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81 COVARDIA
Cão morre
envenenado·

•

por produto
ilegal

3811RAQUE

Nova onda de
violência
deixa cerca de
100 mortos

Confrontos deixaram ao

menos 73 mortos no sul do

país. Em Bagdá, polícia
encontrou 24 corpos.

�

38 I ELEIÇOES

Lula abre 31

pontos
de vantagem

�
�
Com 51% das intenções de

voto, presídente seria

reeleito no 1 o turno,

segundo nova sondagem
CNT/Sensus. Alckmin
permanece com 19,6%.
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51 VIOLÊNCIA: SENHORA DE 80 ANOS MORRE ATROPELADA NA WALDEMAR GRUBBA 38 I SANGUESSUGAS
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notificar
mais três

parlamentares
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PIERO RAGAZZI DE FREITAS RENOVAÇÃO
COM ÉTICA
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41' CORRUPÇÃOA dona-de-casa Anna Kwitschal, 80 anos, morreu ontem, ao

ser atropelada quando atravessava a rua próxima à empresa
"Localiza Car", na Avenida Prefeito Waldemar Grubba. Anna
foi atingida pela motocicleta Honcla/CBX 250 Twister placas
MCJ3118, de Jaraguá do Sul, conduzida pelo bobinador

Lindosmar Paim [únior, 21. Esta foi a sétima vitima fatal no
trânsito, em Jaraguá em 2006, e a terceira na Waldemar
Grubba. O motociclista sofreu traumatismo craniano e de
face e foi levado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do
Hospital e Maternidade São José, em estado grave.

Bernardete diz
. "-

que escandalos

prejudicam
campanha

28 I ESTADUAL 51 FOGOo CLIMA HOJE:

. 200 t(�awji-
\

Brincadeira dePedrozo recusa
. .

.convlte para
As sucessivas denúncias de

corrupção envolvendo

parlamentares e ocupantes
de cargos no governo'féderal
têm se refletido na campa-:
nha também dos candidatos
do Vale do Itapocu.
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MAXIMA

crianças acaba
em incêndio
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assumir

.Agricultura na Barra
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, Céu nublado de dia.
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I Não há nada pior do que
debate eleitoral sup o s

! tamente civilizado. Não se

I iludam. Assim como na

salvação é o voto distrital
misto, o financiamento
público de campanha, o

voto por lista fechada e ...

Bem, todos sabem o resto da

cantilena.Campanha
metida a civilizada serve

para Lula juntar o

empresariado e fazer planos
lindos para os próximos 15
anos. A coqueluche do
momento é uma tal "meta
de crescimento". Como
diriam os Tabajara, seus

.

. . )' . .,.

guerra, a prrmetra viuma e

a verdade. Alckmin fica no

bom prato, na dose certa e

numa reforma tributária

I tão consistente quanto o

I sexo dos anjos. Esse

assunto, aliás, é sapo
enterrado no jardim:

I Fernando Henrique passou
j seu governo prometendo
I

.... A verdade verdadeira só começa a aparecer
I numa campanha eleitoral depois da primeira
I cusparada e dedo no olho
II

I
I I

fazer e não fez, Lula idem,
,

e todo projeto sério de
reforma de impostos que

I apareceu até aqui acabou
engavetado por absoluta
falta de interesse da

opinião pública. O povo
esclarecido gosta de
discutir é a reforma

política, aque l a que
I

I permite dizer que os

políticos não prestam, são
,

I todos ladrões)" e que a

problemas acabaram: Lula,
os empresários e Tarso

Genro, o ocioso mais

simpático do país, fixaram
em 6% a meta de

, . " .

cre sctrne n to ecoriorruc a

para o Brasil. Até que
enfim. Agora só faltam a

meta de felicidade, a meta

de amor ao próximo e a

meta de parar de conversar

fiado e governar que é

bom. Aí Alckmin, o
,

,

I
,

, ,

: • FRASE
I

virtuoso, decide mostrar

que tem sensibilidade para
a cultura, e vai investir

,

nela, porque cultura gera

emprego. Alguém tem que
ir correndo avisar a ele que
os espíritos também têm

fome. Aliás, andam na'
maior pjnd a íba.Não
adianta: infelizmente, a

verdade verdadeira só

começa a. aparecer numa.
,

campanha eleitoral depois
da primeira cusparada e

dedo no olho. Aí se

desmancham e sse s

insuportáveis cenários de

papel, essa mas.turbação
juscelinista que a imprensa
adora, e chega-se ao que
cada um tem de fato a

mostrar ou a esconder. Se,
como já disse o ator Paulo
Betti, é preciso botar a mão

naquilo, que se ponha
'

agora, na frente de todo
mundo, e não só depois,
quando apenas Deus e o

chefe de gabinete poderão
testemunhar. Porque os

.

políticos brasileiros não
.. .

aguentam mais esse povo
- -

que ar esta.

,

I "Os tucanos quebraram o país, levaram-no ao FMI e privatizaram 46% do patrimônio

I público".
I .Aloizio Mercadante, candidato do PT ao governo de São Paulo,

" ,i..

I

I
i
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Piratarla na internet, venda de
filmes e CD's falsificados

I
.

I gera condenação
I
,.

I
I

,

)

,

I

,

Segundo entendimento

proferido pela Juíza da 6ª Vara
Criminal de Santos, litoral

paulista, condenou determinado
cidadão a dois anos de reclusão e

multa por vender filmes e C.D's .

i piratas pela Internet. Essa é uma

I' .

das primeiras decisões judiciais
; nesse sentido, salientando que esta

'I é a decisão, de Primeiro Grau,
sendo admitido recurso para os

i
I tribunais Superiores.
I Tal prática ilícita foi

I descoberta por agentes de

: fiscalização da ADEPI

I Associação de Defesa da
l_ Propriedade Intelectual. O Réu

mantinha um site para vender o
material. A página copiava um

outro site, que efetivamente vende
CD's eDVD's dentro da legislação.
Sendo assim, os agentes
compraram os produtos piratas do
réu e confirmaram a violação dos
direitos autorais.'

Com as provas em mãos, foi
aberto o procedimento judicial
competente, qual seja, inquérito

policial. Os policiais encontraram
na casa do Réu 230 (duzentos e

trinta) CD's, ocasião em que o

mesmo veio a confessar o ilícito.

Após todo o tramite judicial, o
Réu foi denunciado com base no

artigo 184, parágrafo 2°, doCódigo
Penal, por reproduzirmaterial sem
a autorização dos titulares dos
direitos.

Em sua defesa, o Réu

argumentou que a confissão do
crime não é prova da autoria,
afirmativa não acolhida pela Juíza
responsável pelo caso,

informando inclusive que "não há
como ser declarada a pretendida
absolvição, pois a prova amealhada
indica que o réu praticou o crime

que lhe foi imputado". ,

"Não se tem dúvida alguma de
que os policiais surpreenderam o

\

réu na posse dos CD's que foram

apreendidos, bens esses que eram

mantidos em depósitos e expostos,
a venda através de anúncio em

,

I

i
,

I

I
,

I -' ,

proprio site na

reconheceu ajuíza.

. "

Internet,
,

I

•

Janaína Elias Chiaradia
Marcatto, advogada
integrante do Escritório
Cassuli Advogados
Associados.

Segundo oDiretor daADEPI,
esta é a primeira decisão judicial
que condena' um brasileiro por

pirataria pela Internet. "Em todo
o território nacional, a ADEPI
trabalha como assistente de

acusação em mais de oito mil

processos criminais por pirataria.
EmSão Paulo, já temos 400 prisões
em flagrante e, aproximadamente,
88 indiciamentos, amaior parte já
transformados em ação penal",
afirma.

Certamente a discussão aqui
exposta irá gerar muitos debates,
principalmente no cenário

empresarial, vez que este

segmento está em constante busca

pela proteção da propriedade
intelectual, a fim de garantir sua
sobrevivência.

Conseqüentemente, diante
dos fatos ocorridos na atualidade,
o Judiciário vem adotando

posicionamentos visando à

efetiva condenação dos infratores
emprol do bern estar da sociedade
como lim todo.

. ,

• CORREIO DO LEITOR

Uma eleição diffcil de entender
-

.

,

A grande maioria dos eleitores brasileiros
não tem a menor idéia de como são eleitos
os 513 deputados federais e os milhares de

estaduais e vereadores. O motivo é simples:
as eleições para a Câmara dos Deputados,
assembléias estaduais e câmaras de

,

vereadores são as menos transparentes. Ao
contrário da eleição para presidente,
governador, senador ou prefeito, onde o mais

votado vence, nem sempre quem tem mais

voto conseguem um mandato de deputado
ou vereador.

A diferença entre essas duas eleições é

o método. A eleição para presidente,
governador, senador ou prefeito é chamada
de majoritária. A eleição para a Câmara dos

Deputados, assembléias legislativas e câmaras
de vereadores é de chamada proporcional e,
neste caso, nem sempre o mais votado vence ..
O sistema é complicado, difícil de
entender. E por que isso acontece? Em

primeiro lugar porque a eleição proporcional
se baseia em cálculos complicados e numa

metodologia incapaz de ser decifrada até
mesmo pelos eleitores com maior grau de
escolaridade. Privilegia a matemática dos

quocientes eleitoral e partidário em

detrimento da simplicidade.
.

Em segundo lugar, porque a Justiça
Eleitoral não divulga as regras com clareza e

simplicidade. Sua preocupação sempre foi
ensinar o eleitor a usar a máquina de votar;
ou seja: o ato mecânico de apertar os

botõeszinhos para escolher certo este 'ou

aquele candidato. Jamais esclareceu ométodo,
• •

a maneira como as COIsas acontecem.

A falta de informação sobre as regras para a

eleição de deputados e vereadores tem

produzido enormes distorções no nosso

sistema representativo. Permite que, pela
falta de informação, o eleitor caia em

armadilhas e acabe levando ao parlamento Marcelo S. Tognozzi, jornalista, especialista em

comunicação polítlca jJ
li

-

quem nao o representa.

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

)

Plano Aquarela •

I
,

Pela primeira vez na história do trade
nacional, o país conta com um programa
científico de divulgação do Brasil turístico no

•

exterior. Trata-se do. Plano Aquarela,
desenvolvido pelo Ministério do Turismo e

posto em prática pela Embratur, em janeiro de
2005. O diferencial do país é reforçado por um
símbolo formado por figuras geométricas em

verde, amarelo, azul e vermelho em composição
com as palavras Brasil e Sensacional, criação que
sugere valores como alegria, sinuosidade,
luminosidade e modernidade. A marca Brasil
foi idealizada a partir de minuciosa pesquisa
que se prolongou por vários meses, período em
foi colhida a opinião de mais de seismil pessoas
sobre o Brasil, em 18 dos principais mercados
do mundo, entre profissionais do setor e os

próprios turistas. Os resultados positivos que
o país vem apresentando no setor evidenciam,

,

o acerto da iniciativa.
Para você ter uma idéia, só nos três

primeiros meses de 2006, os turistas

estrangeiros g�staram no Brasill,5.59 bilhão
de dólares, ou 20% a mais que em igual período

.
.

de 2005. Mais: ainda em 2006 o Brasil avançou
oito pontos na posição relativa a destinos
turísticos do mundo, subindo do 190 luga�,
registrado em 2003, para o 110 este ano. Além

disso, foi o melhor colocado entre os países da
América do Sul, nô item destino turístico,
ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

,

Números como esses sugerem que não é
excesso de otimismo afirmar que nosso país
está caminhando para ocupar vigorosa posição

\ de prestígio e relevância no turismó mundial.
Para isso contribui uma nova mentalidade
sobre a importância do turismo no Brasil de

hoje, assunto levado a sério também pela
iniciativa privada, estados e municípios,
profissionais da mídia e a própria população.
Cada qual fazendo a parte que lhe cabe no

projeto, porque reconhecem que a indústria do
.

'

turismo é essencial para fortalecer a economia,
gerar empregos e produzir idéias ricas e

produtivas.

!

•

,

Wilson Mu"er, jornalista, presidente da Câmara �e
Turismo do R.S

c
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TRILHOS: TRANSPOSIÇAO CONTINUA EMPERRADA
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]:J CELSO MACHADO
e

,

, , 1�: Projeto para,
) 1-

J
)�
JDinville está m

v orçado em
,

�$ 42 milhões;;
, ,

IJ
]ARAGUÁ DO SUL- O

deputado federal Carlita Merss

(PI), relator do orçamento

frderal de 2006, disse ontem ao

O Correio do Povo, que o

plojeto do contorno ferroviário
, d� Jaraguá do Sul ainda depende
de solução de pendências junto
ao TCU (Tribunal de Contas da
Únião): A obra, iniciada na

gestão do ex-prefeito Irineu

Pasold (PSDB), foi embargada
,

f , j1 no primeiro ano do governo
t J do presidente Luiz Inácio Lula

da Silva com cerca de 70 outras
em andamento no país sob

suspeita de superfaturamento.
Engenheiros e técnicos do Dnit

(Departamento Nacional de
Infra-estrutura e Transporte)
chegaram a visitar o município,
para conhecer o projeto e

vistoriar as regiões por onde os

)

J

Merss se comprometeu em verificar a situação do projeto em Brasília
,

trilhos seriam desviados. A

época a obra foi orçada em mais

de R$ 70 milhões, incluindo a

construção de um túnel

ferroviário, recursos que em

parte seriam disponibilizados
pelo governo através de lim

programa de humanização de
centros urbanos de cidades em

desenvolvimento. No primeiro
semestre de 2006 o projeto foi
devolvido pela prefeitura ao

Ministério das Cidades,
implicando ressarcimento pelo
município. Segundo Merss,
referindo-se a nota publicada
na coluna "Mosaico" na edição
de ontem sobre projeto do

gênero em Joinville, "isso (o
projeto de Jaraguá do Sul) ainda

, não foi resolvido", mas adian-
'" . . '"

tau que na proxima semana Ira

pessoalmen te verificar a

situação. O parlamentar

•

, , -

garantiu que ja conversou com

o ministro, Paulo Bernardes, do
Planejamento, Orçamento e

Gestão, sobre os transtornos

que composições ferroviárias
causam ao atravessaremJaraguá
do Sul e Joinville rumo ao porto
de São Francisco do Sul, cidade
também afetada e onde as obras
de desvio dos trilhos já
iniciaram. Merss disse que
conseguiu incluir R$ 9 milhões
no orçamento da União de 2006

para o projeto de Joinville, que
tem custo orçado em R$ 42
milhões. E que pretende
pressionar para que a obra seja
incluída no PPI (Projeto Piloto
de Investimentos) do governo
federal para 2007, além de
tentar sensibilizar no sentido de

que a,s três obras sejam de fato
executados para viabilizar o

descongestionarnento em áreas
urbanas destas três cidades. Se

retomado, garantidos os
- '

recursos necessarios, prova-
velmente o projeto de Jaraguá
do Sul terá que ser refeito em

parte, adequando a uma nova

realidade. _ . ,

Rejeição da Farmácia Popular
foi uma mentira, diz Lessmann

,'j, I ,I,. i
,

.

,

Deputada e multada duas
vezes por propaganda ilegal

-

rr ]ARAGUÁ 00 SUL- "E possível
, I

que o prefeito tenha sido até mal

informado, porque COIUO médico
sabe muito bem quanto custam

'os remédios receitados aos

pacientes", disse ontem o direi lr

geral da Câmara de Vereadores

11�cenciado e candidato a deputado
.esradual Ruy Lessmann (PDT).
Referia-se a devolução de R$ 50

r I.

Imi] ao Ministério da Saúde,
I,q.través de projeto do Executivo

aprovado pela maioria dos
, '

vereadores, soma destinada a

-implantação do programa
,"

_,Farmácia Popular do governo

,federal. "Além disso, agora,

'Sabemos que a ajuda.de custo

mensal de R$ 10 mil se daria pelo
)tempo em que a farmácia

I ,JjUncionasse e não apenas durante
UIU ano como o alegado.
Mentiram") acusou Lessmann,
acrescentando que, agora, cabe à

r Câmara a obrigação de convocar

,,o prefeito, o secretário de Saúde
, "

:Jou quem quer que seja para que a

mentira seja esclarecida". Sugere,
inclusive, a reinscrição do

c,município junto ao Ministério da
Saúde com alegação de ter havido

um equívoco, já que, entende, a
implantação do programa não

conflitaria com a Farmácia Básica
mantida pela prefeitura. "Esta
distribui medicamentos de graça,
mas isso quando tem. E quase
nunca tem aqueles mais caros. A
outra vende por preços até 90%

,

inferiores aos cobrados pelas
farmácias comerciais, ou seja,
permite que todas as pessoas
tenham acesso a remédios
receitados por' custo baixíssimo". -
A Farmácia Popular, mais de 400
no país e cinco emSantaCatarina,
também recebe remédios gratuitos
do governo ou a preços simbólicos
até, como ocorre com a Farmácia

Básica, disponibilizando 107

produtos e 85 princípios ativos.

"Poré111, 'na prática de um

assistencialismo desnecessário, a

prefeitura resolveu ampliar a lista
,

de oferta para 170 medicamentos
e, por isso, gasta hoje algo ao redor

- "

de R$ 600mil pormês."E o fim da

picada", concluiu Lessmann, para
quem o PT também deveria se

explicar a respeito já que disputa a

eleição para governador aliado ao

PL do prefeito Bertoldi. (C M).

]OINVILLE- A deputada
estadual de J oinville,
Simone Schramm, atual
candidata à reeleição pelo
PMDB, foi novamente

" multada no TRE (Tribunal,"
Regional Eleitoral) por

propaganda eleitoral

antecipada.
EIU julho des te a110, a

candidata já havia sido
condenada ao pagamento
de multa no valor de R$
21.282,00, em função da

distribuição de tabelas da

"Copa do Mundo" que
continham propaganda
eleitoral em seu

-

favor.
Desta vez, a multa foi

aplicada em razão da

veiculação de 22 outdoors
na região de Joinville com

o pretexto de homenagear
as mães pela passagem de
seu dia.

Os painéis contestados,
que continham a foto da
candidata, bem como o

símbolo por ela utilizado -

um sol, traziam a seguinte
"M- -

mensagem: ae, tu es o

cordão de amor e terno I

Votos de Felicidades.

Deputada Simone
Schramm - PMDB. Autora
da Lei 13.450, criando o 1 d

Banco Público de Cordão

Umbilical, que salvará
muitas vidas."

Segundo a decisão do

juiz relator-Oscar Juvêncio
Borges Neto, "é inegável o
propósito de divulgar o

nome da representada e

fixá-lo na mente do eleitor

para que ele o tenha em sua

lembrança, restando assim

evidente o apelo político da

publicidade" .

O magistrado também
considerou, na decisão, que
"a propaganda eleitoral é

definida como sendo aquela
que leva ao conhecimento

público, ainda que de forma
dissimulada, a candídatura
a cargo político".

A decisão do pleno foi
unânime e a multa foi
fixada em R$ 21.282,00. A
deputada ainda pode
recorrer ao TSE.
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E só exigir
Pais de alunos que estudam na escola Valdete Piazera estão

preocupados com a mudança no sentido do tráfego na rua Marina
Fructuoso. Por que agora as vans de transporte ficam com as

portas, para 'embarque e desembarque, voltadas para a pista .

,

Ora, não é obrigatória a presença de monitores, além do
-

motorista? E. Então, que façam o seu papel atravessando as

crianças até a porta de escola, Os pais, que pagam e não é

pouco, devem cobrar isso de quem explora o serviço. E à

prefeitura cabe fiscalizar, multar e até cancelar a licença.

Farmácia
Uma visita do vice-presidente da

República e candidato ao

mesmo cargo, José Alencar, a

Jaraguá do Sul está sendo
agendada pelo Fórum Lula
Presidente para a segunda

-

quinzena de setembro, E hora de

perguntar a ele se apóia ou não
o programa Farmácia Popular,
rejeitado pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PL). Os partidos são
aliados em Santa Catarina,

Pode parar
Candidatos ao governo do Estado
mais afoitos e mal informados

,

pregam urgentes investimentos
na rede de água potável e
sistema de saneamento básico
de Jaraguá do Sul. Pois podem
mudar o discurso, A cidade,
comparativamente, tem muito
mais água potável e tratamento
de esgoto sanitário gerenciado
pelo Samae que Joinville, onde
opera a Casan. '

'
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Dureza
Candidata a vice-governadora na

chapa de José Fritsch, a vice

prefeita Rosemeire Vasel (PL)
começa a sentir na pele o que é
fazer campanha ao lado do PT
Dia destes foi conhecer a

realidade e hipotecar apoio a

grupo de sem-terra em

Chapecé. E Deus o livre se essa

gente resolver invadir terras

pelos lados de cá. Sem
trocadilho, ficaria numa saia

justíssima,

Radares
Projeto do deputada Carlos Nader
(PL-RJ) obriga o poder público a '

retirar das rodovias os radares
fixos desatvaoos. Diz que
quando inativos podem causar

engarrafamentos e colisões, A

proibição de radares fixos em

rodovias estaduais de Santa
Catarina é lei do ex-deputado
Paulo Bornhausen. Que fez e faz

campariha a federal com isso,

"

Expandindo 1
Afiliada da Rede Globo, a RBS já
controla sete jornais, 28
emissoras de televisão, sendo
26 abertas, 26 emissoras de
rádio, entre outras empresas e

veículos de comunicação
espalhados pelos três estados do
sul mais São Paulo, Rio de
Janeiro e Distrito Federal. O
jornal A Notícia é o quarto a ser ,

controlado pela RBS em Santa
Catarina a partir de 21 de
setembro, '

Explicando
, ,

Alcides da Nova Peixoto liga
para a coluna sobre nota na

ediçáode ontem, Acredita que
deva ter havido um problema de

comunicação sobre declarações
do ex-prefeito Irineu Pasold

(PSDB), de que ex- secretário de

Agricultura não saberia voltar da
região do Garibaldi para o centro
sozinho, Diz não foi secretário,
apenas gerente de Agricuitura,

,

Maluquice
Candidato a governador pelo
PSDC, César Alvarenga promete
construir dez hospitais em

quatro anos, Seria um recorde
,

no país, com certeza, Mas só

pode ser reflexo de um delírio ou

má-fé com o eleitor. A promessa
é absolutamente inexeqüível na

,

prática. E por essas e outras que
a imagem dos políticos anda
cada vez mais arranhada,

Expandindo 2
o jornal, fundado em 1923, está
há 83 anos no mercado da mídia

,

imprensa caiamense.êrn franco

processo de expansão, o grupo
gaúcho da família Sirotsky,
segundo informações que

"

circularam na imprensa '.
'

nacional, pretende, também,
adquirir a Rede Anhangüera,
sediada na cidade paulista de
Campinas.

Sugestão
o próximo governador, seja lá

quem for, terá uma ótima

oportunidade para descentralizar
o governo, Não aumentando o

número de secretarias
regionais, onde estão

empoleirados office-boys de
luxo ocupando funções
distribuídas entre partidos
coligados, Mas, descentralizando
os secretários, para que ao

menos conheçam a realidade
catarinense.

Solitário
Deputado Francisco de Assis '

Nunes (PT) anuncia ser o único
dos 40 parlamentares estaduais
a não receber auxílio-moradia
mensal de R$ 2.250,00 pagos
com dinheiro dos contribuintes.
Uma pena que não tenha
convencido os outros sete

companheiros do PT a fazer a
mesma coisa, especialmente
aqueles que moram bem

pertinho de Florianópolis,
•

•

ROTARY CLUB JARAGUÁ DO SUL BAILE ROTÁRIO
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, Karnisão e Notredame

VENHA REVIVER ANOS 60/70/80
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Atenção mesários!
Chefe do Cartório da 87a Zona Eleitoral de Jaraguá do Sul,
Simone Ladeira, informa: os mesários são obrigados a

comparecer ao treinamento, em data, hora e local que constam
na carta convocatória. Também lembra que o treinamento será
apenas para aqueles que irão desempenhar as funções de

presidente de mesa e primeiro mesário.

Feriadão 1
Mais um feriadão

. prolongado para os

servidores públicos de
Jaraguá do Sul. O prefeito
Moacir Bertoldi decretou
ponto facultativo no próximo
dia 8, quando não haverá
expediente na maioria dos

órgãos públicos de Jaraguá
do Sul. Com exceção dos
funcionários que trabalham
nos setores tidos como

essenciais, os demais
param na quinta-feira, dia 6,
e só retornam ao trabalho
na segunda-feira, 11.

.

Vantagem ,2
Desconsiderados os

.

indecisos e nulos,
Lula teria hoje 62,3%

•

dos votos. E o

percentual mais alto
alcançado pelo petista
até agora e maior até
mesmo do que ele

conquistou no

segundo turno das

eleições de 2002 .

Outro dado positivo
em favor de Lula

apontado pelo
levantamento foi o

crescimento da

rejeição a Alckmin,
que subiu de 37,6 por
cento para 42,0 por
cento, Enquanto isso,

. . -

a rejeiçao ao

presidente passou de
27,0 por cento para
25,5 por cento.

Feriadão 2
Para evitar críticas, desta
vez a administração
municipal vai descontar a

.

folga de um dia das
próximas férias coletivas,
Segundo o prefeito, a

decisão foi tomada com

base em uma pesquisa
realizada entre os

servidores, onde 86% deles
concordaram em pagar a

folga. Bertoldi também
alega que a medida foi
adotada pela maioria das

grandes empresas da
cidade e proporcionará
economia aos cofres
públicos.

Satisfeito
Vereador Evaldo João
Junckes (PT)
.comemorou ontem a

sinalização da senadora
Ideli Salvatti (PT) sobre
repasse do governo
federal de R$ 1,34
milhão para o Hospital e

Maternidade Jaraguá.
"Fico contente, até
porque na minha
primeira legislatura fui a

Brasília solicitar R$ 2
milhões para os

hospitais da região. Por
outro lado, a senadora
não fez mais que a

obrigação, haja vista a

boa votação que fez aqu,i
em 2002", alfinetou o

petista, cabo eleitoral de
Ideli na eleição passada
em Guaramirim.

Integrante
A ex-prefeita de São Paulo,
Marta Suplicy,. é a nova

integrante do Conselho
Político da campanha de
Lula. Marta disputou com

Aloizio Mercadante a

condição de candidata ao

governo paulista, pela PT.
Ontem, o candidato à

reeleição lançou em São
Paulo seu programa de
segundo governo, focado no

desenvolvimento
econõmico, nas questões
sociais e na reforma
política.

,

Enraizando
Candidata a deputada
estadual, a vereadora
Bernadete Hillbrecht
(PPS) informa que
"plantou" importantes
contatos em dez

municípios do norte
catarinense, de São
Francisco do Sul a

Mafra, o mais recente
deles em

Massaranduba. Mas sua

campanha está
concentrada mesmo em

Jaraguá do Sul, o maior

colégio eleitoral da

região, e onde ela tem

gastada a sola do

sapato quase que '

diariamente.

Vantagem 1
Pesquisa divulgada ontem
pelo Instituto Sensus
confirma a vitória de Lula
no primeiro turno. A 32
dias das eleições, o

presidente cresceu nas

intenções de voto de 47,9
para 51,4 por cento e

ampliou sua vantagem
,

sobre os demais
adversários. O candidato
Geraldo Alckmin (PSDB)
ficou praticamente estável,
variando de 19,7 para 19,6
por cento.

,

CENÁRIO: ELEITORES DESMOTIVADOS POR CONTA DAS DENÚNCIAS

O CORREIO DO PO�

CAROLINA TOMAS ELI

� Na briga por uma das

vagas à Assembléia,
vereadora aponta
descrença do eleitores

CORUPÁ - "Mensalões",
"valeriodutos", "sanguessugas".
As sucessivas denúncias de

corrupção envolvendo
parlamentares e ocupantes de

A

cargos no governo tern se

refletido na campanha também
dos candidatos do Vale do

ltapocu. Além de ignorar a

propaganda eleitoral em rádio e

televisão e se abster das
discussões, muitos dos eleitores
preferem manter distância dos
candidatos. "Está difícil fazer o

eleitor acreditar na palavra de um
. político", constatou a vereadora
Bernadete Hillbrecht (PPS), que'
pela primeira vez concorre a uma

das 40 vagas na Assembléia
Legislativa.

Pelas andanças nos bairros de
Jaraguá do Sul e região, ela disse

, ser evidente o "descrédito" da

população para com os políticos.

I

"Compromisso todos têm que
ter. O político com a sociedade, e
ela CaIU a eleição, com a escolha
dos seus represeritantes",
continuou Bernadete, a primeira
candidata a deputada estadualila
Corupá, onde, além da vereadJra
mais' votada em 2004, foi
secretária de Educação por 11
anos. Como professora, o setorde
educação aparece como a

principal bandeira de campanha.
Defende o aumento no número
de vagas nas creches e ensino

profissionalizante gratuito, além
da extensão de campus da Udesc

para todas as regiões do Estado,
para facilitar o acesso à formação
superior gratuita. Também

promete brigar pelo repasse de
verbas obrigatórias ao

. / .

muntcipios para transporte
escolar dos estudantes de nível
médio. Hoje, lembra que o repasse
do Estado só 'atende alunos do
ensino fundamental. "Sem

esquecer da saúde e segurança",
completou Bernadete, que ontem
cumpriu agendas em Joinville e

São Bento do Sul, e hoje visita

bairros de Jaraguá do Sul.

Fórum Lula. Presidente aglutina lideranças em Jaraguá do Sul
}ARAGUÁ 00 Stn, - Estender

o apoio à reeleição do presidente
Lula para lideranças e filiados a

outros partidos que não integram
a coligação encabeçada pelo PT
Este é o objetivo da coordenação
do Fórum Suprapartidário Lula
Presídente, instalada em Jaraguá
do Sul na segunda-feira à noite.
O fórum regional vai organizar
atividades para divulgar as ações
do governo Lula e debater CaIU a

sociedade as demandas regionais,
para inclusão no plano de ações
para o segundo mandato.

A instalação da coordenaçâo
foi marcada por um grande
número de representantes dos
movimentos populares, sociale
sindical, além de militantes de

partidos que não estão coligados
na chapa majoritária nacional,
caso do prefeito de Corupá,
Conrado Urbano Müller, e de
vereadores do PP daquele
município. O evento contou com

a presellça da senadora ldeli
Salvatti (PT), do coordenador

,

estadual do fórum, Níldomar
Freire, o Nildão (PCdoB), do
deputado estadual e candidato à

reeleição Díonei Walter da Silva
(PT), e da vice-prefeita de Jaraguá
do' Sul e candidata a vice-

-,--""-'-�-----
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É você quem faz a DIFERENÇA .

,

,

Bernadete: "Chegaram a me dizerpara não sujara cajxa do correio com os santinhos"
I

Muitos eleitores, segundo ela,
afirmam que vão anular o voto

ou simplesmente nern vão

comparecer às umas no dia 1° de
•

outubro. "Ouço isso de pessoas
de todas as classes sociais. O povo
está desacreditado, sem contar

aqueles que nos recebem na

esperança de receber algo em

troca do voto", revelou
Bernadete.

f

Para tentar reverter este

sentimento de descrença, ela disse

que procura ressaltar a

importância do voto COIUO

melhor arma do cidadão para
mudar o cenário político.
"Sempre digo que em todos os

setores, em todas as camadas
existem os bons e os maus. Daí
cabe ao eleitor' analisar. Todo
candidato tem sua história, e se

sua imagem estivermanchada, ele
deve ser ignorado", alertou.

DIVULGAÇÁO

. '

Prefeito de Corupá: elogios ao governo petista por conta da liberação de verbas

governadora na chapa de [osé
Fritsch, professora Rose Vasel
(PL).

"Liberdade democrática
construída de forma diferente, por
isso será vitoriosa", discursou o

prefeito de Corupá, elogiando o

caráter suprapartidário do Fórum
Lula Presídente. "O projeto que
110S une é a reeleição do

presidente Lula", frisou Müller,
enfatizando os recursos do

governo federal que estão sendo
investidos em seu município e a

,

liberação de emendas da
senadora ldeli Salvatti e de

deputados de outros partidos
destinadas a Corupá.
Acompanllavalll o prefeito cis
vereadores do Pp, Everaldo
Mokwa, Nilton Richter e Gilmar
Brayer.

O deputado destacou as ações
do governo petista que, na

opinião dele, contribuem para
fazer a defesa do projeto de

reeleição. Citou os

investimentos do governo Lula
em [araguá do Sul- R$ 1,8luilhão
investido na ampliação e

construção de novos laboratórios
do Cefet, que estava abandonado

•

@
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há dez anos; o aumento vigoroso
dos repasses para a educação e a

saúde, como a liberação de R$ 17
milhões para saúde em 2005; os

recursos para construção de

apartamentos e casas populares;
a recuperação da BR-280, assim

como a conclusão do projeto de

duplicação; e a liberação de
recursos do BNDES para empresa!
da cidade. "O dinheiro do
BNDES, que antes era usado para
financiar as privatizações, hoje
está sendo usado para gerar '

. ,
• A • ...

crescunento econormco e geraçao '

de emprego", disse Díonei.
A senadora Ideli Salvatti ;

também defendeu os avanços do

governo Lula que, segundo ela,
conseguiu implantar uma política
pública unindo crescimento ,

econômico com distribuição de J

renda. ldeli condenou ar a

proliferação de e-mails falsos,
dizendo que o Lula iria acabar con .

o 13° salário. A senadora';
esclareceu, ainda, que o projeto '.'

que flexibilizava as leis ê

trabalhistas foi envidado ao"

Congresso Nacional pelo então

presidente Fernando Henrique ':

Cardoso e uma das primeiras 2,

ações do presidente Lula foi if

arquivar esse projeto.

I�JICIAIIVA

c
ACIJS • COL, APEVI
SINDICATOS PATRONAIS
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SEGURANÇA: FALTAM FAIXAS DE PEDESTRE E REDUTORES DE VELOCIDADE NA AVENIDA

,

e "IDAIANE ZANGHELINI

e "
'

q" 1/f� Trânsito já fez sete
"

t: í/'vítimas fatais neste

: ;�no, três delas na

1 hfWaldemar Grubba
, , 1
I "

'

,

: [
, JARAGUÁ 00 SUL - A sétima

,Jlvítima fatal do trânsito de Jaraguá
h do Sul neste ano morreu ontem à

G�arde, após sofrer um

;'Jatropelamento na Avenida
) ",prefeito Waldemar Grubba. A
1 If dona-de-casaAnna Kwitschal, 80

,
" ,

2 »anos, atravessava a rua proximo a

" ,,,empresa "LocalizaCar", quando foi
) r:atihgida pela motocicleta .Honda/
1 ,-CBX250TwisterplacasMCJ3118,
e clrde [araguá do Sul, conduzida por

"'( bobinador LindosmarPaimJúnior,
el 21.
I L Por vários minutos, a avenida
, c", ficou praticamente intransitável
) "devido ao engarrafamento. A
1 " dona-de-casa morreu pouco

, "depois do atropelamento, COIU

I 'I cortes profundos na cabeça e as

'J pernas esmagadas. Lindosmar
f,1!Sofreu traumatismo craniano e de
face e foi levado àUTI (Unidade de
Terapia Intensiva) do Hospital e
Maternidade São José, onde

permanecia internado, em estado

grave, até o fechamento desta

c",edição. Dona Anna era, viúva,
c ,tinha seis filhos e ia visitar uma
\ [ amigaquando aconteceu a tragédia.
iC', "Ela iria fazer aniversário no dia 6
.: de setembro, já havíamos até

,ê _ organizado uma surpresa para ela",
If' lamentouofilho IvoKwitschal, 47,
:;i aposentado, que morava com a

é)1)esposa no mesmo terreno que a

GJ;(mãe, na Vila Lalau. Ivo comentou
,

OI)

a avenida ser uma rodovia federal

impede que o setor de trânsito do

município amplie a sinalização
vertical e horizontàl. Zapella
ressalta que a prefeitura vem, desde
o ano passado, reivindicando ao

Dnit (Departamento Nacional de
Infra-EstruturadeTransportes) que
a Waldemar Grubba seja uma via

municipal.
O coordenador de trânsito e

transportes acredita que a situação
deve ser resolvida ainda neste ano
e que, a partir do momento que a

avenida ficar sob a responsabilidade
do município, caberá à prefeitura
fazer as melhorias. "Enquanto ela
for considerada continuação da
BR-280, o Dnit será responsável
pela sinalização, e a Polícia
Rodoviária Federal,' pela
fiscalização", explicou.

Zapella cita a colocação de duas
faixas de pedestre e a instalação de
duas lombadas eletrônicas em

locais com grande fluxo de trânsito,
como os trechos próximos às

empresas Weg e Marisol, e à

danceteria LíderClub. Ele também
informou que a probabilidade de a

Waldemar Grubba ganhar mais
faixas de pedestres e redutores de
velocidade 'é bastante remota, a

exemplo do que acontece nas

demais rodovias (como aBR-1O 1 e
BR-280). O responsável pelo setor
de trânsito do 14° Batalhão de

Jaraguá do Sul, tenente Gildo-
'

Martins deAndrade Filho, acredita
que a Polícia Rodoviária Federal
também deveria intensificar a

fiscalização com radares móveis, já
que muitos motoristas não

obedecem à sinalização na via e

abusam da velocidade.

•
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Alta

Prioridades
o Fórum Industrial Sul, integrado pelas Federações de Indústrias

,

de Santa Catarina (FIESC), Paraná (FIEP) e Rio Grande do SIJI
(FIERGS), encaminhou, ontem, em Brasflia, documento com as
prioridades da indústria do Sul para infra·estrutura aos ministérioS

,

do Planejamento e dos Transportes. O valor das obras urgentes
destacadas pelo Fórum para inclusão no Orçamento da IJniãd
2007 soma R$ 4,009 bilhões, dos quais R$ 1,384 bilhão sãd
para Santa Catarina, R$ 1,297 bilhão para o Paraná e R$ 1,327
bilhão para o Rio Grande do Sul. As obras no segmento roclovlário
são as que mais demandam investimentos, COlT! R$ 2,754 bilhões,
seguidas pelo segmento ferroviário (R$ 505 milhões), aquavárlq
(R$ 385 milhões) e aeroviário (R$ 365 milhões). :

,

,

1-----------

Cobrança
"Ao mesmo tempo em que
seguimos no monitoramento cos
restos a pagar da peça de 2005 e

na execução do orçamento de
2006, estamos mostrando hoje
que a indústria do Sul precisa e

continuará cobrando as obras
necessárias para poder trans
portar seus produtos e, desta for
ma, ser competitiva", disse o

presidente da FIESC, Alcantara
Corrêa. "Sem isso não temos

condições de gerar novos postos
de trabalho e impostos",,

completou.

Destaque
Na visão da indústria, as obras
rodoviárias que devem constar no

Orçamento de 2007 para Santa
Catarina somam R$ 985 milhões,
com destaque 'para a BR 101 (R$

_

. 400 milhões). Além de serviços
de restauração e sinalização, o

Fórum ainda destacou outras dez
obras prioritárias para os

catarinenses, entre as quais o

projeto 'de duplicação da BR 470

(R$ 80 milhões), o início da

duplicação da BR 280 (R$ 60
milhões), reparos na BR 116 (R$
1 00 milhões) e obras na BR 282

(R$ 150 milhões).

EURO II,

IIICOMPRA VENDA "
"._- ..

2,739 2,742 Ie
PESO (Argontlna)

,--
,

0,538 0,539 I
.

II '.
"

,

O comércio da Grande Florianópolis
reverte o quadro de quedas

'

sucessivas no primeiro semestre ;e
encerra Julho com boas vendas, O:
faturamento mensal fechou com

.

índice positivo de 4,2% em relação
ao Inês de junho, O nrvel de empr�
go também teve bOln'desempenhill,
e ficou em 1 % positivo na relação:
entre junho e julho. Outra boa notl-:
cia para os comerciantes da reglãp
metropolitana foi a estabilização do
nlvel de inadimplência (4%) e do :
número de cheques devolvidos :
(1,2%). A pesquisa foi realizada p�lo
Instituto Mapa para a Federação do
Comércio de Santa Catarina (Feco
mérco) e ouviu 351 empresários.;

Balanço
Mesmo assim, a variação dos
resultados acumulados ficou em -

6,1%; reflexo dos maus

desempenhos mensais cos Llltlmos
meses. Na análise por setor, é I
possível deduzir que a falta de frio
no inverno afetou as vendas de
bens semiduráveis como roupas. O
ramo de vestuário fechou em -

,

1,6% em julho, o de tecidos em -

4,8% e o de calçados -9,3%. Os :

segmentos responsáveis pOI'
"puxar para cima" as vendas em:

,

julho foram: revendedoras de
veiculas (9,5%), autopeças e

acessórios (9,4%), Instrumentos
'

musicais, CDs e fitas (9,4%) e

livrarias e papelarias (7,6%).

Inadimplência
,

o nivel de Inadimplência se mante\l6
,

estável (4%) e o indlce de cheques
devolvidos também (1,2%), Desde
abril, a Inadimplência tem cardo no,

. ,

comércio da Grande Florianópolis I
segundo as pesquisas da Fecomér
cio. Em abril, era de 5,4%, baixou para
40/0 e assim pennaneceu em Junho, e
jUlho, A qLleda no índice de devolução
de cheques também foi acentuada,

-,--

Porto r
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• INDICADORES FC()NOMICOS

No segmento aquaviário, o total
necessário para as obras

prioritárias na avaliação da
indústria de Santa Catarina
somam R$ 168,1 milhões. As
demandas no porto de São
Francisco do Sul são as de maior
valor, contemplando derrocamento
junto ao canal de acesso,
dragagem, construção de novo

berço e recuperação de outro,
além da recuperação do
pavimento da área primária. Mas
também são necessárias obras
para os portos de Itajaí e Imbituba .

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,136 2,138 Ie

PARALELO 2,267 2,357 11

TURISMO 2.073 2,240 11

�'_ Brincadeira de garotos causa incêndio de grandes proporções
o

PIERO RAGAZZI DE FREITAS l
JARAGUÁ DO SUL - Um· '£. • •..

.

dando continuidade comautilização
(' incêndio de grandes proporções ,I de foices. Segundo o chefe do grupo,
r destruiu vários hectares de mata / bombeiro Neri Bueno Graunke, o
.

. nativa, em um morro na região do 1"\ principalobjetivonaquelemomento
i; ,
loteamento CasaNova II, 11a Barra. era isolaro fogo das áreas resídenciaís,

\) 'cO sinistro, que segundo testemu- -

"Estamos combatendo o incêndio
ol nhas foi iniciado por garotos que com foices, mas é urna tarefa muito
;; brincavam com fogo, iniciou por diilcil, tendo em vista o terreno ser

I·, volta de 14h30 e até o início da
.

muito íngreme", disse o bombeiro.
l noite continuava dando trabalho No final da tarde integrantes da
; aos homens do Corpo de Bom- Defesa Civil de Jaraguá do Sul se
,'. beiros. O clima seco e o vento in- juntaram aosbombeiros na tentativa
2; tensofizeramofogosealastrarrapi- Clima seco e vento fizeram com o fogo se alastrasse rapidamente deisolardofogodasáreasresidenciais,
(." damente, consumindo o mato cima de suas residências. Os fundos do loteamento, estava se utilizando para isso UIU trator de
li rasteiro e algumas árvores. Mora- moradores do loteamento Casa alastrando e subindo o morro. esteiras.

';. dores da região próxima ao foco de Nova II chamaram os bombeiros Rapidamente dois caminhões e O bombeiro Neri ressaltou que, .

2, incêndio estavam preocupados no início da tarde, relatando que sete homensforam deslocadospara neste período de pouca chuva,
Ir, com tima possível mudança do um fogo iniciado por garotos na o local e iniciaram o combate ao qualquer faísca pode dar início a um

verito, que traria as chamas para encosta do morro que fica nos fogo, primeiro utilizando água, mas incêndio de grandes proporções.

. '
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Trânsito ficou interrompido na Waldemar Grubba, campeã em acidentes

'que a mãe costumava caminhar

quase todos os dias para visitar as
,

amigas. Até ano passado, ela
. participava de encontros e

festividades emumClube de Idosos
do município. O velório Anna
Kwitschal está acontecendo na

casa dela, na Rua Guilherme

Kopmann, 166, Vila Lalau, e o

sepultamento será hoje às 14h, no
Cemitério Municipal do Centro.

Segundo c informações
repassadas pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul, a motocicleta transitava

aproximadamente a l lf km/h e o

piloto não conseguiu frear quando
a idosa se deslocava para o outro

lado da via.No trecho não há faixa
de pedestre e nem redutor de
velocidade.A corporação também
constatou que Lindosmar não
utilizava o capacete adequado para

proteger o rosto em uma situação
dessa gravidade.

,

Conforme levantamento
realizado pela Polícia Militar de

Jaraguá do Sul, neste ano foram

registrados 1.115 acidentes de

trânsito, atendidos pela PM até dia
30 de junho.Ano passado, a Polícia
Militar registrou 1.964 boletins por
acidente de trânsito, sendo que 154
dessas ocorrências aconteceram na

. Avenida Prefeito Waldemar
Grubba. Relatório do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul constatou que três das sete
vítimas fatais por acidentes de

A • •

transito morreram nessa via, em

2006. /

MAIS SEGURANÇA
De acordo com o coordenador

de trânsito e transportes da

prefeitura, Sérgio Zapella, o fato de

,

3371-7398

) \

,

colocação grátis e 10 meses de Garantia.
Poucos Dias: de 26/08 à 02/09/2006..

.
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REALIZAÇAO: APOIO:

Secretaria da Educação

O projeto extra-classe destaque naAntônio Estanislau
Ayroso Ayroso é o "handebol", que envolve 80 alunos
do quinto ao nono ano, O treinador é o professor
Ademir Vieira de Oliveira, e as competições já
renderam vários títulos para os atletas da escola,
Neste ano, duas equipes de handebol (uma masculina

,

e outra feminina) vão representar Jaraguá do Sul na
,

fase estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina,
.

I'
,

que acontece de 10a 7 de setembro, nos municípios
de Presidente Getúlio e lbirama.

Em 2004, estudantes da instituição que
representararn' Santa Catarina em uma competição
nacional de handebol (em Brasília/DF) ficaram em 30

lugar no ranl<ing, 'Ano passado, um ex-atleta que
estudava na Antônio Ayroso conquistou a segunda
colocação ao representar o país no campeonato
panamericano de handebol", destaca o professor
Ademir, A Fundação M,unicipal de Esportes auxilia a

escola com o transporte, para que os atletas disputem
jogos amistosos fora do município,

Por Daiane Zanghelini Fotos Piero Ragazzi de Freitas

I
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EDUCAÇAO: PROJETOS EXTRA-CLASSE DESENVOLVEM LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE

I - I
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Pai e filha foram os primeiros professores de escola municipal no Bairro Jaraguá 99

. ,

,

" CD projeto 'de reformo e ampliação da Escola
Antônio Estanislau Ayroso, Bairro Jaraguá 99,

aumentará a instituição em 421 metros

quadrados e vai melhorar alguns ambientes já
existentes, A biblioteca será um dos espaços
que estudantes poderão aproveitar de forma
mais adequada, além de um novo refeitório e

ambiente tecnológico, As obras devem ficar
prontas no mês de dezembro

, . ,

e,,

,

Jaraguá do Sul O barulho das máquinas de concreto e das ferramentas
utilizadas pelos pedreiros se mistura às vozes dos alunos, que praticam
esporte na quadra coberta e estudam as liçoes na sala de aula, A todo

.
vapor, trabalhadores rebocam as paredes e fazem as instalações
necessárias para ampliação e reforma da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Antônio Estanislau Ayroso, Bairro Jaraguá 99 (a 10

quilômetros do Centro),
'A instituição será aumentada em 42 I metros quadrados para abrigar
novo refeitório, biblioteca e ATE (Ambiente Tecnológico Educacional),
Além disso, a sala dos professores e da coordenadora pedagógica e

parte da cozinha estão sendo reformadas para atender mais

adequadamente aos alunos, Também será construída uma praça cívica

e executados serviços de ajardinamento, As obras começaram em

janeiro e serão finalizadas em meados de dezembro, com

investimento previsto de R$ 5 I I ,019,83,
Anexa à instituição, está a construção onde morou Antônio Estanislau

. .

Ayroso, o primeiro professor, e onde a escola começou a funcionar,
com apenas uma sala de aula, Na casa de alvenaria, tombada pelo
patrimônio histórico do município, acontecem hoje as partidas do

projeto extra-classe de xadrez, Na época, a escola era multisseriada e

abrangia apenas alunos de primeira a quarta série do Ensino

Fundamental, que estudavam no mesmo período,
A escola Antônio Estanislau Ayroso fica na Rua BerthaWeege e já teve
vários nomes, como Escola Subconvencionada da Estrada Garibaldi;
Escola Mista da Estrada Jaraguá 99; Escola Estadual DesdobradaJaraguá
99; e Escola Estaduallsolada Jaraguá 99, Apesar de não haver registros
sobre a data de fundação, existe informações de que esta foi a primeira
escola da comunidade de Jaraguá 99 e uma das primeiras do município,
A segunda professora da instituição foi Mani Ayroso Siewert, filha de

AntônioAyroso, e a terceira foi a senhora Lora Bokor:
Consta que, a partir de 1915, a Comunidade Escolar construiu uma

casa de alvenaria em substituição à antiga casa de enxaimel, que
abrigava os estudantes e encontrava-se em condições precárias, A
nova construção também atendia os filhos dos sócios da "Sociedade

•

,

Evangélica de Jaraguá 99", e servia de residência ao professor e sua
família, Em 1987, a instituiçãp implantou o primeiro grau e, em

1988, passou a fazer parte da rede municipal. Neste mesmo ano, a

prefeitura entregou à comunidade uma nova construção com

quatro salas de aula, secretaria, sala de professores, cozinha e

sanitários, Em 1996, a prefeitura entregou mais quatro salas de

aula, e, em 1998, mais outras quatro salas:
Em 1990, a comunidade encaminhou processo para que o nome

da escola fosse mudado para "Escola Municipal de 10 Grau Antônio
,

Estanislau Ayroso. O pedido foi aprovado em 1991 e, em 1994, o

prefeito decretou que as escolas municipais de 10 Grau passariam a

denominar-se escoras municipais de Ensino Fundamental, O nome

de Antônio Ayroso foi indicado como patrono por um motivo
forte: ele iniciou a carreira na instituição e ali se aposentou, Antônio
Estanislau Ayroso nasceu em Brusque no dia 7 de maio de 190 I ,

Era filho do casal Domingos Marcos Ayroso e Jovita Soledades da

Costa Ayroso e primo de Luiz Gonzaga Ayroso, patrono de uma

escola do Bai rro Jaraguá 84,
De acordo com a diretora Solange Coimbra Prim, o ponto forte da

instituição é o bom grupo de professores e a participação ativa da
APP (Associação de Pais e Professores) na melhoria da escola, '/'\

APP está contribuindo com a mão-de-obra e o material de

construção para a reforma do parque infantil", comenta,
A escola tem I ° salas de aula, secretaria, sala da

,
'

coordenação pedagógica, três banheiros, cozinha, refeitório,
quadra coberta, sala dos professores, sala de vídeo, biblioteca,
Ambiente Tecnológico Educacional e parque infantil. São 45
funcionários: 3 I prcfessores, diretora, duas supervisoras,
secretária, duas merendeiras, seis serventes, uma bolsista e uma

digitadora, A instituiçao atende 542 alunos do primeiro ao nono

ano, somando as turmas dos períodos matutino e vespertino e

os estudantes que participam do projeto ':A.prender", à noite, O

projeto ':A.prender" se constitui de aulas de reforço para
estudantes do sexto ao nono ano que repetiram de ano,

•

equipe
As atividades esportivas extra-classe realizadas na

escola são: o "handebol" e o "basquete" (ambos do

quinto ao nono ano) "xadrez" (primeiro ao nono ano)
e "atletismo" (sexto ao nono ano), todos em parceria
com o PEC (Programa Esporte e Cidadania,
gerenciado pela Fundação Municipal de Esportes);
"violão" (sexto ao nono ano), em parceria com a Scar

(Sociedade Cultura Artística) de Jaraguá do Sul, e

"teatro" (sexto ao' nono ano), com o apoio da
secretaria municipal de Educação e Cultura,
Em horário extra-classe também acontecem os

projetos "Horta" e "Monitores do ATE", mas a

direção e os professores também estão organizando
o "Recreio Monitorado", O projeto "Horta" engloba
40 alunos do sexto ao nono ano e conta com o apoio
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Os
estudantes plantam e regam verduras e legumes da
horta nos fundos da escola e podem levá-Ias para casa

ou saboreá-Ias na merenda. No "Monitores do ATE",
estudantes do sexto ao nono ano' auxiliam

professores e alunos do primeiro ao quinto ano no

laboratório de informática, 4-/)

O "Recreio Monitorado" também envolverá alunos
do sexto ao nono ano, que desenvolverão
brincadeiras e jogos educativos para os estudantes do

,

primeiro ao quinto ano, durante o intervalo, "E uma

oportunidade de os estudantes desenvolverem o

espírito de equipe, a responsabilidade, a assiduidade,
a iniciativa e a liderança", garante a diretora Solange
Coimbra Prim,

,
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O Ambiente Tecnológico Educacional é aproveitado paro
desenvolver o liderança e incentivo o pesquisa

Handebol
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PERSONAGEM: SELEÇÃO É O OBJETIVO

•

•

CESAR JUNKES

JULIMAR PIVATTO

.. Autor de dois gols,
o camisa 9 fala
sobre a busca pelo
bicampeonato

]ARAGUÁ DO SUL
Faltavam oito minutos para o

fim da partida. AMalwee perdia
por 2xO e o técnico Fernando
'Ferretti colocou Xande como

goleiro linha. Mantendo a

paciência e a posse de bola, o
time jaraguaense procurava o

'momento certo para finalizar.
E, por duas vezes, o cearense

I Márcio teve a felicidade de
marcar e empatar a partida.

,

"Treinamos a semana inteira

com essa formação (Xande,
Falcão, Valdin, Márcio e

Augusto), para usar no

,

momento certo. São detalhes de

quem está fora não vê, mas que
são fundamentais", explicou o

camisa 9, que está na Malwee
desde janeiro de 2004.

. Márcio conlparou o

momento com a final do Sul
Americano de 2004, em Mar
del Plata, na Argentina, em que
a Malwee venceu o Carlos
Barbosa com dois gols dele.
"Passei por vários momentos

bons aqui. Não tem como dizer

O camisa 9 Márcio aproveitou a folga ontem para passar com o sobrinho Guilherme, de um ano e quatro meses

igual. E o que faz a diferença no ano e ele não esconde a

vontade de permanecer na

Malwee. "Eu me identifiquei
muito COlU a cidade. Apesar de
parecer um cara mais fechado,
procuro manter o melhor
relacionamento possível com a

torcida". E Seleção é algo que

permanece nos objetivos do

jogador. "Sei que ele (o técnico
,

da, Seleção Paulo César de
Oliveira) está dando

•

oportunidade para quem se

destaca. Vou continuar

trabalhando para ter uma

chance", concluiu.

qual foi o mais especial, mas o

jogo de segunda-feira foi um
deles", comentou. De folga
depois da vitória diante do

Joinville, ele aproveitou para

passar um tempo com o

sobrinho Guilherme, que está
há um mês em Jaraguá do Sul.

O jogador também
lamentou a ausência de Falcão
nos dois jogos da final contra o

Carlos Barbosa, mas acredita
que a qualidade do conjunto
fará a diferença neste momento.

'

"Falcão é um jogador acima da
média. Fora ele, o grupo é muito

. ,; .,..,

l10SS0 time e a uruao, que nos

tornou vencedores". Ele
também disse que não tem

favoritos nesta final, pois a

história das duas equipes é de

conquista de títulos. "Acredito
que levamos uma pequena
vantagem por estarmos numa

crescente na competição. Mas
isso é bem diferente de

favoritismo'', afirmou Márcio.
Sobre o futuro no time, o

camisa 9 disse que não está

pensando nisso agora.' O
contrato termina no final deste

Copa Duas Rodas reúne 168
,

pilotos no Parque Malwee
Cruzeiro ameaça apresentar
queixa na Fifa contra o Betis

.

,

BELO HORIZONTE (MG) - A
diretoria do Cruzeiro informou

Irritado com a postura do
presidente do Betis, Manuel Ruiz
de Lopera, o Cruzeiro enviou à

Espanha o seu diretor de futebol,
Eduardo Maluf, para tentar

concluir a negociação. O clube
mineiro afirma ter um documento

•

oficial do Betis com a proposta
pelo jogador, o que serviria de

prova para uma eventual ação na
Fila. (AE)

quilos de alimentos, que serão
doados para o Hospital jaraguá,
que sempre auxilia a equipe na

organização das provas. A

próxima etapa da competição
será no dia 14 de outubro.

}ARAGUÁ DO SUL - Foram
: 168 pilotos de todo o Estado
•

'" participando da 3a Etapa da

� Copa Duas Rodas de Bicicross.
Nas 32 categorias disputadas, as
inscrições arrecadaram 140

, .

ontem que apresentara uma queixa
à Fila caso o Betis não confirme até
esta quinta a contratação do
atacante Alecsandro. O clube

espanhol, que havia prometido
pagar três milhões de euros pelo
jogador, decidiu desfazer o acordo

para poder contratar Rafael Sóbis,
que estava no Internacional.

�

CAMPEOES
Boys 6 anos - Ecuardn Spredemann ,(Armazém/Posto Marcolla/
Bike New/Armazém); boys 7 anos - Vinicius da Silva

(Associação Bikers); boys 9 anos - Guilherme Reitz (Guabiruba);
boys 10 anos - Leonardo Spredetnann (Armazém/Posto
Marcolla/Bike New/Armazém); boys 11 anos - Luiz Madeira
(Balneário Camboriú); boys 12 anos - Rutiero Farias (Brusque);
boys 13 anos - Guilherme Bourscheidt (Duas Rodas); boys 14
anos - Guilherme Getelina (Associação Bikers); boys 15 anos
Luiz Markieckz (Associação Bikers); boys 16 anos - José Reinait

(Gaspar).
Junior men - Ricardo Gruetzmacher (Duas Rodas); 25 + - Junior
Pereira (Gaspar); expert 17/24 - Gustavo Dias (Balneário
Camboriú); cruizer 12 anos - Carlos Goral (Rio do Sul); cruizer
13/14 anos -Ivan Kohler (Guabiruba); cruizer 15/16 anos
Diego Galan (Rio do Oeste); cruizer júnior - Thuan de Souza (Rio
do Sul); cruizer 17/24 anos - Fábio Prieber (Duas Rodas); cruizer
30/34 anos - Rudi Marobe (Brusque); cruizer 40/44 anos
Nelson da Silva (Associação Bikers); cruizer 45/49 anos (Duas
Rodas); cruizer 45 + - Dorival Gruetzmacher (Duas Rodas).
Girls 7/8 anos - Carolina Tormena (Guabiruba); girls 9/10 anos -

Jenifer Demarki (Associação Bikers); girls 13/14 anos - Taluana
Habitzreuter (Guabiruba); girls 15/16 anos - Ana Goral (Rio do

Sui); super 20 - Rafael Konn (Brusque); super 24 - Tiago Soares

(Gaspar); cruizer feminino - Ana Goral (Rio do Sul); elite woman
- Maria Strelow (Associação Bikers).

Brasileirão Série A
Hoje Amanhã
19h30 Goiás x Internacional 20h30 Grêmio x Fortaleza
19h30 Atlético-PR x Ponte Preta 20h30 São Paulo x Paraná
19h30 Palmeiras x Fluminense 20h30 Vasco x Figueirense
20h30 Botafogo x Cruzeiro
22h Santa Cruz x Santos

•

22h Juventude x Corinthians
22h São Caetano x Flamengo

-

• ClASSIFICAÇAO
GP GC SG

,

Col. Time PG J V E D
l' São Paulo 38 19 l' 5 3 33 22 1 1
2' Santos 35 20 lO 5 5 29 18 1 1

3' Grêmio 32 20 9 5 6 32 26 6
4' Vasco 32 20 9 5 6 28 28 O

5' Paraná 31 19 9 4 6 33 23 10
.

6' Internacional 31 19 8 7 4 25 21 4
•

7' Cruzeiro 30 20 6 6 6 32 21 11

8' Figueirerrse
.

30 8 fi 6 31 25 620
g' Fluminense 29 20 8 5 7 31 32 ·1

lO' Juventude 26 20 7 5 8 21 22 ·1

11 ' Palmeiras 26 20 7 , 5 8 30 33 ·3
12' São caetano 25 20 6 7 7 23 26 -3

13' . Atlético·PR 24 19 7 3 9 27 25 2

14' Flamengo 24 20 6 6 8 18 22 ·4

15' 80tal090 24 20 5 9 6 24 25 ·1

16' Ponte Preta 23 20 6 5 9 28 40 ·12
•

17' Goiás 21 20 5 6 9 23 28 ·5

1811 Corinthians 20 20 6 2 í 1 20 30 ·10

19' Fortaleza 20 20 4 8 B 22 31 ·9

20' Santa Cruz 18 20 4 6 1 J. 23 35 -12

•
,

,
,

•

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO

Fazendo bonito
A delegação jaraguaense que disputou o 20 Parajasc foi

recepcionada ontem na Prefeitura de Jaraguá do Sul. Em sua

primeira participação na competição, os atletas fizeram bonito e

voltaram com três medalhas de ouro, uma de prata e duas de
bronze. Destaque para Gean Luca Bani, que conquistou duas
medalhas de ouro - nos 100m e 200m rasos para deficientes
auditivos. Daiane Silva e Jucimara da Rosa conquistaram o outro
ouro no tênis de mesa para deficientes mentais. Daiane
conquistou prata também no individual. Além deles, Rosane
Telles (400m para deficientes mentais) e Joana Carla Uliano (tênis
de mesa para deficientes auditivos) conquistaram bronze. No

geral, Jaraguá do Sul terminou em 170 lugar. Parabéns aos

professores e aos paratletas.

E agora?
Recebemos um e-mail de'
Marcelo Heidemann, que
esteve no Centreventos
Càu Hansen na segunda
feira e viu o que a torcida
do Joinville fez. No

primeiro gol do time da
casa, derrubaram uma

rede de proteção atrás do
gol defendido por Dudu.
No final da partida,
garrafas de água foram
atiradas na quadra e

torcedores invadiram o

local do jogo. A pergunta
que o leitor faz em seu e

mail é a mesma que a

nossa. sera que os

critérios de punição serão
os mesmos? Basta
lembrar que por causa de
uma garrafa de água, a

Malwee teve de jogar um

jogo sem torcida, contra
Umuarama.

do Campeonato Estadual
Sub-13, em Joinville, a

equipe da Aurora/Cej/FME
venceu o Jec por 5x2,
eliminando os rivais da

competição. Os juízes
tiveram de ser escoltados
no final do jogo, pois boa
parte da torcida local quis
invadir a quadra e tumultuar.
Melhor para os

jaraguaenses que, ao lado
do Caça e Tiro, de Lages,
passaram para a próxima
fase da competição.

IMais confusão
Na final da Taça Pomerode,
no campo 'do Flamengo,
também houve tumulto na

torcida, Torcedores do
Caramuru, de Pomerode,
foram presos por atos
obscenos .ao abaixarem as

calças e pedirem para o

.fotógrafo do O Correio do
Povo registrar o momento.

Rapidamente, a Polícia
Militar agiu e deteve os

engraçadinhos, que tiveram
de dar explicações na

delegacia.

,

E mais
A dúvida estende-se
também ao goleiro
Rogério, do Joinville, que
açrediu o camisa 12
Falcão. E ainda declarou à

Líder
As meninas da equipe
Raumak/Wifer/O Boticário/
Malhas Mohr/FME de futsal
sub-15 lideram o

Campeonato Estadual de
Futsal da categoria. No
último fim-de-semana, em

casa, elas venceram Herval
,

d'Oeste por 3x2, Chapecó
por 6x2 e só perderam para
Luís Alves por 3xO. Com
seis pontos, as

jaraguaenses dividem a

liderança com Luís Alves.

,
"

•

Imprensa que se

arrependeu "de não ter
acertado como ele
merecia". Bom lembrar
também que por um

suposto xingamento ao

árbitro, o fixo Chico, da
Malwee, pegou dois jogos
de suspensão. Para quem
não sabe, o auxiliar
técnico Marcos Moraes
também não pode
acompanhar os jogos na

quadra por ter reclamado
da arbitragem em rede
nacional. Vamos ver agora
quais os critérios da CBFS.

Sub-13
Parece que o confronto
entre Jaraguá do Sul e

Joinville não fica apenas
na categoria adulto. No
fim-de-semana, na disputa
do returno da terceira fase

•

I

Erramos
Na reportagem da vitória
por 3x2 da Malwee em cima
do Jolnvllle. Quem marcou o

primeiro gol do Jec foi
Júnior, e não Frede. E quem
deu o passe para o gol de
Leco, o da virada, foi Chico
e não Jonas,

•

•
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, I
KELLY ERDMANN

,

� Cachorro comeu

alimento jogado na

rua e morreu ontem,
'

dono está inconformado

Jaraguá do Sul - A manhã de

terça-feira, 29, foi triste para o

funcionário público Nivaldo
-

Alves Ribeiro. E que ele
encontrou o terceiro animal de

estimação morto no quintal de
casa por causa de
envenenamento. O cachorro
Fidel estava há cerca de quatro
anos com a família Ribeiro e

morreu ao comer um alimento
misturado a produtos tóxicos.

Por não ser O primeiro casei

vivido por Nivaldo, ele resolveu

registrar um boletim de
, ocorrência junto à Delegacia de
Polícia Civil de Jaraguá do Sul.
Além disso, solicitou a visita da
coordenadora de Zoonoses,
Regiane Schiochet, que colheu
material para encaminhar ao

laboratório Coxen, da
Universidade Federal de Santa

Catarina.
Eram cerca de 6 horas da manhã

,
'

,
,
,
I

I:
I
I
I
,

de ontem, quando o funcionário

público viu o cão deitado na

entrada da residência, na

localidade de Tifa dos Húngaros,

moram é tranqüilo e os bichos não
incomodavam os vizinhos.

,

Nivaldo e a mulher, Edilene,
acreditam em dois motivos. "Ou a

pessoa não gosta de animais ou está
tentando afastar o guardião da casa
para nos assaltar". A pena para
crime de maus-tratos contra ani

mais é de detenção de três meses a

um ano, mais multa. Para denun
ciar, basta registrar boletim de

\ '-.

, ocorrência em uma delegacia. As'
atitudes mais comuns de crueldade
são: envenenamento, abandono,
mutilação e agressão física.

• •

,

,

,

•

Nivaldo nãe se conforma com a morte de três animais de estimação em curto espaço de tempo

110 interior do município. Cerca
de três metros mais à frente, se

deparou com o vômito do
animal. ''A lingüiça jogada para o
Fidel tinha um granulado dentro,
parece chumbinho", comentou.
O composto que supostamente
matou o cachorro é conhecido
como um venenomuito perigoso
e, por isso, não pode s.er

comercializado nomercado legal.
Segundo a coordenadora de,
Zoonoses o carbamato

(vulgarmente chamado de

chumbinho) causa convulsões e

secreção do tipo clara de neve

pela boca, podendo intoxicar

também seres humanos.
Foram esses os sintomas que
chamaram a atenção deNivaldo
para a relacionar as mortes dos

,

três animais de estimação, "Há
20 dias achei minha pintcher
quase no mesmo lugar e um

pouco antesmeu gato chegou na
porta do quarto babando e se

,
,

'

debatendo", relatou.
Para a família Ribeiro as mortes

.

.

,.., "

por envenenamento nao tem

explicação porque o local onde

•

Localiza apresenta serviços em reunião plenária da Acijs
]ARAGuÁ DO SUL - COin

O objetivo de ampliar seu

mercado de atuação a Localiza,
empresa de locação de
veículos, abriu há três meses

uma agência na cidade.
"Estávamos atendendo os

clientes de [aragua através de
nossa filial em Joinville, mas a

demanda superou nossas
I

expectativas. Decidimos
então pela abertura de uma

filial também aqui em Jaraguá .

do Sul", destacou o gerente

regional de vendas da Localiza,
Rodrigo 'Newton, que

apresentou oficialmente à

empresa ao mercado do Vale
do Itapocu na reunião plenária
da Acijs - Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul, na última

segunda-feira. O executivo
destacou a importância do
mercado regional para a

empresa, cujo foco está entre

, , o cliente empresarial e o

cliente pessoa física, "O

potencial da região' é

.expressivo, segundo pesquisa
que realizamos antes de
decidir pela abertura da filial",
disse Newton.

A Localiza foi fundada em
1973, ern uma pequena

agência no centro de Belo

DIVULGAÇÃO

Rodrigo Newton (esq) falou sobre a empresa durante plenária da Acijs
•

Horizonte, Minas Gerais,
iniciando suas atividade com

seis fuscas usados e financiados.
No final da década de 70, a
,

empresa continua sendo a

maior rede de aluguel de carros
do Brasil em número de

agências. Em 31 de dezembro de
2005, a rede de atendimento da

Companhia incluía 310

agências de aluguel de carros,

sendo 117 próprias, e 137 de

franqueados no Brasil, em 181
cidàdes no País, e 56 de

franqueados no exterior em 36
cidades de outros oito países da
América Latina.

•

"Hoje, já passamos de 330

agências de aluguel de carros em

todo o Brasil. Abrimos um

agência por mês. Chega até a se
,

difícil de definir quantas agências
exatamente, temos hoje no País"
informa o gerente regional d
vendas, Rodrigo Newton.
executivo destaca que toda a frot
da empresa no Brasil, de 45 mi

unidades, está à, disposição do
clientes de [aragua do Sul. "Temo
vários tipos de veículos, que vã

do básico popular até veículos d
luxo blindados, e colocamos todo
eles à disposição dos clientes d
Vale do Itapocu", finaliza Rodrigo

. . . ,..,

empresa microu sua expansao,
abrindo sua primeira filial em
Vitória,

Espírito Santo. Pouco tempo
depois, estava presente no Rio
de Janeiro, Salvador, São Luiz e

,
'

,

Fortaleza. Em 1981, a Localiza
assumiu a liderança no mercado
de aluguel de carros no Brasil,
com base no número de

agências. Atualmente, a

I Os atores Daniel da Silva, João
Luís Chiodini e Liandro Piske
ficam 50 minutos em uma

arena de 2,5 x 1,5 metros numa
contínua disputa de egos e

poder. "O espetáculo mostra o

labirinto da condição humana
na contemporaneidade e deixa
uma interrogação ao público:
quem somos?", afirma o diretor
Inácio Carreira.,

Companhia Resistência
Teatral estréia 'RG', na Scar

]ARAGUÁ DO SUL -

Espetáculo sobre a crise da
identidade conternporânea, a

peça 'RG' estréia nesta sexta
feira , rio Centro Cultural da
Scar, em Jaraguá do Sul.Texto
do romancista dramaturgo

"

catarinense Carlos Henrique
Schroeder, 'RG' tem direção de
Inácio Carreira e integra a

- -

programaçao em comemoraçao
ao cinqüentenário da Sociedade
Cultura Artística de Jaraguá do
Sul, completados em junho.
Depois da estréia, 'RG' fica em'
cartaz durante os finais de
semana de setembro e no início
de outubro.Na peça, três

desconhecidos presos em um

elevador trilham o caminho da

extinção de suas perso-:
nalidades em busca de uma

verdade intangível. Das

variações de suas identidades e

da criação de mitos ,eles
mergulham na crise da
identidade contemporânea.

SERViÇO
O que: espetáculo 'RG'
Quando: Sextas-feiras: dias
1°, 15 e 29 de setembro; e 6
de outubro, às 21 horas;
Sábados: dias 2, 16 e 30 de
setembro e 7 de outubro, às
20 horas; Domingos: dias 3 e

17 de setembro e 8 de .

outubro, às 20 horas
Onde: Centro Cultural de
Jaraguá do Sui - Scar
Ingressos: R$ 10,00 (inteira)
Informações: (47) 3275-2477

Artistas mostram a condição humana e as constantes interrogações

,

.!

�;)'J"

Região do João Pessoa gan,pa>?d'
. ' �

Cernro de Assistência Social
CESAR JUNKES

]ARAGUÁ 00 Sul- Motadores
dos bairros João Pessoa, Santa Luzia
e Vieiras com problemas de
vulnerabilidade social não vãomais

precisar se deslocar-até a Prefeitura
de Jaraguá do Sul para solicitar

,

apoio. E que inaugura na próxima
terça-feira, 4, o Centro de
Referência de Assistência Social

(Cras) naquela região. O órgão é
• • •

subordinado àSecretaria de Desen-
volvimento Social e Família

,

(Sedesí) e passa a funcionarnaRua
JoãoPanstein, 59, João Pessoa, entre
às 8h e 12h, e à tarde das 13h às

17h. Segundo a assistente social
Marli Cardoso Bayer; uma equipe
de profissionais fica à disposição de
quem necessitar de auxílio. O

objetivo é descentralizar os serviços
prestados e aproxima-los à reali
dade de cada uma das localidades

participantes do programa. A
, .

proposta, conforme explica a

secretáriaNilda Bertoldi, é levar aos �
bairros orientação sócio-familiar.
Para isto, são planejados programas'
de capacitação profissional e

geração de renda, grupos educativos
e a instalação de oficinas de arte,

musicalízação e judô para as

crianças e adolescentes. Depois da
abertura do Cras no João Pessoa,
outras três áreas também devem
receber o órgão até o final de 2006.
Os próximos bairros beneficiados
são: Santo Antônio, Jaraguá 84 e

Boa Vista, respectivamente. De
acordo com a assistente social da
Prefeitura, a escolha foi pautada por
um mapeamento realizado com

dados do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) e

cadastros da Sedes£ (Kellv Erdmann)
"

- -"-'-

•

,
,
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� GLOBO - 1911

Cobras e Lagartos

"GLOBO - 2íH

Páginas da Vida
\

" GLOBO - 18fl

Sinhá Moça
Virginia teme por Cândida, que diz que não

abandonará o marido doente, mas não

permitirá que ele acabe com a vida da
filha. José Coutinho sofre, mas o pai
manda que ele esqueça Adelaide e avisa

que não aceitará que registrem o neto com

seu nome. Adelaide morre de saudades do
marido, mas acha que não deve voltar.
Rodolfo comenta com Sinhá Moça que
Fontes não tem mais trabalho por culpa do
Barão. Sinhá Moça diz a Rodolfo que sabe

que Ricardo é apaixonado por sua mãe. O
Barão fala para Cândida que o cavalo
voltou para fazenda. Ela conta que foi
salva por Ricardo e ele morre de ciúmes.

Depois, chama Ricardo para tirar a história

alimpo.

•

Tidinha avisa Bel que toda a imprensa está
na festa. Ramires e familia invadem a

mansao e decidem se esconder no

escritório. Milu humilha Celina. Bel

surpreende Estevão e l.eona no baile de
máscaras. Estevão diz que sofreu, mas ela
não acredita. Todos os convidados vaiam
Estevão e Leona. A familia ouve Ellen dizer
a Foguinho que pode revelar tudo o que
sabe, deixando-a intrigada. Duda diz a

Silvana. que vai morar com Bel e Sushi.
Milu não gosta quando Estevão e Leona
decidem ficar em sua casa. Foguinho
encontra sua familia escondida em sua

casa. Leona e Estevão descobrem que Bel
--" é dona do apartamento que compraram. I

Giselle e Luciano se olham e se encantam
um com o outro. Ela diz que adorou ouvi-lo
tocar e pede que Luciano toque mais.

, Luciano diz a Giselle que vai ter aulas na

AMA. Nestor dá bronca em Luciano por
estar tocando piano. Silvio faz. fotos de
Guilherme montado no cavalo. Sandra

pergunta a Greg se ele ainda não percebeu
que ela o .está provocando. Arma se irrita·
ao ver Miro conversando com Márcia na

exposição. Giselle procura por Luciano.
Alex e Sérgio saem para a inauguração da

galeria. Marta ironiza o amor pela arte que
Namía sentia. Helena e Salvador admiram
a testa. Marina manda Bira ficar longe de
Carmem. Giselle e Luciano se encontram.

" SST - 181.30
,

� Rebelde
Sol diz ,a Pascoal que não quer que Mia

seja a representante do grupo, e elxa
claro que não está sendo movida pelo
ciúme mas é por que Mia tem saido com

os garotos do grupo e garante que pode .

provar o que está dízencn. Sol comenta
com Pilar que é provável que Mia seja
expulsa 00 colégio. Os alunos do colégio
Elite encenam uma luta com os alunos do

colégio latino-americano. Leon diz a

Pascoal que ele precisa ser mais enérgico
com os alunos do quinto ano.

" RFC:ORD - 19h 1.5

Bicho do Mato
,

Ruth mal disfarça a alegria com o

sofrimento de Cecilia. Cecilia fala que não

quer mais ouvir o nome de Juba. Maria
Elisa abre o envelope e fica decepcionada.
Ela fala para Eduardo que não está
grávida. Eduardo e Maria Elisa se abraçam
'e choram. Tavinho chega para o trabalho e

pergunta para Ramalho onde fica a sala
dele. Ramalho ri e entrega um crachá para
Tavinho com a função de Office-boy.
Tavinho pega o crachá, lê e se surpreende.
Tavinho vira para Ramalho e pergunta se é

•

brincadeira.

I> RECORD - 20h

Cidadão Brasileiro
Tatiana fala que Antonio tem uma cara de
nervoso e parece estar cansado e

procurando algo novo. Antonip diz que é
exatamente isso. Tatiana massageia a

testa dele e o leva para passear no meio
das árvores. Antonio gostou dela e ela
dele. Fausta fala para Carmen que el" quer
muito se casar com Edouard p, se

estabilizar na vida. Luiza diz a Marce que
ela vai conversar com Antonio se ell igar
novamente. Marcelo gosta. Tatiana

explica para Antonio que ela e seus

amigos são uma tribo e vivem no parque.
·Eles fazem uma fogueira e bebem um chá

que deixa todos falando "moles". Antonio
, dorme no mato.

•

•

. ,
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��CADA COISA
Britney Spears não

consegue ficar fora da
mídia, mesmo quando quer.
Desta vez, um sanduíche
mordido por ela está sendo
leiloado.Ele foi colocado a

leilão no site eBay por um
garçom que teria trabalhado
em um local onde a popstar
teria comido o sanduíche.

Segundo o site Virgulando
os lances já começaram,
mas a procura pelos restos
de Britney não/está em alta.
O lanche já recebeu 31
lances com o valor mais alto
de U$ 51 dólares.

��NO TEATRO
Wanessa Camargo será

protagonista de um

espetáculo teatral da

Broadway, em Nova Iorque,
de acordo com o site O
Fuxico. A assessoria da
cantora afirmou que o

musical estréia no Brasil em
2007 e que as negociações'
começaram durante uma

viagem pelas Estados Unidos,
onde a cantora esteve com O

namorado Marcus Buaiz. A

produção está orçada em

US$ 500 mil, maso nome do

espetáculo aínda não foi

divulgado.

,

��AMIGAVEL

,

,

I Jennifer Aniston e Angelina Jolie
parecem estar se acertando.

Segundo o site O Fuxico, uma
amiga de Jolie disse ao The
Mail on Sunday, que Angelina
tem falado com Jennifer
várias vezes. "Jennifer ainda é
muito íntima dos pais de
Brad, e Angelina aceitou a

idéia de que ela faz parte do

passado Gele, da mesma

forma que seu marido

Jonny Lee Miller faz

parte do seu. Ela
não vê problema
em Brad conversar

com sua ex-

mulher". .

,

•

. .

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

��MAIS UM!
A atriz Cláudia Abreu'
está grávida, de acordo
com o site EGO. Ela e o

marido,'o diretor José

Henrique Fonseca, já
planejavam aumentar a

família, e agora darão
. um irmão para Maria, a
única filha do casal. A .

assessoria da atriz disse
que ela não quer divulgar

. o tempo de sua gravidez.
CI�udia está de férias e

por causa da gravidez
não fará a próxima '

novela de Gilberto Braga,.
"Paraíso tropical" .

".
.. .

. ':: ,v:
. , "

.

Aniversário
EIU comemoração aos 45 anos de fundação da empresa Weg, os seus colaboradores.
poderão conferir o show nacional da dupla Rio Negro & Solimôes. A apresentação será
no dia 16 de setembro, no estádio João Marcatto. Cada colaborador poderá levar UIU

acompanhante.

Dica.
Nessa segunda o Allegro Restaurante Bar reabriu seu Almoço Executivo, que será servido
de segunda a sexta, das 11h30 às 1411. O objetivo é atender empresários, seus clientes e

fornecedores. Aos sábados a novidade é o Almoço à Italiana. O Allegro Restaurante Bar
fica na Rua Barão do Rio Branco, Centro de Jaraguá do Sul, contato pelo fone 3371-
0757.

Maria Helena Batista completa 18 anos hoje. A maior idade da gata
será comemorada com parentes e amigos

MATRiCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

eSCOLA DE ARllóS O<COAATI'IAS

,

. Curso de Decoração e

Desenho$ de Interiores

Profissionalizante

. APRENDA UMANOVA PROFISSAO EM UM ANO!

FOTOS: DIVULGAÇÃO

,

A beleza de 12 modelos

jaragLlaenses vai ser vista
por todo o Brasil no próximo
sábado, dia 2 de setembro.
,

E que no final de semana

passado, as meninas foram.
até Florianópolis para gravar
o programa O Melhor do
Brasil, da Rede Record,
apresentado por Marcia
Garcia.

Segundo o coordenador da
agência Catarina Modelos,
Fabrício Welter, (foto) as
candidatas do concurso Tic
Tac Megamodel 2006
acabaram roubando a cena

•

•

nos bastidores e em frente
às câmeraS. "Fomos
entrevistados, fizemos fotos
e conhecemos a Isabela
Fiorentino", uma das mais
renomadas top's da história
brasileira. O Melhor do Brasil
vai ao ar no sábado, a partir
das 14h30, na Rede Record.

Aniversariantes do dia

Rogério Hauck
._._ _ .._".

Luciene Vorpagel
Nestor Clóvis Mac-h-ad-o-'

- _ ..

Sérgio Forlim
Karine da Costa
Silvia Gagielo
Marlindo Hoengen
Antony Gabriel ,Zangheline
Gabriel Schmoeller
Dr. Rangel O. Sellame
Raulina Nellmann
Bruna Drews
Rosa de Lima Nagel

r

II HOROSCOPO
,

,

Aries 20/3 a 2014
Momentos de reflexão mandaram você dar uma

. pequena freada nas emoções? Pois é, você não
tem que estar sempre em campo, comandando

,
todas as operações, resolvendo os problemas
de todo mundo. Avalie o que passou e o que
você conquistou até agora. Dê um tempo,
verifique as melhores táticas para não mais

desperdiçar as boas oportunidades.
•

Câncer 21/6 a 21/7

Touro 21/4 a 20/5
Escute sua intuição, ela pode estar certa quanto
a resolver aquele assunto da maneira que você
acredita ser a melhor. Além disso, você se

informou sobre tudo, revisou dados, orçou
gastos e analisou todos os detalhes. Será que
precisa tanta piração? Acredite em si mesmo,
positivo e operante. A cada dia de conquistas,
você é o seu melhor prêmio.

•

,

Libra 23/9 a 22/10
'

Será que você não anda se exigindo demais?
Conte até dez e respire fundo antes de se culpar
pelas chamadas imperfeições da vida. Pessoas
como você, gente que faz e que se destaca, estão
sempre sujeitas a críticas. Não seja vítima de seu

próprio crivo, dê uma aliviada. Olhe para os

ótimos resultados que você vem obtendo, valorize
seus progressos.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Irrigar seu terreno com generosos jatos de

subjetividade não vai transformar tudo num

pãntano, não. Pelo contrário, pode até amolecer
suas durezas e ... Bem, você sabe. O momento

pede a flexibilidade de ginastas e levezas de

beija-flor. Fazer da casa, do escritório e do

coração um colorido playground, eis um

agradável desafio para o dia.
,

Leão 22/7 a 22/8
Melhor deixar os amiguinhos, inimigozinhos e

outros seres imaginários de lado. Com

questões mais reais à vista, sua fertilidade
mental e seu fogo criativo precisam ser

.
.

endereçados para destinos mais sólidos .. Como
fazê-lo? Resolvendo de vez os pepinos e

aquela fruteira lotada de abacaxis que até

agora você só olhava com o canto do olho.
• •

Escorpião 23/10 a 21/11
Com a Lua transitando em seu signo e saindo de
curso, as escorpiônicas inclinações
introspectivas podem se acentuar. Sem pânico,
você dá conta. Com seu ferrão digital e seu

periscópio de última geração ligadinhos em suas

águas territoriais, não há como cair em

desorientação. Talvez você esteja mesmo

precisando repassar alguns arquivos e mapas ..

Aquário 21/1 a 18/2
.

Certas pessoas parecem ter vindo com um nú
mero reduzido de neurônios e atropelado com

pletamente o bom senso? Não se sinta des

compensado, afinal nem todo mundo nasceu

pronto, escolado e descolado como você. Mes
mo que joguinhos sentimentais, crises de ciú
mes e achaques diversos não façam parte do
seu script, dê um desconto ao seu interlocutor.

,

Legal, com a Lua em um signo de Agua como

o seu, suas antenas ficam bem sintonizadas.

Depois de tantas idas e vindas na busca de se

encontrar, os resultados aparecem. Nada como

um pouco de calma e ponderação pra relaxar
as pinças. Às vezes é bom ficar de molho na

água morninha. Ainda mais quando há alguém
tão disposto a escovar suas costas ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Zarpar pra outro planeta por quê, se entre os

humanos há quem esteja louco para fazer duas
mil e várias odisséias com você? No presente,
no dia-a-dia, aqui e agora mesmo, há tantos
mergulhos possiveis ... Entre na onda. Siga a

melodia, acerte o passo consigo e com seus

pares. Intelectualizar, racionalizar e verbos
assemelhados? Ah, deixe isso pra lá.

Sagitário 22/11 a 21/12T
Você recebeu aquele chamado e ainda está
indeciso ... Como pode, não é você que adora
uma boa aventura?! Está se escondendo do

quê, de quem? Converse um pouco com seus
•

botões, até um sagitariano dos mais poderosos
também tem. seus momentos de dúvida e

inquietação. A partir daí vem a renovação, mais
energia e força para suas realizações. Confie.

Peixes 19/2 a 19/3
Chega de segredos, pisciano querido. Você fica
aí, montando esquemas e criando climas, vai
acabar se enrolando com o fio da meada e se

perdendo no labirinto. Ainda lembra o que quer
fazer e falar? Com tanta preocupação em se

defender, você pode afastar quem gostaria de

chegar mais perto de você. Pra que tanta

mágica sem platéia?

Virgem 23/8 a 22/9
Oba! Acordou animado, esbanjando energia e

vitalidade, hein, amigo Virgo?! Aproveite esse

astral e realize seus empreendimentos. Se os

seus projetos dependerem de outras pessoas,
redobre cuidados e use sua agilidade na hora
dos imprevistos. Você está focado no sucesso

e ele também está de olho em você. Sorria,
meu bem, sorria ....

,

•

I

• I

I

I
.

I

I
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• Pejo Estado

PT já aposta
em nova

. onda pró-Lula

Os sismólogos eleitorais mais otimistas do PT calculam para as

próximas semanas e até 10 de outubro a formação de nova onda
Lula. Nenhuma tsunami como a de 2004, mas uma vaga que,
sobre os bons índices de aprovação do governo federal, volte a

turbinar o desempenho de petistas em todo o país. Os mais

pessimistas, receiam não conseguir aproveitar ao máximo o

movimento pró-Lula. "Temos de estar preparados para não sermos

engolidos, mas para surfarmos sobre a onda" afirma Eurides
Mescolotto, da direção do PI Em SC, os primeiros efeitos já
favorecem a candidatura de Luci ao Senado e sugerem projeções
melhores para a bancada federal. Na última, o PT elegeu cinco. No
início desta campanha, temeu ficar com metade e agora volta a

apostar que pode, no mínimo, emparelhar. A maior dificuldade, .

relaciona-se à disputa ao governo, Fritsch tem sido aconselhado a

largar de mão o papo da "gastança" contra Luiz Henrique e

apresentar a versão catarinense para os programas do governo
federal.

I

Dirigentes pretendem
canalizar efeitos sobre
candidaturas em SC

• CARLOS PEREIRA

Agricultura. José
Zeferino Pedroso anunciou
ontem que não vai mesmo
aceitar o cargo de
secretário da Agricultura. A

.
coluna Pelo Estado
antecipou a decisão na

terça-feira. Nos dias
seguintes, lideranças da
Faesc tentaram demover
Zezo da recusa. Ontem, em

,

Chapecó, saiu o veredicto
dos 16 presidentes das
filiadas à Coopercentral
Aurora. Pedroso vai seguir

,

longe da política partidária,
Há possibilidade da Faesc
\

indicar o vice Enori Barbieri.

•

Palavra [1J. Presidente do Besc, Eurides Mescolofto (foto),
apresenta hOJ'e, às 15h, ao presidente Lula, no Palácio do
Planalto, balanços do Conglomerado Besc. Só boas notícias:
foram R$ 50,5 milhões de lucro no primeiro semestre deste ano,
141% a mais do que no ano passado, equivalentes a quase todo
o resultado líquido de 2005. Para completar, em junho, oBese
chegou aos três municípios que faltavam para cobrir

.

absolutamente todo o território catarinense. Com o banco, Barra
Bonita, Bandeirante e Santa Terezinha do Progresso viram chegar
também os cabos cje fibra ótica �jas co�exõ�s aq mundo«: "

internet."
'. \ I .. , ,.J" • , II \ � 'r "", .1,' '(II, 1-.1,·1 ,t(·, t , ,

•

Acertol Eurides
Mescolotto supõe que o

senador Jorge Konder
Bornhausen "ainda vá
cobrar melhor a fatura" da
aliança com o PMOS e

PSDB em Santa Catarina.
Isso porque, na sua

avaliação, a campanha de
Alckmin não existe no

Estado.

,

, ,

Palavra [2J. Na performance dos últimos três anos, nbs
quais o banco se manteve público, o Besc subiu 16 posições no
ranking Grandes & Líderes da Revista Amanhã. Ocupa o 150 lugar
entre as 100 maiores de Santa Catarina e 6SO entre as 500
maiores do Sul. Na frente, ds catarinenses Eliane,.Marisol,
Intelbrás e Dudalina, e das sulistas O Boticário, Yoki Alimentos ou
Batavo.

•

Lu-Lu-Lu.A
declaração do prefeito de
Criciúma, Anderlei Antonelli,
ao Jornal da Manhã, de que
a eleição de Luci seria uma

"desonra" para Santa
Catarina provocou grande
movimento de solidariedade
à petista. Se a intenção era

ajudar Colombo, foi gol
contra. Deu cobertura
inclusive a peemedebistas
adeptos ao voto Lula, Luiz
Henrique e Luci. '

Palavra [3J. Para completar, Mescolotto deve levar ao
candidato os últimos números da pesquisa do Ibope em SC,

Debate. Candidatos ao governo encontram-se hoje, às
,

'

19h30min, no Centro de Eventos Itália, em Balneário Camboriú,
para debate organizado pelo Centro Acadêmico de Administração
de Serviço Públicos da Udesc, com apoio da Intersindical de
Balneário Camboriú.

•

EU VOTO
"Com consciência, pela limpeza do Congresso, escolhendo

.

candidatos com serviços prestados aos municípios, ao Estado.
Já que houve tanta pizza e auto-proteção, devemos usar o voto

para tirar os maus políticos e falcatruas. Voto em candidatos
•

que possam colaborar com o desenvolvimento e o bem-estar.
dos brasileiros, para evitarmos uma crise da democracia."

se Parcerias. Fatma

expediu licença para a

implantação da Interprais
entre Passo de Tórres e

Laguna, obra em processo
de licitação.

.

RAUL ZUCATTO, presidente do CREA/SC

E aí...
o PT vai trabalhar para que o eleitor perceba que é preciso dar governabilidade a Lula, escolhendo
deputados federais e governadores que o apóiam, Se funcionar, Fritsch deve subir e provocar

,

segundo turno em se. Haverá também efeito orllf de Amin em 2002 para Luiz Henrique em 2006?

ADRIANA BALOISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE SONIA GIARETTA/CHAPECÓ E VALMIR
GREIN/BALNEÁRIO CAMBORIÚ,

se
Associação dos Diários do Interior

•

I

/

'I<

DO OUTRO LADO: GOVERNADOR LAMENTOU A DECISÃO

•

PATRICIA ,GOMES

fraudes de transações de

importação e exportação
apuradas pela Polícia Federal
na chamada "Operação
Dilúvio" .

Zezo Pedrozo anunciou sua

decisão ontem (29), durante
•

entrevista coletiva na sala de
reuniões da Coopercentral
Aurora, em Chapecó. Ele

explicou que a decisão não foi

pessoal, mas uma

determinação coletiva dos

presidentes de 16 cooperativas
filiadas à Coopercentral, Em
reunião, convocada para
discutir o assunto, a maioria

dos cooperados optou que ele

permaneça no comando da

cooperativa até o final de sua

gestão, em janeiro de 2007.

,·�"1
"Fiquei sensibilizado pelo"",

. b I
convite que rece emas e

estamos prontos para
trabalhar para o sucesso Ide
quem venha a substituir o I

dinâmico secretário Felipe da I,

Luz", destacou.
Entre os próximos nomes '

da lista para ocupar a Pasta' ,

estão cotados o vice

presidente de secretaria da .

Faesc, Enori Barbieri, Athos .

de Almeida Lopes, atual I

presidente da Epagri - que já ,

foi secretario da Agricultura,
e também de Renato Broetto,
diretor geral da Agrícultura. ,

O governador Eduard i;;
Moreira, que passou o dia de ,

ontem na Serra Catarinense,
lamentou a decisão e disse que, t :

no máximo, até o final da ,;,

semana será divulgado o nome ".'

do próximo
.

indicado,

(*colaboração de Wagner Grisl '

Diário do Iguaçu).

.... A pasta continua nas mãos de Felipe da Luz,
que concilia também a direção da Secretaria da
Fazenda

CHAPECÓ (CNR/ADI*) -

José Zeferino Pedrozo,
presidente da Coopercentral
Aurora e da Federação da

Agricultura e Pecuária do
-

Estado (Faesc), não aceitou o

convi te do governador
Eduardo Pinho Moreira para
ser o secretário de Estado da

Agricultura. A pasta
continua, por enquanto, nas

mãos de Felipe da Luz, que
concilia, há pouco mais de
uma semana, também a

direção da Secretaria da

Fazenda, depois que o ex

secretário, Max Bornholdt,
demitiu-se do cargo, em

função da prisão do
funcionário de confiança,
Aldo Hey Neto, envolvido ern

,

WAGNER GRINS ;",

• •

,

Pedroza atendeu pedido de cooperados e recusou o convite feito pelo governador

•

PRF apreende mercadorias sem documentação fiscal
,

DIVULGAÇÃO

,

,It_

% I

Diversos itens de informática e eletro
eletrônicos sem documentação fiscal
foram apreendidos

FLORIANÓPOLIS- Em

operação conjunta com

Ministério Publico Estadual e

Polícia Civil de Chapecó,
policiais rodoviários federais de

Xanxerê, apreenderam na noite

de ontem de segunda-feira,
durante fiscalização no Km 508
da BR 282, diversos itens de
informática e eletro-eletrônicos
oriundos do Paraguai e sem

,

, 1

I
• (
"
,
,
,

I
,

(
, '

(, ,

documentação fiscal.
Entre as mercadorias havia

notebooks, máquinas fotográficas
digitais, processadores outras

peças de informática de alto valor.
Os produtos estavam em um Fiat

Marea de Flores da Cunha/RS,
conduzido por Joaquim Luciano
Cassol da Silva. Ele foi levado em ,

c
,

flagrante para a Polícia Civil de , ,
,,' 1

Xanxerê, juntamente com o

veículo e a mercadoria. J
�� I

1
_, I

EDITAL DE CONVOCAÇAO (

Em conformidade com o que estabelece o Capítulo IX, Artigos 33 a 42,
do Estatuto do Centro dos Direitos Humanos de Iaraguá do Sul (CDH/
IS), a Diretoria Colegiada convoca os associados a participarem da
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 10 horas do dia 16 de setembro
. ,

de 2006, sábado, na sede da entidade, à rua Reinoldo Rau, 500, sala 8

centro, em Jaraguá do Sul, com a seguinte Ordem do Dia:

I) Eleição e posse da nova Diretoria do CDHlIS para o biênio 2006/

2008;
2) Assuntos gerais
As inscrições de chapas, compostas por 10 (dez) integrantes, poderão
ser feitas até odia 11 de setembro de ,2006, na sede da entidade (Rua
Reinoldo Rau, 500, sala 8), das 9h às Ilh30min.

Iaraguá do Sul, 30 de setembro de 2006

I
(
,

1

C

"

MAURÍLIODE CARVALHO

Coordenador Geral do CDH/IS
,

,

,(
,

, \
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ELEiÇÃO 2006: DUAS MIL PESSOAS FORAM OUVIDAS PELO INSTITUTO CNT/SENSUS
,

/
•

•

AGÊNCIA ESTADO
•

, ')1"

,lo .... "�Considerando apenas
Ir: ,'os votos válidos, O
de ,,'petista teria 62,3%,

// contra 23,8% do tucano
,:

SÃO PAULO - Segundo amais

les ,recente rodada da pesquisa
ta I!:CNT/Sensus, divulgada ontem,
e. .' o presidente Luiz Inácio Lula da

da "Silva (PT) seria eleito ainda no

os "primeiro turno. A intenção de

al I voto no candidato à reeleição
já ,subiu de 47,9%, em

.a, .levantamento do início de

o, ,agosto, para 51,4%, Na eleição
,
de 2002, Lula tinha 34% em

pesquisa do mesmo instituto,
,
realizada de 24 a 26 de agosto

:e, .' daquele ano, ,

Os demais candidatos

o

da

.e, ,

la b' oscilaram dentro da margem de
ie ',' erro de três pontos percentuais,

•

J, para mais ou para menos.

s/ .� Geraldo Alckmin (PSDB)
permaneceu estável,. e oscilou

NS o": 0, I' ponto percentual para baixo
- de 19,7% para 19,6%,. Emjulho,
o tucano tinha 27.,2%._
Heloísa Helena (PSOL)
também oscilou para baixo, de

•

,

BRASÍLIA- A CPI des
Sanguessugas decidiu ontem

•

notificar mais três parlamentares
:�. suspeitos de participação namáfia
lo' -

�

;�::. das ambulâncias. O senador
�
...<,

�

�:i' Antero Paes de Barros (PSDB-
� �t .

�:; MT) e os deputados Philemon
, "

�: Rodrigues (PTB-PB) e Salvador
Zimbaldi (PSB-SP) serão

. notificados pela comissão para que
prestem esclarecimentos sobre as

- denúncias reveladas pelo,

: empresário Luiz Antonio Vedoin,
sócio da Planam. Por outro lado, a
CPI descartou o indiciamento dos

',; qua tro deputados também

apontados pelo empresário em

',c. reportagem publicada pela revista
,

"Epoca'': Ricardo Izar (PTB-SP),
José Múcio (PTB-PE), Luiz

i)' Piauhylino (PSB-PE) e Ciro

Nogueira (PP-PI). Segundo o vice
presidente daCPI, RaulJungmann

•

(PPS-PE), embora todos os
I

.

parlamentares tenham sido
citados porVedoin, a comissão vai
investigar apenas aqueles contra

os quais há documentos reunidos
pela Justiça e Polícia Federal.
"Temos provas, depoimentos e o

9,3% para 8,6% das intenções
de voto. Cristovam Buarque
(PDT) saiu de 0,6% para 1,6%,
Os demais candidatos não

alcançaram 10/0. Indecisos,
brancos e nulos somam 17,7%
das intenções de voto.

Considerando apenas os votos

válidos, Lula teria 62,30/0,
contra 23,8% de Alckmin. No

segundo turno de 2002, quando
Lula concorreu com José Serra

(PSDB), o petista obteve 61,3%
dos votos válidos.

ESPONTÂNEA
E2°TURNO

,

Na pesquisa espontânea,
que indica um voto' mais
consolidado, Lula tem 42,3% da

preferência dos eleitores - em

julho, tinha 33,5%. Em 2002, o
petista tinha 26% em pesquisa

"

CNT/Sensus do final de agosto.
Alckmin aparece com 13,7%,
seguido de Heloísa Helena, com
5,4%. Os outros candidatos não
chegaram al%. Os eleitores
indecisos e que votariam em

branco ou nulos diminuíram de

50,9%, em julho, para 38,2%.
A pesquisa perguntou em quem

envio de material pela PGR

[Procuradoria' Geral da

República] e Justiça. Estamos

seguindo a operação padrão. Nos
de.mais,. não se trata de algo
semelhante", disse Jungmann.
O sub-relator da comissão,
deputado Fernando Gabeira (PV
RJ), reiterou que a notificação aos

.

parlamentares foi decidida com

base em provas. "Quando tem

documento, se notifica. Quando
não tem, não se notifica. Se você
examinar o nome, a amplitude do
processo, você tem que ir atrás de
tudo. Algumas coisas escaparam

porque não havia documentos",
afirmou. As acusações contra os

quatro deputados perderam força
'depois que o próprio empresário
enviou documento à 'CPI

negando as' denúncias contra os

deputados citados na reportagem
,

da revista "Época". Já o senador
Antero Paes de Barros foi acusado
por Vedam de ter recebido R$ 40
mil em propina, por intermédio
do deputado Lino Rossi (PP-MT),
para a apresentação de emendano
valor de R$ 400mil para a compra

, ,

AGENCIA ESTADO

, ' ,

uruco em quem votariam;

10,4% disseram que só votariam
em Alckmin; 4,7%, apenas' ern
Heloísa Helena; 1,3% em

Cristovam. O senador Cristo
vam Buarque é o candidato mais
desconhecido - 19,8% dos 'en
trevistados disseram não conhe
cê-lo. Heloísa é desconhecida
de 7,90/0. Alckmin, de 3,9%.
Apenas 0,30/0 disseram ainda
que não conhecem Lula.

PROGRAMAS
DOTSE

Dos entrevistados, 44,7%
disseram que assistem aos

programas eleitorais do
Tribunal Superior Eleitoral -

todo ou 'em parte. Destes, 38,3%
consideram o programa de Lula
como omelhor; 30,80/0, preferem
o de Geraldo Alckmin; 13,2%,
o de Heloísa Helena; -1,7%, o

programa de Cristovam
Buarque. A pesquisa ouviuduas

, .

mil pessoas, 110 período de 22 a

25 de agosto, em 24 Estados das
cinco regiões brasileiras.

II BREVES

�Programa
O programa de Governo do
eventual segundo mandato do

,

presidente Lula, lançado ontem,
tem como foco principal o
desenvolvimento. No capftulo
Brasil Produtivo, o projeto fala
em desenvolvilnento COrTl

dlstrlbulçao de renda,
estabilidade de preços, redução
da vulnerabilidade externa e

mais Investlmento,O presidente
da República e candidato á
reeleição prometeu que seu

próximo governo intensificará o

.combate à corrupção, sem citar
diretamente os envolvidos nas

denúncias do rnensalão ou das
sanguessugas, mas Insistindo
que reforçará as atuações da
Polfcia Federal, da
Controladoria Geral da União e

do Ministério Público Federal.
Lula insistiu que as Instituições
denunciarão, prenderão e

culparão aqueles que forem
culpados e que, ao mesmo

tempo, urna eventual segunda
administração dele apoiará a

reforma poHtica como outra
medida de fortalecimento das

instituições.
I------�-- �.-�--�- �--�

�Demissões
A Volkswagen do Brasil
distribuiu ontem 1.800 cartas
de demissão a funcionários da
sua fábrica em São Bernardo
do Campo, regiâo metropolitana
de São Paulo,Conforme a

montadora, 500 dos que
receberam as cartas estão no

CFE, seu centro de
recapaoitação de, funcionários
para o mercado de trabalho, e

1.300 atuam na fábrica
Anchleta.As cartas informam
aos funcionários que a

demissão será efetuada em

novembro, quando expira.o
acordo de estabilidade firmado
com representantes da
categoria. Os outros
funcionários decidiram entrar
em greve por tempo
indeterminado.
1--------- ---

�Privatizações
A candidata do PSOL à
presidência da República,
Heloisa Helena, pretende rever

os processos de privatlzação
realizados no governo Fernando
Henrique Cardoso.
"Procedimentos de
investigação serão feitos",
disse a candidata em sabatina
realizada ontem pelo jornal "O
Globo". Ela acredita que apenas
a população "pode dizer o que
privatizar ou estatizar", em

plebiscita, mas que o governo
"teln obrigação de rever todos
os contratos". "Não aceito, em
nome de urn equllfbrlo
econômico-financeira
contratual a extorsão ao

consumidor brasileiro", disse,
citando especificamente o caso

das tarifas de telefonia, "Hoje
estamos pagando tarifas que
subsidiam o usuário da
telefonia espanhola", afirmou,

-----------------------------------------------------------------------_._--------""'--._-_._-,__._- _.. _.-

CPI cos Sanguessugas investigamais três partamentares

45,1% para 57,2%• Lula tem o

menor nível de rejeição - oscilou
,

de 270/0 para 25,5%. E o menor

percentual de rejeição desde o

começo da rodada de pesquisas
para as eleições de outubro, em
2005, segundo o diretor do
Sensus, Ricardo Guedes.

O presidente também tern o

maior número de eleitores fiéis
à sua candídatura - 39,4°/c,
disseram que o petista seria o

Alckmin mantém índice, enquanto Lula continua subindo nas pesquisas

o eleitor votaria em caso de

segundo turno. As três listas
estimuladas simulam disputa
entre Lula e os seguintes
candidatos: Alckmin, Heloísa e

Cristovam. Na primeira
hipótese, o presidente seria

reeleito com 56,7% das

intenções de voto, contra 30,8%
do tucano.

�

RE}EIÇAOE
FIDELIDADE

Os níveis de rejeição de
Alckmin, Heloísa e Cristovam
cresceram desde o início de

agosto. O índice do tucano foi
de 37,6% para 42%; da
candidata do PSOL, de 41,70/0
para 50,1%; do pedetista, de

Música e Cuftllra

A música e cultura de Jaraguá do Sul,
,

agora tem dia e hora para brilhar ,,,
,.

I

,

-------------------------------

superfaturada de ambulâncias. Os

deputados Philemon Rodrigues e

Salvador Zimbaldi não foram
incluídos no relatório parcial
aprovado pelaCPI com os suspeitos
de envolvimento nas fraudes.

Segundo Vedoin, Philemon teria
recebido 10% do valor de uma

ambulância montada pela Planam.
Zimbaldi, por sua vez, teria sido
beneficiado corn a concessão de um
ônibus para uma fundação de saúde.

,

Quitéria TamantníVíetra Peres

juíza de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODERjUDICIÁRIO
Comarca de jaraguá do Sul / 2ª Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen. 87,Vila Nova.CEP 89259-300, [araguá do Sul- SC
juiz (a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Peres '

Escrivã (o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
- ,

EDITAL DE COMUNICAÇAO DE FALENCIA - COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Espécie e Número do Processo: Falência /Auto Falência. 036.04.004192-3
Autor: Sematex Automação Industrial Ltda.
Falido: Rocel Indústria de Máquinas Ltda

A DRA. QUITÉRIA TAMANINI VIEIRA PÉRES, JUÍZA DEDIREITO DA 2'VARACIVEL DA COMARÇA
DE jARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA. NA FORMA DA LEI. ETC,,,

FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e iuteressar pOSSE!.) que fI

requerimento da empresa Sematex Automação Industrial Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
à Rua Dois de Setembro, 733 � sala 15, bairro: Itoupava Norte, 118 cidade de Blumenau-Sfl, CNPJ 110
85.308.047/000 I-70, por sentença deste juízo. na data de 14/02/2005, foi DECRETADA a partir da, 18:00

- ,

horas, a Falência da empresa ROCEL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA .• pessoa jurídica de direito
privado. CNPj n' 01.056.672/0001-69. com sede e foro na Rua Antônio José Machado, 14, ern [aráguâ do Sul
SC, cujo teor vai a seguir transcrito: SENTENÇA: "Vistos para decisão. SEMATEX AUTOMAÇÃO

,

INDUSTRIAL LTDA. qualificada , através de advogado, aforou Ação de Falência contra ROCEL INDUSTRIA
•

DEMAQUINAS LTDA igualmente qualificada, aduzindo que é credora desta na Importância de R$ 75, 285�74
(setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), débito este ccnsuberancindo
no instrumenro particular de confissão de dívida acostado às tls. 05-06, Todavia, Informou que após várias
tentativas de acordo a requerida efetuou o pagamento de somente duas parcelas, sendo devedora da quantia
acima mencionada.

'

Devidamente citada na forma do § 10 do art, 12 do Decreto-lei n. 7,661/45, a requerida deixou transcorrer

in aibis o prazo para pagamento elisivo da falência, Alem disso, através da petição de fls. 20-21, a requerida
concordou expressamente com a decretação da falência: Relatado, ern 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 e

nem por ocasião da citação. O art. 1'2 da Lei 7,661/45, com as alterações posteriores, estabelece que se

considerá falido o comerciante que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrlgaçüo. ,

líquida constante de título que legitime a ação executiva. E o caso dos autos, Afinal, o instrumentc de
confissão de dívida que instruiu a exordia! foi assinado pela devedora requerida, tornando-se válida para o

fim colímado, já que devidamente protestado. Demais disso, quando instada a se manifestar, a requerida
peticionou para admitir a existência do débito reclamado, confessando aluda que não ten, condições de

satisfaze-lo, motivo pelo qual concorda coma a decretação da falência, Logo, o pedido merece acolhímento
já que satisfatoriamente demonstradas as condições legalmente exigidas. Pelo exposto, estando caracteriaados

-

os requisitos legais, com fundamento no art. 14 da Lei mencionada, declaro a falência de ROCEL INDUSTRIA
,

DE MAQUINAS LTDA, estabelecida na Rua Antônio José Macedo, nQ 14110 município de [araguá l10 Sul

(Se). Indico às 18:00 horas deste dia corno declarada a falência, fixando o set! termo em-lê de novembro de
2003. Nomeio sfndico o representante legal da requerente (art,59), Marco o prazo de 20 (vinte) dins pnra
os credores se habilitarem. Intime-se o síndico, na forma do art. 62 da Lei de Falências, para tornar as medidas
necessárias. Cumpra Sra. Escrivã o art, 16 da mesma Lei,
Ficam suspensa todas as ações executivas contra a requerida. Publique-se. Registre-se, Intime-se. jaruguá
do Sul, 14 de fevereiro de 2005. "QUITÉRIA TAMANINI VIEIRA PÉRES - juíza de Direito da 2' Vara Cível
da Comarca de jaraguá do Sul - se. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi

,

expedido o presente edital, o qual será fixado no local de costume e publicado na forme da lei,
Comarca de jaraguá do Sul (SC). 15 de fevereiro de 2005.

QUEBRA DE SIGILO
ACPI também decidiu quebrar

os sigilos bancário e fiscal da suposta
lobista da Planam no Congresso,
Cristianne Mayrink Sampaio Silva
Neto. Ela teria recebido da empresa
acusada de liderar a máfia dos

sanguessugas depósitos .

e

transferênciasquesomamR$16.708.
Apesar de ser apontada como

representante da Planam,
Cristianne trabalhou entre o início
de 2003 e abril deste ano em pelo
menos três gabinetes na Câmara.

Segundo o deputado Fernando
Gabeira.aCPI tem "elementos claros

de-que ela trabalhavapara aPlanam".

No Canal 21, RBN TV
o canal de Jaraguá do Sul
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CRISE SEM FIM: 23 SOLDADOS PERDERAM A VIDA

"'7".

AGENCIA ESTADO

.... Polícia Nacional e
membros do Exército

,
.

lutaram contra xiitas,
matando 50 rebeldes

IRAQUE - Confrontos
entre forças do' governo
iraquiano e militantes de

grupos xiitas de ixararn ao

menos 73 mortos ontem 110

sul do país, segundo infor-
. .m a çôe s do g o vern o . Em

Bagdá, a polícia encontrou 24
corpos.As .p r irne i r as

ínformações davam conta de
40 mortos, luas o número

cresceu após 'relatos de
confrontos sangrentos na

região de Diwaniyah, que
duraram cerca de 12 horas.

A Polícia N acionaI do

Iraque e membros do Exército
lutaram contra xiitas, matan
do 50 rebeldes armados, mas

,

esses atos violentos causaram

a também a m o r te de 23
soldados iraquianos e feriram

• •

outros 30", segundo comu

nicado do escritório do

premiê iraquiano, Nouri al
Maliki. O comunicado acres

centa ainda que militares
,. ,

rraquranos conseguiram
,

controlar a situação e res-

taurar a paz em Diwaniyah.

ACIDENTE
N a região s uI de

Diwaniyah, 130 km ao sul da

capital Bagdá, a explosão.de
um oleoduto deixou ao menos

,

27 pessoas mortas, de acordo
com o tenente Raid ]abir.O
oleoduto atingido pela
explosão fica a 10 km ao sul
de Diwaniyah e transportava
cornbust ível do campo de

petróleo de Shuaiba (em
Basra) para a estação de

energia de M usayyib,
transformada em reservatório

•

de gasolina para o Exército,
. em 2003, pelo então ditador
Saddam Hussein, disse]abir.
Segundo o tenente, a

acidente teria ocorrido

quando UIU grupo de

habitantes tirava com-
,

bustível ilegalmente do
. oleoduto por meio de um

sifão. Após a explosão, uma

bolá de fogo formou-se no

local, ferindo pessoas.

,

BAGDA
Na capital Bagdá, a polícia

'iraquiana encontrou 24
corpos com marcas de tortura
em dois locais-diferentes.
Onze corpos perfurados a

balas foram achados perto de
uma escola 110 bairro xiita de
Maalif, no sul da capital.
Todas as vítimas estavam caiu

mãos e pés amarrados.
,

No oeste da cidade, outros
13 corpos -todos com idades
entre 25 e 35 anos- foram
descobertos em outro bairro

,

de predominância xiita, atrás
da mesquita de Turath.
"Todos estavam algemados,
apr e se n t ava rn s in a is de
tortura e foram baleados na

cabeça", segundo o tenente

iraquiano Maitham Abdul

Razaq.
1",,1, 1 II' t'.

Ahmadinejad desafia Bush para um debate
TEERÃ- O presidente do Irã,

Mahmoud Ahmadinejad, propôs
ontem um debate televisionado
entre ele e o líder americano

•

George W Bush." Sugiro UIU

debate ao vivo para discutir

questões mundiais emaneiras pata
resolver esses assuntos", desafiou.

Ahmadinejad não comentou

diretamente a aproximação da
data-final dada pelo Conselho de

Segurança (CS) da Organização
das Nações Unidas (ONU) para

que o Irã suspenda suas atividades
de enriquecimento de urânio ou

fique sujeito a possíveis sanções
políticas e· econômicas. Mas ele
salientou que ninguém pode
impedir Teerã de desenvolver um
programa nuclear com fins

pacíficos e criticou a composição
do Conselho de Segurança. "Os
Estados Unidos e a Grã-Bretanha
são a fonte de muitas tensões. No
Conselho de Segurança, onde eles
teriam de zelar pela segurança do
planeta, eles gozam de poder de
veto", queixou-se Ahmadinejad
durante r entrevista coletiva
concedida ern Teerã. "Se você

.

quiser confrontá-los, não há a

quem recorrer", argumentou o

presidente iraniano. "Isso (o poder
de veto) é a fonte dos problemas
do mundo. O dispositivo é UIU

insulto à dignidade, à

independência, à liberdade e à

soberania das nações", prosseguiu.
No fim de julho, o CS da ONU
deu até quinta-feira para que o Irã
suspensa suas atividades de

enriquecimento de urânio. Mas
Teerã considera o prazo ilegal e
rejeita a suspensão imediata dessas
atividades.

Pobreza em Israel afeta 1 ,6 milhão de pessoas, diz jornal
ISRAEL - A pobreza na

sociedade israelense aumentou e

afeta atualmente 1,6 milhão dos
mais de 7 mílhões de cidadãos,
segundo a edição de ontem do

jornal "Yedioth Ahronoth".

Segundo o jornal, que antecipa um
estudo sobre o nível de pobreza em
2005 elaborado pelo organismo da
Previdência Social e que será

publicado amanhã, Israelmantém
a expansão da pobreza. O artigo
informa que apesar do aumento

durante o último ano, a alta foi
moderada em comparação com os

anos anteriores.Este relatório é

publicado seis meses depois do
anúncio de outro sobre a situação
damiséria em Israel em 2004 e na

primeira metade de 2005, que
revelou a existência de 1,58
milhão de pobres. De acordo com
o relatório, que será oficialmente

divulgado hoje, entre os israe

lenses que vivem em condições de
pobreza há 750 mil crianças.O

aumento do auxílio do governo
aos idosos e às famílias com um só

dos pais, e a queda do desemprego
frearam levemente Q crescimento

global registrado durante os

últimos anos.No entanto, os mais

pobres continuam sendo as

famílias numerosas, cujo número
aumentou e que sofrem com os·

cortes no Orçamento do governo
às ajudas para os menores.Além
disso, as diferenças entre as classes
sociais continuam aumentando.

•

Analistas vão restaurar exemplar do Alcorão de 700 anos
EUA - Analistas chineses co

meçarão a trabalhar esta semana
na restauração de uma cópia rna
nuscrita de 700 anos do Alcorão,
informou ontem a agência estatal
Xinhua.A obra, composta por
dois volumes de 867 páginas, é o
exemplar mais antigo do livro

sagrado dosmuçulmanos conhe-
.

cido naChina, está escrito em ára-

be e guardado em cofres da mes

quita de ]iezi, 'em Xunhua,
província de Qingai (noroeste).
O exemplar foi levado à China

quando o grupo étnico salgar
emigrou ao leste vindo de
Maracanda e os analistas acredi
tam que foi escrito antes do
século 13 d.C. Os trabalhos de

restaura-ção necessjtarão de
,

aproximada-mente um mês e a

Administração Estatal de
Patrimônio Cultural destinou
US$ 55 mil ao projeto.

.

Posteriormente, o livro e ulna

réplica com base ern seu desenho

original serão exibidos ao público
em uma vitrine transparente
localizada junto à mesquita de

]iezi.

UE debate aumento da
/

,

segurança em aeroportos
,

LONDRES!REINO UNIDO -

Quase um mês depois da
descoberta de um suposto plano
para explodir aviões que sairiam
do Reino Unido, 11 União

Européia (DE) começa hoje um
debate sobre a adoção de
medidas que tornem mais

tentarão convencer os demais

integrantes do bloco que vale a

pena enfrentar reclamações por
,

procedimentos COIUO os

adotados nacionalmente -

proibição de bagagem de mão e

revista-mais detalhada dos

passageiros-, e pedirá que essas

medidas sejam exigidas em

todos os demais aeroportos da

UE, apesar de a legislação aérea
ainda ser de competência dos
diferentes países.
"Nesse momento, todas as

,

opções estão abertas. E hora de
analisar", afirmou a assessora

de imprensa da Comissão

Européia de Transportes,Marja
.

Quillinan-Meiland.

,

rigorosa a segurança nos
.

aeroportos de seus 25 países
membros, como a proibição de

bagagem demão, a exigência de
uma série de dados pessoais e a

idenrificação biométrica.
Em resposta a pressões das

autoridades britânicas, o

Comitê Europeu de Segurança
Aérea se reunirá em.Bruxelas,
na Bélgica, para avaliar a

, eficiência e a viabilidade das
medidas extraordinárias de

segurança colocadas em prática
pelos aeroportos europeus

depois do alerta devido à

possibilidade de novos

atentados, no último dia dez.
O desafio dos especialistas é

elaborar UIU documento caiu

recomendações que sejam

,

DADOS BIOMETRICOS
Uma das propostas sobre a

mesa é a de estender a aplicação
de sistemas de identíficação
biométrica dos passageiros,
corno o de reconhecimento

pela íris, utilizado pelo
aeroporto de Schiphol, em

Amsterdã, desde 2001. A
,

identificação pela íris' é

considerada por especialistas
COIUO o processo biométrico
mais rápido e mais difícil de ser

fraudado, já que essa parte do

corpo é única. em cada
indivíduo e raramente se altera.

I'

O CORREIO DO POV

, , .

economicamente passive IS e,

ao mesmo tempo, não

provoquem atrasos e

incovenientes como os que
vêm sendo registrados ern

•
• A' ••

muitos voas Internacionais.

As autoridades britânicas

• BREVES
EM CUBA

"'Saúde
Raúl Castro, 75, que substitui o
ditador Fidel Castro, 80, no
governo de Cuba, afirmou que o

irmão tem uma recuperação
"gradual e satisfatória", durante
uma reunião com o ministro da

Informação da Síria, Mohsen
Bilal, informa a edição de ontem
do jornal "Granma",Raúl, que na

quinta-feira (31) completará um

mês como presidente provisório
" ..

de Cuba, celebrou o encontro
com a delegação liderada por
Bilal no domingo passado (27),
ao lado do, chanceler Felipe
Pérez Roque e de Fernando
Remírez de Estenoz, membro do
Secretariado do Comitê Central
do Partido Comunista de Cuba

(PCC),De acordo com o jornal 1
oficial, Raúl informou ao ministro
sírio "sobre a satisfatória e

gradual recuperação" do irmão,
, ,

que passou por uma cirurgia
intestinal e completou 80 anos no

dia 13 de aposto.
•

NA FLORIDA
...Expectativa

(

]
deixou Cuba e começa a se

fortalecer em movimento pelo
.

Atlãntico, podendo chegar à
Flórida (EUA) como furacão.A
tempestade tropical teve sua

força renovada depois de passar
sobre águas mais aquecidas.A
tempestade, que deixou pelo
menos um morto no Haiti,
mantém ventos máximos
sustentados de 65 km/h,
informou ontem o Centro
Nacional de Furacões dos EUA.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
,

UNINDO FORCAS POR
•

UMA CIDADE MELHOR

Av, Getúlio varuas. 621 - Centro
Fone 473371-2510

Site V\/W\iVCrll)S,5C.goV.tJ[
e-mail CrTl)S(g?crTljs.sC.gov 1)[
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