de 20.705 candidatos,
incluídos os cargos de vice e suplente. Santa Catarina não

aparece entre os cinco estados com maior número de registros
impugnados até agora.O TSE tem prazo até o dia 20 de

., setembro para julgar todos os recursos contra indeferimento
: e contra o deferimento de candidaturas.

I

)

ülsttnçãn
A coordenação
catarinense do Fórum

Suprapartidário Lula
Presidente se reuniu
ontem à noite, no Hotel
Etalan, em Jaraguá do
Sul, para montar uma

coordenação regional
da campanha
presidenclal. A reunião
foi aberta a lideranças,
independente do
vínculo partidário,
dentro da conhecida

- estratégia para
desvincular a

campanha de Lula do
PT.

" Renovação
o índice de renovação

'. na Cãmara, atingida
•

" por sucessIvos
\� escândalos de
" corrupção, deve

chegar a 62% nas

eleições de outubro,
segundo estimativa
do Diap,

,; (Departamento
, Intersindical de

"

Assessoria
.' Parlamentar).(,

Na eleição passada,
J' foi 46%. Nos dois

últimos anos a

sucessão de
· denúncias, que

geraram CPls,
_ comprometeram a

imagem parlamentar,
incluindo-se nos

escândalos até
mesmo a renúncia do
presidente da

· Câmara, Severino
" Cavalcanti, que foi
,

,

levado ao gesto
"

extremo diante das
-

, acusações contra ele.'

•

Eclético
Em Lages, onde foi

lançado recentemente,
o Fórum está

representado pelo PFL,
PPS, PV, PC do B e

PSB, para a satisfação
da coordenação da

campanha do Lula, em

Santa Catarina a cargo
da senadora Ideli
Salvatti. Este mês, a ,

campanha da reeleição
pretende divulgar um

manifesto de apoio
suprapartidário de
1500 prefeitos,
inclusive dos

oposicionistas PSDB,
PFL, PPS e PDT.

,

, Não basta
Mais uma escola na

lista das interdições em
" Jaraguá do Sul. Desta
: vez, a municipal Vitor

Meirelles, no Bairro
Santo A'ntõnio. No
entanto, transferir as

aulas para espaços
adaptados não
resolve o problema
da falta de segurança.
Exemplo recente
é a da Escola Estadual
Lilia Ayroso que,

"

,.

passando por reformas,
-;, exigiu a transferência
: í para outro local,
r - também interditado.

,

(

Comitês'
PSOL inaugura no

próximo dia 5 seis
comitês do partido na

região. Serão dois em

Jaraguá do Sul, nos

bairros João Pessoa e

Água Verde, em São
Bento do Sul, Joinville
e Rio dos Cedros, além
do comitê central em
Schroeder, sob a

coordenação de
Osnildo Konell,
responsável pela a

Região Norte.

,

Homenagem
,
, .

,

Unico ex-combatente
da Segunda Guerra
Mundial de Schroeder
vivo, August Muller foi
homenageado ontem
na sessão da Câmara
de Vereadores. A

menção se deu pela
passagem do Dia do

, Soldado, comemorado
na última sexta-feira.

, '

,

,

,

f

I' Cenário
'I O retrato das

,

precárias e sucateadas
estruturas das redes
municipal e

es.tadual de ensino
afora fica mais
visível ano após
ano. O crescimento

populacional e a ação
do próprio tempo
exigem reparos e

manutenção constantes,
,

E o que dizem os

candidatos, velhos e

futuros governantes, em
'

belos discursos em ano
,

'

,
'

eleitoral como este,

;-
._

(

- ,

"

,

•
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A música e cultura. de Jaraguá do Sul,
agora tem dia e hora para brilhar ""

11'.

-

,

(

... "

lavARA
Música e Cultura

,

A

REPETECO: PREFEITO ENVIA NOVO TEXTO EM REGIME DE URGENCIA

•

\

CAROLINA TOMASELLI

)�

I' - , , 1:' 1!3ava iaçao tecmca rerta pe a

Secretaria de Urbanismo, sã�'
necessários cerca de R$ 2 mílhõeg
p�ra execução de todo o projet?fj
"E inviável, porque temos R$ 1'z1
mil e se usarmos estes recursos

seremos obrigados a concluir a

obra, e não temos R$ 2 milhões

disponíveis para uma obra apenas.
Infelizmente, temos que devolver
a verba da União", explicou
[urandvr,

O convênio para construção
do chamado Túnel da Unerj foi
firmado entre o município e a

União no dia 31 de dezembro de
2001, no governo do prefeito
Irineu Pasold (PSDB), mas a obra
nunca começou. Segundo

Repasse, que determinacobrança, [urandvr, do valor total do
\

junto à prefeitura, do valor de R$ convênio (R$ 262.756,73), cerca
55.904,52, somados aovalordeR$ de R$ 190 mil foram utilizados,
13.741,19,queforamaplicadosnos mas 'como o projeto não foi

,
'

serviçosdemediçãoeprojetospara executado integralmente, os

a implantação de dito túnel, recursos que restaram podem e

somados, ainda, a R$ 2.682,05, devem ser devolvidos. "Se o,
'I

decorrentes de rendimento, governo anterior assinou �
resultando, por conseguinte, no convênio em 2001, ficou três ano�total de R$ 72.327,76". O com o dinheiro e nâo construiu ol

procuradordomunicípio, Jurandyr
"

, túnel, é porque tambémdevem te�l
Bertoldi, informou ontem que a considerado a obra inviável. E nós)

,

prefeitura pretende devolver os não podemos fazer", salientou o

recursos porque, de acordo com procurador. I

CESAR JUNKES

-,

.... Verba é de convênio
assinado em 2001

para construção do
"Túnel da Unerj"

•
,

JARAGUÁ DO SUL - Depois do
projeto para restituição de R$ 50
mil ao Ministério da Saúde para

I

implantação da Farmácia Básica

Popular, aprovado pelos
vereadores, o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) envia à Câmara
novo projeto para devolução de
recursos ao governo federal. Desta
vez, para restituição de R$
72.327,76 ao Ministério das
Cidades, recursos provenientes da
CEF (Caixa Econômica Federal)/
Proinfra, para construção de um

túnel (passagem de nível) na BR-
280, nas proximidades da Unerj.
O projetei leva data do dia 17 de

agosto e foi enviado junto com

outros quatro, todos em regime
de urgência, procedimento praxe
do prefeito que vem gerando a

manifestação não só dos verea

dores de oposição. Mesmo com Q

teor de urgência, o presidente da

Casa, JurandirMichels (PV), disse

-

"Valor da obra está múito além dos R$ 72 mil disponíveis em caixa"

ontem que não há previsão para o
projeto ir a votação no plenário, o
que deve acontecer no prazo de
30 dias a contar data da protoco
lação na Câmara. "Os vereadores
ainda não deram os pareceres nas

comissões", informou apenas
Michels, que preferiu não opinar
sobre o conteúdo da proposta.

Na mensagem, o prefeito
informa que a devolução dos
recursos aoMinistério das Cidades

•
•

esta "em conformidade com o

Termo de Rescisão de Contrato de

TRE multa Bauer por fazer

propaganda fora do prazo
,

.

CESAR JUNKES

Magistrados lançam Operação �:
.,.

Eleições Limpas em Florlanópolls: :
I.4

..,...

elaborada para ser distribuída nàs.
escolas, conscientizando desdê
cedo as crianças sobre as condutas
, '

encas e transparentes, para que
, ,

elas saibam cobrar esses

comportamentos. O conteúdo da
cartilha também integra o

Manual das Eleições 2006 da

Associação Catarinense de
Emissoras de Rádio e Televisão
(Acaert), encaminhado a todas as

emissoras de rádio e tevê filiadas à

entidade.
O presidente da AMB,

Rodrigo Collaço, relembrou que a

campanha surgiu motivada pelos
escândalos do mensalão, quando
políticos atuaram mediante

pagamento. Ele destacou que é

preciso "acabar com o país do faz
de contas", o que ficava evidente
na prestação de contas dos
candidatos. O lançamento da
cartilha foi prestigiado pelo
presidente do Tribunal de Justiça,
do Tribunal Regional Eleitoral e

do Tribunal de Contas do Estado,
(Patrícia Gomes)

"

Bauer terá
que pagar
multa de R$
21 mil

FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI)
- Um programa de cidadania, que
dá subsídios para que a população
denuncie quaisquer indícios de
fraude nas eleições, deflagrando

, uma, verdadeira guerra contra a

corrupção eleitoral. Dessa forma,
o presidente da Associação
Catarinense dos Magistrados
Catarinenses, juiz José Agenor de
Aragão, descreveu os objetivos da

\

campanha "Operação Eleições
Limpas", lançada ontem ,na sede
da entidade, em Florianópolis. A
cartilha, elaborada pela
Associação dos Magistrados do
Brasil, reflete a luta dos juízes pela
ética na política.

O material explica, em 20

pontos, as principais regras sobre
recebimento e gastos de recursos

em campanhas eleitorais que
devem observados pelos
candidatos e fiscalizados pela
população. .Os exemplares serão

dis-tribuídos a todos os Fóruns e à

imprensa. Uma versão em

quadrinhos da cartilha também foi
,.

,

1

•

,JOINVILLE- O deputado
federal Paulo Roberto Bauer

(PSDB), candidato à reeleição, foi
condenado ao pagamento de
multa no valor de R$ 21.282,00
pela prática de propaganda
eleitoral antecipada. A

representação foi proposta pelo
Ministério Público Eleitoral em

função da distribuição, pelo
,

candidato, de 38 outdoors no

município de [oinville e região
durante o primeiro semestre de
2006.A veiculação ocorreu a

pretexto de homenagear os

trabalhadores pela passagem de
seu dia. Os painéis contestados
continham o nome do candidato,

sua foto, as cores e o símbolo de
seu partido - o desenho de um

tucano - juntamente com os

seguintes dizeres: "Que todos os

dias sejam sempre 1 o de maio.

Parabéns, trabalhador de Santa
Catarina. Paulo Bauer." O juiz
responsável pelo julgamento do
caso, Volnei Celso Tomazini,
concluiu em sua sentença que o

patrocínio dos outdoors não teve

i

I

, • N •

outro propósito senao angariar

simpatia e promoção para fins

eleitorais, tendo 6 candidato
,

utilizado-se de publicidade para

promover sua candidatura em

período vedado pela legislação
eleitoral.

'j
u

No Canal 21, RBN TV
o canal de Jaraguá do Sul

,

Apolo

CORREIODOPOVO

,

, '

•

la
•
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�. Candidatos ao Governo de se apresentam propostas, falam sobre a
- .'

campanha e revelam o que pensam sobre temas atuais e comportamentos.
Esperidião Amin, o terceiro desta série de entrevistas, que acompanha
B.

ordem de sorteio do TRE para a propaganda eleitoral, defende a redução dos

Bargas regionais, mantendo apenas os que prestam serviços diretos
à

qopulação.
a(

QUEM É
,

ESPERIDIÃO AMIN, 58 anos,
, disputa o governo pela terceira

vez. Foi governador de Se. nos
períodos 1983/87 e 19,99/2002,
senador da Repú'blica' entre

! 1991 e, 1998, prefeitoda Gapital
!' na década de 7,0 e secrét�rio'
i de Estado aos '24 an'os. Em,

"Y'
' ,k,

2003, voltou às atividades de
professor da UFSC e "concluiu
mestrado em Admini$traçâo', .

Pública. É casaco com ,Angela '

, e ' , • I

Amin, ex-prefeita da Capital e
"

candidata à deputada federal,
com, quem tem três filhos.
Nasceu ém FlorianópO!is, fil�o

'" ,

"

,'.<' ,
' '''ilK''

de imigrantes � mãe italiana e"

Pai libanês. '
" ,1',�, . ;,

, "

, ,r;' sse ".; ',,', 'fi
!,. "i
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"

o
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i ;'0; QUE PENSA SO�RE: .

tAbortO: sou contra, por uma qUêstão religiosa. A não ser

�J'los casos preyistos em leI. Neste ponto, sou ortodoxo,

�acho que não,tefno� p direito de administrar a vida

p,Drogás: nisso, eVÓlul!'A£ho que a descriminalização
�,apresenta grande yantàgem e p6r isso justifica uma

_

. .' . 2"

� discussão profunda. Pior que o uso da droga: é o

I comércio da droga. O tráfico é que 'causa a viol��cia,
�;corrompe a família, cria um poder paralelo maior do que
. '" ,

s o do listado.'. ".
�(.Animais; gosto: muito de cachorro, já. tivemos 23, hoje
I .são seis: A Peti, o Peri, o Maguila, o Negão, a Lilica e o

.

Boca Negra Mau Caráter, que tem nome'e sobrenome
,

, Religião: sou católico.: mas eculnênlco

líSFutebol: i�f�lizm�nte.o Avaí perdeu ... Jogo no Esporte
1Clubé F?rimavera, como'pOhta esquerda fixo avançado,
, ,,"., , "i, ,'"

�; �,.. "'" ," 'cr.. '>"

')":fn'';o", !_�m:w1i&; %",Iill�,�", �®\ii�'@li:AA:1? li 1Ql��:;��' � "
.,

;:�

número 11, claro, porque; dáli para frente,.é reserva .' .
" ""«,

Vaidade: tenho um nariz que é uma obra dá arquitét�ra:,,;.:,

,
,,' ':"

" ..:'
'

"",;;" ";�i' ,,'

mundial, foram 6 mil anos de deserto; de mar, de p�igo .;.'
(risos). Minha vaidade é declamar Cruz e Sousa, Jaym'e .�.','�
Caetano Braun, Lin�olf Bell, APari.cio· Silva fligo, Castro :,llil:1

';)'!' ,c, c', ,," ss ,: __ "',,,0,"
Alves, Fernando Pessoa.,. ' ,. ,'i .. 1�

"

,
,,'

,

)1' '1\"

Personalidades: Je�us, MaHatma Gandhi, Abraba!J1; .,( 4'�
Lincoln Getúlio Vargas ,...J. .

.• , ,h' "!:;.:
" , '

,
, "i'" ' .. ' ii" ,I '"" "

, ,

• : ,.

", ',,:1' ',',I "'1,:",'f",j'�1"
LIvro: a Blblla '

.;",. .j',
.

• : .,,1 .'
Onde mora e como anda: em casa no ,Baiiró �om:�brigo, •

meu Sonho de consumo éra um Gúif btanco 2.0 (ql)�'iá ,'i;;�
,

'"
' 'i , ,",,'

,
,: 'o" :",/t ''',''''

tem)
.

,,' "',; .

Mulher: espero que a dona Ang�la me ajuge. traze�'do .

it

.

verba de Brasília." " "':,"
..

,. '.
,

Ji�, ,. ,

>\
CBi""oo'I' m�"",, "Th'� ml8l"', (,. ��, ')i;' '!M!',m =w 'o'�

\�. PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - .36
,

c s'.f; " "'�" ., , andidaloao enado:
: Gerson Basso, do PV, é

al'ivogado e engenheiro
mecânico com pós-

, graduação em Segurança do
Trabalho, Nasoeu em

Videira, foi diretor de Obras
em Blumenau e do setor de

Suprimentos da Eletro$ul e é
Cidadão honorário de

Florianópolís

t

r

•

Como está a campanha? Quais as

vantagens e prejuízos decorrentes da'
minirreforma eleitoral?

Esperidião Amin - A campanha está
muito boa, alegre, leve, a mais leve de todas
as que eu já disputei. Motivo: ninguém nos

cobra explicações. O principal efeito da
. minirreforma é redução de gastos e isso é
, .

otimo.

A descentralização, que em SC tornou

se lei, é, na sua opinião, uma necessidade
da administração pública? Como o assunto

seria tratado em seu governo?
Amin - O que foi instituído em SC não é

descentralização, mas regionalização do

governo estadual, da autoridade do

governador. Descentralização é outra coisa,
é fortalecimento do poder local, brota das
autonomias locais. Uma coisa é você nomear

,

os agentes locais, isso Alexandre Magno já
fez, ele nomeava os sátrapas. Quanto mais

importante era o rei, mais sátrapas. O Rei

Dario, o Grande, não confundir com Dário,
chegou a ter 320 sátrapas. Descentralizar é
colocar o serviço perto da população. Não
adianta você criar na Região Oeste nove

secretarias regionais, com nove gerentes de
Saúde, todos nomeados pelo governador, o

que interessa é você ter a radioterapia no
,

Hospital Regional, e isso nós fizemos, hoje
atende 100 pessoas. Mas ainda não tem

equipamento de ressonância magnética,
então as pessoas têm de se deslocar para

,
outras regiões. Isso demonstra a diferença
entre descentralizar serviços e o que é

regionalizar cargos da confiança do
governador. Outro exemplo: os municípios
todos querem mais 1 % do FPM. Se eles
receberem os recursos, nós estaremos

descentralizando, mas se o Lula disser q\le

AL9UMAS PROPOSTAS:
.

.
• Implantação da escola-mãe, com orçamento próprio, administração mais forte, mais competente e ,�

Ca�dldatoavice: Hugo Biehl .... ligada à comunidade
. .�

� tecn,c� agnc:�a co� _

• Retomada do programa de reflorestamento, càmpatibilizando-o com o Protocolo de Kyoto, para I

d�n;����s:, E����;r�6�o
.

garantir renda ad!cionàl pela �ata que o agricul�or protege e. pela floresta que planta. Ab�angerá cerca'

foi deputada estadualpor, de 200 mil propriedades ruraiS, o Badesc antecipará os créditos de carbono e os vendera na bolsa de
dois mandatos efederal por valores '

três vezes. Presidiu a • Implantação de equipamento de ressonância magnética no Hospital Regional de Chapecó
Comissão de Agricultura da

'

• Uso de recursos da Cide (combustíveis) para, com contrapartida do BNDES ou BID, disponibilizar R$ ,

Câmara. Candidato ao
.

640 milhões' em quatro anos para pavimentar todos os acessos aos municfpios e às áreas de �
Senado em 2002, fez 958 mil interesse ao transporte coletivo e ao transporte de matérias-prima para agregação de valor �votos

.• Criação do Instituto do Mar.

.. .. . . ". ..

val errar mais cmco rmrustenos regionais em

SC, isso será descentralização? Não, vai'
gastar mais na atividade-meio e não vai

resolver os problemas que o município
resolveria se tivesse mais recursos. Ern

resumo, é uma palavra bonita, aplicada de
forma deliberadamente errada e politiqueira.
Nós não vamos acabar com os cargos

,

regionais, mas vamos reduzi-los, mantendo
aqueles necessários à prestação de serviços
para o povo.

Quais serão as prioridades de governo,
se for eleito? '

Amin - A prioridade número um é a
,

educação, com a escola-mãe. E uma escola

que se matricula 'no seu aluno e será gerida
com o orçamento próprio. Eu acho
interessante que nós já estávamos colocal1do
dinheiro na escola, o atual governo tirou e

agora voltou a falar em orçamento próprio.
Eu vejo com alegria que a nossa tese está
certa. Nesta escola, êntre os indicadores
como evasão escolar, repetência e

,
"
�

, *-,,,,,,,,,,,,&<,,, 'WI!"'"' W"M' """"" <,""' ''''�, 'i""" '�$ >$ """ ", � ,"�!' W%� a��!Il_llf'1ifflM\M�i:W)i.�lMmW1tiWl�i!i:lII!l!<��i ��\i)i!�!fttel, '!"�,I"'''1'�m�!l;m)!Qç!\fi'lrij��I����II:'i:��� � I' " ..

�,'i", 'i' �I,., or. ,;It'lltIlti'l�i�E N ..R E'V I STA 5
;�,j' , '

" : ?, I"
,

o, "
, �a'r 'ir;��, 1!� �' 'I,

II "",I, #' \�;'li,lj�' 'fi!;��{' ",i'li'.:o, � �-11, �����\�� '1') ,I" ; '1\'fJ'<j;l J,,� 'I� < " ',' ,I
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./ÉtPídíO Neves (pre) 22 de agosto ytesar Alvarenga (P$DC) 24 de agosto../'Esperidião.Amin (��I_;�;��I"�S.nta'o�:����'p:,;��;;�j;;�na) 2�:Jd::;�gO'�t� I L�i�'I�e�riqUe'(��'li��;�r;�í ill
Todos por Toda SC PMDB/PFl/PSDB/PPSjPRTBjPTdoB/PANjPHS) 31 de agosto I Antônio Carlos Sontf,lg (Coligação Por l:lma N.ova Santa Catarina .P88/PTB) 5 de setembro I João Fechlni (Coligação �
Frente de Esquerda PSOl/PSTUjPCB) 7 de setembro I Manoel Dias (PDT) 12 de setembro I José Fritsch (Coligação A Força do Povo PTjPRBjPl/PCdoB) 14 de setembro .
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qualífícação dos professores, vai. se destacar]
a avaliação do sucesso de) aluno. :

Por que é escola-mãe? Porque faz corno ai
mãe da gente, se não der certo, volta, dál
Ulna, duas, vinte CI1!:111CCS. Na Agrícultura.]
nós vamcs retormar o programa del
reflorestamento, associando-o ao Pr()toc.�()lOi
de Kyoto. O atual gOVCt'11C) não semeou nada
para o futuro. se só tern quatro coutratosl
intemacionais de fomento _. BID IV,
Microbacías 2 com o Banco Mundial, KFW
com 'banco alemão, 118 área ambiental, e o

•

quarto é o I�o111Jlat<1, da Prefeituta ele,
Florianópolis - todos têm sobrenome Alllin,1
Nós vamcs tirar o Prcde tur do papel]
organizar o BID5 e o Microbacías 3 e usar ()S

. recursos da Cide para fazer urn programa,
responsável ele pavimentação e não este ticc
tico no fubá que .pavimenta três de 18

quilômetros, como ern 11118 Redonda, e�
Palmitos. :. I

Quais seriam as primeiras medidas?
Amin - No dia 2 de janeiro, vou toma .

café-da-manhã no refeitório elo HC)S1"ita
Celso Ramos. Se as ratazanas estiverem aind

I

lá, nós vamos tirá-las. O atual gC)Vel'I10 tirei
8 direção do hospital, 1.16s vamos tirar tl�
ratazanas. De lá, seguirei para Lages, pard
audiência com as forças-vivas })81',

compensar a discriminação odiosa que f:

região sofreu no a tu a 1 governo. Não 11,
nenhuma obra nova e as que 11.()5 cOlneçam01
estão paralisadas. Descerei pele) Vale d
Itajaí, para audiência COIn a direção de

Hospital Regional do Alto Vale, em Rio dd
Sul, que salvou a imagem de Santa Catarina
em 2000, e com o qual o atual governo ná�
colaborou. Minha agenda está marcada at>
aí. Mas certamente devo ir a Blumenau, end

.

eu espero l{O, [Ul1<.;C) <.10 coração pode
agradecer, .. o �lOV() e as SIlas lideranças pe[�
vitória. Se não ganhar, o roteiro vai ser ou tro; .

. d
I

estarei em Ponta as Canas. ;
Corno estruturaria sua equipe dé

I .

governo, sobre qual critério? '

Amin - Não traria nenhum especialist
do Paraná (risos), ainda que 111iI.11'1.'1 Il1ã�
tenha vindo de Curitiba, Mas, é verdade,
não precisa importar, ternos gente de carreir�.
Só traria para escolas, para transferência de
tecnologia e conhecimento, formando llink
elite em centros de excelência, par 1

certifiação de produtos ele madeíra o

carnes. COin a tl1elhc)r esc()la fis.c'll, traze'
alguéln da Fazel1lia cl() Parat"t.á é clecisão ,1 �

Uln. govern() q.ue al')()S,ta 11a corrupçã.ti, .
Também terelUOS me110S cargos políticos. No

,

meu governo, COl1tillgeflc,iatnos 2,5% dos
cargos comissionaclos: 56 fora!'},l tl',ltISfel'id(�s

,

ao T], 144 deixaratn ele existir e 100 nãp
foram preen.cllicfos. I

�

Se �ouver s�glln,to turlle), e o. se�h�r
nao estiver na disputa, qu.al a telldellcla d�
apoio do sell partido? I

Amin - Ap()iarell1c')s a 1'llLll1allça..

Afinal, por que q\.ler ser goverlla,l()r? j
, ,

Amin - O porc.}\.l.ê l1rlO é ilupottlõl11te, lU�S
o para quê. Quero ser g()Verllflclor par,l fazer
qlle a escola seja a esco[a.-111ãe e posJa
garantir que Satlt<\ Cat'11'i11.fl vCJ:lça a gral1cie
displlta. d" qllalificaçá(). Sell1 isso, 11�0
terelnos prospericlacie, jfl ql1e só exp()rt�'ltn(�s

,

1
'

produtos de va or agl'eg.,dc), t

I

,

I

I
I

I

I'
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SAÚDE: DIA NACIONAL DE COMBATE AO CIGARRO

•

DAIANE ZANGHELINI

� Fumantes passivos
absorvem bem mais,
substâncias tóxicas
que os dependentes

}ARAGUÁ DO SUL - O

aposentado Avelino Alberton,
66 anos, está entre os 1,25
bilhões de usuários de cigarros
no mundo. Ele começou a

fumar em uma época em que o

vício era tido como elegante,
charmoso e até mesmo uma

questão de status. Hoje, seu

Avelino luta contra três tipos
'de câncer: de estômago e

esôfago, há cerca de 12 anos, e
,

de laringe, há
,

'aproximadamente 8 anos.

Mesmo depois de várias

'tentativas, ele não conseguiu
parar de fumar. Também já,
perdeuas contas de quantas
cirurgias e radioterapias que fez

'para se livrar da doença.
Acosturnado a fumar duas
carteiras por dia (40 cigarros,

,

em média), largou o vício por
oito meses e teve recaída. Isso já
faz oito anos. Desde então, não

• •

conseguiu parar mais.

"Agora eu aceito que preciso
r parar de fumar. Se eu não

: conseguir através do programa
i' da prefeitura (de controle do

•

•

três vezes mais substâncias tóxicas
do que o dependente, através dos

poros, dos cabelos e dos pêlos",
explicou a psicóloga do Programa
de Tratamento do Fumante da
secretaria de Saúde de Jaraguá do
SuI, Cristiane Haffermann Wille.

Males do fumo
'

Existem ao todo 4.720
substâncias tóxicas na fumaça do

cigarro, e quase todas estas

substâncias 'podem ser

cancerígenàs. O consumo de

cigarros é amais devastadora <;:ausa
evitável de doenças e mortes

prematuras da história da
hUlnanidade: está relacionado
com 90% dos casos de câncer de

•

pulmão; 80% dos enfisemas

pulmonares; 25% dos infartos e

40% dos casos de bronquite
crônica e derrame cerebral .. O,
tabagismo é responsável também
por infecções respiratórias,
impotência sexual, aneurisma
arterial, trombose vascular e úlcera
do aparelho digestivo.

Mulheres grávidas que fumam
correm o risco de enfrentar um

parto prematuro e colocar em risco

a vida do bebê, que nasce pequeno
enl relação à idade gestacional. O
fumo na gravidez também
aumenta a possibilidade de a

criança desenvolver doenças
respiratórias na infância, além de
contribuir para o baixo
rendimento escolar.

I

,

, .

ADJORI�

•

•

Avelino luta contra três tipos de câncer, mas nâo consegue largar o cigarro

tabagismo), vou me internar",
falou Avelino com dificuldade,
ern virtude do câncer na laringe.
O aposentado lembrou do dia
em que estava fumando no

quarto da filha pequena, quando
o cigarro escapou de suas mãos

e caiu no berço da criança. Por
sorte, ele tirou o bebê a tempo
do quarto e jogou o bercinho

pela janela. "Ficaram somente

algumas marcas na parede, rnas
poderia ter acontecido urna

tragédia", contou.
A história de Avelino se

confunde com a de tantas outras

que são lembradas hoje, Dia

Nacional de Combate ao Furno.
O tema central deste ano é o

tabagismo passivo, ou seja,
pessoas que não fumam, mas que
absorvem as substâncias tóxicas
dos fumantes com quem

convivem. Conforme pesquisa
realizada recentemente pelo
Centro de Oncologia da
Universidade de Minnesota

(EUA), foram encontrados 470/0
de resquícios tóxicos na urina

das crianças cujos pais (ou um

deles) são fumantes. "Em um

ambiente onde fumantes e não
,

fumantes convivem juntos,
aquele qLle não fuma absorve

CONCORRÊNCIA GE
J

EMPREGO.

EMPREGO GE

l
r
I

I

Iniciativa

DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

,

OESTADO

O CORREIO DO POVO

, ,

Um mercado com concorrência forte é o desejo de todos que querem o seu crescimento. As

empresas são estimuladas a investir constan.temente em capacitação profissional e

melhoria dos serviços oferecidos. Isso significa mão-de-obra cada vez mais qualificada,

novos postos de trabalho e oportunidades de novos negócios para todos. Sem falar no

desenvolvimento sócio-econômico para as regiões em que atuam.

É disso que o Brasil precisa para continuarcrescendo e Santa Catarina dá o exemplo.

\

Campanha de vacinação atinge'
91 % das crianças em Jaraguá

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
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Crianças tomaram a segunda dose da vacina no último final de semanaz:
,

}ARAGUÁ DO SUL - O último
sábado foi de muito trabalho para
as equipes de imunização da
secretaria de Saúde de Jaraguá do
Sul.No DiaNacional daVacinação
Contra a Poliomielite, 9.287

crianças do município receberam
a segunda dose da vacina para evitar
a Paralisia Infantil, totalizando
91% da população infantil de

Jaraguá do Sul. De acordo com a

supervisora de imunizaçâo, Ana
MariaKneipp, ameta é de que 95%
das crianças de até quatro anos

(totalizando 9.731 crianças)
recebam a: "gotinha" até sexta

feira, 1 0, quando encerra a

campanha. Nesta semana, o

objetivo da equipe é vacinar mais
,

440 crianças de um a quatro anos

de idade 110S postos de saúde. "96%

das crianças com menos de utgl
ano e 89,4% cOin idade entre uw
e quatro anos foram vacinadas:;),
calculou. Corno a imunizaçãe
contra a poliomielite só fica

completa com as duas doses da
vacina, é imprescindível que af
crianças tomem 'a segunda dose
mesmo que tenham participado
dapritneira etapa da vacinação, I19
mês de junho. O comerciante
Ireno Ferreira dos Santos, 3Q,
aproveitou a oportunidade e levou
ontem o pequeno André, 4 anos,

,

para receber a gotinha pelf!
segunda vez neste ano. "Tenho
três filhos e até hoje nenhum deles
deixou de tornar a vacina. Vale à �
pena sair do trabalho por alguns
minutos para garantir a saúde

deles.", ensinou. (Daiane Zanghelinij

• FALECIMENTOS

:
•

L.

Faleceu às 23:30h do dia 27/08, a senhora Maria Reiser, com idade
de 93 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e

o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 13:45h do dia 27/08, a senhora Aurora Ana Ayroso, com
idade de 71 anos.O velório foi realizado Capela Mortuária da Vila Lenzi
e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 10:00h do dia 26/08, o senhor Braz da Silva, com idade
de 45 anos.O velório foi realizado na Igreja Imaculada Conceição e o

sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi
Faleceu às 08:30h do dia 26/08, o senhor João Baptista Soares,
com idade de 60 anos.O velório foi realizado na Igreja Adventista e o

sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
,
,

ESTADO DE SANTA CATARINA 1 PODERJUDICIÁRIO
Comarca de [araguá do Sul! 2i! Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerl1agcll, 87,Vila No,ra,CEP 89259-300, [araguá do SLit - se
Juiz (3) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Peres
Escrivã (o) [udicíal: AI13 Lúcia ROZZél
EDITAL'DE COMUNICAÇÃO DE FALÊNCIA -COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Espécie e Número do Processo: Falência I Auto Falência, 036.04.004192-3
Autor: Sematex Automação Industrial Ltda.

,

Falido: Rocei Indústria de Máquinas Lrda

,
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I,
A DRA. QUITÉRIA TAMANINI VIEIRA PÉRES,jUÍZA DE DIREITO DA 2' VARA CIVEL DACOMARCA
DE JARAGUÁ DO SUL. ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI. ETC...
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FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecil11ellto tiverem e iuteressar possa, que a

requerimento da empresa Scrnacex Automação Industrial Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
à Rua Dois de Setembro, 733 � sala 15, bairro: Itoupava Norte, na cidade de Blumenau-Sf", CNPJ 112'

85.308.047/000l-70, por sentença deste Juiz", na data de l4/02/j1005, foi DECRETADA a partir das l8,00
horas, a Falência da empresa ROCEL I�DUSTRIA DE MAQUINAS LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ nQ O 1.056.672/0001-69, com sede e foro na Rua Antônio José Machado, 14, ern [araguá do �ul-,
SC, cujo teor vai a seguir transcrito: SENTENÇA: "Vistos para decisão, SEMATEX AUTOMAÇAO
INDUSTRIAL LTDA, qualífícada , através de advogado, aforou Ação de Falência contra ROCEL INDÚSTRIA
DE MÁQUINAS LTDA igualmente qualificada, aduzindo que é credora desta na importância de R$ 75.285,74
(setenta e Cil1CO ruil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), débito este consubstanciado
110 instruruento particular de confissão de dívida acostado às fls. 05�06. Todavia, informou que após várias

tentativas de acordo a requerida efetuou o pagamento de somente duas parcelas, sendo devedora da quantia
acima 111ellciollada.·

.

Devidamente citada na forma do § 1° do art. 12 do Decreto-lei 11.7.661/45, a requerida deixou transcorrer

ill aibis O prazo para pagamento elisivo da falência. Alem disso, através da petição de fls. 20�21, a requerida
concordou expressarnente corn a decretação da falência. Relatado, eru síntese. Passo a decidir. Cuida-se de

pedido de falência por falta de pagamento de dívida líquida, certa e exigível, não satisfeita no prazo legal:
nem por ocasião da citação.' O art. 19 da Lei 7.661/45, COllI as alterações posteriores, estabelece que se

considerá falido o comerciante que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrfgaçãa
líquida constante de título que legitime a ação executiva. É o caso dos autos. Afinal, o instrumento de
confissão de divida que instruiu a exordial foi assinado pela devedora requerida, tornando-se válida para o

fun coluuado, já que devidamente protestado. Demais disso, quando instada a se ruanifestar, 8 requerida
peticionou para admitir a existência do débito reclamado, confessando ainda que não rem condições de
satisfaze-lo, IIIOti\'o pelo qual concorda coma a decretação da falência. Logo, O pedido merece acolhimento
já que satisfaroriarrienre dernonstradas as condições legalillent\e exigidas. Pelo exposto, estando caracterizados
os requisitos legais, com fundaruento ]10 art. 14 ela Lei mencionada, declaro a falência de ROCEL INDUSTRIA
DE MÁQUINAS LTDA, estabelecida na Rua Antônio José Macedo, nG 14110 município de [araguá do Sul
(Se). Indico às 18:00 horas deste dia corno declarada a falência, fixando o seu termo ern 18 de novembro de.
2003. Nomelo síndico o representante legal da requerente (art.59). Marco o prazo de 20 (vinte) dias para
os credores se habilitarem. Illtilne-se O Síl1dico, lIa fornla do art. 62 da Lei de Falências, para tOlllar as Illedidas
11ecessárias. CLllnpra Sra. Escriv� o art. 16 da 111esnla Lei.
Ficam Sllspensa todas as ações exe.cLltivas COlltra a requerida. Publique�se. Registre�se. Illtime�se. Jaragllá
do Sul, l4 de fevereiro de 2005, "QUITÉRIA TAMANINI VIEIRA PÉRES - Juíza de Direito da 2' Vara Cível
ela Comarca de Jaragllá do Sui - se. E, para que cllegue ao cOll11ecinlento ele todos, partes e terceiros, foi

eX'pcdido o pTcsellte editai, o qual será fixado lIa local de costU]lle e public8do lIa forlna da lei.
COlnarca de Jaraguá do Sul (SC), 15 de fevereiro de 2005,
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Quitéria Tamanini Vieira Peres

Juíza de Direito

')

CONTABILIDADE

..

Global Organizações Contáb'eis Ltda

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 - Sala 7 .

Centro - Jaraguá do Sul
Tel. 327�-3036 /3275-3725 - globcont@terra.com.br
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� Evento encerrou a

!agenda de aniversário
!é levou milhares de

pessoas a 28 de agosto

•

. .

,

•
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PARABÉNS: HINO MUNICIPAL EMBALOU COMEMORAÇAO

•

KELLY ERDMANN

j ,

!. GUARAMIRIM - Ao som do
hino municipal e da canção de

�'parabéns pra você", Guara-
,

'mirim encerrou ontem, segun
',da-feira, as comemorações pelos
'B7 anos de emancipação
.política. Milhares de pessoas

'aproveitaram o feriado para
acordar cedo e assistir ao desfile
'festivo, que contou corn a

'participação de 56 entidades,
éntre elas, a banda marcial do
,'62(:) Batalhão de Infantaria de

[oinville ..
'J Iniciado por volta das 9h, o
I@vento se prolongou durante
mais de urna hora ao longo da
Rua 28 de Agosto, no Centro

.do município. Além de ocupar

: as calçadas, a população também
; esteve nas sacadas de prédios, .

i
varandas das casas e portas de

I entrada de estabelecimentos

•

, .

uma

PIERO RAGAZZI DE FREITAS mãos, ela não perdeu a passagem
de nenhum dos grupos parti
cipantes.

Já Maria Oliveira, que pela
primeira vez fez parte de uma

dessas turmas, comentou que a

caminhada foi uma maneira

diferente de presentear o

município onde vive. "Isso aqui
é muito maravilhoso", disse ela

enquanto procurava um bom

lugar para assistir o restante do
evento. Relernbrando os anos

de aluno de escola municipal, o
. .

vereador-mirim Cássio Gaeski,
14 anos, também não saiu de

perto da Rua 28 de Agosto
durante o desfile. "Quem veio

aqui hoje vestiu a camisa e

mostrou que é Guaramirim com

muito orgulho", destacou.
As comemorações de ani

versário, finalizadas ontern..
marcam os 57 anos de fundação
do município, desmembrado de

[oinville em 1949. Atualmente
com cerca de 30mil habitantes,
a capital catarinense da pal
meira real teve crescimento

populacionalde 300/0 nos últi
mos cinco anos, conforme enfa
tiza o prefeito Mario Peixer,

•

Alunos da cidade participaram de desfile na manhã de ontem

comerciais. Crianças, jovens e

adultos ficaram atentos aos

passos marcados de represen
tantes de escolas, centros de

educação infantil, associações e

empresas.
Para muitos o desfile e a data

do aniversário de Guaramirim

(28 de Agosto) é uma oportu-
-

.

nidade de matar as saudades da
,

terra natal. E o caso de Dolores

Umlauf A guaramirense mora

há 27 anos na cidade de

Joinville e aproveitou o dia
festivo para recordar momentos
felizes vividos no passado e,

ainda, registrar os atuais. Com
uma câmera fotográfica nas

•
•

Destaques recebem homenagem
,GUARAMIRIM A
t

[programação de aniversário dos 57
.anos de emancipação política do
•

1 município foi intensa no último
I

i final de semana, começando pela
I Noite das Homenagens, que

I aconteceu sexta-feira no Pavilhão
I de Eventos. Na oportunidade
I foram lembradas as pessoas e
I .

dI empresas que mats se estacaram

! nos últimos anos nos segmentos,

: agricultura, indústria, comércio e

! serviço público. No total foram
: homenageadas 42 personalidades,
! empresários, agricultores, ex-
!

.

: prefeitos e funcionários públicos
,

: municipais com mais de 20 anos
•

I de atuação. .

.

.

.

,

i, Os funcionários da prefeitura
i com mais de 20 anos de atuação .

I homenageados foram
t

! professor Jadir dos Passos,
J

, professora Anelise Maiochi Stem,
,

: Elvira Maria Radwanski, Elisabet
! Lemke Süssenbach, RolfWerner

! Antonius Junior, professora
,

Veronita Gonzati Steffens, Aurea
! Maria Aguiar Ronchi, IedaMaria
I

i Martins, Dóris Marcellino, Paulo
I

, I Antônio dos Santos Oliveira,
I

I professoraAna Teresinha Reinert
: Bosse, Alfredo Líno, Antônio
•
•

<

'.
•

,
,

•
,
,
•

I \
,

, ,
,

,
,

i
I,
I
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\
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MARISTA - MARISTA - MARISTA I

Timóteo Leonardo "joâozinho".
Os homenageados indicados

pelas secretariasmunicipais foram
EdgarMalutta, pela Secretaria de
Esportes, Lazer e Promoções de

Eventos, Jair Tomelin, pela
Secretaria de Administração e

Finanças, Daniel Gaudrin, de

Obras, Viação e Saneamento

Básico, médica Denise Mallmann
Varnier, da Saúde e Bem Estar

Social, Acibaldo Germann, da
Agricultura, Pecuária e Meio

Ambiente, Maurici Zanghelini,
do Desenvolvimento Econômico

,

e Turismo, e Salete Porto da

Educação.
No segmento empresas

foram homenageadas a Petrobrás,
,

Lunender, Weg Indústrias,
Egremasa Engrenagens, Krenke

\Brinquedos, Roage Engrenagens,
GuaraPlast Indústia de

,

Embalagens e Panfer Metal
Mecânica Indústria e Comércio.
Os destaques 11as atividades

agrícolas foram o rizicultor
Rolando Danker, o bananicultor

João Carlos Treis e o Olericultor
Wilfrid Klemps. Todos os ex-

, prefeitos do município também
receberam homenagens.
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Aulas para a vida.
Valores para sempre.

I

COLÉGIO
RITA

SÃO luis
I j

j

Educação lnfantil ao
Ensino Médio

,

www.marista.org.�r
33710313

MARISTA - MARISTA - MARISTA I
"c·,.·_·_, __,·_"_"."'--',__.....=,,• .-.,__�,� ""_..._.,."',,;� ', _.-._.�.��"..._..... '_=.'""'w,"'�� .. �."""'=�.=__H .'"''"''''''''''' �__._.J

\

\

,

/

Stammtisch ajuda entidades
com mil quilos-de alimentos

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
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Milhares participaram da festa na rua 28 de agosto, em Guaramirim

GUARAMIM- Trinta e nove

barracas, algumas trazendo

grupos de outras cidades,
como [oinvillê e Jaraguá do

Sul, funcionaram com muito

chope, carne assadas e música

durante a manhã e tarde de
sábado ao longo da rua 28 de

agosto, entre a escola Lauro
Zimmerrnann e o Posto 28, em
Guaramirim, Corno parte das

comemorações dos 57 anosde
. emancipação do município
completados ontem, era a 1 a

Stammtisch, que alcançou
todas as expectativas da

organização do evento. A

inscrição de cada grupo

correspondeu a doação de uma

cesta básica de alimentos no

valor de R$ 50,00, que ,

I

ultrapassou aosmil quilos. Tudo "

já foi doado na semana passada
)

para a Apae, corpo de born-
.J

beiras voluntários e Lar da
,

Criança. Dos cinco maiores r
·

,)
. municípios-do Vale do Itapocu,

· I

apenas Massaranduba ainda ,

· )
não retomou o costume da

,;
reunião de amigos para'
confraternizações nos finais de

.

semana e que remonta ao
,

, Iséculo passado, tendo como
,

. , .

palco estabelecimentos comer- !

)

ciais mistos, que funcionavam,
.

•
, .

num mesmo prédio, como ,1
armazéns e bares, .ou em sacie -

'

, .

dades culturais. (CM)
. .)

I
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II INDICADORES ECONOMICOS,';
•

•

COMPRA VENOADOLAR (EUA)
.

IeCOMERCIAL 2,139 2,140

PARALELO 2,250 2,357 Ie

TURISMO 2,090 2.233 Ie

EURO
COMPRA VENDA

2.340 2,342
PESO (Argentina)

,

0,604 0,604
,

•

,

•
,
•
•

•

•

•

• 'POUPANÇA

•

, PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 36.257 0,83%
" DOW JONES (N. York) 11.352 060'/,

Ie MERVAL (B. Aires) 1.669 -0.42%
.

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

0,744

R$894,81

-

•
II LOTERIAS

concurso: 1644
�3 - 55 - 59 • 66 - 76

"""'=.'w "" ",,.,m:

•

•

•

ara mu ar o u uro, comece no resen e.

os re sua m inião: vo e.
b 111",'.'__" __ _ """"" ... ...,... _

NÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.
............---

concurso: 649
11 - 14 - 18 - 19 - 25 - 28 - 34

37 - 40 - 46 - 48 - 49 - 52 • 56 .

71 - 72 - 74 - 77 • 81 - 99

concurso: 04065
1°· Prêmio: 49.757
2° Prêmio: 73.358
3° Prêmio: 29.179
4° Prêmio: 54.218
5° Prêmio: 50.484

-

É você quem faz a DIFERENÇA.

o
Ó CORREto DO POVO

ACIJS • COL· APEVI
SINDICATOS PATRONAIS

l1!l\trtl J \111 l'I'í1Si\! 1\\1
de r"Aglhl ti" Sul
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NOVIDADES: FORAM APRESENTADAS NO PARQUE DE EVENTOS

-,

•

CELSO MACHADO

.... Apaixonados gastam
.

até R$ 30 mil para
.

deixar o som do
carro impecável

•

}ARAGUÁ 00 SUL- Apesar de
ainda haver quem prefira o bom e

,

velho toca-fitas, escutar CD.no
•

•

carro já não é um luxo para a

minoria. O aparelho simples, com
auto-falantes básicos, pode' ser
instalado em seu carro por até R$
500. Algumas pessoas, no entanto,
gastam até R$ 30mil para deixar o
som do carro impecável e tomá-lo.
capaz de agradar aos ouvidos e

deixar as pessoas de boca
aberta.Deixando de ser um

"hobby", o som automotivo

profissionalizou-se e passou a ter
.-

competições. A lasca (Internati-
onalAuto Sound), noBrasil, desde
1994, e registrada como Associa

ção Brasileira de Auto Regula
mentação de Campeonatos de
Som Automotivo, "organíza
concursos no país e., pelo fato dela
não ter fins lucrativos e reunir

fabrícantes, importadores, lojistas

•

•

•

PIERO RAGAZZ! DE FREITAS

Y'

Exposição no Parque de Eventos reuniu apaixonados por som

e competidores, os torneios se

tomammais justos e imparciais. O
objetivo é divulgar os produtos da
indústria de .

equipamentos, educarlojistas e
consumidores namelhor forma de
utilizá-los, e oferecer um evento
,

agradável. O interesse da indústria
nestes eventos não é por acaso. Os

campeonatos servem como
,

laboratórios onde técnicos e

usuários mostram aos fabricantes
o que desenvolver ou aperfeiçoar

nos produtos.' Mas, o que leva

alguém a investir dinheiro em

equipamentos de som a ponto de,
, .

com o tempo, superar o propno
valor do veículo? Para isso, não há
uma explicação convincente, nem
mesmo daqueles que costumam,

participar de encontros que,

quando não têm caráter competi
tivo, acabam se transformando em
desafios individuais, cada qual
procurando mostrar a potência
instalada e que, normalmente, só é

utilizada em sua plenitude em

eventos do gênero. Como ocorreu

na tarde de domingo no Parque de
Eventos. Sidnei Raduentz,
funcionário da'Weg, estava no local
com seu Kadet OSI, ano 94. Com
os 24 mil wats de som que tem no

carro, fora outros acessórios, já são

R$ 7mil investidosno veículo,mais
dametade do valor demercado, em
redor de R$ 13mil. Ele é apenas um

no crescente universo do mundo

tuning. Costuma ir a todos os

, eventos do gênero que acontecem
em outras cidades do Estado, como
Florianópolis, Joinville, Balneário
Camboriú, Blumenau e até em

Curitiba. A explicação para o que

gasta em equipamentos de som
,

resume-se em três palavras: "Não
vou parar". Everson Almeida,
contador, é dono de umSiena 2004,
que vale hoje R$ 24 mil, No carro,

em equipamentos de-som, já
investiu R$ 4 mil. Não se trata de
valorizar o veículo para uma venda

futura, já que muitas vezes o com

prador não se interessa pela para-
, .

fernália. E um hobby como qual-
quer outro, resume Almeida. Infi
nitamente mais caro, diga-se, que
colecionar selos ou latas de cerveja,

,

O CORREIO DO POVO

Teatro de bonecos encanta
,

o público na Praça Piazera

. . , .

Apresentações em locais públicos garantem estilo dernocrétlco

}ARAGuÁ DO SUL. Punchna Inglaterra, o Kasper na
Conhecida desde o século 7A.C. Alemanha e tantos outros. O

,

na India e na China, já naqueles'
tempos a magia do teatro de
bonecos transcendia a arte e

•

assumia um papel ainda maior,
narrando o cotidianodo homem
e da sociedade à sua volta. O

desejo de dar vida ao inanimado
é inerente ao ser humano e,

através do teatro debonecos, este
anseio ganhou formas e

movimentos. Os primeiros
títeres, ou bonecos-personagem,
surgiram na Europa na Idade
Média. Seus manipuladores, os
titereteiros, começam a difundir
esta forma de arte por vários

países, atravessando fronteiras e

criando identidade própria em
. .

cada cultura. Assim, surge o

personagem Pulcinella na Itália,
o Polichinelle na França, o

.

Para faztr Q diferença na escola, no trabalho fi

nas vlGI,ns é preciso se comunicar em inglês .

,

" .

teatro de bonecos no Brasil tem
suas origensemduas fontes: a arte
erudita' e o 'teatro popular
tradicional nordestino. E foi em

I

busca dessa emoção que um

público com pessoas de todas as

.

idades compareceu em grande
,

número na praçaAngelo Piazera
sábado pela manhã, no

encerramento do 6° Festival de
FormasAnimadas e 3° Seminário
de Formas Animadas que ,Ir

durante quatro dias trouxe à

cidade atrações nacionais e

internacionais. Um sucesso de

público também nas salas de
teatro da Scar (Sociedade
Cultural Artística), em escolas e

locais públicos onde passaram
doze grupos de diferentes regiões
do país e de países vizinhos.

I

I

. . .

•

/

1
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•
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A F flows' possui metodologia moderna
para crianças, jovens fi adultos.
Através de um ensino inovador. Q Fellows· traz
ti comunicação do dia·a-dia para Q sola de aula:
Tudo isso com aulas dinâmicas e

.

turmas com número reduzido de alunos.

,.,.i "_V",'

.. :rI.\CU A.I.tAll
ESKew.. p��AU\Ã8

NOHRtOtlO NO
,

. ' - "

•

•

I

•

lO, MAS

•

www.fellowsidiomas ..com.br .

,

,
,

,

Para fazer a diferença é preciso ter o domfnio da lingua J

aprend r o Idioma como um todo,
t assim que a Fellows' ensina Ingl's,
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� GLOBO - iSH

Sinhá Moça
Coutinho exige que Frei José anule o

casamento de Sinhá Moça, mas ele se

recusa. Cândida diz ao Barão que não vai

permitir que ele case Sinhá Moça com

outro homem e jura testemunhar a favor
de Frei José e depois abandonar o marido.
Fontes e Rodolfo se espantam ao saber

· por José Coutinho da proposta do Barão.
Sinhá Moça leva um choque ao ouvir
Ricardo confessar que ama a Baronesa.

, Frei José se surpreende com a confissão
de Cândida. O Barão ameaça Frei José e

Cândida diz que ele nada fará contra o

pároco. Sinhá Moça pressiona Ruth, ao

ouvir Ricardo dizendo que se casaria logo
se a noiva fosse outra.

� GLOBO -i9H

Cobras e Lagartos
Bel diz a Duda que vai desmascarar a

·

quadrilha, Leona propõe a Estevão que
encenem um casamento no baile. Ellen
manda Foguinho fingir que são um casal
feliz para a nova campanha da Luxus. Bel e
Duda combinam viajar depois do baile.
Milu fotografa e dá entrevista para uma

revista bancando a desconsolada. Um
oficial da justiça toca a campainha e avisa
que o imóvel de Milu vai a leilão. Leona
flagra Ellen e Estevão juntos. Ele garante a

•

Leona que. está só blefando com Ellen.
Leticia diz a Luciano que ele pode ir ao

· baile mascarado. Bel, Duda, Leticia e

Luciano chegam à festa. Bel logo
identifica Estevão e Leona dançando
juntos na pista.:

� GLOBO - 2íH
. Páginas da Vida
Irmã Lavinia ajuda Helena a fazer um

parto. Irmã Lavinia comenta que já fez os

votos temporários de pobreza, castidade e

obediência e que em breve fará os votos

perpétuos. Helena elogia a sua vocação.
Em seu quarto, Irmã Lavinia remexe em

algumas fotos. Anna vê Márcia e Miroel na
lanchonete da AMA e passa direto. Marta

surpreende Sérgio e Lili enrolados em

toalhas. Marta passa uma descompostura
no filho. Sandra diz à mãe que ofereceram
o emprego de.qarçonete só para humilhá
la. Olivia se encontra com Marta e convida
Francisco para uma festa de Páscoa na

casa de Tide. Chega o dia da inauguração
da exposição Portinari na AMA. Giselle
entra no apartamento vizinho .

. � SST - 18!130

Rebelde
•

Sol, assanhada, diz a Téo que sabe que ele
está louco por ela, por isso lhe deu o livro
de presente. Téo responde que simpatiza
muito dela mas não tem nenhum interesse
em tê-Ia como namorada. Mia se diverte e

Sol, furiosa, diz que ela val se arrepender.
Para se vingar de Mia, Sol entrega a Miguel
uma foto onde Mia está supostamente
com outro garoto. Miguel, furioso, diz a

Mia que não quer vê-Ia perto de nenhum
garoto. Mia diz a Miguel que ele é o amor

de sua vida.

. � RECORD ... 19h 15

Bicho do Mato

" RECORD - 20rl

Cidadão Brasileiro
Fausta conta para Edouard e Antonio
como foi o casamento dela com o principe
grego. Ela diz que casou com ele quando
ele tinha 83 anos e ele morreu com 93.
Cléo recebe uma carta de Luiza em que diz
que ela vai voltar para o Brasil, pois está
cansada de viver em Atlanta. Marcelo fala
que já esperava que um dia isso ia
acontecer. Edouard convida Fausta e

Antonio para jantarem em sua casa.

Edouard conta que Renée se casou e se

separou várias vezes e agora ela está
gostando de cantar. Antonio chama
Carolina para ir jantar com ele na casa de
Edouard. Ela diz que não gosta de ir lá.

,

,

��SUCESSO .

O filme "Casa de areia",
de Andrucha Wé;lddington,
entrou na última sexta na

, lista de altamente
recomendados do New

; YorkTimes. No elenco
estão Fernan.da. I

, >Montenegro, Fe.rnanda.
.

Torres, Stênio Garcia, Seu
Jorge e Enrique Diaz.

Segundo a coluna do
, Ancelmo Gois;· do jornal O
Globõ, o longa está em

cartaz em .seis cidades
dos Estados Unidos e

Canadá ..

A

��PREMIO
Tom Cruise já teve fama de

esquisito e homossexual. Na
semana passada, ele foi
taxado de louco e demitido da
Paramount Pictures. Como se

não bastasse tudo isso,
agora o astro de Hollywood
está sendo considerado o

mais machista de todos os

tempos. O ator foi votado
como a celebridade mais
machista no Prêmio Anual
Ernie, em Sidney, na
Austrália.

Infórmações do
site EGO.

j

,
.

", :,
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��VILA
O autor da Globo Aguinaldo
Silva convidou Marília
Gabriela para interpretar a
vilã de sua próxima novela
que tem previsão para ir ao
ar em 2008, de acordo.

.i; com o site Virgulando.
Marília Gabriela só depende
do que vai acontecer até o

inicio das gravações para
dar certeza que participará
da trama. A atriz e .

jornalista fez uma

participação em Senhora
do Destino e atuou na

minissérie JK.
• •

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

-

Antídio Lune!!i, da l.unender, prefeito Mário Sérgio "Oego" Peixer e Reinaldo Richter, ger-ente
da Weg Química, em noite de homenagens, na última sexta-feira em Guaramirim. O evento,
inserido na programação de 57 anos do município, homenageou 42 personalidades,
empresários, agricuitores, ex-prefeitos e funcionários públicos municipais com mais de 20
anos de atuação

FOTOS: OIVULGAÇAO

O empresário Edgar Malutta também foi um dos homenageados pelos 57 anos de Guaramirim.
Na foto, acompanhada do prefeito Mário Sérgio "Oêgo" Peixer e do vice, José Joaquim
Fernandes

Apresentações
O espetáculo RO, de Carlos Henrique Schroeder, começa, no dia 1 Q de setembro, uma temporada
de apresentações na Scar. A sinopse da peça relata o momento de três desconhecidos, que presos
em um elevador, trilham o caminho da extinção de suas personalidades em busca de uma verdade
intangível. O espetáculo, que tem a direção de Inácio Carreira, será apresentado nos dias: 1 o, 2,
3, 15, 16, 17, 29 e 30 de setembro. E em outubro nos dias: 6, 7 e 8 (sextas-feiras às 21hj sábados e

domingos às 20h). Os ingressos estão à venda no valor de R$ 10, a censura é de 12 anos.

Jaraguá em Dança
A 12ª edição do Jaraguá em Dança contará com a participação de 44
instituições de [aragua do Sul, Ouaramirim, Corupá, [oinville e

Florianópolis, totalizando 126 coreografias a serem apresentadas no
período de 21 a 25 de setembro, no ginásio de esportes Arthur Müller.
Esta edição do Jaraguá em Dança envolve 1.400 participantes em seis

categorias.

r
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Aries 20/3 a 20/4
Ressacas morais & assemelhados só acon

tecem quando você faz que não vê os sinais
vermelhos. O roteiro é conhecido: excessos
são cometidos. Pequenos crimes que lá
adiante fazem do mais inocente carneirinho um

réu de sua conséiência. Não é preciso deixar a

culpa doer na alma e as multas arderem no

bolso. Se permitir é uma coisa, outra é ...

. Câncer 21/6 a 21/7
Uma luz especial, céu que se abre em

mudança de clima, nuvens que se vão. Você
pediu que tudo melhorasse e aí está. Em vez de
reclamar, se lamuriar e se estressar, você
serenou, sintonizou com o cosmos e fez suas

preces. Há coisas que não se pode comandar,
mas que podem se resolver se você pedir uma.
pequena ajuda aos amigos.

Maurinho pergunta de que assunto
Mariano quer tratar com ele. Mariano
cobra uma atitude na investigação na

. morte de Ana. Maurinho desconfia que
Mariano esconde algum segredo. Yopaná
diz para Ana que estará sempre ao lado
dela. Juba diz para Geraldo que vai pedir
para Lili colocar a foto de Piaui no

programa dela. Juba diz que Ramalho quer
comprar a fazenda' vizinha. Maurinho
procura o depoimento de Mariano, quando
ele capturou os traficantes de animais,
que Mariano não quis assinar e só fez a

impressão digital. Touro 21/4 a 20/5
Racionalizou, arquivou e colocou uma pedra
em cima. Achou que assim esqueceria? O que
aconteceu, será que é a pedra que insiste em

•

lembrar? Ilusão ... E no que dá tratar das

emoções com tanta objetividade. Há que falar
com elas na sua língua. O que na maior parte
das vezes significa simplesmente ficarem
silêncio e escutar.

Leão 22/7 a 22/8
Não dá mais pra ficar esperando aquela
conversa. Você virou, mexeu e nada avançou.
Essa sensação de mãos atadas pode ser

rompida quando você quiser. Empurrar com a

barriga só vai distender seu belo abdome
sarado, leonino. Dê o primeiro passo, disque o

tal número de telefone que você, mesmo
tentando, não consegue esquecer.•

•

Gêmeos 21/5 a 20/6
O verbo calou, a saliva secou? Que seja de
muito beijar! Afinal, chega de tanta

argumentação. Encontrar a palavra exata, fazer
a coisa certa, não é o que você quer, Gêmeos?
Então, ação! Cuidado para não se perder em

,

tortuosos discursos, ajuste o curso. Mas, e

isso e aquilo? Sem mas, sem mais porém. Ou
você acaba ficando sem.

Virgem 23/8 a 22/9
Nem dicionários ou enciclopédias, nem Freud
ou o Google conseguem explicar suas dúvidas,
amigo Virgo? E nem pensar em novamente
enterrar lá nas profundezas os males que o

afligem. Se não levarem à cura, as auto-
•

análises pelo menos ajudarão a resgatar as
forças. Nada como um sincero olhar nas

próprias feridas pra dar um up na energia.

,

Capricórnio 22/2, a 21/1
Dias assim, dias assado ... Não se canse

tentando entender as contradições da tal ,; .

pessoa. Até você, apesar da sua estabilidade
capricorniana, vezenquando também diz uma
coisa e faz outra, não diz nada quando quer tudo
e por aí vai. Apenas as contradições do outro

podem ser mais evidentes. Dance a dança dos
contrastes.

,

Libra 23/9 a 22/10
Deixar tudo para a última hora pode desafinar
seus instrumentos ... E librianos não gostam de
nada fora do tom. Faça o que é pra fazer, seus
objetivos já estão mais que definidos. Não deixe
todo esse potencial sem direção. Quem sabe
umas possibilidades românticas não lhe
estimulam? Ligue as turbinas, encare a estrada
e conquiste seus horizontes.

•

I
'

I

I
Escorpião 23/10 a 21/11
Felicite-se, no jogo ou no amor... Eis que um

escorpiano entrou mais de uma vez na fila da
boa sorte e regalou-se. Ei, nada de surtos do
tipo ah, não mereço tanto e blablablá. Aproveite
que os deuses do Olimpo resolveram dar uma

trégua, concedendo momentos de curtição
totalmente de graça. Honre os deuses, pois,
curta as suas graças.

Aquário 21/1 a 18/2
Ouvindo um som, marcando os compassos
com os dedos no ar, lalalá. O embalo de uma

recordação gostosa, um sabor compartilhado
com alguém que agora cruza o seu olhar. é tão
legal quando rola esse entendimento, essa
cumplicidade. A amizade no amor, o amor da
amizade, o silêncio que não pesa, o espírito que
se eleva ...

• •

Sagitário 22/11 a 21/12
Se o espelho seu não está sendo lá muito
sincero em apontar aquilo que precisa ser

melhorado (como bom sagitariano, você sabe

que sempre tem), apele para métodos que
dispensem respostas prontas, Bulas, só em

caixas de remédios. As trilhas são totalmente

pessoais e lntransterívels. Parà alcançar as
grandes alturas, há que se ir mais fundo ...

Peixes 19/2 a 19/3
Qualquer evento, mesmo que profissional,
acabará no social. Não há como escapar do
astral expansivo e elétrico deste dia. E você é o

líder do picadeiro. Solte suas feras, seus
mágicos, trapezistas e equilibristas, todos os

palhaços e engolidores de fogo ... Abra a função,
po�ha o circo em ação. Pense grande sobre sua

própria grandeza.

f
•
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Colombo vai
tentar mais

-

emoçao
,

,

rogramas de propaganda eleitoral de Raimundo Co
lombo vão carregar mais na emoção. Esta deve ser a
primeira reação ao crescimento das intenções de voto

na petista Luci Choinacki, definida ontem em reunião da
coordenação da Coligação Todos porToda se, naCapital.
Colombo, com seu perfil de técnico e realizador, passou
pelas denúncias do deputado Sérgio Godinho e pelas fis
suras partidárias causadas pela aliança governista, mas
esbarra na história comovente da agricultora que criou só
os filhos, inclusive um com necessidades especiais, en
frentou preconceitos e venceu. Diferentemente do compa
nheiro José Fritsch (PT), que enfrenta disputa altamente
polarizada, Luci achou o caminho das pedras para trans
formar sua atuação parlamentar em prova de sensibilida
de com a fatia predominante nesta eleição - o eleitorado
feminina. Também pode catalisar o sentimento pró-Lula
que, até o momento, não se derrama sobre Fritsch.

Propaganda
pretende reagir ao

crescimento da
campanha de Luci

Adesão. Mesmo
contrariando a direção
estadual, o, PFL de Anita e

Garibaldi confirmou apoio i

a Esperidião Amin. Em
contrapartida, os
pefelistas cobram apoio
do PP para disputarem
as eleições em 2008.

Na rede (1 I. O site
(politicosdobrasil.com.br)
traz o nome completo e

o número do CPF dos
candidatos em, por
enquanto, 13 estados
brasileiros. Os de Santa
Catarina já estão lá. Com
o número do cadastro,
que não consta no sítio
da Justiça Eleitoral,
podem ser checadas
pendências, por
exemplo, com a Receita
Federal, Serasa e SPC.

Carlos Pereira
�--�-------------

) Luci Choínackina companhia do filho Ezequiel
. ,

,

lvonsMarcarinilOívulgação
'�ifu;

,

Na rede [2). Quem
estiver mais interessado ) Raimundo Colombo em apara-arestas em Lages
na performance dos

- OJ

agentes públicos pode Ponte. Finalmente
navegarpelo serviço corrigida a altura, com a
oferecido pelo Tribunal de dragagem e desassoreamento
Contas do Estado no link

.

do leito do Rio Mampituba,
"Cadê minha obra?". Ali começa a ser construída a
constam todas as obras ponte que liga SC ao RS, em EU VOTO "Em quem
estaduais e municipais. Passo de Torres. Até o final defendeofortalecimento
Há também, no site do ano, travessia sobre balsa. institUcional e financeiro
(www.tce.sc.gov.br). ,

. dosmunicípios e aforma de denunciar Sem choro. Mudança na descentralização dadivergências ou indícios estratégia dos jovens administração pública.de irregularidades. empresários. Mais do que ValoriZar as regiõeS,
, com apelos a políticos, avisa apoiar as classesPró-Lula. O oitavo opresidente da Conaje, produtoras e aproximarFórum Lula Presidente, Doren; Caramori Jr, a briga

será instalado hoje, em pela redução de tributos
as populações regionais

Chapecó. No total, serão segue com '1eirões de do govemo é fatorde
eficiência:'pelo menos 14 pólos nos impostos", para mostrar a ENOR! BARB!ERI, VICE-

maiores municípios. sobrecarga nos produtos. . I'RESIIJENTE U,I\ FAESC

Na frente. Balneário
Camboriú terá, a partir do
dia 9, marina comparada
às de Angra e Búzios.

E aí... Gabriel tem 13 meses e passou nove deles dentro de hospital. A última
internação, no CTI Pediátrico do Hospital São FranciSco, em Concórdia, já dura
sete meses. Diferente é a sorte de outras quatro críaf1Ç1s com a mesma patologia
- atrofia espinhal- no'Rio e no Ceará. Eles conseguiram internação domíci/lar e,
alguns, já estão até sendo alfabetizados. Os pais de Gabriel conseguiram na

Justiça a autorização para tratá-lo em casal com custos 40% Inferiores ao SUS,
mas a prefeitura recorreu. A sentença de Gabriel agora será julgada no TJ.

A'IQol.dol: fi.. Gazetil • Blguaçu em Foco· Correio do
Povo· Correio Lageano • Correio do Sul· Destaque
Catarlnense - Diário da Cidade· Diário da Manha· Diário
do IguaQu - Diário O Tempo· Folha da CJetade • Jomal da
ManhA- Jomal O Iguassu·Múnlelplo Dla-a-dla·Notlsul·
OAtlênt!co • O Perfil Olérlo • O Vale· Sul Brasil· Tribuna
do Dia • Tribuna Catarlnense • Voz Regional

se
Associação dos Olirlos do Interior

- -

j
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SANGUESSUGAS: NA EXPECTATIVA DA PUNIÇAO
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Ill> Ney Suassuna (PMDB-PB), Serys Sihessarenko

(PT-MT) e Magno Malta (PL-ES)" terão 1

prazo de cinco sessões para apresentarem defesa

BRASÍLIA- O presidente do
-

Conselho de Etica do Senado,
João Alberto Souza (PMDB
MA), instaurou oficialmente
ontem os três processos de

cassação contra os senadores
acusados de participaçâo namáfia
das ambulâncias: Ney Suassuna

(PMDB-PB), Serys Slhessarenko .

(PT-MT) e Magno Malta (PL
ES). Souza retomou a Brasília para
assinar os documentos que dão
início aos processos. Os três

senadores, segundo João Alberto,
foram notificados ainda ontem.

.

João Alberto também
designou os senadores que vão

relatar cada um dos processos de

cassação, Diante da dificuldade
em encontrar um relator para o

processo do .senador Magno
Malta, JoãoAlberto fez uma troca
nas relatorias,

O senador Demóstenes
Torres (PFL-GO), que
inicialmente seria o relator do

processo contra Serys
Slhessarenko, agora vai relatar o
caso de Magno Malta. No lugar
de Demóstenes, João Alberto
escolheu o senador PauloOctavio

(PFL-DF) para relatar o processo
contra Serys. Já o senador

_

Jefferson Peres (PDT-AM)
permanece como o relator do,
caso de Ney Suassuna.A

mudança, segundo João Alberto,
ocorreu diante da ligação entre .

Paulo Octavio e Magno Malta.
"O Paulo Octavio é muito ligado

.
aoMagnoMalta, então achei por
bem fazer essa mudança, e ele
também disse que não ficaria
confortável com essa relatoria",
disse.

N a semana passada, o
-

presidente do Conselho de Etica
- '

conversou com varies

parlamentares em busca de um
. ,

relator para o caso de Malta.
Vários senadores, como César

Borges (PFL-BA) e Heráclito

Fortes (PFL-PI), negaram o
.

convite para assumir as relatorías, ,);"
,

O ano eleitoral, segundo João I:',
Alberta, prejudica o ritmo das �
•• _." •• \'111
mvesngaçoes -Ja que a maIorIa

I ",

dos senadores está fora de Brasília
J

em campanhas regionais. r d,

DEFESA
Com a escolha dos relatores, 'c,

.
, '\

os três senadores têm agora prazo ';
,

" ,

de cinco sessões plenárias do ",

')'r '11

Senado para apresentarem defesa. '
' ,I

". i,' '.'

O Conselho de Ética se reúne no' ,

dia 5 de setembro para a)"
" ,

apresentação, pelos relatores, dos )'J

cronogramas de trabalho. João
"

Alberto estima que até o dia 24
,

de setembro os três processos ,I
,

estejam concluídos pelo
"

- "

Conselho de,Etica.�João Alber:o
'

�prometeu isençao nos tres
,

. ,
, ,

processos.
Mas ao contrário do que

afirmou no início das

investigações, quando sinalizou
.'

que poderia arquivar os processos :'!
de cassação, agora disse que os

culpados serão punidos.
"Devemos extirpar do nossomeio ",

o mau político. Se alguém errou, ':'

deve pagar pelo seu erro."
,

I' "
. ,

" .. r
"I •

Alckmin diz que manterá tom das críticas contra Lula ;:,�
,

SÃO PAULO- O candidato do
PSDB a presidência da

República, Geraldo Alckmin,
afirmou ontem que não preten
de subir' o tom das críticas ao

governo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. "Estou paz,
amor e trabalho", disse.
Alckmin considera que a

campanha já vem mostrando
. resultados, apesar das pesquisas
mostrarem estabilidade nas

intenções de voto para o tucano.

"Pesquisa é retrato do
momento. Temos de analisar a
curva", enfatizou. ''Além disso,
a rejeição do Lula é o dobro da
minha e continua a crescer."

O candidato tucano voltou
a citar as eleições de 2002,
quando venceu embora as

pesquisas apontassem o

contrário. "Se dependesse de

pesquisa, o governador de São
Paulo seria o Paul Ma1uf e ele
nem para o segundo turno foi",

acrescentou.

Alckmin acredita que irá .:

para o segundo turno e que, ,',j

nessa etapa das eleições, poderá
conquistar mais votos.

. ,

"Quando você simula um "

segundo turno, a situação de ")'

Lula fica dificílima Por isso, o ;>

desespero dele em não quer que � I,
.

haja segundo turno. No segundo <,I
turno, ele perde as eleições. Não
há como fugir do contra

ditório", afirmou.

I
,

,
" �

,
, ,

Secretário do Tesouro descarta possibilidade de crise fiscal
'.1

BRASÍLIA - O secretário do
. Tesouro Nacional, Carlos Kawall,,

,

descartou .ontem a possibilidade
de o Brasil sofrer uma crise fiscal

.

em 2007. Ele reconheceu que nos
últimos meses houve aumento nos

gastos do governo federal, mas
garantiu que "não há nada que

sugira que estamos caminhando
para uma situação de crise".

Segundo ele, a elevação desses

gastos não vai mudar o

cumprimento da meta de

superávit fiscal (economia que o

governo faz para pagar juros da
dívíde) para este ano, de 4,25% do

PIB (Produto Interno Bruto).
"Ternos o controle sobre a

situação", disse.
Entre janeiro e julho, os gastos do
governo (Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco

Central) cresceram 14,8% em

relação a igual período de 2005,
totalizando R$ 211,489 bilhões.

Enquanto isso, a arrecadação de

impostos aumentou 11,1% e

somou R$ 306,019 bilhões.Kawall
destacou que o debate fiscal no
país mudou de foco, passando do

",. I_"

superavtt pnmano para a carga
tributária, o nível do gasto'

..

\.'

corrente, a qualidade do gasto e o
'

investimento público. O'
,

secretário informou ainda que o
' ,

governo precisará de I

financiamento de cerca de US$ : .: .

14,2 bilhões até 2008. Para essa
'�I

,

captação, é provável que haja
"

emissões de títulos da dívida
'

externa em reais, como aconteceu
em setembro do ano passado, com
papéis prefixados de dez anos ou

"

mais, e um programa de recompra
"

,

de títulos antigos.As declarações
'.

foram dadas durante o seminário
"Grau de Investímentor OGrande .,

Desafio do Próximo Presídente".

Charme e beleza que valorizam ambientes. ,

,

,
,

, ,
, ,

SR 280 km 56 - 473373,10'10· www.berlimamblenles.com.br �
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I'; Milicianos xiitas dominaram sete bairros de
,

\ ';',: Diwaniyah'l aproximadamente metade da cidade

DIWANIYAH/IRAQUE-
1 ,'N'iolento,s confrontos entre

:- oldados iraquianos e

'milicianos xiitas leais a um

;" popular clérigo radical na

; : cidade de Diwaniyah, ao sul de
l' .::: Bagdá, resultaram namorte pelo
í' "" nenos 34 pessoas, informaram
,autoridades locais ontem.

):J Dezenas de pessoas ficaram
'I feridas nos choques.

Os confrontos, começaram
. por volta das 23h locais de
': domingo, quando soldados
:: iraquianos promoveram
ill . erações contra três bairros de
,:� Diwaniyah com o objetivo de

reprimir milicianos e apreender
armas, disse o capitão Fatik
Aied, do Exército iraquiano.
De acordo com ele, os

,

confrontos estenderam-se até a

manhã de ontem. Os soldados

iraquianos entraram em choque
com milicianos leais ao clérigo
xiita antiamericano Muqtada
al-Sadr, popular por sua

resistência à presença militar
dos Estados Unidos no Iraque.
Ontem, os milicianos xiitas

dominavam sete bairros de

Diwaniyah - aproximadamente
metade da cidade. O Exército

,

recuou para outras areas e estava

à espera de reforços, disse
Aied.O doutor Mohammed
Abdul-Muhsen disse que 34
corpos, foram levados ao

hospital geral de Díwaníyah.
Segundo ele, os mortos eram 25

soldados, sete civis e dois
milicianos. O médico informou
ainda que pelo menos 70

pessoas ficaram feridas nos

confrontos, mas não possuía
mais detalhes. Diwaniyah situa
se 130 quilômetros ao sul de

Bagdá. A cidade é dominada por
árabes xiitas. O Exército

Mahdi, de Al-Sadr, possui uma
influência cada vez maior em

Diwaniyah. Sua milícia já con

duz uma espécie de governo pa
ralelo em Cidade Sadr, um em

pobrecido bairro xiita de Bagdá.

j' Três mortos e 18 feridos em nova explosão na Turquia
ANCARA/TURQUIA- Uma

, explosão ocorrida ontem em

,i, Antalya, na costa turca do Mar
" Mediterrâneo, resultou na

':f: morte de pelo menos três

:.: pessoas, informou a emissora

:Ii local de televisãoNTY. Dezoito
,,: pessoas ficaram feridas.
,I Autoridades locais -

nao

.. especularam sobre o que teria

J causado a explosão. '

Bombeiros que apagavam
m incêndio desencadeado pela

.', explosão ericon ttaram os

'}I corpos parcialmente carboniza-
,

::' dos de duas pessoas na rua, disse
:', AkifAktug, porta-voz da polícia
<) local, em entrevista à agência

de notícias Anatólia.Uma

pessoa ferida morreu mais tarde
no hospital, elevando a três o,

número de mortos, noticiou a

NTY.
Ainda de acordo com a

emissora, 18 pessoas ficaram
feridas na explosão ocorrida na

frente de um centro empresarial
estabelecido perto da entrada
de um castelo histórico na

região central de Antalya.
"A causa da explosão ainda está
.sendo investigada", disse
Guzide Ormeci, uma porta-voz
do governo local.A explosão
danificou diversas motocicletas
estacionadas na rua e desen-

cadeau um incêndio, disse

Aktug. Diversas ambulâncias
, ,

transportaram as vitimas para

hospitais próximos. A explosão
ocorreu um dia depois de um

ataque à bomba ter ferido 21

pessoas, entre elas dez turistas

britânicos, na estância de
Marmar is.Nenhurn grupo
assumiu a responsabilidade pelo
ataque, mas as suspeitas recaem
sobre guerrilheiros- curdos que

promoveram ataques similares
no passado.Antalya é uma

estância litorânea turca que
atrai milhões de turistas todos
os anos, russos e alemães em sua

, ,

rnaiona.

:.; Jovem diz não ter sentido falta de nada no cativeiro
VIENA- Uma jovem

',: austríaca que passou mais de
, -

" otto anos presa num po rao

'c até sua dramática fuga na

I semana passada disse ontem

que não sentiu falta de nada
,') durante o p e r ícdo de

, provação e qualificou seu

, eqüestrador como parte de
, sua vida.

Em declarações lidas aos

,; jornalistas por um psicólogo,
a j o v e rn Na tascha

r Kampusch, de 18 anos, disse
estar ciente da comoção

.' causada por seu seqüestro e

do conseqüente tnteresse
- pelo caso, mas pediu aos

: lcrnalístas que a deixem "em
paz por alguns íns tantes",
"Muita gente quer saber

de questões Intimas, mas isso
não é do interesse de
ninguém", afirmou a jovem.
"Talvez um dia eu conte a um

terapeuta ou a outra pessoa
. quando julgar necessário.
Talvez -eu nunca toque ern

assuntos assim. Minha
intimidade pertence a mim",

,

prosseguiu.
A polícia austríaca

informou ontem que
somente agora começou a

conversar com Kampusch
sobre seu seqüestro, ocorrido
em março de 1998.

Aos dez anos, a jovem 'foi
capturada por Wolfgang
Priklopil, que suicidou-se ao

atirar-se na frente de um

trem horas depois de a

menina ter escapado.
Ela fugiu num momento

de distração de Priklopil 11a

últíma quarta-feira. Durante
mais de oito anos, a [ovem foi
mantida ern cativeiro sem

que fossem levantadas
suspeitas.

Sobre o cativeiro, ela
disse: "Era meu quarto e não
deveria ter sido exposto ao

público" .

A [overn destacou que
não chorou depois que fugiu,

, I

motivo pelo qual não deveria
I haver tristeza, e comentou

que a morte de Priklopil foi
desnecessária. "Ele era uma

parte de minha vida. De
certa forma, fico triste por

ele", comentou.
Ela negou ter chamado

Priklopil de mestre, apesar
de ele ter exigido tal

, , .

tratamento no imcro.

Segundo Kampusch, ele
não parecia falar sério

quanto a isso. Ainda de
acordo com a [ovem, o

tratamento dispensando a ela
por Príklopll alternava-se.
Em alguns momentos, o

tratamento era bom demais:
em- outros, o oposto. Até a

semana passada, 6 seqüestro
de Karnpusch era lim des
mais destacados crimes sem

solução da história criminal
austríaca. De acordo com o

general Gerhard Lang, cs

investígadores ainda estão
reunindo provas do caso.

,

EUA propõem envio de
•

observadores entre Gaza e Israel
CIDADE DE GAZA- Os

Estados Unidos propuseram a

israelenses e palestinos o envio

de observadores internacionais
ao principal entroncamento
existente na fronteira entre

Israel e a Faixa de Gaza com o

objetivo de impedir os

sucessivos fechamentos do
cordão umbilical da economia
do território litorâneo. Tanto
Israel quanto a Autoridade
Nacional Palestina (ANP)
manifestararn apoio à idéia.

Entretanto, o governo israe

lense condicionou a imple
mentação da proposta à

libertação de um soldado

capturado por militantes pales
tinos em junho. Funcionários do
governo americano em Israel

- ' ,

optaram por nao emitir

comentários sobre o assunto.O
entroncamento de Karni

passou longas temporadas
fechado este ano por causa de
alertas de segurança e de ataques
promovidos por milicianos

palestinos. Praticamente todo o
fluxo de exportação e

importação de e para o território

palestino litorâneo depende do
funcionamento de Karni.
O negociador palestino Saeb
Erekat disse que a proposta
americana de colocar observa
dores estrangeiros 110 lado

palestino do entroncamento
partiu do major Keith Dayton,
coordenador de segurança dos
EUAnaCisjordânia e na Faixa
de Gaza. O plano também
prevê o treinamento de agentes
palestinos para cuidar da
segurança, do comércio e da
alfândega e a construção de um
novo terminal em Karni,
prosseguiu. De acordo com o

jornal israelense Haaretz, 90
observadores estrangeiros e 30
assistentes seriam posicionados
no lado palestino do entronca
menta de Karni. A missão
internacional seria composta
principalmente por europeus e

, ,

americanos, prosseguiu o

Haaretz. Segundo Erekat, o
plano prevê urn investimento
de mais de US$ 22 milhões em

equipamentos e treinamento
de funcionários palestinos Ele
comentou que Ulna eventual
reforma permitiria a passagel)1
de mais de 400 caminhões por
dia por Karni ern ummomento

no qual Gaza atravessa Ulna

grave crise humanitária.De
acordo com o negociador, o
presidente da ANp,Mahmoud
Abbas, já aprovou a proposta.
Oministro da Defesa de Israel,
Amir Peretz, elogiou a idéia
numa reunião com Dayton na
semana passada.

FBI descarta Bin Laden em lista
•

dos mais procurados pelo 11/9

• BREVES

"Washington Post", citando
decisão do Ministério da Justiça
dos EUA que nega a requisição
de acusações contra o líder da
AI Qaeda ao 11 de Setembro ..
N a ficha de Bin Laden consta

apenas que ele é procurado
como "suspeito de outros

atentados em todo o mundo",
Segundo declarações de FBI

(polícia federal dos EUA), é

prática da segurança americana
tomar como base apenas

,., . '" .

acusaçoes ja existentes nas

fichas que acompanham a lista
dos mais procurados. "Não há
nenhum mistério", disse Rex

Tumba, porta voz do FBI. "Eles

[a justiça] poderiam acrescentar

o 11 de Setembro aos crimes

atribuídos a Bin Laden, mas não
têm porquê fazer isso neste

momento ... Há uma lógica
nisto", acrescentou. David N.

Kelley, ex-procurador de Nova
York que conduziu investigações
quando Bill Laden foi acusado
de ordenar o ataque à embaixada
americana em 1998, disse não
estar surpreso COll.1 a falta de
citação la Bin Laden pOI' .

responsabilidade 110 11/9.
Kelley disse que a assunto

envolve problemas de restrição
legal e necessidade de justiça
para todos oe acusados. "Pode
parecer estranho para que In vê
de fora, mas faz sentido do
ponto de vista legal", disse.

NO EQUADOR

�Morte
Maria Esther de Capovilla,
mulher de 116 anos

considerada a pessoa mais
idosa do mundo, morreu no

Equador, segundo sua neta
afirmou ontem. Ela fale'ceu
dois dias depois de ser

internada com pneumonia,
Capovilla morreu na manhã
de domingo em um hospital
de Guayaquil, Nascida em

14 de setembro de 1889,
mesmo ano de Charles
Chaplin e Adolf Hitler,
Capovilla casou em 1917 e

ficou viúva em 1949,Robert
Young, um consultor em

geriatria para o 'Guinness
Book, afirmou que Elizabeth
Bolden, do Memphis, no

Tennessee, aparece agora
como a pessoa mais idosa
do mundo. Ela também tem
116 anos mas nasceu 11
meses depois de Capovllla.
"O Guinness vai fazer um

pronunciamento oficial em

Londres", segundo Young,

EM CUBA

�Tempestade
Depois de provocar a

morte de pelo menos uma

pessoa no Haiti, a

tempestade tropical Ernesto

cheqoua Cuba ontem,
provavelmente a caminho
da Hórtda.Meteorologistas
acreditam que a

tempestade tropical
ganhará força no Golfo do
México, depois de passar
por Cuba, e chegará aos

Estados Unidos como

furacão,"A expectativa é de
que ele alcance o Golfo,
talvez como furacão
categoria um, mas

possivelmente como

categoria 2", comentou
John Cangialosi, um

meteorologista do Central
Nacional de Furacões dos
EUA em Miami.Não há

informações sobre vítimas
da passagem do Ernesto
por Cuba mas a tempestade
tropical provocou a morte
de pela menos uma pessoa
no Haiti.

NA PALESTINA

�Salários '

A União Européia (UE)
enviou ontem ao presidente
da Autoridade Nacional
Palestina (ANP), Mahmoud
Abbas, o dinheiro
necessário para pagar
parte dos salários
atrasados de 50 mil
funcionários do serviço
público de saúde e de

educação.Fontes da ANP
disseram que os

trabalhadores receberão a

partir de setembro o

equivalente a 1.500 shekels
(250 eurcs,
aproximadamente). Espera
se que o pagamento de
parte cos salários
atrasados Impeça a greve
anunciada pela AssoclaçQo
de Professores Palestinos,
com 8,000 membros, A
paralisação deve começar
em 2 de setembro,
coincidindo com O lnlcto do
ano letivo na faixa de Gaza
e na Cisjordanla .

,

,

EUA- O líder da rede
terrorista Al Qaeda, Osama bin
Laden, é há muito tempo o

homem mais procurado dos
Estados Unidos por sua suposta
participação nos atentados de

1998; quando a embaixada
americana no Quênia foi alvo
de um forte ataque. Apesar
disso, não costa de sua ficha
nenhuma acusação pelo 11 de

_
Setembro -considerado o pior
atentado terrorista da história

,

dos EUA. A época dos ataques
do 11 de setembro de 2001 -

quando aviões comandados por
seqüestradores atingiram as

torres gêmeas do World Trade
Center (WTC), em Nova York,
e o Pentágono, nas cercanias de
Washington, matando cerca de
3.000 pessoas, Bin Laden
assumiu a autoria da ação em

várias ocasiões em gravações de
áudio e vídeo, e lançou novas

ameaças.
Bin Laden entrou para a

lista des maís procurados ern

[unho de 1999) apõs tel' sido
acusado de homicídíc,
conspiração e ou tree crimes
relacionados aos atentados a

embaíxadas na África. Naquela
ocasião, foram oferecidos US$
5 milhões por sua captura, valor
que aumentou para US$ 25
milhões depois de 11 de
Setembro. A curiosa omissão
foi publicada ontem pelo jornal

•

•

,

-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



48 I TERÇA-FEIRA, 29 de agosto de 2006

•

O CORREIO DO POV�

, 'Q
•

- '

;t;

Luiz
,

, c;' Bergamaski
<

completou 96
anos no dia 16, "

,

Feliz
, ' <

aniversario é o ,
"Vir,

t que deseja a
.

sua bisneta;'
�

. :', '

,

c"

Vaneza e,

,

familiares

•

\

,.
,

PARABENS! Comemora
idade nova dia
30, Cristiane
Sbardelattl.
Felicidades
dos familiares
e em especial
do noivo Diego

,

28/08
. Nilton Pedri
Daniele A, Pedrotti
Gabriel Kuhn ,

,

Vinicius Bublitz
Samuel N, Barreto
Guido Gian Carlo Muller
Walter Januário Paupitz

, Fabiane Kahn
Mareio Bittencourt
Leia Gisseler
Oswaldo Fodi
Arno Fagundes
Johann Michelle Konnel

.

Neimar Jurek ,

David de Souza '

. ,

Osmar Koepp
-

29L08
Rui Barg ,

Martins Kinen
Gildete Piazera
Adolfo Alberton
Cândido Osmar Trentini
Anadir Becker
Margarete S, Nascimento
Juliana Matilde Ribeiro
Margarete Schmidt,
Nascimento ,

Helena Hertel
Rosivaldo BisQo de Souza
Denise Zapella
Lucas Ricardo Urban
Rosali Rosa
Fabio Eduardo da S, Nunes
Jéssica H, Dallabona
Talia Cardoso
Claudino Lise
Gionei Bihr
Roselene Machado

,

,

Aureo [Ii, Panstein
Emerson Stahelin

I

Daniela Cristina Hess
,

,

Parabéns a Vara
Reitraut Lepinsky,

, ,

que aniversariou
,

dia 26. E o que
deseja com muito
amor e carinho, o

esposo Rudi, os
filhos Nilson,
Nanci e Jackson

."

Nanei Noeli
Lepinsky

comemorou idade
< nova dia 4. I

" Parabéns do irmão I
Nilson e familiares

,

,

•

,

Colou grau em Administração e

Recursos Humanos no dia 26,
Gisele T. Berkembrock. Parabéns e

sucesso é o que deseja o marido

Jorge e os pais, José e Anilda

<

,

Sabrina Estela de
Campos Shlepha I

colou grau em

Pedagogia, peta
Fameg, no dia 26,
Parabéns e

sucesso dos pais,
Edevaldo e Esteta,
Luana, Camila e

Marcos

-

,
._

J

Completa 13 anos no dia 31, Jessica Hohl de
Medeiros, Os pais Jaison e Jeane, e a mana

, Jade desejam felicidades

Cide completou idade nova dia 22. Felicidades da

esposa Rosilene, e do filho Joe Renan

I

\

•

I
...

'iIÍ'
"

J

- '

A Anna Letícia, o Lucca e a sua prima ·Malú estão
felizes com a chegada dos gemeos Pietro e Maria
VictOria

1

Aniversaria dia 01109 Natan, Feliz aniversário da '

,

noiva Daiana e das filhas Dudu e Fefe

"Os Esmigol", estiveram presentes para animar a I Stammtisch e comemorar os 57 anos de Guaramirim
,

ROTARY CLUB ..JARAGUÁ DO SUL BAILE ROTÁRIO VENHA REVIVER ANOS 60/70/80

FLASH BACK
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

,

Apoio:

I
_

O CORREIO DO POVO!
P"bt«¥td0"�1919

,

r

,

I

<
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Depois dÉ\l'encer fôra dê"casa
o Caramuiu por lxO, o

'

Flamengo empatou sem gols
no último sábado e

conquistou, pela primeira vez,

o título da Taça Pomerode, na
categoria aspirantes. O
presidente do clube,
Claudemir Ruedieger, creditou
a vitória à união do grupo e o

,

trabalho do técnico Francisco
Scheuer. "Vamos começar a

•

colher o frutos futuramente .

\

Quem sabe até os meninos'

briguem por vaga no time

principal", comentou o

dirigente. Entre os titulares, o
título ficou com o Botafogo,
que empatou em 2x2 com o

Atlético Pomerodense.

31 ESTADUAL
"

ADULTO: \

Jaraguá do Sul vence a

primeira no Catarinense
A equipe Proma/Faculdade•

Jangada/FME venceu a

primeira partida no
Campeonato Estadual de
Basquete Feminino Adulto. A
vítima foi a equipe de
Galópolis, no último sábado,
pelo placar de 86x60.
Amanhã à noite, as meninas
do juvenil (que formam a base
da equipe adulta), fazem o

primeiro jogo da final do
estadual da categoria, em
[oinville, A equipe
jaraguaense vai em busca do

bicampeonato da competição.

\

•

•

.., - ,- ,
.

-, .'� ..
'

-

..._ -

-.'
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-

www.jaraguaam.com.br-
•

SEGUNDONA:

Noite à Fora vence e se

isola na liderança
Com a goleada por
4xO sobre o Cruz de

•

Malta B, o Noite à .�"
.

(' • L

.

Fora (azul) chegou aos \f ... 316104;
16 pontos e se isolou ".�

ainda mais na ,

liderança da

Segundona. Em
segundo lugar estão . '"

Rio Cerro e Guarani,
com dez. Entre os

aspirantes, a liderança
é do Rio Cerro, que
tem 12 pontos, mesmo
número do Rio
Molha.

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I TERÇA-FEIRA, 29 de agosto de 2006
•

,

,

�� BEISEBOL
A Seleção Brasileira Masculina foi derrotada neste domirlgo
pelos Estados Unidos por 8x7, em partida válida pelo Pan
Americano de Beisebol, realizado em Havana, Cuba. O

destaque do Brasil no jogo foi o jogadorThiago Magalhães.

A

��VOLEI DE PRAIA
Em uma virada espetacular, a dupla Renata e Talita conquistaram a

12a Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, disputado em

Salvador (BA). Elas batéram as líderes Larissa e Juliana por 2 sets a 1

(12/18, 18x15 e 17x15).

��VÔLEI
A Seleção Brasileira de vôlei feminino não tomou conhecimento
da China e venceu, na casa da adversária, por 3 sets a zero, com

parciais de 25/22,25/19 e 25/17, em partida válida pelo Grand Prix,
disputado no continente asiático.

T RESULTADOS
<

• I '.

Fluminense ,1 x2 Atlétíco-Pf
,.."," .•u".�•..... , ...•n."," ,.r"_.,, .,,,, ..•..•. " ,n, _, ." •.,. . .••. , ,. _•..

;:Santos 2xl Goiás
Cruzeiro 3xO São Caetano

.•• , .• ,••••."',' "."",...,." ' ... ""._.. '" .. ..«•• " "" ... "... . •••,., "_:....,,,

Corinthians Ox2 Grêmio
......._"" ..,. .. , "" , _ " " .."" ,., , .

': Flamengo 1 xl São Paulo
..."., "" .. ',,, .. , .. "._,.". . ,.. .,,,., ,-_"_- .<!.-+".. • .

,Intérnacional 2xl Vasco
, ,

• ".r.' " , , ".,.••, , o,, " ", .. , _" , .•••• •

-Paraná Ox1 Juventude

;fig��ir,����?xº ���!ã. ¢ruz. •• ,.', •••
'

.,.,,' .,'••"",
;c' �onte Preta 1 xl Palmeiras
'" , "" ••f,,·" .. " •• , ••"" " ..' "., ".,. " _" _" .. , • . ..•

fortaleza 2x3 Botalogo
�,,� •• < , •••_••• "., ,••••••••••• , =..... . _... ......,

,

PROXIMOS JOGOS
-

TAMANHA
,

·19h30 Goiás x Fluminense
_"., "�., ,, •• __ ."" , .. "" ••••• .0.0 .. ,. • .

,19h30 Brêmio x Cruzeiro
••••",.,., o' •• , �, _, ,.... " •• , ""._._.. • ••••••••••

19h30 .Santa Cruz x Internacional
." , ,.... . .. _�., ".". .• • .,<.

Z.Qh30 Palmeiras x Figueirense
. . ,�-•.•........ " ....."., ..... ". '" ,.,... . ... , .. , "" ...." ". _... . '.' ... ..

22h . Juventude x Flamengo
- iih Sao Caetano x cõdiiihians

.

." ,«,_,." .. o'_ ••" d••••• ' ••••••••" .,;. '. ".

22h Atlético-Pf x Santos
r. . ., , � �_ � .. ..

: 'te .:,;;'-;"'''o.UINTA·FEIRA
.. ,,,,� .. ,,,,

I
I

-s .

�:i����' ���a����xx�:��:reza .

.: - , , , :.,� ".... . , "... .

I

I
.

i

\
'.. .�''r': .,._

.. "'.. ..

T CLASSIFICAÇAO PONTOS

7°
. ... .

T RESULTADOS
,

,EQrtu.glje,salx.l Sp_ort .

Ceará. 2x2 Ituano ,
• " ' 0:;;.>. , "........ • "".

Guarani 2xl Vila Nova
..«·.. ·�..�·· · .. • .. .,. .. t· • .. ,.·.. • �...... .. . .

Náuticó 2xQ Santo André
., , , .

'Avaí lx2 Coritiba .

.= , , .. , , .

',América·RN 3x2 Atlético·I'y1G....................................,� , � , n' ••

,Jy'laríHª 4x.J PªY�ª!1cJ\! , ,.", .. , ,. " .. ,....... ", .

Gama 1 xO São Raimundo
': , "" ,,,., ". . "".. .. .

Remo lxO CRB
'''''''' .... ,. ,.. .. ..

Paulista 1 xl Brasiliense ,

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

PRÓXIMOS JOGOS
T HOJE

":?,9hªj[;��:ê�� Gii�r,élni" ..•.•
. . .... .'

·

20h30 Vila Nova x Gama
· _ _."." " -. ,... .."......... -..... . ..

"
,

,

.... SEXTA·FEIRA
.. ,,� \.,_

-

, , .. _ - . ..

,20h3Q Atlético·MG x Marília
.

,.>t, .. ,� �,.,..,., '"'''' ., " ,... ..

,20h30 .Coritiba x Remo
.,<, .., ,., .. , _ " .

,

,

T' SABADO
"':'1·

.. •· .."',,·;;,,··:·. �., ,. "., ., ,. , .

151í�JjffB)'asiliense x Náutico
)'0.'�'!J".." ...'-".,.•<;l.< .......,,:.;,.. ..... ""'" .... ,.. .", , .... , ...

.a\â��l:;�P,9,ct,,!' .t.\v.�í.. ... .. .. . . ".

;,16h"ltuánó x 'América·RN .

.." i..K , " ..

t16h"·Pa�sandu x Ceará
.

, l;� " .".. .. ,. ..-..

. 16h Santo André x Paulista
... """" ", , , .." ,.,... . ,.•..".. .. ' , , ".. ..

16h Sãd Raimundo x Portuguesa.................... , " , , , , .

�

T CLASSIFICAÇAO
P

Clrator Francisco Alves

EdlçAo:Jullmar Plvatto
ã-mail: espc rte@Jorna)corfelodopovo,com.br
Corre)o do Povo- Rua Carone) Procópio G. de Oliveira, 246"
CEP B9251·200· Caixa PoStal19 • Centro" Jaragllá do Sul· Se:
Tel.(047)33711919·Fax32763258

NA FINAL: PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

ora e casa

Equipe jaraquaense saiu

perdendo por 2xO e

consequiu virar o jogo
nos cinco minutos finais

JOINVILLE - Foi um jogo
para ficar guardado na cabeça
do torcedor. Um verdadeiro

exemplo de determinação e

superação. Depois de ir para o

intervalo perdendo por 2xO, a

Malwee teve cabeça fria para
administrar o jogo da melhor
maneira possível e virar o placar
para 3x2 nos cinco minutos

finais, calando o Centreventos
Call Hansen, totalmente
lotado. Agora o time jaraguaen
se se prepara para enfrentar o

Carlos Barbosa, na final da Liga.
Nacionai, sem Falcão, expulso
na confusão depois do terceiro

gol, junto com Ari e o goleiro
Rogério, do Joinville.
Precisando da vitória para

provocar o terceiro jogo, o

Joinville partiu para cima e

abriu o placar logo a 1'22" de
jogo. Frede recebeu na frente de

Dudu, tirou do goleiro da
Malwee e empurrou para o gol.
O jogo ficou corrido e as duas

BRASilEIRO: PEDIDOS

•

orlnt
• •

tans vo ta a treinar e uer

equipes perdiam boas chances
de gol. Até que, aos 16'32", Ari
roubou a bola, puxou o contra

. ataque, e chutou forte na

trave. No rebate, Frede

completou para o gol, fazendo
2xO para os donos da casa. O
time jaraguaense teve chance
de diminuiu aos 18'40", mas a

bola de Xande pegou no

travessão.

No segundo temp o , a

Malwee voltou com tudo e

partindo para cima, mas
'

pecando muito nas finaliza

ções. Até que, aos 12 minutos,
o técnico Fernando Ferretti
colocou Xande corno goleiro
linha. A tática deu certo. Aos
15 minutos, Falcão chutou

forte, o goleiro Rogério
defendeu parcialmente e

Márcio só empurrou. para o

fundo das redes. Xande
continuou COlUO goleiro linha
e a Malwee trocava passes

esperando o momento certo. E .

ele veio aos 18'40". Márcio, de
cara para o gol, chutou forte

para empatar,
Aí foi a vez de Joinville usar o

goleiro linha, com James no

era
,."

ao e vence o

8° Figueirense' .
................... " " _ , "',' , , .

9° Fluminense -

\, .
. 29

......................,,,,,.. , ,,� .. , ,,",.� �,.,"�'.':I',., , .

... 100. .. JU.\Illntude '" ,.,;:" . . 2.6... ,.

11 ° Palmeiras" . 26·
.... .. " "'.\. - ·11. ,,'" .

12°
. São Caetano. '. 25

· , ,.,.'c, , � .• ; .. " ," ,.. . . .

.. J �o :A':I;léJiçQ:�H� . , 24
e_,.

14° Flamengo
','

24
..... . ,.".;-' ,� , , t' �._ � ' .. ' ..

15n," Botalono�: 24
.

.
.

�" jft" :;;,:PQrii@ P'r.��: :. :.,
'

..Z3 .., ..

. >

17° Goiás ;,�, 21
................... :f�.� 'c.... ;3.. +;0<.... .., , ;0;-.... . .. ,� .

. 18° (c\t,orinthians _
20

.' _" , ,!,.':".i' 1. _ - .

r9� _;;Fortaleia· 20
....... .:;, , "'/�; ,. '1. 'G ,.. . ,,,.... .. ..
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lugar de RogériorMas faltando
40 segundos para o fim do jogo,
Jonas roubou a bola e deixou
Leco livre para marcar. Na

,

comemoração, uma confusão
entre os jogadores e Ari e

Rogério acabaram expulsos do
lado de Joinville e Falcão do

lado da Malwee.' Houve
invasão da torcida local,
rapidamente tirada pelos
'seguranças. 'Depois do apito
fínal.:a Malwee correu para o

vestiário, onde comemorou a

segunda passagem consecutiva

para a final da Liga .

CÉSAR JUNKES

Falcão (com a bola) foi expulso no final do jogo e desfalca a

Malwee na primeira partida da final

,."

eao

os com ur
•

encra
�

SAO PAULO (SP) - O
elenco' do Corinthians se

semana sem dar explicações à
diretoria. Para o jogo contra o

São Caetal10, Nadsoll deve I

A

• • •

c o n t in u a r corno u n t c o

atacante do time. O argentino
Mascherano e o zagueiro
Marcus Vinícius estão

suspensos por causa de
cartões e não viajam para o

ABC inclusive, o meia está

liberado para o amistoso da

Argentina contra o Brasil .
Pela programação da

diretoria, o time realizará
trabalhos físicos no Parque
São Jorge. Leão só deve definir
o time titular na terça-feira.
Com relação a Tevez, a

diretoria segue aguardando
por alguma atitude da

patrocinadora, a MSI. O
clube é o 18.0 colocado do

Campeonato Brasileiro, com

apenas 20 pontos ..

SÃO PAULO - O São
Paulo anunciou no início da.
tarde de ontem a contratação
do zagueiro Miranda, que foi
revelado pelo Coritiba e

estava 110 Sochaux, da França.
Ele assinou contrato com o

clube até junho de 2007.
Outras equipes,. COIUO o

Internacional, estavam de
01110 no zagueiro, que

completará 22 anos 110
.

próximo dia 7 de setembro e já
. fez exames médicos lla manhã
desta segunda. Ele está tendo
sua situação regularizada na

. -

CBF para poder jogar o mais

rápido possível o São Paulo
volta a jogar na quinta-feira, às
20h30, contra o Fortaleza, no

Morumbi.

,

reapresentou ontem para
iniciar os preparativos para o

confronto contra o São
.

Cae tano, pela 21 ª rodada do

Campeonato Brasileiro. Depois
da derrota para o Grêmio, o

técnico Leão se reuniu COIU a

diretoria e espera ganhar
"urgentemente" reforços para

poder tirar o clube da zona de
rebaixamento.
Em e n t r e v i s r a à rede

Bandeirantes, Leão revelou que
o atacante Grafite foi oferecido
ao clube e que um acordo pode
ocorrer ainda nesta semana.

"Nós temos de fazer algum
1 ° • Oorítiba 35 11 ° América·RN 25
20 i'Náütico 35 120 êr,j'sfliense "25 COIl tra to de urgência até

�o :$PQ�, ,:'::::: ªº j�o G,ª�ã
.."

,:74 dezembro, pois ternos de mudar
4° Avaf . 30 14° Guarani 23 a filosofia e precisamos de
-50 'CRB; "29 150 vilãi'Jova···· 22 .
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..
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.... , ...... "......

·"2"'2", reposição de peças. Voltau - se a
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ªo "Pª.!:l,I.i��ª'" .."., ,?ª 1ª0 §�9RaiDJuf,1dQ ,,19, possibilidade, já que ele tem
9° Santo André

.

27 19° Herno : 15. . ."

260 Ceará j 5 mteresse em Jogar comigo .

CORREIO ESPORTIVO deixou o clube na última
.
'

.......----- ...... '''",'Ii',®

Leão comentou que Grafite pode estar chegando no Corinthians
e pediu mais reforços

,

Tuna Luso 4xO Operário
......................... ., , n"'" " ..

.1!�i�t(l�(l2�Q AI1l�ri�(l�o ,

Barueri Ox2 Anapolina
..

, � _ � , , ..

J. Malucelli 1 xO Brasil
..... ..,,�., •., . .. , ". . .. ,.,..+ « <+." IUlbra-RS lxO Rio Branco

.. , ,....... . ,............. ,t_
Fast Club 2x 1 River '

CORREIO DO POVO

T RESULTADOS

Ferroviário 1 x3 Vitória

Çºryrip�?)( 1 !r��� .

Confiança 1 x 1 Porto
�" " "', ,,.,... . � , " .._,... . , , ..

Jataiense 1 xl América-MG
.. ' � " , , ..

Ipatinga Oxl Atlético-Gü
.... , �, , _ _ .

Cabofriense 2xO Joinville
Criciúma 1 xl Noroeste
.................................., _ , _ ..

Icasa 1 x2 Bahia
Maranhão Ox4 Ananindeua

,
. ,..................... .. , ..

Mixto 2xO Rio Negro ..
... , , "........ . " , "." ".

PRÓXIMOS JOGOS
-

TAMANHA
.. � , ..,. , - , , ,._ .. , _ ..

15h Barueri-Sf' x Amerícano-Rd
.................. ,..... . .,.... .'" '-". ., �........ .. .

16h Ananlndeua-Pà x Tuna Luso-Pá

.·29bªo Ma..ranh�ÍJ:i0A �.·Õp�iári()�MT
2.0h3.0 Rio N�gro·�M )( F.ast.Club·AM .

20h30 Mixto·MT x River·PI
...................... , " " , .

20h30 Ireze-Pê x lcasa-Cf
............ ,...... ..

" " .

. 20h�0 çoruripe:AL. x E3.ah.ia:.I3A. ..

-

20h30 Porto-Pf x Ferroviário-If
.... . . ........ .... ....... . ....." .......

?Oh�O Co�fiança:§E x Vitóri(i:I3A... .

20.b�0 Ipeli�ga:rv1G...

X .A.r11.�ri.çél:.JYlG............
.

20h30 Anapolina-Gü x ltuíuraba-Mâ
.... '"'''''''' ... . ..... ,.... .. ... ,..... . .... ,... .., ......

20h30 Noroeste-Sf' x Cabofriense-Rl
. . .. .. _... . ..,._ ,.. .. ..

20h30 Criciúma·SC.x Joinville-Sü
....... � " , "" ..

20h30 Rio Branco-Sf x J. Malucelli-Pf .
........ " , > , ., , - ..

20h30 Ulbra·RS x Brasil·RS
"......... " , ,... .. " " .. , ..

I

T QUINTA·FEIRA
......... ,... .. .

20h30 Atlético-Gü x Jataiense-üü

, '-

T CLASSIFICAÇAO
Grupo 17

1 °
.

Ananindeua 7
.................. , , ,.

2° Tuna Luso 7
.... .._ " , .

...

3° QpElrár.io:JYlI 4
4° J\,lf1ranhiio 4 .

Grupo 18

PONTOS

,

'1° River 9
. .. " .. . ."., '··'·ff· " .. , , , .

2° Mixto 5
.... .. .. ,-...... . . h••••,.... .." ,"".. .. .. ", ",. ' " .. ,

3° Fast Club 4
.. . ....... . ,_".. ", "" .. ,,'.... .., "'-">' . . ....,...... .. , .. ,"'ff"· .. ··.. ,·,,· ,...".. .. •

,

4° Rio Nli9IQ w •••••••••: •••••••• 4.... -:
..'

Grupo 19

1 ° Bahia "9 '

........ " " , 1 ..

2° Treze 7
.. , " , , , "

.

... �o ÇpE�rip.�... . 4 m •••

.: 4� ,," .. .l.·c.ª.�ª : " : ; 4,., .. " .. , ..

Grupo 20

1 ° Ferroviário 7
......... . , � , " _ ,

2° Vitória 6
................................... " , , � ..

...

3° Ço�lia{lç� ,� _

. 4°.. Podo , m' 4 .

Grupo 21

1 ° América-Mê . 7
............ .. .. ,.... .. '.+•• " , , , .."•.. , _., •

...

2° At.iético.·GO ,; , 1 ,_.i

.3° Ipatin,ga. , .. . 6._ .

.....

4°
.. " .. Jªtªjll.!l�.e .. , . ..........•.... 2 .

Grupo 22

1 ° Barueri 6
.. , ¥ ..

2° Americano 6
.

.. .. .. " .

3° Ituiutaba 6
... .. " " , ,.

4° Anªpolina, 6 .

Grupo 23
1 ° Criciúma 7

........ , ,,, ,.......... .. ,.,., , , , .

2° Joinville 6
., '" , , >'"" , ", " " " ",.", .

3° Cabofriense ' 6
............................... ,,, , �,•• 'oo ,. 'o •• '" .. """" , , , ..

4°, NOCQes.te, , " _4

Grupo 24

1 ° J. Malucelli 10
..... , '''''' "., ,

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

2° Brasil 6
. '.1 ,•• "., , .. , ., ,., , , , , , "

3° Ulbra·RS· 4
...................." ", , " , ,., ..

4°, BiQJ�rªnçQ. Z,

,
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ESCOLARES: SAINDO NA FRENTE

• ,

I
': I JULIMAR PIVATIO

f Escola do Bairro João
'í
,

,

]ARAGUADO SUL - A Emef
:l Machado de Assis foi o grande
.

-; destaque das competições de
Atletismo do J esp (J ogos
Escolares da Semana da Pátria)
Troféu Geraldo Werninghaus. A
escola do Bairro João Pessoa
venceu as duas categorias da

. modalidade (masc;ulino e

feminino) e saiu na frente na

briga pelo título geral da
.

competição. A Machado de
Assis conquistou treze medalhas,
sendo quatro de ouro, cinco de
orara e quatro de bronze.

� II 'o masculino, a escola
�

terr. inou com 54 pontos, contra

35,5 da Emef Max Verbinnen e

25 da EEB Alvino Tribess: Foram

.

duas medalhas de ouro, duas de

prata e duas de bronze. No

feminino, a Machado de Assis
somou 50 pontos, contra 36 da
Emef Max Schubert e 34 do

Colégio Marista São Luís. As
meninas ficaram com duas
medalhas de ouro, três de prata e

duas de bronze.

,
..

..

,

j

"

, ,

..

,

r

Pessoa venceu a

'1odalidade no

I vculino e no feminino
nos JOg05 Escolares

•

A competição segue até sexta

feira, com o encerramento das
modalidades coletivas. Amanhã
acontecem as disputas da natação
(pela primeira vez na competição)

•
• •

I •

•

• • •

.. '-'"\ -

..

DIVULGAÇÃO

.
.

Competição de atletismo foi disputada no Baependi e encerrou no fim-de-semana

e do xadrez. Confira na tabela os
•

medalhistas do atletismo. Col. Alleta
1 ° Dimitri V. Lancanova
2° .

'

Augusto H. Garcia
3° Rafael Lehnkuhl

Escola
Alvino Tribess
João R, Moreira
Marcos Verbinnen

Col. Atleta

1 ° Fernanda Richel
2° Leticia Baumle
3° Caroline Baugart

! Escola
I Max Schubert
! São Luis

I Machado de Assis

1°
2°
3°

! Escola
I

Ewander M. Pinot I Roland Dornbusch
Dimitri V. Lancanova Ii Alvino Tribess
Romárip J. Ochner Machado de Assis

1°
2°
3°

Nathan G. Petry Divina Providência
Maicon Schmidt . Machado de Assis
Nelsival G. de Andrade I Maria Nilda Salai

Col. Alleta Escola Col. Alleta

1 ° Equipe
2° Equipe
3° Equipe

i Escola
I

I Max Schubert
I São Luis
! Machado de Assis

Cal. Alleta Escola

1 ° Romário G. Dehner Machado de Assis
2° Leonardo B. Soares i Machado de Assis
3° Marcelo dos Santos I Max Schubert

Cal. Atleta I Escola
1° Leonardo C. Silva i Roland Dornbusch

I

2° João Lucas de Souza C. E. Jaraguá
3° KayuãA. O. de Andradel Machado de Assis

Col. Alleta

1 ° Emily 8, Krause
2° Luana B. Bloedorn
3° Ana Paula Volpi

i Escola
I Divina Providência
I João R. Moreira
; Maria Nilda Salai

Cal. Alleta i Escola
•

1 ° Jéssica P Santos I Machado de Assis
2° Andressa F. de Souza: Machado de Assis'

• •

3° Vanessa A. Sabel ! Luiz G. Ayroso

Col. Atleta

1 ° Alex J. Oliveira
2° Nahun G. Santos
3° Guilherme Fadani

I Escola
I Marcos Verbinnen
! C. E. Jaraguá
I São Luis

Escola

Jangada
Machado de Assis
Divina Providência

Col. Alleta

1 ° Ayane de Souza
2° Graziele dos Santos
3° Emily B. Krause

Ana Carolina Tecilla
•

Bruna Puttkamer
Natany Pazzeto

Col. Alleta
1 ° Equipe
2° Equipe
3° Equipe

i Escola
. ,

I Machado de Assis
i Marcos Verbinnen
I Alvino Tribess

Col. Atleta

1° Graziele dos Santos
2° Jéssica P. Santos
3° Ayane de Souza

Escola

Machado de Assis
Machado de Assis

Jangada

Col. Alleta Escola

Divina Providência
São Luis
Divina Providência

1°
2°
3°

,�STADUAl: RECUPERAÇÃO
.'

.
'
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•
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•

I
•

I.se rea a no
•

•

armense
JARAGUÁ DO SUL -

Depois de estrear com derrota
no Campeonato Estadual de

Basquete Feminino Adulto, a

equipe Proma/Faculdade
Jangada/FME conseguiu a

. . '';' . -

pnmeira vitona na competiçao.
Na tarde de sábado, elas
venceram o Galópolis, de
Caxias do Sul (RS), por 86x60.
Agora as meninas têm dois

compromissos fora de casa. Na
sexta-feira enfrentam Chapecó
e no dia 9 a equipe gaúcha.
Amanhã,

.

às 20h em

[oinville, as meninas do juvenil
da Faculdade Jangada/FME
iniciam a busca pelo bicampeo-

c
nato estadual da categoria. Os
jogos decisivos da final serão

mesmo ern Jaraguá do Sul e o

primeiro deles será domingo, às
lOh30, no Ginásio Arthur
Müller. Pela fase da

. ,

pnmeira

competição, quem também
entrou em quadra foi o infantil
feminino do Jangada/FME, que
venceu Floripa Jr. por 48x18.
Hoje começam também os

play-offs semifinais do infanto-

•
"

juvenil, tanto no masculino
como no feminino. As duas

equipes enfrentam
Blumenau no Ginásio Arthur
Müller.

Quem também entrou em
,

quadra no fim-de-semana foi
a equipe masculina infantil
da Unímed/Flvlli. Os coman
dados do técnico Milton

Equipe jaraguaense (branco) conquistou a primeira vitória no estadual de basquete adulto

"
•
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81 LINHA DE FUNDO

•

Julimar Pivatto

DuatloTerrestre
o jaraguaense Jonathan Mandalho (foto) participou, no fim-de-

,

semana, da 2a etapa do Campeonato Estadual de Duatlo Terrestre,
em Palhoça (SC). O atleta conquistou o segundo lugar na categoria
30-34 anos.A prova teve três etapas 4,5 quilômetros de corrida, 18 de
ciclismo e mais 2,5 de corrida. Mandalho completou a prova em

"

1 hOl min20seg. O atleta disse que teve dificuldades na prova" pois as

etapas da corrida foram curtas e intensas."No ciclismo tivemos que "

encarar duas subidas íngremes num circuito de seis voltas. Quem
estava mais bem preparado levou a melhor': Mandalho se prepara ':

agora para o X-Trial, prova de mountain bike e corrida em terrenos

acidentados,no dia 10de setembro em Balneário Camboriú.

,

....
,

•

•

DlVUlGAÇAD •

•

-

.'
..

•

Notícias do tricolor Automobilismo
Miais três campeões estaduais
foram definidos na 8a Etap'a do
Campeonato Catarinense de

.

'. ,.

A equipe de veteranos do

Juventus entrou em campo no

fim-de-semana, na

comemoração do aniversário de

Guaramirim.O"já não tão"

Moleque Travesso venceu os

veteranos de Guaramirim por
4x 1, na Recreativa Spézia. Na
preliminar, a equipe juvenil do
tricolor ficou no 2x2 com o time

juvenil da casa. No sábado

também teve peneirão em

Schroeder. Dois atletas nascidos

em 1991 foram convocados

para a categoria infantil. No

próximo sábado será a vez de '

Massaranduba receber O

peneirão. Os interessados
devem procurar o

Departamento Municipal de
Esportes da cidade.

· '

Automobilismo, que aconteceu ,.

"

no fim-de-semana em Chapecó.•
Na stock car Opala, Márcio

•

"

Reuter, de Blumenau, ficou com

o título, ma Marcas B foi Juliano

Kremer, de Florianópolis, e na

Marcas A o chapecoense
Eduardo Berlanda. A etapa foi
marcada também por um forte

acidente na última bateria da

stock car ômega, que eliminou
praticamente todos os carros da .

•

, ,

,

competição, sobrando apenas
dois. Esta é a única etapa ainda

sem um campeão definido.

•

Ginástica Aberto de vôlei ,

•

Começa no próximo sábado em

Jaraguá do Sul o Campeonato
Aberto de Vôlei. As primeiras
disputas serão no feminino,que
tem quatro equipes participantes.
As 14h, no Ginásio Arthur Müller,
jogam Master Jaraguá x

Blumenau Magazine e, na

seqüência, Avaí/Guaramirim x

Amivôlei/Jaraguá do Sul. No
masculino os jogos acontecem
nos dias 7 e 9 de setembro. São

Quem estiver interessado em

fazer um dia de ginástica (e de

graça) pode comparecer na

sexta-feira, a partir das 8h, no
Parque Malwee. A Academia

Impulso promoverá a Ginástica
na Natureza, aberto a toda a

população jaraguaense.
Primeiro os participantes farão
uma caminhada ao redor do

parque e, em seguida, uma aula

de ginástica com as' professoras
. Márcia e Nani. A concentração
será em frente ao restaurante.

Após o evento, haverá uma

confraternização entre os

pa rtici pa ntes.

)

,

seis equipes em duas chaves de
três e as duas melhores de cada

se enfrentam na semifinal. Na
chave A estão Joinville,
ADV/Marisol e Sênior Sistemas
(Blumenau).O grupo B é formado

por Penha,Timbó e Arweg.

•

i
I

Show de vôlei
,

r
or-

�
, "fFalando em vôlei, a Seleção Brasileira masculina vemconqulstando,

cada vez mais sua hegemonia no mundo. O sexto título da Liga
Mundial; conquistado domingo, provou que dedicação, empenho,
garra aliados com um bom (ou' melhor, muito bom) conjunto são

fundamentais quando se quer conquistar alguma coisa.Depois de sair
perdendo por 2 sets a O para a França, o técnico Bernardinho soube

,

mexer muito bem (colocando Gustavo, Anderson e Murilo) e, com

Giba acertando o braço, o Brasil virou e venceu. Prova de que treino

nunca é demais. Coisa que faltou a certa Seleção neste ano e que
também buscava o hexa.

,

,

�, I

,
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�� FÓRMULA 1
A Ferrari teria acertado no início de julho, logo após o GP do
Canadá, a renovação de contrato de Felipe Massa até 2008. Na
ocasião,Michael Schumacher teria confirmado que se retiraria
das pistas no final do ano.A informação é do Estado de S.Paulo.

,

II
I I

-

CORREIO DO POV

•

É CAMPEÃO: OxO EM CASA

JULIMAR PIVATTO foi o grande responsável
pela evolução da equipe
durante a competição. "O
trabalho começado por ele
deve render grandes' frutos
futuramente. Os jogadores
adquiriram experiência e só
tendem a crescer ainda
mais. Quem sabe, até

disputando vagas no time

principal", analisou

Ruedieger.
O Vitória, do Bairro Rio

da Luz, ficou em terceiro

lugar, mas levou também o

troféu de defesa menos

vazada (Ricardo Bachmann
com dez gols sofridos) e de
artilheiro (Fabiano Vidal
com 20 gols). O Atlético
Pomerodense (quarto
colocado) foi a equipe mais

disciplinada, com 40
cartões amarelos e um

vermelho em 16 partidas.
No total a categoria aspi
rantes teve 66 jogos com

167 gols marcados, média

de2,53.
TITULARES - O

Botafogo empatou em 2x2

com o Atlético Pomerodense,
fora de casa, e conquistou o

Equipe treinada por
Fernando Scheuer
conquistou o título pela
primeira vez na categoria
aspirantes

,

]ARAGUA DO SUL - O

Flamengo precisa apenas
de um empate contra o

Caramuru para conquistar
Taça Pomerode na catego
ria aspirantes. E conseguiu.
Depois de vencer o jogo de
ida em Pomerode por 1xO,
o rubro-negro do Bairro
Garibaldi empatou sem

gols e ficou com o título da

competição. "Consegui
mos mesclar a grande
maioria de garotos junto
com quatro atletas mais

experientes que deixou a

equipe mais forte e chega
motivada para a disputa da
Primeira Divisão", come

morou. o presidente do
,

Flamengo, Cl aud e m
í

r

Ruedieger.
O dirigente rubro-negro

elogiou o trabalho do
treinador Francisco

Scheuer, que, segundo ele,

•

.

I

I

. ,

•

A

��TENIS
O tenista argentino Mariano Puerta, suspenso dois anos por doping,
cancelou sua participação nas duas partidas de exibição que faria
na cldade mexicana de Guadalajara por pressão da Agência Mundial

. Antidoping.

��VÔLEI DE PRAIA
A dupla brasileira formada pelo brasiliense Bruno Schmidt e P�I
carioca-Pedro Solberg conquistou o Mundial Sub-21, em Myslowic
na Polônia. No torneio feminino, Carol e Bárbara, também do Rio d
Janeiro, ficaram com a medalha de ouro .

•

título da Taça Pomerode na

categoria titulares. Nesta

categoria, o Vitória terminou

em quarto e o Flamengo em

ficar com o melhor ataque (53
gols), a melhor defesa (17) e o

artilheiro da competição
(SérgioAraldi com 15 gals).A

equipe mais disciplinada foi Q

Vera Cruz, com 38 cartões
amarelos e um vermelho em 14
jogos disputados.

sexto. O vice-campeão teve a

melhor campanha da competi
ção, com 13 vitórias, dois

empates e três derrotas, além de

•
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Jogadores do Flamengo comemoram o título inédito conquistado em casa no último sábado
•

•
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VETERANO: REVERTENDO A VANTAGEM AMADOR: DISPARANDO NA PONTA
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]ARAGUA DO SUL -

Jogando em casa e com a

vantagem do empate, o Vitória

parecia favorito na decisão do
19° Campeonato Jaraguaense
de Futebol Sê níor. Mas

esqueceram de avisar isso a

Kíferro.: Depois de vencer no

tempo normal por 3x2, a

pàrtida foi para a prorrogação,
onde o time da casa também

jogava' por um empate. Mas a

Kíferro foi superior e fez 2xO
também no tempo extra,

conquistando o título.

Mafra, Weuton e Sílvio
marcaram os gols no tempo
normal e na prorrogação mais

uma vez Mafra e Sílvio. Os gols
do Vitória foram marcados por

. Alaor e Marinho. Mafra e

Alaor terminaram como

artilheiros da competição com

18 gols cada. Para o presidente
da Kíferro, Sebastião Decker,
foi uma vitória do grupo, que
soube se superar na partida. "O
grupo se abraçou e lutou do

,.

começo ao fim. Nosso objetivo

•
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•
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e un ona
•
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Rio Molha com 12 pontos, mas
um jogo a menos. As duas

equipes se enfrentam no fim
de-semana e o Rio Cerro
venceu por IxO. O terceiro

lugar é do JJ Bordados (dez
pontos), que empatou sem gols
com o Guarani (sexto com sete

Jaraguá do Sul Estreando na

competição, a equipe do Noite
à Fora segue fazendo bonito.
Com a vitória por 4xO, fora de

casa, contra o Cruz de Malta B,
chegou aos 16 pontos, seis a

mais que o segundo colocado.
Com dez pontos, vem na

seqüência o Rio Cerro, .que

perdeu por 4x I. para o Rio

Molha, e o Guarani, que.
empatou sem gols com o JJ
Bordados. No outro jogo, o

Tupy ganhou do Garibaldi por
2xl.
Na seqüência da classificação,

vem o Tupy e Garibaldi com
nove, Rio Molha com sete,
Ponte Preta e Cruz de Malta B
com três e JJ Bordados com dois .

No próximo fim-de-semana, os

jogos serão os seguintes JJ
Bordados x Ponte Preta, Tupy x
Cruz de Malta B, Rio Cerro x

Noite à Fora e Garibaldi x

Guarani.
Nos aspirantes, a competição

está mais equilibrada. O Rio
Cerro divide a liderança com o

pontos). O Tupy, .que venceu o

Garibaldi (penúltimo com três)
por lxO, ocupa o quarto lugar
com nove pontos. No outro jogo
da rodada, Cruz de Malta B

•

(sétimo com cinco) empatou em
Ixi como Noite à Fora (quinto
comsete).

A

era o título e conseguimos",
comemorou.

No total, foram disputados
•

74 jogos na competição, com

285' gols marcados, média de

3,85 por partida. A Kiferro ficou
com o melhor ataque (50 gols) e
o pior foi o Acaraí COtU apenas

1 1. O- C r u z e i r o, de
Massaranduba, foi a' melhor
defesa, sofrendo 15, e o

Supermercado Brandenburg
foi a pior caiu 34. A equipe.
mais discíplinada foi a Ponte

\

Preta e a que mais acumulou
cartões foi o Vitória.

PIERO RAGAZZI DE fREITAS PIERO RAGAZZI DE fREITAS

Kiferro (azul) levou a melhor sobre o Vitória e conquistou o título
do Sênior pela primeira vez

Noite à Fora (azul) é o líder isolado do Campeonato Amador da
Segunda Divisão

,
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