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rrotessores
recebem

reajuste de
15%

)
,

48 I PERIGO

Cigarro tem

.,,100/0 a mais de
-

-/lnicotina do que
há seis anos
Conforme pesquisa feita e

publicada nos Estados
Unidos, está cada vez mais

difícil abandonar o cigarro
por causa do aumento na

quantidade de nicotina.
'.

71 LIGA NACIONAL

Cacá Pavanello
fala sobre
reviravolta
Depois de amargar a última

posição na tabela e sofrer
duras críticas, a Malwee
disputa no domingo, em
Brusque, a primeira partida
da final.

�,� 51 ANTES DO PRAZO

Rodovlado
Arroz será

entregue em
. ,

novembro
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61 BOMBEIROS FAZEM ALERTA: CLIMA SECO AJUDA ALASTRAR O FOGO ,

:" .•• •• ,

•

CESAR JUNKES

,

. -

posteriormente, sao
,

usados para plantio.
, Como o período é de \

estiagem, ações mal
.

feitas podem progredir
para um incêndio de

grandes proporções.

O crescente número de
incêndios em ]araguá do
Sul já preocupa o Corpo

. .

de Bombeiros. Só nos

quatro primeiros dias
dessa semana, cerca de
dez ocorrências de

•

queimadas em matas 1

• •
•

nativas e areas com

vegetação rasteira foram

regístradas.De janeiro
• •

ate agosto, o numero

chega a 105. Cerca de
50% dos acidentes são
ocasionados por
produtores rurais que
costumam atear fogo
para "limpar" os
terrenos que,

61 RARO: TAMANDUÁ-MIRIM DEVE SER LIBERTADO HOJE
I

CESAR JUNKES
,

•

Um tamanduá-mirim,
, I

aparentemente atropelado,
deve ser devolvido à

natureza hoje, depois de uma
semana em tratamento na

Clínica Veterinária São

, .'
.'

• •

;

.,',I.
,

\ Francisco de Assis, no
Centro do município. O
animal foi resgatado pelo
biólogo da Fujama
(Fundação]araguaense do
Meio Ambiente) Ulises
Sebastian Sternheim, na
última quinta-feira.
Durante estes dias; a
veterinária Solange Benz
cuidou do tamanduá, que
devido aos ferimentos, "

.

estava fraco e mal conseguia
se alimentar. A espécie é

.,. 'I'<�"
•.J ',...,,,.
"

, -',

\

. -

comum nas regioes
Nordeste, Centro-Oeste
Sudeste e Sul, mas que está
se tornando cada vez mais

rara em virtude do
desmatamento .

,

,
'. )'Iq'""

o CLiMA HOJE:
•
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MíNIMA

24,0
MAXIMA ,;;�'t", ;'",
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. a\;;§Ôf��m ��itas nuvens
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� :\'durante o dia. Períodos de
�. nUblado,.,com chuva. Noite
:o, chuvosa.
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"Não estarei preparado para casar pelos próximos dez anos. Se houvesse uma

I .
floresta perto da minha casa cheia de mulheres em busca de sexo, para

'I mim seria difícil não ir até lá" .

.Robbie Williams, cantor inglês, 32 anos, ao se declarar um solteiro convicto.

I�----�·--�--------------------------------------------
I

I
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,_ EDITORIAl,..
,
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,

I
I subindo alegremente. O governo

diz que a oposição quer cortar

gastos públicos para reduzir os

programas sociais, e' a ministra

Dilma Rousseff já declarou que

"gasto corrente é vida". Ou seja, a
máquina vai continuar devorando
a mesma fatia do seu dinheiro. Não
vai haver projeto de infra
estrutura. As agências reguladoras,
órgãos de Estado criados para

despolitizar as regras dos serviços
públicos, aparentemente

No novo programa de gover- .

no do PT, Ó mais importante é,
,disparado, o que não está escrito
nele. Não vai haver, por exemplo,
Ireforma da Previdência. O rombo
I

!anual de 40 bilhões de reais que

irepresenta hoje omaior problema.
Idas finanças públicas vai ficar lá

1mesmo e crescendo, evidente
mente. O governo acredita que
não há necessidade de mexer

'nesse sistema falido.Não vai haver
reforma tributária. A carga de

.

I � O rombo anual de 40 bilhões de reais que .

I públicas vai ficar lá mesmo e crescendo
I

i
I

,

I impostos qlle acaba de chegar à

mordida recorde de 37,30/0 de tudo
loque o Brasil produz vai ficar onde
está, namelhor das hipóteses. Este

I

cipoal de taxas e contribuições,
I que explodiu 110 governo Fernan

i do Henrique e foi incrementado
: no atual, essa forma desvairada de
ajuste fiscal que esculhamba a

I economia nacional, ficará
intacta.Não vai haver contenção
de gastos públicos. As despesas do
governo; que vêm se espalhando
com a inflação de ministérios e

novos cargos de confiança, e que
I fechou este semestre 14,8% acima

I do �eríodo anterior, continuarão

continuarão esvaziadas, como
apêndices dos ministérios, usadas
COIUO cabides partidários. Como
o único dinheiro que pode
alavancar a infra-estrutura é o

dinheiro privado, pode-se
.,

'

.... ...

Imaginar que o setor continuara a

míngua. O programa de governo
de Lula tem uma idéia: manter a

política econômica de Fernando

Henrique, com superávit primário
de 4,25% do PIB e metas de

inflação. Em time que está

ganhando não se mexe. Não
obstante, o documento dedica um
born espaço para algo estranho a

programas de governo: fazer

i
I
•

I
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O prefeito
Moacir Bertoldi

escreve à�,Quintas
nesta colunaPense nisso!

sário. E Jaraguá do Sul não foge a

esta evolução. A Secretaria de
Saúde, através de seu programa

anti-tabagismo tem conseguido
resultados extraordinários no

combate a este vício.
Muitas vezes não temos a

dimensão exata dos malefícios do

cigarro, principalmente para o

fumante passivo, pois o ar poluído ,

contém em média três vezes mais

,

29 de agosto é a data que
oficialmente o Brasil, através dos
,

Orgãos de Saúde , e meSIl10 de
entidades orgallizadas da
sociedade civil , separa para a

reflexão sobre este que é um dos

I grandes e devastadores luales que
,

atingem a humaludade - o vício
•

•

do cigarro..
. Algumas estatísticas no

I município de Jaraguá do Su.l
• •

chegam a ser alarmantes: no ano

I de 2005, entre câncer de pulmão, .

.

I derrames, doenças pulluonares
I crônicas e infarto ( todas doenças
II relacionadas ao uso do cigan'o)
tivemos 87 mortes de pessoas

! residentes em nosso município.
Em 2006 , até o n1ês de junho, já
forÇtm 11 mortes.

I MÇts enquÇtl1to luuitos dos
mÇtles que Çttmgem a humanidÇtde
não podem ser previstos,
minimizÇtdos ou extintos, o vício

do cigÇtrro pode ser eliluinÇtdo,
desde que o indivíduo por ele

Çttingido busque ajudÇt profissionÇtI.
ProgrÇtmas especiÇtis são

r desenvolvidos pelo IUllndo ÇtforÇt,
i inçluindo desde tratÇtmento

I psicológico Çtté o trÇttÇtmento

medicamentoso, qllÇtl1do neces-

., A

nicotina,. tres vezes mais

monóxido de carbono e até

cinquenta vezes mais substânciÇts

cancerígenas do que a fumÇtça que
el1tra pelÇt boca do fumÇtnte.

Em crianças que convivem

.

COIU fumÇtntes há um.a maior

frequência de resfriados emfecções
de ollvido, além de doenças

. ,.. .

resplratonas como pneumonlÇtS,

'bronquites e asma., Bebês que
cOllvivem com fumÇtntes Çtpre
sentam um risco cinco vezesmaior
de morrerem repentinamente e

sem cÇtusa aparente - é Çt síndrome
da morte súbita infantil.

A Organização Mundial de
SÇtúde estima que cerca de 100mil
adolescentes tomam-se fumÇtntes

por.dia no mundo e segundo esta

organização, o tabagismo passivo

,

,
,

•

•

,

� ,

acusaçoes ao governo anterior,
,

Acusações a que? A política
econômica de Fernando

Henrique. Eis um documento
verdadeiramente irreverente. O

programa de Lula informa que o

governo vai priorizar o cres-
/

cimento econômico. Otima idéia.
Como se faz isso? Eles devem ter a

fórmula, mas não revelam, Vai ver,
não querem dar munição ao

. inimigo. Faz sentido.Outra decisão
corajosa:' reduzir os juros.
Finalmente um governante com

peito para realizar essa tarefa. Não
está escrito como isso vai ser feito,
deve ser para não estragar a

surpresa.A única dúvida que fica é

que, como até Cristovam Buarque .

,
. ... . . ...

ja aVISOU, Juros so caem com o

equilíbrio das contas públicas, estas
.

.

que o programa Lula 2 resolveu
deixar bem à vontade. Talvez o PT
vá pedir emprestada a varinha de
condão de Heloísa Helena. Mas
nem tudo são palavras bonitas. Há

/

um numero no' programa:
aumento da taxa de investimento
de 20%,parÇt 25% do PIB. Como se

sabe, taxa de' investimento é

conseqüência direta daquilo que o
país consegue poupar;Ou seja: LuIÇt,
o homem e omito, será também o

santo padroeiro dos endividados.
Vaí sobrarmais dinheiro no Brasil.

Deusseja louvado.

é a terceira maior causÇt de morte
evitável no mundo.

Somos sÇtbedores também que
o cigarro, Çtssim como bebidÇts

alcoólicas,
.

gerÇtm altas somÇts em
.

'

".
�

Impostos parÇt o pais e que até por
isso ÇtS campÇtnhas deflagradas no
Brasil não surtem o efeito esperado
pois o Çtpelo da proPÇtgÇtnda e da
sociedade são muito fortes, mÇts

campÇtnhas de conscientizÇtção
ÇtindÇt são Çt nossÇt armÇt; é preciso
trÇtbalhÇtr com Çt prevenção ,

principàlmente entre os

Çtdolescentes.
Além de todÇts ÇtS desvÇtntÇtgens

pÇtra Çt saúde, que não são poucas e

são devast'adorÇts, parÇt uma pessoÇt

que fuma diÇtriamente ummaço de
cigarro, o vício ocupÇt duas horÇts e

quÇtrenta minutos de seu diÇt.

llémdisso, se quem fuma ummÇtço

por dia deixÇtr de fumÇtr e passar a

economizÇtr o valor ( cercÇt de R$
2,00) pode pÇtgÇtr Çt passagem (
quÇtse R$ 3.000,00) para Çtssistir à

/

CopÇt do Mundo na AfricÇt do Sul
em 2010. E as melhorias no

organismo do fumante quÇtndo
este consegue Çt vitóriÇt de deixar o
/,,.... ",,',

VICIO sao ImpagÇtvels e quase
diárias. Pense nisso!

,

•

,
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Malwee XJec
Para se entender melhor este texto será

,

apresentado duas definições das palavras chaves
que determínam a diferença entre os animais

racionais (homem) e irracionais (todos os

demais animais).
Razão: "10 conjunto das faculdades

intelectuais que distinguem o homem dos
outros animais. 2 Raciocínio, pensamento. 3

Opinião, julgamento, juízo. 4 Justiça, direito... ".
Emoção: Perturbação súbita ou agitação,

passageira causadas pela surpresa, medo, alegría,
etc. (Melhoramentos - Minidicionário da Língua
Portuguesa, 1997).

Os fatores apresentados acima são decisivos
na hora de distinguir o comportamento de um
homem e de um animal. O homem (nós, seres
pensantes) tem a capacidade de controlar suas

emoções em uma situação de provocação e ira;
diferentemente do animal que ÇtO ser ameaçado
utiliza-se de força e violência para se defender.

.

'

A.s explicações acima servem apenas para
ilustrar e nos fazer pensar sobre a vergonhosa

.

atitude de alguns jogadores do time de futsal do

Joinville na partida de segunda-feira (28/08/
2006) quando num' ato de desespero e

írracionalidade, partiram para a violência ÇtO

jogador Falcão. Isso dernonstra a falta de

profissionalismo, controle emocional e acima

de tudo, a falta de humildade em saber perder e
adrriitir a superioridade do oponente.

Não existe explicação plausível para uma

atitude como esta. Se o jogador provocou, agiu
de forma zombeteira, tudo isso faz parte do show,
afinal de contas não existe nenhuma regra no

futsal que diga que fazer "ernbaixadinha" é

proibido, isso demonstrá apenas a qualidade do

�rofissional, se tornando diferente dos dema�
Jogadores e tornando-o o melhor jogador dõl
mundo na atualidade. Saber perder é uma Çttitud�
nobre, é admitir que o oponente apresentou
qualidades que serviram como armas parÇt vencer,
tornando-o melhor e conseqüentemente'
vitorioso. Até mesmo os animais, quando se

sentem inferiorizados perante seus adversários, teiif ....
"

a hombridade de recuar e aceitarque foi vencido.a!)
esta a formamais correta de admitir que foi vencid�
ovacionando o adversário e não partindo para fiviolência, querendo demonstrar suas fraquezas
emocionais através da força física.

.

São atitudes como esta que faz com qu,
excelentes profissionais, como é o caso do jogador
Falcão de saírem do país e buscar apresentar o se�

,
melhor nas quadras do exterior, pois lá o vitorios6
é aplaudido ê não espancado diferentemente dÇtqJi
que se dernonstra à inferioridade através dE
pontapés, cotoveladas e "voadoras". ��

Se estes atletas envolvidos na pÇtncadÇtri�
podem ser chamados de animais racionais, entãQ
/

'

so me resta uma coisa; me considerar um anímãl
irracional, pois não quero ser um ser pensante e s{r
comparado e este tipo de pessoas. A única saíd]' I ..

agora é apagar essas imagens de nossas mentes � \/0'

aplaudir de pé o nosso grande atleta Falcão pelá
. ,

sua atitude de ser passivo e não revidar a violência'
c I

demonstrando que omelhor do mundo é também
r

um exemplo para todos. '

"Parabéns a equipeMalwee e vamos a busca dó
,

. ,

Bi-campeonato da liga nacional de futsal". )

, t

. Gerson Costa - Torcedor J

r
II

t
,

,

Igreja e sociedade, um passo á frente
(1

brasileiro terminou condenado a um ano de
silêncio obsequioso .

Agora, após' um longo período de

imobilismo, a IgrejÇt Católica volta a se

mÇtnifestar com clÇtreza em defesa da população"
Neste domingo, 1980 igrejas do Estado de São V ."
PÇtuio lerÇtm umÇt mensÇtgem durante as missas

convocando umÇt reÇtção dÇt sociedÇtde contra a

violênciÇt.
Esta ação, segundo revela o cardeal�

arcebispo Dom Claudio Hummes, é um reflexa
da decepção da sociedÇtde corp. os políticos. Ele
critica abertamente o presidente Luiz Inácia
Lula da Silva, afirmando que o governo não fez a
promoção de valor�,s como justiça social,
solidariedade, direitos humanos e liberdade. .)

Apesar de ter Çtlgumas restrições quÇtnto
ao perfil oportunista muitas vezes assumido

pela Igreja CatólicÇt em seus discursos, acho
positivo que o clero brÇtsileiro use seu grande
poder de mobilização para incentivar a

populÇtçãQ a reagir, principalmente contra ii

impunidÇtde que fÇtvorece a clÇtsse política. I
Se as eleições que se ÇtproximÇtm

transcorrerem de forma passiva, sem uma ..

respostÇt objetivÇt da população aos grupos que I �1
dominÇtm o Congresso e as Assembléias
LegislativÇts, o Brasil terá perdido uma belá
chÇtnce de dar um PÇtsso à frente em suÇt

conturbada históriÇt política. )
-

\

Em toda a história da era cristã, a atuação
da Igreja Católica foi controversa. Quase
sempre, padres, bispos, cardeais e o Papa
estiveram ao lado da nobreza, dos reis e dÇts
castas poderosas, que de algumÇt forma
oprimiam e dominavÇtm o povo. Sob Çt

custódia da excepcional imagem de Cristo,
cercada de bondÇtde, generosidade e grandezÇt, .

os líderes cristãos poucÇts vezes fizeram,
realmente, 'a defesa dos mÇtis humildes, dos
necessitados. MÇts todos sÇtbemos que há

�

exceçoes.
No Brasil sempre existiu uma forte

corrente dentro da Igrej a CatólicÇt que
defende Çt aproximÇtção do clero com os

verdadeiros interesses da maioriÇt da

população. Em vários momentos vimos Çt

Igreja ÇtlinhÇtr-se ÇtO IÇtdo do povo, contrÇt

ÇtrbitrÇtriedÇtdes, principÇtlmente no regime
de exceção, durÇtnte os governos militares.

AtrÇtvés do trÇtbalho dÇts pastorais da terra
e dÇt teologia da libertação, lideradÇt pelo
brÇtsileiro Leonardo Boff, consolidou-se um

discurso crítico e vigoroso pelo direito à vidÇt
,

e Çtos meios de mantê-IÇt com dignidade. E
contra Çt misériÇt e a marginÇtlização sociÇtI .
A polêmica criÇtdÇt por estas correntes que

aproximaram Çt Igreja de posições ideológicas
chamadÇts de esquerda foi bem cÇtracterizadÇt

quando frei Leonardo Boff publicou o livro

Igreja: Carisma e Poder e foi submetido a um

r processo pelo VÇtticÇtno, em 1985. O religioso
•

"

Roberto Andrade, jornalista )

)
.

.
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ELEiÇÕES: APOIO A LULA NÃO COMPROMETE, DIZ AMIN

_-

t) ,

,

I

(

,
'

CELSO MACHADO

e
: ,� Ex-governador, rf
;I

lembra que o

partido não tem

nome a presidente
}ARAGUÁ DO SUL- "Nós (o

'<

PP) não temos candidato a

Eresidente e em convenção
aecidimos que lideranças do

8artido fossem livres para
! L �

.

apolar e votar em quem

desejassem", disse ontem ao O
Correio do Povo, por telefone,
Ó ex-governador e candidato
( Ij

Esperidião Amin da aliança
Salve Santa Catarina, que
inclui o PY, Prona e PMN, sobre,

i;. a presença do prefeito. de
,

'

Corupá, Conrado Urbano
f .

Müller (PP), no lançamento do,

Fórum Lula Presidente em

Jaraguá do Sul na última

segunda-fe ir a . "Liberdade
democrática construída de
forma diferente, por isso será

vitoriosa", discursou o prefeito.
Müller elogiou o caráter

suprapartidário do Fórum. "O
• • •

projeto que nos une e a

reeleição do presidente Lula",
frisou o prefeito, enfatizando os

recursos do governo federal que
estão sendo investidos em seu

município (não citou valores)
e a liberação de emendas da
senadora ldeli Salvatti e de

deputados de outros partidos
(.

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

,/

/

•
.

destinadas a Corupá. Acompa- .

nhavam o prefeito os vereadores
do PP corupaense, Everaldo

Mokwa, Nilton Richter e

Gilmar Brayer. Segundo o

deputado Dionei Walter da
Silva (PT), os investimentos do
governo Lula em [aragua do Sul
destacam-se com R$ 1,8 milhão
na ampliação e construção de
novos laboratórios do Cefet,
que estava abandonado há dez
anos; os recursos para cons

trução 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 empresas da cidade. "Mas
o apoio do Conrado à minha
candidatura é de cem por
cento", disse Amin, acres

centando ser "da consciência de
cada um o apoio a um dos
candidatos a presidente da

República. "O meu 'santinho',
por exemplo, não tem ne

nhuma indicação para

presidente", observou, lem
brando que. o fato (pepistas
apoiando Lula) não é inédito no
Estado. "Já houve discursos de

prefeitos 'do meu partido
apoiando o Lula quando esteve

em Florianópolis. Nas atuais
,

.

circunstâncias, isso é perfei-
tamente normal", concluiu
Amin.

Pelo menos três compromis
sos formais já foram assumidos

pelo ex-governador com o

prefeito de Corupá: recursos

para as- obras do,mini-hospital,
já iniciada pela prefeitura, para
o corpo de . bombeiros
voluntários e a implantação de
um laboratório de pesquisas,
com controle fitossanitário

para a bananicultura, principal
atividade econômica do

• • •

municipio.

-

Senador hão se intimida com

os números favoráveis a Lula
FLORIANÓPOLIS- Ao

comentar a última pesquisa
CNT /Sensus divulgada na

terça-feira, que aponta vitória

do presidente Lula no primeiro
turno das eleições, o presidente
nacional do PFL, senador Jorge
Bornhausen, afirmou que não

há campanha ganha com

antecipação. "Se eles estão no

'já ganhou' fico até satisfeito,
.'
porque vão se descuidar

. bastante", disse, bem humorado.
•

Para o senador, a estratégia de

campanha adotada até agora foi
correta no sentido de aumentar
ao máximo o nível de
conhecimento do candidato
Geraldo Alckmin para a

·8 população. "Nós temos que criar
�e:estratégia para este último mês

,(2 de setembro. Estou confiante

porque as intenções de voto que,

-

se solidificam são as des últírvos
15 dias e vamos chegar o

segundo turno", apost u

Bornhausen. Sobre ataques do
PT na sua propaganda eleitoral
contra os governos anteriores

do PFL e do PSDB, o presidente
-

pefelista foi taxativo:
,,�

I

"

Três candidatos de Joinville
multados por irregLilaridades

herança tem que falar em

tragédia, porque o que o Lula fez
nesses quatro anos de mandato
foi a desmoralização da

administração pública. Nós
vivemos o momento mais triste

,

da história republicana
brasileira. Essa é a herança que
ele (Lula) vai deixar".
Lembrando promessas da

campanha passada não

cumpridas pelo PT, Bornhausen
ironizou a campanha lulista.
"Certamente ele vai repetir os

10 milhões de emprego, as

farmácias populares, que vai

dobrar o salário mínimo e todas
as mentiras que ele contou na

campanha passada.t>, O
presidente do PFL lembrou que
seu partido fez uma oposição
fiscalizadora e rigorosa sobre um
governo corrupto que demitiu
ministros e dirigentes
partidários em reconhecimento
à corrupção. "Nós fazemos a

mesma linha, a linha de

coerência, e temos certeza de

que os honestos e os que não

mentem vão prevalecer neste
oaís", concluiu.

FLORIANÓPOLIS- Aten
dendo a recursos do Ministério
Público Eleitoral, o pleno do
TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) por maioria, .decidiu

pela aplicação de multas aos

candidatos à reeleição,
deputado estadual Wilson
"Dentinho" Vieira (PT) e ao

deputado federal Adelor Vieira

(PMDB). . Ambas as

representações haviam sido

julgadas improcedentes pelo
juízo auxiliar - monocrático - do
TRE isentando os

parlamentares de Joinville do

pagamento da multa. Wilson
Vieira distribuiu, emmaio deste

ano, 17 outdoors na região de

Joinville, sob o pretexto de

h-omenagear os trabalhadores

pela passagem de seu dia. Os

painéis contestados traziam a

seguinte mensagem: "1 o de

maio, a luta faz a lei. Dentinho".

Já Adelor espalhou" em março
do corrente, outros 20 outdoors

homenageando a cidade do
norte do estado pela passagem
de seu aniversário: "9 de março,
Parabéns Joinville ." No

,

entendimento da maioria dos

juízes, embora não haja nos

outdoors a existência de pedido
de votos, a indicação do cargo

político que se almeja, ou

mesmo a ação política que

pretendiam desenvolver, a

publicidade caracteriza pro

paganda eleitoral antecipada.
Com base no art. 36 da Lei

9.504/97 - Lei das Eleições - os

parlamentares foram
condenados ao pagamento de
multa no valor individual de R$
21.282,OO.Talnbém o candidato
a deputado federal, José Carlos
Vieira (PFL) terá que pagar R$
21.282,00 por ter espalhado
outdoors' em Joinville. A

instalação dos painéis
aconteceu antes do dia 6 de

julho, o que caracterizou

propaganda eleitoral ante

cipada.
Os ou tdoors traziam o

nome, foto e as cores do partido
do candidato e frases de

homenagem ao dia das mães e

também ao trabalhador. Todos
ainda podem recorrer ao TSE

(Tribunal Superior Eleitoral).

r
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Esforço comum
,

Vereadores Terrys da Silva (PTB) e Valmor Pianezzer, do PFL de
'

Schroeder, entregaram ontem aos prefeitos Moacir Bertoldi (PL)
e Felipe Voigt (PP) orçamento para construção de passarelas
para pedestres na ponte que liga os dois municípios pelo bairro
João Pessoa. ° custo está ao redor de R$ 300 mil, que os dois ;

vereadores pretendem ver rateado entre as duas preteiíuras através )

de uma parceria.Há algum tempo Silva e Pianezzer trabalham no 1

projeto, que pretende dar um mínimo de segurança para quem
1

cruza a ponte a pé. O que não existe hoje, principalmente à noite, ;

agravado por péssimo sistema de iluminação.
.

)

No lançamento do Fórum
Lula Presidente em Jaraguá 1
do Sul, a senadora Ideli
Salvatti (PT) disse: "O
melhor para o país é
darmos continuidade ao que
está sendo feito. Vale a

, I

pena juntar esforços para
eleger Lula já no primeiro
turno". Causaria espanto se

.

a senadora, na condição de
coordenadora da campanha
de Lula no Estado, pregasse
o contrário,

É lícito? 1
Todo o barulho feito na

Câmara de Vereadores

quando da terceirização da
merenda escolar em

escolas municipais de

Jaraguá do Sul hoje é
silêncio de cemitério à
noite. A prefeitura continua
pagando a empresa que
utiliza servidores do
próprio município. Ou seja,
além de pagar pelo serviço
prestado, que dá bom
lucro, ainda remunera a

mão de obra dela própria.

Bidu

,

E lícito? 2
Resumindo, a prefeitura
abriu mão de um serviço
que prestava nas escolas,
com quadro de servidores

próprios, ao redor de 300
pessoas, para contratar

• •

empresa cujo maior

trabalho, pelo visto, é

apresentar as notas a cada
final de mês no caixa da
secretaria de Finanças.
Ficou por isso mesmo e a

vida segue.

Comemorando
PSOL vibra com números
do Ibope em Florianópolis. ,

•

Na Capital, a senadora
j

Heloísa Helena já alcançou
,

24% contra 27% de Geraldo
e 26% de Lula, o que dá \

55% para as oposições e l

26% para Lula. No âmbito \

do Estado, a candidata trem I

14%.0 partido acredita que j
ela chegue aos 30% até as (I>
eleições.

Garantido
o plenário do Tribunal
Superior Eleitoral decidiu

que a aplicação da Lei
Eleitoral não pode inibir

princípios' constitucionais
como a liberdade de
imprensa e a livre

expressão do pensamento.
Ótimo. Em Santa Catarina,
até agora, a imprensa tem
feito seu papel sem
obstáculos. Evidente que os ;

� ,

. atrelados a esta ou aquela '

candidatura, também.

P·ois é
Em 2002, Luiz Henrique
(PMOS) fustigava
Esperidião Amin (PP),
acusando-o de ter
"lltorallzado" o governo, ou

seja, teria privilegiado
bases eleitorais à beira
mar incluindo

Florianópolis. Nos três
anos e meio de governo,
LHS privilegiou a olhos
vistos a região Norte, onde
está sua grande base

.

,

eleitoral. E o faça o que eu

digo, mas não o que faço.
Natural
O Shopping Center
Neumarkt, de Siumenau,
tornou-se o primeiro
estabelecimento do gênero
a utilizar gás natural em

Santa Catarina, em

substituição ao gás
liquefeito de petróleo,
para atender 19 lojas

.

e três praças de

alimentação.
O consumo mensal deve
ser de cerca de 8.200 m3 de
gás natural, com economia
superior a 30% em relação
ao GLP.

Esperança
Para Q Pp. que sonha com

um segundo turno contra
LHS com apoio do PT, o
crescimento da
candidatura de Lula da
Silva é motivo de

comemoração. Até porque'
alavanca a campanha da

deputada federal Luci
Choinacki ao Senado
contra o agora inimigo
comum Raimundo' Colombo
(PFL). A coisa só enrosca
se Amin e Fritsch forem os

finalistas. Veicular
o volume de Gás Natural
Veicular comercializado
pela SCGAS na primeira
quinzena de agosto atingiu
a marca de 4.632.570 m3,
novo recorde no segmento
automotivo, com uma

média diária de 308.838 m3.
As vendas apresentaram na

primeira quinzena de agosto
um crescimento de 4,06%
em relação ao volume
comercializado na primeira
quinzena de julho.

·Mudou
Amin não fala mais em
exterminar as secretarias
de desenvolvimento
regional, hoje em número
de 30 instaladas em .

regiões pólo e que
classificava como cabides
de empregos .distribuídos
entre apaniguados do atual

governo. Sabe-se lá por
que, agora afirma que vai
reduzir o número delas.

,
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Licença
A partir de amanhã, o vereador
Ronaldo Raulino (PL) se

licencia da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul
para se dedicar a sua

, .

campanha a deputado estadual.
Participa da última sessão

hoje, no dia de seu aniversário,
e retorna depois de 30 dias: No

lugar dele, volta ao Legislativo
Jean Leutprecht (PTB), que se

afasta temporariamente da

Fundação Municipal de
Esportes.

Quem lembra?
A Ujam (União Jaraguaense das Associações de Moradores)

,

promoveu ontem à noite, no Siticom, reunião com seis

associações de bairros próximos à BR-280. Moradores des
•

bairros Estrada Nova, Chico de Paulo, Agua Verde,.Três Rios
do Sul, Rau e Tifa dos Monos devem se mobilizar diante da

intenção da prefeitura de devolver verba federal destinada à

construção do famoso Túnel da Unerj. A obra, tão .propalada
pelo governo Irineu Pasold (PSDB), não passou dos serviços
de terraplenagem, feito às vésperas das eleições municipais de
2004.

• Lorota
Desde o começo da campanha
eleitoral, a Assembléia
Legislativa continua mais parada
que água de poço. Na pauta das
atividades parlamentares,
pouquíssimas reuniões, até
mesmo nas comissões. A única
coisa que não fatta são

exposições, uma seguida da
outra. E depois dizem que em ano

eleitoral não há prejuízo ao

andamento dos trabalhoS ...

Foguetório
"

Executiva do PMDB de
Guaramirim comemora hoje o

início das obras de
asfaltamento da SC-413 no

trecho da rodovia que
compreende o município. Com'
uma bateria de fogos, os
peemedebistas querem
chamar a atenção da

população para o principal
investimento do governo do
Estado na cidade. E, mais que
isso, somar votos para Luiz
Henrique. '

Ermanos
Desde terça-feira, todos os

argentinos que moram no Brasil,
e os brasileiros residentes na

Argentina, têm os mesmos

direitos civis, sociais, culturais e

econômicos que os demais
cidadãos dos países onde
moram. Em particular, têm direito
a trabalhar e abrir empresas
legalmente. A decisão faz parte
do Acordo de Residência

Argentina-Brasil, publicado ontem
no Diário Oficial da União. São 35
inil brasileiros beneficiados do
lado de lá da divisa, e outros 60
mil gringos em terras brasileiras,

i
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COMUNICADO
,

•

A Renault do Brasil convoca, em caráter

preventive, os proprietários do utilitário

Master, modelos Furgão e Minibus, fabricados
<,

entre os meses de novembro de 2005 e

fevereiro de 2006, para que compareçam a

uma Concessionária Renault para ,checagem
visual e eventual substituição gratuita do

conjunto de freios traseiros (freio de

mão/estacionamento).

Apesar de não haver nenhum registro de acidente,
esta campanha tem como objetivo eliminar o risco

da perda de eficácia do freio de estacionamento,
prindpalrnente em planos inclinados. A Renault do
Brasil esclarece que o funcionamento do freio de

estacionamento não tem nenhum vínculo com o

sistema de freio hidráulico.

A verificação do sistema de freio de estacionamento
do utilitário Master leva aproximadamente 30
minutos e sua eventual substituição é estimada

entre uma e duas horas.

A empresa também coloca à disposição de seus

clientes o telefone do Serviço de Atendimento
ao Cliente Renault (0800'..0555615) e o

endereço na internet (www.renault.com.br).

RENAULT

O CORREIO DO POto
'

POR FORÇA DA LEI: S'EGUNDO AUMENTO CONCEDIDO À CATEGORIA ESTE ANO

o
.

�
• •

DIVULGAÇAO

iF,

SCHROEDER - A partir de

setembro, os professores da re

de municipal de ensino de
Schroeder receberão 15% de

reajuste salarial. O projeto de lei

complementar que autoriza
, '

alterar os níveis do quadro de
vencimentos dos profissionais,
encaminhado pelo prefeita
Felipe Voigt (PP) no último dia
16, já foi aprovado em dois

- ,

turnos pelos vereadores. A

segunda votação, unânime,
aconteceu na sessão de

segunda-feira.
Com isso, os professores

, acumulam 21% de aumento

salarial este ano, somado ao

reajuste anterior de 6%
concedido a todos os servidores

públicos domunicípio. Além do
salário dos 49 professores,
também foi aprovado outro

projeto de lei complementar
aumentando, igualmente em

15%, o salário dos funcionários
da Secretaria de Obras, em

número de 25, e das 20
merendeiras e auxiliares de

serviços gerais que trabalham
nas 11 escolas da rede
municipal.

Para permitir o reajuste,
forammodificadas as tabelas das
atividades de nível superior,

CAROLINA TOMASELI

� Projeto de lei foi
aprovado em dois
turnos e já vale

para setembro

,

•

•

•

,

e de todos os programas do

governo federal que possam
beneficiar a população local.
Também afirma que não

entende os motivos que levaram
a prefeitura a abrir mão de uma

. �.

conquisra tao importante, e

lamenta pela população,·
principalmente os mais

, ,

carentes, que serram os mais

beneficiados.
O parlamentar também

afirma que tem incentivado a

adesão dos municípios da região
aos programas do governo
federal, orientando e inter-

• •

alterou o número de vagas do

quadro permanente e

temporário dos funcionários.
No caso dos professores, 'o

reajuste foi concedido para
, '

atender as exigências legais do
Fundef (Fundo de Manutenção,

,

e Desenvolvimento do Ensino

Fundamental). De acordo com
o secretário de Administração
e Finanças, Denílson Weiss,
60% do dinheiro repassado

•

-

Reajuste atende exigência de destinar 60% do repasse do Fundef com salários, explica secretário de Finanças

cópia do Regimento Interno da
Câmara Mirim e a Lei que
regulamenta a o Programa
Vereador Mirim. Também foi

entregue um abaixo-assinado
dos presidentes de entidades e

outras lideranças reforçando o

atendimento das reivindi-
�

caçoes.
O presidente da Câmara

\

médio, inicial e básico, divididas
por níveis. Como um nível

corresponde a 2,5% de reajuste,
'cada atividade subiu seis níveis,
para atingir os 15% de aumento.
O mesrno procedimento foi
adotado nas tabelas' dos
servidores das atividades de
nível básico da Secretaria de

,

Obras e das merendeiras e

auxiliares de serviços gerais. O
Executivo, no entanto, não

_.

receber R$ 50 mil para

implantação do programa, mas

devolveu o recurso com aval dos
vereadores, foi de que o

município não dispunha de
dinheiro para manutenção do

. programa.
No entanto, o próprio

Ministério informou que ajuda
de custo é permanente, durante
o período de funcionamento da
farmácia.

.Em 110ta enviada à imprensa
ontem, Dionei esclarece que é

totalmente favorável à

instalação da Farmácia Popular

Mirim, Roger junkes, disse que
os vereadores mirins

apresentaram indicações a

pedido da comunidade e

gostariam que essas pessoas
fossem atendidas ou, ao menos,
respondidas. Os vereadores
mirins também questionaram
os secretários sobre problemas
que afetam o município e como

-

d, •

'Ii ...
, ./
",

)

a

todos os meses ao município, em f'i

média R$ 70 mil, deve ser 'I

destinado ao pagamento de 5]
salários ,' o que não vinha LI

acontecendo. Ainda segundo (,j

ele, com os novos reajustes, o o

comprometimento com a folha íl

de pagamento de servidores (.',

dev� passar de 47 para 50%"d\ (inl
receita, apenas um por centd " i

abaixo do limite permitido por x.

lei.

,

Dionei sai em defesa da Farmácia Popular do governo federal
mediando o encaminhamento ():

.,
'

.
de projetos, para potencializar a i';

abrangência em Santa Catarina, .i.

Citou o exemplo do Programa r;, r

de Aquisição de Alimentos, .' i

operado pela Conab ei"

(Companhia Nacional de cl

Abastecimento), que distribui 1'1 =
•

alimen tos comprados dos 2' ,I

agricultores da região - leite, .")

peixe e derivados de carne - par� ,
n!

instituições cadastradas nIP \�)'
Programa Fome Zero. Em :'1.

Jaraguá do Sul, são beneficiados �,_r
os dois hospitais e a Apae, entre 3 (j

outras entidades.

•

Vereadores mirins reforçam pedidos em reunião com prefeito

]ARAGUÁ DO SUL

Deputado estadual pelo PT e

candidato à reeleição, Dionei
Walter da Silva saiu ontem em

,

defesa da Farmácia Popular do
Brasil. O programa do governo
federal contemplou Jaraguá do
Sul, mas não foi implantado no
município por motivos ainda

pouco ,esclarecidos pelo
,

governo do prefeito Moacir

Bertoldi, ainda que o PL e PT

estejam coligados na eleição
para governador. Uma das

justificativas apresentadas pela
administração, que chegou a

GUARAMIRIM . Os
vereadores mirins estiveram

ontem reunidos com o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) e sua

equipe de secretários para pedir
maior atenção ao pedidos'
remetidos ao, Executivo. A

administração recebeu
novamente uma cópia de todas
as indicações feitas por eles, uma

pretendem resolver. Eles voltam
a se reunir na segunda-feira, às

15 horas, para sessão em que
foram convidados represen
tantes da Secretaria de

,

Desenvolvimento Regional,
que serão questionados 'sobre o

passe escolar e obras de
melhorias nas escolas da rede
estadual.

,
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PAVIMENTAÇÃO DA se 413: REIVINDICAÇÃO ANTIGA

•

lAÇA0
,..

'Ji
ui'

-

CARLOS BRANDAO

.' .

11 � Obra orçada em R$
� ;/ 30 milhões deve
) desafogar o trânsito
l e beneficiar empresas

,

,

GUARAMIRIM - A rodovia
SC-413, também conhecida
como Rodovia do Arroz, que
liga Guaramirim a Joinville, terá
sua pavimentação entregue
quase quatro meses antes da

previsão inicial. "Nosso prazo
era de entregar a obra emmarço
de 2007, mas devido a fatores

•

como clima, comprometimento
da empresa que 'está

desenvolvendo o trabalho e

interesse do Governo do
I

Estado em cumprir sua palavra
com a maior agilidade possível,
vamos conseguir inaugurar esta
rodovia entre novembro e

dezembro próximo", destaca
Ivo Schmitt Filho, secretário de
Desenvolvimento Regional, ao.
visitar, na tarde de ontem o

canteiro de obras próximo ao
"

local onde será o encontro da
TI f'i�SC 413 com a BR-280.

,

,
,

:r 'II Orçada em quase R$ 30,
e :1j)milhões, a pavimentação da

,
a L "rodovia é uma antiga
o (dJreivindicação da comunidade
J (I, regional, principalmente, pelo ,

a Lill

s ')'."jc _

•

I

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

•

,.

.

Secretário de Desenvolvimento Regional, Ivo Schmitt Fillho, comemora entrega e diz que tempo ajudou

•

CESAR JUNKES

de vida para a região", afirma
Miguel.

A RODOVIA
Trecho: Joinville -

Guaramirim
Extensão: 23 quilômetros
Previsão de entrega:
novembro/dezembro 2006
Investimento: R$
29.691.868,73

I

� (i�,i:Tamanduá-mirim é libertado. após tratamento em clínica
1< .C

•

']ARAGUÁ DO SUL - Um

tamanduá-mirim, aparentemente
atropelado, deve ser devolvido à

natureza hoje, depois de uma

semana em tratamento na,

Clínica Veterinária São Francisco
de Assis, noCentro domunicípio.

(I, O animal foi resgatado pelo
" - biólogo da Fujama (Fundação
.L· 'Jaraguaense do Meio Ambiente)
G'í Ulises Sebastian Stemheim, na
, , última quinta-feira.
'=" Através de uma denúncia
:: : recebida pelo setor de ouvidoria
I' :J da prefeitura, a equipe localizou o
2'. r tamanduá na rua João Carlos
,"1 iStein, Bairro Jaraguá Esquerdo,

I /�' com o labirinto (osso do ouvido \

\�., que equilibra o corpo) afetado e

:', � ferimentos na cabeça. O animal é
. <'.

r
um filhote de aproximadamente .

3 [t um ano de idade e é fêmea. Este já
é o oitavo tamanduá-mirim

capturado pela Fujama no período
de um ano, e o segundo que a

equipe encontra com ferimentos.
, Os outros seis foram encontrados
emcasa de moradores e devolvidos

r

r'
, j

grande volume de trânsito que
a BR-280 está absorvendo nos

últimos anos. "Além de servir

margens da rodovia, perdeu
contratos de exportação, porque
foram encontradas partículas de
pó no meio do produto, já
embalado e pronto para viagem.
"Agora, com a pavimentação,

, . /

esta mesma empresa ja resgatou

,

estes clientes e se 'p�epara para
entrar no mercado
internacional. A rodovia, além
de oferecer alternativa de rota,
também favorece os negócios,
gerando renda e mais qualidade

colocadas na água e retiradas em '

seguida). A partir do terceiro dia,
o bicho também comeu ração de

,

gato batida:no liquidificador, já que
/

os tamanduás não possuem dentes

para mastigar a comida. "Ela
chegou bem fraca e andando em

círculos, pois tinha perdido o

equilíbrio do corpo por causa do
,

problema no labirinto", explicou
Solange.
O tamanduá-mirim (tamanduá
tetradactyla) é uma espécie
comum nas regiões Nordeste,

, Centro-Oeste Sudeste e Sul, mas
que está se tomando cada vezmais
rara em virtude do desmatamento
e a ocupação urbana. O tamanduá
vive solitário ao redor de matas e '

se alimenta de cupins, formigas e

abelhas que encontra no chão ou
nas árvores. Devido ao tamanho
das garras (a principal chega a

medir três centímetros,
aproximadamente) recomenda
se não levá-lo ao colo ou colocá
lo próximo ao corpo. (Daiane
Zanghelini)

"

CORREIO ECONOMICO

Urbanoinova
, '

A Urbano, uma das maiores indústrias de alimentos brasileira,
'

está modernizando sua imagem: logomarca, embalagens e

comunicação estão sendo renovados. Com o foco no

consumidor, a estratégia de modernizar a imagem da marca,
começou com uma pesquisa de mercado e, após, a emoresa:
jaraguaense, desenvolveu um projeto de lcçornarca el
embalagens, unificando suas principais marcas em uma mesma

,

família, conferindo unidade visual para as linhas Urbano e Tio:
, ,

Urbano. Além da tradução em logotipo e embalagens que i
transmitem a percepção de uma marca moderna, a assinatura da,
Urbano também foi alterada e agora valoriza imediatamente OSjbenefícios de consumir arroz: Urbano - como faz bem. Em,

, ,

setembro, a empresa lança dois novos produtos: O Arroz Arbório
e o Arroz Premium Branco.

.

,

Os produtos
o Arroz Premium Branco
Urbano foi elaborado' através
de uma criteriosa seleção de

grãos especiais,
acompanhada por um rigoroso
controle de qualidade elimina

grãos quebrados ou

defeituosos. O resultado: um

arroz mais saboroso,

"sohínho", e que rende muito '

i
mais, Já o público gourmet,
apreciador de risotos,
tradicional prate da culinária
italiana, pode optar agora pelo
Arroz Arbório Urbano.
Importado da Itália, ele
é ideal para compor
risotos, paellas, sopas e

sobremesas, devido à sua

cremosídade.

Pão francês a um centavo
,

Os supermercados e hipermercados da Rede Breithaupt realizam.
uma promoção inédita hoje, em Jaraguá do Sul. O pão francês será
vendido a R$ 0,01 centavo em qualquer unidade da rede. A promoção
vale somente hoje e cada cliente poderá comprar no máximo 10
unidades. A iniciativa é em comemoração aos 80 anos da empresa
Breithaupt, mas quem leva o presente é o consumidor.

"

• INDICADORES ECONOMICOS

•

COMPRA VENDADOLAR (EUA)
COMERCIAL

,

2,136 2,138 "

PARALELO 2,267 2,353 it

TURISMO 2,093 2,225 it
,

EURO
COMPRA VENDA

2,742 2,749
PESO (Argentina)

I 0,594 0,594

/

;., �,
,,'

, .

, ,

.

.

,

,Música e Cultura

,

•

A múslee« cultura de Jaraguá do Sul,
,

agora tem dia e hora para brilhar III
,_

. -

como rota alternativa entre

Jaraguá do Sul, Guaramirim e

Joinville, com a pavimentação, .

a rodovia também favorecerá
toda a comunidade, inclusive,
empresarial", ressalta o

engenheiro Miguel Mello,
diretor do Deinfra. Ele conta

que uma empresa de
beneficiamento de arroz, às

•

,�¥:
'\.

",' ..

�
',.;

"

"

J
,

"�,
#

Animal foi encontrado ferido, mas recebeu os cuidados necessários e passa bem

à natureza. "A abertura de
loteamentos diminui o habitat
natural dos animais selvagens e faz
com que busquem outros locais

para dormir e conseguir comida",

ressaltou.
Durante dois dias, a veterinária

Solange Benz alimentou o

tamanduá-mirim com cupins e

"papa de formigas" (as formigas são

•

•

la

•

.'POUPANÇA
.

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 36,364 0,17%
" DOW JONES (N. York) 11.382 0.110/0

it MERVAL (B, Aires) 1.660 -0.780/0 •

it NIKKEI (Tokio) 16.951, -1,390/0

0,744

R$894,81

• LOTERIAS
" ""
, , ,

• Megasena . ,." >

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

concurso: 1645
-O - ÓS :; 2'6�5''::-�9''''''','1'!!!'

• totomanta-s '

.

. ,,��

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

37 - 40 - 46 - 48 - 49 - 52 - 56

71 - 72 - 74 - 77 - 81 '- 99

concurso: 04066
10 Prêmio: 11.214
20 Prêmio: 00.896
30 Prêmio: 45.896
40 Prêmio: 09,206
50 Prêmio: 39.641

No Canal 21, RBN TV
o canal d� Jaraguá do Sul

, Apolo

CORREIO {)Oroo

\

. ' , "

, ,

,

I,

,

I
I

I

,
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o CORREIO DO POVO,

'. OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Acidente
A jovem S.S., 24 anos, foi atropelada por uma moto na manha

,

de ontem. O acidente aconteceu por volta das 8h na Rua Pastor
Albert Schneider, Bairro Barra do Rio Cerro. S.S. sofreu
afundamento no crânio e ferimentos pelo corpo, sendo levada
ao Hospital São José. O motociclista não sofreu lesões.

,
. '.' .

, . "' ,"

,

Prejuízo' , ..receben?o. um corte n�
A I

.

'L k O' Mooas. " braço direito. Os bandidos
aja o a anna o as, na. .

R J
. T d R'b' fugiram com a carteira e

�a ose leo oro I elr!): um celular marca LG.c., fOI arrombada na terça-feira.
Foram furtadas

aproximadamente 632 peças
de roupas de diversas
marcas, totalizando o valor
de R$ 27.156,83.

Furto em comércio

Contra árvore
•

A lanchonete Montanha,
localizada na Rua Waldemar
Grubba, teve a porta da
cozinha arrombada na noite
de dornlnuo. No ínterlor-do
estabeleclrnento foram
arrombadas. duas máquinas

.

de jogos eletrônicos, sendo
furtado cerca de R$ ,500 em

moeda.

O Sr. 1.0.0., 52 anos.rsotreu
um acidente na noite de
segunda-feira. Ele transitava
com o veículo Chevette,

I placas LZH-7699, quando

I perdeu o controle e bateu
contra uma árvore na Rua
Getúlio Vargas, mas não
sofreu lesões.

Furto em

residência
,

Furtaram vários objetos de'
uma casa na Rua Arthur

Breithaupt, Bairrs .Tlfa '

Martins. O furto aconteceú
às 18h de domingo. Os
bandidos levaram um par de
tênis, um par de sandálias,
vários, quilos de carne,

queijo, massa de lasanha,
um creme de maquiagem,
um conjunto de roupas
'íntimas, ,9uas maqnínas de ,

éortarf;c�b§!,9'1�' ,b!u;�r�',': "\ "r,,: '

tesouras de barbeiro. ,

'

.". �"''''h ...,,,', ,-j "

'\-'
,-., .',

,,OJ'',''' ,', •
'.'0'1, •• ' _.1 I

Furto de veículo
•

Foi furtada a moto Honda/CG
j 25 Titan KS, placas MBV-

, .

2428, ano 2001 de cor azul.
O veículo estava na Rua
José Pavanello, Bairro Ilha
da Figueria. O furto
aconteceu às 16h40 de

sepunda-Ielra.
,O" ,

Purtoue bicicleta'
,

FuYtli'ram umà"�iíc'(I:I"8ta;' . i_,

marca ProX, cromada, que
estava no estacionamentó do

Supermercado Brasão, na

Ilha da Figueira. O furto
aconteceu às 16h de terça
feira.

AssaltáI
,

,•

Arrombamento
Arrombaram uma residência
na Rua Exp. Antônio Carlos
Ferreira. Foi furtado um

aparelho de OVO, marca LG,
,

um aparelho de vídeo game
marca Sony, várias moedas
e um frasco de perfume. O
furto aconteceu às 10h30 de

domingo.

..

• •

O ,Sr. G.V., 32 anos, foi
assaltado na manha de
sábado. Ele estava no,

. banheiro do Posto Mime da
Rua Walter Marquardt,
quando foi agredido por dois
homens. Os bandidos .

bateram a cabeça dele na

parede e pediram sua
.

carteira. G.V. se recusou a
•

entregar os documentos e foi
atacado com uma faca,

Furto no Mus·eu
Foi furtado um revolver de

repetição Smith&'Wesson,
calibre 38, que estava no

Museu Histórico Emílio da
Silva, no Centro de Jaraguá
do Sul. O furto aconteceu na

manha da última' sexta-feira.

• fALECIMENTOS ..

Faleceu às. 14:00h do dia 29/08, a senhora Anna Kwitschal, com

idade de 81 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
•

.- •

_,

,

-- ,

,

ALERTA: ANIMAIS PEÇONHENTOS FOGEM DAS CHAMAS E SE REFUGIAM EM RESIDÊNCIAS
/

,

"

-

I

KELLY ERDMANN PIERD RAGAIII DE FREITAS
•

bombeiros haviam atendido 105
chamados para conter focos qe ..

\

queimadas. Desses, 50% tiveram .,.

ação pessoal direta, ou sejA,
causados por agricultores là
procura de terra fértil, e 45%
foram acidentais (brincadeiras de

crianças ou fogueiras de lixo Ie
,

entulhos que se alastraram). Para
fechar a estatística, Roberto
Gomes da Silva, cita 4% de
incêndios criminosos e 10/0

•

ocasionados pelo aquecimento
solar ou descargas atmosféricas'

ALERTA
As queimadas em florestas,

por motivos acidentais, de
descuido ou por ações criminos�s,
acarretam a "fuga de animais
silvestres para áreas residenciais
", Cb h'i"'"proxrmas. oras, aran as,

pássaros e esquilos têm procurado
refúgio dentro de casas e

estabelecimentos comerciais

para se protegerdas chamas. Fora
do hábitat natural, alguns
peçonhentos acabam gerando
outras ocorrências, dessa vez

médicas.

.. Bombeiros de Jaraguá
•

atenderam 1 05 casos
,

de incêndios florestais
de Janeiro até agosto

,

•
,

/

]ARAGUÁ DO SUL - A falta
de atenção e cuidado da

população tem aumentado o

número de incêndios em Jaraguá
do Sul. Só nos quatro primeiros
dias dessa semana, o Corpo de
Bombeiros atendeu cerca de dez
ocorrências de queimadas em

. ,

matas nativas e areas com

vegetação rasteira. O perigo vem
de simples brincadeiras de

crianças ou de uma atitude
comum entre ós agricultores da

. �

regiao.

Segundo o bombeiro da

corporação jaraguaense, Roberto
. Gomes da Silva, 50% dos
acidentes envolvendo chamas
são ocasionados por estas pessoas.
Os produtores rurais costumam

atear fogo para "limpar" os

terrenos que, posteriormente, são
usados para plantio. Como o

período é de estiagem, ações mal
feitas podem progredir para um

incêndio de grandes proporções. '

A dica é evitar ao máximo

Na tarde de terça-feira, uma brincadeira de criança ocasionou incêndio

alastradas pelo vento.
Outro problema cada vez

mais rotineiro é o fogo acidental.
Foi o que aconteceu na tarde de

terça-feira passada, 29, no Bairro
Jaraguá 99. Crianças queimavam
um sofá na encosta de um morro

quando as chamas acabaram

ganhando força. O incidente
iniciou por volta das 15 horas e

deumuito trabalho à corporação.
1 "Foi tão grande que nem temos o

·Ievan-tamento da área

destruída", comentou Gomes da
Silva na manhã de ontem, No

foram provocadas pelo descuido
de moradores.

(

�

DESATENÇAO
Atitudes como jogar restos de

cigarros acessos nas beiradas de
rodovias e a própria estia-gem
somam-se aos principais motivos
da incidência cons-tante de

queimadas na região. Segundo a

bombeira de Corupá, Simone
Gaudete, ocorreram, pelo menos,
'seis incêndios nas matas do

município nos últimos 30 dias. Já
na cidade'Massaranduba, 0$

pedidos da corporação parecem
ter surtido efeito. Conforme

explica o efetivo Sandro Luís

Rietter, nos meses anteriores eles
tiveram cerca de 15 ocorrências

de fogo florestal. Em agosto, o
número caiu paramenos de cinco.

Já no território jaraguaense,
até a manhã de ontem, os

ESTIAGEM

Segundo informações da

equipe de meteorologia da

Epagri/Ciram de Florianópolis, a
estiagem que castiga Santa

, Catarina desde o mês de abril

passado, deve continuar até
meados de setembro. Mesmo

.1

I

estes aceiros e, caso sejam total, 15 homens tentaram

necessários, é imprescindível que impedir o aumento da queimada
se isole a área a ser queimada. "Em ,'. e, mesmo assim, depois de cinco

volta do local eles devem fazer horas de trabalho, alguns focos
valos com extensão de dois, três de incêndio ainda eram vistos. O
ou quatro metros de largura", Corpo de Bombeiro também
enfatiza o bombeiro. A medida registrou outras duas ocorrências
geralmente evita ou minimiza as desse tipo na mesma tarde, em
chances de as chamas serem localidades diferentes. Ambas

•

•

com as chuvas registradas ao
.
(

,

I"longo de agosto, a situação ainda -'.Ie
é complicada, prin-cipalmente �

por causa da incidência de �

chuvas mal distribuídas.

t

•

Homem morre deitado embaixo
de árvore de ameixa, no Centro

Entulhos da construção civil
devem ir para local específico

• •

f

]ARAGUÁ DO SUL - Um
homem foi encontrado morto

na manhã de ontem, quarta
feira, nos fundos do prédio da

antiga estação ferroviária de

Jaraguá do Sul, na Av. Getúlio

Vargas, Centro. Populares viram
o corpo embaixo de uma árvore
de ameixa e chamaram os

bombeiros, que nada puderam
fazer, senão encaminha-lo ao

•

Instituto Médico Legal (IML)

•

do cadastro para continuar o

recolhimento sem problemas.\ .

Quem não estiver liberado, corre
o risco de pagar multa. O

presidente interino, também
comenta que é proibido enc�-

,

minhar resíduos provenientes de
. I

obras para aterros domiciliares. Por ;.

enquanto, o espaço adequado:' �'
ainda não foi definido. Os o.

de rua estava desmaiado e sem

se mexer há alguns minutos.

Porém, quando chegaram no

local, constataram sinais de
morte como lábios azulados,
pele fria, ausência de pulso e de

]ARAGUÁ DO SUL - As

empresas que recolhem resíduos e
volumosos de construção civil
têm até o final do ano para se

,

adequar à nova lei municipal de
gestão sustentável desses
materiais. O objetivo é formar
áreas específicas à destinação dos
entulhos coletados, favorecendo
assim o reaproveitamento .

De acordo comAdemirNeves
Sanches, presidente interino da

Fujama (FundaçãoJaraguaense do
Meio Ambiente), as instituições
responsáveis por esse trabalho

precisam se habilitar junto à
�

"

.

entidade até novembro próximo.
Isto porque, é necessário fazer parte

\

,

,

·
'

"

,
,

. �

resprraçao.
De acordo com o

responsável pelo IML

jaraguaense, Antonio Pacher

Filho, a causa ainda é

desconhecida, mas, suspeita-se
de infarto do miocárdio. Para ter
certeza, o coração do homem foi
encaminhado ao InstitutoGeral
de Perícias (IGP), em

Florianópolis, ainda ria tarde de
ontem. (Kelly Erdmann)

.

empresários do ramo podem
conhecer melhor a lei 4302/2006
na terça-feira, dia 5, quando será
feita a divulgação oficial das regras
em vigor. O esclarecimento está

marcado para as 13 horas, no
auditório da Unerj. (Kelly
Erdmann)

Jf

, .

para pencia.
Conforme Roberto Gomes

da Silva, do' Corpo de
Bombeiros, os socorristas foram
acionados às 6h56 com a

informação de que o morador
•

-

c:
, .

(oJ

l ':
,
•

•

' ..

. t .

FRETAMENTO E TURISMO

I
I

i
I
,Você terá as informações mais rapidamente .

RECEPÇÃO FAX
,

CARTEIRINHAS E 'PASSES INFORMAÇÕES URBANAS

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501
FILIAL GUARAMIRIM

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

INFORMAÇÕES RODOVIARIAS . (47) 3275-0634

('47) 3275-8505 (47) 3373-0472

c,
z
w

�
�

L_--------------------------------------------'-----------'f6. �:'.'

(47) 3275·1661
(47) 3371·9616

•

&ª-I{ªª1il1JI PARA CADEIRANTES • 0800 645-8585

,

fVWW. canarinho. com. br

I
,

I
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•

LIGA FUTSAL: FINAL COMEÇA DOMINGO EM BRUSQUE

•
-'

CARLOS BRANDAO

� A garantia é de Oacá

E'�,1JPavanello, dir. de futsal
"Ir nl'I ,�a equipe, que ontem

ivisitou obras da Arena
of
� }ARAGUÁ DO SUL - A

;trajetória da equipe de futsal da

.Malwee tem surpreendido pela
v

I ousadia, determinação, sucesso.)

9Y reviravoltas constantes, que,
o\em sua maioria, se transformam

,)�m vitórias e títulos. Assim foi
na Liga Nacional deste ano.
, '

Após amargar resultados
,desfavoráveis, o time, com
I '_I.

J¥poio da direção, virou o jogo e

agora disputa mais uma final.
,�J

,;Disputa esta que, segundo o
t, ,

.diretor de futsal, Carione
"

. "

v "Pavanelo, acontecerá pela
,

"última vez fora de Jaraguá do
j �.

,'Sul. ''A Arena Jaraguá já é uma
':J

realidade. Temos certeza que
,;leste será o último título que a
"
. ,

"Malwee disputará fora de casa.
" ,

'Em breve teremos um palco à

'!'altura da torcida e dos atletas",
:.�disse Cacá, ao visitar na tarde
de ontem a obra, já em fase de
conclusão.

f ,Na oportunidade, o djretor
�t) _

,

,

/

•

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

,
. '

Cacá visitouaArena ontem enão escondeu saüsfação de vero üme emmais uma final

de futsal da Malwee anunciou

que o Campeonato Sul
americano de Clubes

acontecerá em Jaraguá do Sul,
entre 22 e 29 de setembro, com
participação de equipes do

Paraguai, Argentina, Uruguai e
Venezuela, além de Atlântico,
de Erechim, Rio Grande do Sul

!� i, ,

\
,

:;São Luís e Anna Tõwe Nagel
, ,

.vencern a natação nos Jesp
( ) f

.I)J }ARAGUÁ 00 SUL - Esta foi a
� (;primeira edição dos [esp - Troféu
::lPeraldo Werninghaus, que a

C)j1atação entrou no calendário de

competições. E os primeiros
campeões da modalidade foram o

Colégio São Luís, no feminino e a

Emef Anna Tõwe Nagel, no
'

masculino. Com 66 pontos, o São
Luís ficou à frente do Divina

, Providência com 50 e do Instituto
Educacional Jangada, com 40.

-,

!,Entre os meninos, a Anna Tôwe

"Nagel fez 59 pontos, contra 57 do
" Divina Providência e 26 da Emef
-

Machado de Assis.
O tênis de mesa masculino '

ficou com a EEB Elza Grànzotto

Ferraz, com 39 pontos, seguido da
EmefAtaydeMachado, com 28, e
do Colégio Evangélico Jaraguá,
com 25. No feminino, o título
ficou com aEmefRibeirãoMolha,
com 39 pontos, à frente da Emef
Cristina Marcatto, com 26, e da
EmefAtavde Machado, com 21.

A competição termina hoje, às
17h30, com a cerimônia de
encerramento e a premiação geral
da competição,

,

"'�------------------------�----------�----�
"

t'
50m pelto

, Col. Atleta '

,

').

.,

, ,

o '

,
,

Jf

Oi 50m peito
CoL

,

"
o ,

Escola

Escola

3" Nicoli Bolen São LUIs
50m livre

I)
Anne Andreatta

1" Helena üscnwendtner Jangada
Sao LUIS

3" NiColi aoco SãO LUIs

e a'Malwee. "Se ainda não

tivermos a Arena pronta,
faremos o campeonato nos

ginásios da Malwee e do Sesi",
revela.

Ao falar sobre a trajetória da
equipe neste ano, Carlone
ressalta que tinha consciência

sobre um possível tropeço. "Nós

,

.,.,

QUINTA-FEIRA, 31 de agosto de 200611;

• LINHA DE F'UNDO
,

JULIMAR PIVATTO

,

Vira-casaca? I
o novo' reforço corintiano pode I
ser anunciado em breve. Trata-
se do volante Magrão, ex
Palmeiras e atualmente no,

. Yokohama Marinos, do Japão.
Segundo a 7V Bandeirantes,
falta apenas a assinatura do
contrato para o negócio se

'

concretizar. Quem deve estar
adorando a noticia são os

palmeirenses. Rivalidades à
parte, Magrão é um grande

'

I
jogador, raçudo e que apóia bem !
o ataque. !

O atacante Diego Tardelli não
defenderá mais o São Caetano
neste Brasileirão. O São Paulo, I
dono do passe do jogador, I
acertou o empréstimo com o.. I

PSV Eindhoven, da Holanda.
Tardelli Chegou a ser sondado
pelo Corinthians, a pedida de
Leão, mas o tricolor não quis
liberá-lo para o rival alvinegro. I

I
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Natação
A Contederação Brasileira de Desportos Aquáticos divulgou a

lista do 'ranking nacional em piscina de 25m na categoria petiz 2
(12 anos). Duas atletas da Ajinc/Urbano/FME estão com boas

colocações .... Helena Gschwendtner: 5a nos 1 OOm peíto e 200m
medley e 6a nos 100m costas; Gislaine Mello - 9a nos 200m
medley, 11 a nos 100m livre e 13a nos 400m livre. Elas receberam
um diploma concedido pela CBDA e, neste fim-de-semana, da
3a Etapa do Campeonato Estadual Mirim/Petiz, em Florianópolis.
Nos dias 15 e 16 de setembro elas participam do Sul-Brasileiro
da categoria, em Curitiba, para tentar o mesmo feito que
conseguiram em piscina de 25m em piscina de 50m.
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Transferência
Paulo Mussalem é o novo

técnico da InteliL O treinador
deixou o Atlântico e assume o

clube do interior paulista na

próxima semana. Segundo
Mussalem, um dos motivos
para a transferência, além da .

boa proposta, foi poder cumprir
seus compromissos como

professor no Rio de Janeiro. O
técnico tem uma carreira
recheada de títulos, como
campeão gaúcho, da Liga

'

Futsal, do Sul-Americano e

Intercontinental.

Hoje as duas equipes voltam à

quadra, desta vez em

Blumenau, precisando vencer

para provocar o terceiro jogo,
também fora de casa.

,

I

sabíamos desde o começo do
ano que havia uma queda no

rendimento da equipe. Mas, foi
, '-

ai que a garra, a umao e a

qualidade do time ficou
,

evidente", diz. Ao falar sobre a

polêmica dispensa de atletas

experientes e a escalação de

jogadores das categorias de base,
o' diretor de futsal da Malwee
destaca que foi uma decisão
difícil, mas alguém tinha que
fazer. "Vi alguns jogos do juvenil
e percebi que ali tinha atletas
melhores que os do profissional,
aí resolvi fazer as mudanças. As
críticas são normais, mas tudo
deu certo. Depois de amargamos
a lanterna do campeonato,
estamos na final", diz, sorrindo.

DOMINGO, EM '

BRUSQUE
O primeiro jogo da final da

Liga, entre Malwee e Carlos
Barbosa, acontece no domingo,
em Brusque, a partir das 14
horas.Os ingressos estão à venda
na rede de postos Mime ao preço
de R$ 15,00 mais um quilo de
alimento não perecível.' No
local da partida, domingo, o

ingresso terá o preço de R$'
30,00.

Grêmio ganha do Cruzeiro,
por 2x1 em Caxias do Sl:J1

CAXIAS DO SUL (RS) - O
Grêmio venceu o Cruzeiro por
2x 1 nesta quarta-feira, no

Estádio Centenário, em Caxias
do Sul (RS), e manteve a terceira

colocação no Campeonato
Brasileiro, agora com 35 pontos.
Foi a terceira vitória do time

tricolor na terceira partida que
teve de jogar fora do Olímpíco;
com portões fechados, para
cumprir pena imposta pelo
Superior Tribunal de Justiça
Desportiva pela confusão

. �

provocada por seus torcedores no
Gre-Nal 80 dia 30 de julho, no

Beira-Rio. No próximo domingo
o clube gaúcho volta ao seu

estádio e enfrenta o Paràná. O
Cruzeiro tem 30 pontos.

Brasileirão Série A

Goiás 3x1 Fluminense
Grêmio 2x1 Cruzeiro
Santa Cruz Ox2 Internacional
Palmeiras 1 x1 Figuelrense
Juventude 1xO Flamengo
São Caetano Ox1 Corinthians
Atlético-PR 2x1 Santos
Hoje
20h30 Vasco x Ponte Preta

,

20h30 80tatogo x Paraná'
20h30 São Paulo x Fortaleza

O atleta jaraguaense Jefferson
Heller (Arroz Urbano) ficou em

Quinto lugar na categoria 25-29 I

anos do Circuito Havan, 'I'
I

disputado no domingo em I

Brusque. Ele completou ós 10,3 I
qUilômejros em 46'30", mas
voltou com muitas
reclamações. "Não consegui
ver meu resultado no geral,
porque eles computaram só os

12' primeiros. Também· nós
corredores sentimentos falta
das placas de sinalização a
cada quilômetro, que nos dá
'uma boa base de como anda
nosso tempo". No próximo
domingo, às 10h, ele disputa
mais uma prova em Brusque,
desta vez a Corrida Zen, com
percurso de 10 quilômetros.

Brasileirão
Na edição de amanhã! não I
poderemos dar os resultados de !
hoje no Campeónato Brasileiro i

.'

da Serie A. Pedimos desculpas !
, aos leitores e avisamos que na !
próxima semana voltaremos à !
normalidade. ;

Assumindo
Com a saída de Jean
Leutprecht, que assumirá o

lugar de Ronaldo Raulino na
Câmara de Vereadores, o novo

presidente da Fundação
Municipal de Esportes será
Ademar Saganski, o MazinhQ.
Leutprecht assume a cadeira da
Câmara nesta sexta-feira, onde

'

fi,ca durante um mês. É a
c "J

segunda vez neste ano que
'

Mazinho assume a presidência
interina da FME.

De'saída

,

;
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Peladão
Já estão abertas as inscrições
para o Campeonato Aberto de
Futsal de Jaraguá do Sul, o '

famoso Peladão. A competição
acontece entre setembro e

novembro e envolve atletas
acima de 17 anos. Ó valor da ,

inscrição é de R$ 100 e podem
participar atletas que estudam,
trabalham ou metem na

microrregião do Vale do
Itapocu. O regulamento e a

'ficha de Inscrição já estão
dlsponiveis no site
www.fmejaraguadosul.éom.br.
A ficha deverá, ser entregue até
o dia 12 de setembro, na sede
da FME, na Rua Walter
Marquardt.

Maratona

MASCULINO

1" Kayuã de Andrade
.

Machado de Assis

FEMININO

Semifinais
As duas equipes infanto-juvenis
de basquete de Jaraguá do Sul
perderam, em casa, a primeira
partida semifinal do
Campeonato Catarinense. As
meninas do Jangada/FME
perderam por 74x65 para o

Vasto Verde de Blumenau. E os

meninos da Unimed/FME foram
, derrotas por 68x46, para o

Ipiranga, também de Blumenau.

I
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ROTARY éLUS'JARAG·uA DO SUL BAILE ROTARIO
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VENHA REVIVER ANOS 60170/80
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Sorteio de 2 Passagens ida e volta para BUENOS AIRES
Dia: 06 de setembro - Local: C. A. Baependi - Horário: 22:30 horas
Será servido café colonial às 01 h30min
Valor: R$ 25,00 - Ingressos antecipados: Boticário do Shopping, Kamisão e Notredame
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I NOVELAS
> GLOBO - 18H .

Sinhá Moça
Mário pede descupasa Dimas por tê-lo
acusado na frente de Juliana. Dimas diz

que prefere que Juliana acredite nisso, pois
a ama, mas querque ela seja feliz. Ana diz a

José Coutinho que Adelaide sofre muito e

que el,e devla buscá-Ia em sua casa.

Cândida se recusa a comer, mas o Barão
não muda de idéia. Ricardo gosta que
Rodolfo tenha dito a Sinhá Moça que ele
sente veneração por Cândida, como se ela
fosse uma santa. O Barão pede desculpas
por ter desconfiado da mulher e autoriza

que ela veja a filha. Os movimentos das.
pernas do Barão começam a voltar, mas
ele esconde isso detodos.

� GLOBO w 191-1

Cobras e Lagartos
Bel avisa que sé devolve o dinheiro que
eles deram de entrada, se contarem onde
está Henrlquata. Luéiano diz a Sidney que
no dia seguinte pagará pela fita, Ellen sente
um cheiro estranho e .manda vasculhar a

casa. Milu arma uma barricada para que
•

os compradores nao entrem no

apartamento. Ellen descobre a familia
escondida na casa e joga os cachorros em

cima dos quatro. Celina demite Estevão.
Milu deixa os compradores entrarem e

conta coisas terriveis que aconteceram no

apartamento. Tomás banca o maluco. Bel
não gosta da nova campanha da Luxus
estrelada por Ellen. Luciano dá dinheiro
falso a Sidney e segue-o. Luciano vê Nikki
conversando com Sidney.

>- GLOBO - 2iH

Páginas da Vida
A exposição O Brasil de Portinari é aberta.
alivia diz a Alex que pensou em Nanda o dia
todo. Helena olha os dois, de longe.
Carmem manda Sandra parar de dar em
cima de Greg. Alex vai com Francisco à
festa na casa de Tide, alivia promete a ele
um emprego na AMA. Giselle procura
Luciano e Nestor diz que ele saiu com a

mãe, Giselle comenta com Joyce sobre
Luciano. Isabel cruza com Miroel correndo

. na praia e os dois batem papo. Tereza e

Luciano cruzam com Helena e Clara· no
elevador e se apresentam, cordialmente. .

Luclano diz à mãe que o Nestor anda

implicando com seus estudos de piano.
Ana e Miroel conversam com Dr. Pedro
sabre Giselle.

-

> SST w 18h30

Rebelde
.

Inaki diz a Roberta que. ela gosta de se

envolver com problemas que não lhe
dizem respeito. Roberta fica irritada e diz a

Inaki que pode ir embora se não quiser
ajudá-Ia. Leon conta a Diego que está
saindo com uma mulher linda e inteligente,
diz que está pensando em se casar com ela
e, por isso, quer que.a conheça. Vick sai
com Tato e é presa. Seu pai consegue tirá
la da cadeia mas a obriga a limpar a casa e

lavar sua roupa, Heitor diz a Vick que não

gosta de ficar sozinho e não a deixa ir ao
colégio.

> RECORD-19l115

Bicho do Mato
Hercilio chega e vê Bárbara caida no chão,
Hercilio tenta reanimá-Ia e liga para Cecilia,
Yanda e Túlio chegam da rua na maior

animação, com sacolas de compras para o

almoço. Betinha e Nicolau chegam e dizem

que vão à prata Yanda diz para Túlio que
Betinha está mudada depois que entrou na

faculdade. Betinha diz que pega mal andar

para cima e para baixo com a mãe na

Universidade. Yanda diz que' pega mal é\
filha ter vergonha da mãe. Lili fala para
Graça que está remexendo na história do
adultério de Laura. Graça pergunta se

Laura de fato não traiu Fernando com o

. deputado.
.

>- RECORD ... 20h

Cidadão Brasileiro
Carolina liga para Homero e pergunta por
Antonio. Homero diz que não sabe dele.
Carolina decide ir atrás de Antonio.
Carolina encontra-se com Homero em um

restaurante. Homero tenta acalmar
Carolina, que acha que Antonio está com

outra mulher. Camilo diz à Luiza que
adorou o novo apartamento. Luiza é
irônica com ele e diz que agora a vida deles
vai entrar em uma fase positiva. Camllo
sente que Lulza está Insatisfeita com o

casamento. Antonio pede para Marcelo
marcar um novo encontro com Lulza,
Homero chega e conta para Antonio que
Carolina está atrás dele, Antonio pede para
Homero dizer à Carolina que ele não o

achou, Marcelo diz à Lulza que antonio
quervê-Ia no escritório à noite.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

•

•

��VAI ACABAR
O fim do grupo mexicano
RBD já tem data para
acontecer. Segundo o

integrante Christian Chávez
'dentro de cinco anos' cada
um seguirá o seu caminho.
Durante entrevista à imprensa
mexicana, Chávez comentou
que 'entre os projetos da
banda estão gravar uma
minissérie no Brasil, lançar
os discos em inglês e em

espanhol, continuar com a

turnê pelo mundo afora, rodar
o filme sobre o grupo e fazer
a série de televisão',

Informações do site O Fuxico.

��DEU CERTO ,

,

��NOVO ALBUM
Bob Dylan lançou na terça
feira nos Estados Unidos seu

novo álbum, após quase
•

cinco anos, e teve uma crítica
bastante favorável: o trabalho
é um rasgo criativo, de "

acordo com o site
. V'irgulando. I'ModernjTimes",•

que inclui dez can.ções
inéditas, recebeu cinco

, ,.�.

.estrelas ,da revista Rolling
,

Stone. E a revista Billboard o

descreveu como "encantador"
e "repleto de reflexões.
populares sobre filosofia',
religião e a eterna busca do
amor verdadeiro".

Christina Aguilera afastou-se do

pop fabricado e foi buscar
.

influência nos acordes do
soul, do blues e do jazz em

seu novo álbum, "Back to
Basics". O resultado parece
ter agradado os fãs, visto
que o CO, recém-lançado
nos Estados Unidos,
chegou ao primeiro
lugar na parada da
Billboard, lista
cobiçada pelos
artistas, segundo
informações da
revista People.

1
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A presidente da empresa O Correio do Povo, Yvonne Schmóckel Gonçalves,
completa hoje idade nova. Parabéns! Na foto, a aniversariante está com o seu

netinho Matheus Schmóckel Cassuli

. .

Jaqueline Jacobi foi eleita a Rainha da SchroederfesV2006. A
festa tradicional acontece nos dias 16, 22, 23 e 24 de
setembro

r

ti PARABENS! Encontro
Na próxima terça-feira, dia
5, será realizado o 51 º

Encontro de Empresários
de Jaraguá do Sul. O
evento acontece às 19h no
Clube Atlético Baependi, as

•

inscrições são no valor de
R$ 30 para integrantes, do
Núcleo Setorial e
estudantes, R$ 40 para

MATRiCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

.

.

�"� �

Aniversariantes do dia!!.SCOUI OIARms OECOMlIVAS.

(\lno.de Dêt:oraS60 e
D.senhos de Interiom

•

. Profjs�ionQlizante
, ,. .. ,,' .... ," ",. """,,""

Alison Muller. Samuel C. da Silva
Marli W. Borchardt Lilian Viis
Ronaldo Raulino Diego Lambrecht
Ivete L. Maba Floriani Moacir A. Moretti
Bruna Duarte Carmen Krause
Marcos Aurélio Marcos A. Dias
Steinmacher Eduarda Giese
Vanildo Pradi

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!
I

associados da Acijs e Apevi, e R$
50 para não associados. A palestra
"Uma visão Estratégica do Sistema
Mundial e do Brasil: Impacto
Mundo Corporativo" será
ministrada pelo Prof José Paschoal
Rossetti, consultor da Fundação
Dom Cabral, de Belo Horizonte.
Outras informações pelo telefone
(47) 3275-7033.'

Comemoração
A loja Belíssima oferece hoje, às

,

19h, um coquetel comemorativo
aos 30 anos de Arte das artistas
Tânia Cotrim e Elaine Cotrim, No

coquetel haverá uma exposição dos
diversos trabalhos das artistas. A

exposição ficará na IQj.?�àté a
. -

_.�
- �- ...,----_, --

/ .

proxima semana.

Desfiles
Em comemoração a Semana da

. Pátria que começa amanhã,
acontecerá rio sábado(2) dois

/

desfiles cívicos na cidade. As 9h a

Comunidade da Vila Lalau faz sua

homenagem à pátria na Rua Dona
Matilde, com a participação de
diversas instituições do bairro. E às

14h30 a Associação dos Moradores
da Vila Nova promove seu desfile
na Rua 25 de julho.

Artesanato
A Exposição de Arte e Artesanato
em Meia de Seda, da artista
jaraguaense Maria Salete Vincenzi,
está a mostra na Biblioteca Pública

,

Rui-Barbosa até sábado. \

,

Aries 20/3 a 20/4
Faça amor, não faça guerra pode até soar meio
clichê. Mas, se observar com cuidado, você
verá que um pouco condescendência para com

as próprias limitações é bálsamo para sua alma

guerreira, cansada de tantas, lutas com ela
mesma. Deixe-se chegar mais perto dos seus

cantos, resgatar tesouros esquecidos a fundo

perdido. Um carinho faz bem, o que é que tem?

Câncer 21/6 � 21/7
Reorganizadas as finanças, é a hora e a vez de
investir nos empreendimentos em prol da sua

realização pessoal. Você precisava disso para
se sentir mais confiante, é? Tudo bem, assim
é, se lhe parece. Os interesses materiais têm

que estar afinados com sua filosofia de vida.
Construir a si mesmo é uma empreitada e

tanto. Ufa!

Libra 23/9 a 22/10
Mesmo com a sensação de que às vezes os

outros abusam um pouco da sua paciência, um
libriano não perde a fé, muito menos a viagem.
Se algumas empreitadas não têm dado os

resultados esperados, .dê um stand-by, fique
tranqüilo. Não esqueça que tudo muda. Daqui a '

pouco o cosmos vai colocar os trens em seus

devidos trilhos, inclusive os seus.

. ,

Leão 22/7 a 22/8
Sua fome de vida e seu jeito intenso de se

.

relacionar deixam uns & outros perplexos. Pois
é, tem gente que se assusta. Pode não ser sua

intenção, Leão, mas parece que às vezes você
não consegue controlar a força de suas pat
inhas e o volume dos rugidos. Procure chegar
'com mais sutileza aos seus alvos ... Quer que
aquele alguém saia correndo na hora H?

.

Touro 21/4 a 20/5
.

Ultimamente, você anda tão pé no chão que
,

está ficando difícil realizar alguns sonhos." Sem
dúvida que concretizar exige' trabalho, mas
também é preciso uma pitada de fantasia e

imaginação. Abra o coração e a mente, deixe
entrar um pouquinho de alegria. Se o caminho
não ficar mais fácil, pelo menos vai ser bem
mais divertido chegar onde planejou. •

Escorpião 23/10 a 21/11
Ir com a maré não faz o seu estilo? Parece
contraditório, mas um escorpiano tem a exata

noção do que é capaz quando é levado pela
emoção. Só que ficar contendo torrentes
internas o tempo todo pode fazer suas represas
entrarem em colapso. Veja a questão por outro
ângulo: não é bem se deixar levar, mas se

deixar fluir".
•

Gêmeos 21/5 a 20/6
Jogando tudo pro alto, resolveu dar um tempo
para sua mente brilhante? Entao aproveite bem
cada segundo, festeje e celebre a vida, Papos,
encontros Interessantes, coisa e tal. Sem
exageros, porém, Mesmo que a cabeça esteja
seguindo as luzes no céu, mantenha os pés no

chão. Mesmo no acostamento acontecem
deslizes, Fique ligado na estrada.

Virgem 23/8 a 22/9
POr o lado pessoal em dia e entrar de cabeça
no seu projeto de realíaação: eis Importantes
metas para este novo cicio de vida, Adminis
irar sua vida não é' fácil, mas a manutenção
diária de suas estratégias val ajudar a pôr fim
em tanta ansiedade, Procure tomar decisões
pensando a médio e longo prazo, Você não
precisa viver sempre de cabelo .em pé,

SagJtário 22/11 a 21/12
Com o autoconheclmento calibrado e os

pneus cheios de bons ventos, seu espelho só
poderá mostrar alguém disposto a obter as
primeiras classificações, seja nos corações
alheios, seja nos pódios profissionais, O
importante é não esquecer que, apesar de
você ser bem sortudo, as gratificações não
caem do céu, É a velha lei do eterno retorno",

•

, .).
" .•

•

Capricórnio 22/2, a 21/1
Acha que está tudo fora do lugar? Bem, talvez
realmente esteja. Mas se você olhar de novo,
com mais atenção, talvez chegue à conclusão
que a bagunça está é dentro de você. Fazer o

quê? Se reciclar, eliminar o pó de idéias

antigas, dar uma geral nos planos e projetos.
Põr a si mesmo em ordem traz um sentimento

especial de gratificação.
•

Aquário 21/1 a 18/2
Relacionamento é arte que se faz junto, é
alquimia de equipe. Os resultados serão
melhores se você unir suas forças com as pe
seus queridos. Com tanta pressa, você chegará
lá (onde mesmo?) bem rapidinho, claro, mas
chegará sozinho. Qual é a graça? Além do
mais, você terá dois trabalhos, pois ainda terá
que voltar pra buscar o pessoal.

Peixes 19/2 a 19/3
Resistir à poesia, nunca deu certo com você,
plsclano, por que Isso agora?1 Ligar a TV,
zapear pra esquecer e aumentar o volume das
distrações é continuar se traindo. O verso que
tocou você e lIumlno.u seu universo, não há
como apagar, Por que negar o que só lhe faz
bem? Que razão maluca é essa que não há
razao que Justifique?

\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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... Candidatos ao Governo de se apresentam propostas,' falam sobre a

,

campanha e revelam o que pensam sobre temas atuais e comportamentos.
Antônio Carlos Sontag, o quarto desta série de, entrevistas, defende a

redução do tamanho do Estado para torná-lo mais eficiente e inteligente e

para colocá-lo mais perto das pessoas. "Mais profissionalismo e menos

politicagem", propõe.

,

QUEME
Antônio Carlos Sontag, 47 anos, .

nasceu em Três Passos, no RS, e
foi criado pela mãe, Olídia Sontag,

.

junto com seus dois irmãos ..
Advogado, é acionista da Sontag
Participações, holding que mantém
sete empresas nos setores de

construção civil, segurança
privada, tecnologia e educação. A
EBV, principal empresa do grupo,
emprega 5,6 mil pessoas. E o

candidato ao Governo de SC com a

maior declaração de bens.
Presidente do PSB, é evangélico e

estreante em eleições. Casado
com Cláudia, tem quatro filhos.

,

"

"O QUE PENSA SOBRE:

•

I

ALGUMAS PROPOSTAS:

Candidato ao Senado: Izlo Inácio, o Hulk,
do PSB, tem 39 anos e tl vereador em
Criciúma, Foi eleito presideDte do
Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias do Vestuário e Calçados de

,i Cliciúma e Região, com apenas 19

anos, exerceu dois mandatos
consecutivos � voltou anos mais tarde,
assegurando conquistas à categoria

Candidato a vice: JairAntoniO Miotla

(PTB), 36anos, vereadorem '"

Florianópolis, nasceu em São -

• Lourenço do Oeste, é bacharel em ,

I Administração e técnico em
Contabilidade, Professor de música, "

é pastor evangélico e foi chefe de

gabinete do deputado Narcizo
Palisotlo

•

•

•

Como está a campanha? Quais as vantagens
e prejuízos decorrentes da minirreforma

,

eleitoral?

i

� Aborto: não posso ser contra quando há uma euestão
de violência,.,mas aquele inconseqüente, de alguém

, que não se preveniu, é um crime· -

I Drogas: tenho visto a juventude se destr.uir com as

� drogas e nós precisamos combater as raíz� d�tráfico

I com toda a força e energia das nossas polícias
ill Animais: tem de se respeitar, eu não os tenho
e Religião: a espiritualldade é fundam'ental para todos
.

nós, eu sou evangéliéo" temente a Deus, a minha fé é
I um dos motivos para estar inclusive na política. Hoje
, existe uma necessidade básica de conteúdo, saber
de onde veio para onde vai, o alimento dá fé é

! fundamental à vida nos negócios, na família.
! sentimental

.

r, Futebol: adoro, eu jogo como atacante, por isso quero
ser governador, sou goleador

I

!\

•

Antonio Carlos Sontag - Eu acho que a

desvantagem é que houve um enxugamento
do tempo. A campanha está absolutamente
morna, você não vê quase nada nas ruas, há

pouco movimento. Com isso, o eleitor que
acaba passando ao largo da política, que é

,
tão importante, e os candidatos perdem a

oportunidade de mostrar seu trabalho e de
mostrar-se também. Pode haver alguma
vantagem ao eleitor que está um pouco

saturado, mas ele também perde com a falta
de informação e de conhecimento para

,

escolher melhor.
A descentralização, que em SC tornou-se

lei, é, na sua opinião, uma necessidade da

administração pública? Como o assunto

seria tratado em seu, governo?
Sontag Eu concordo que a

descentralização veio para ficar e para prestar
serviço ao cidadão. Mas o que a gente vê é

muita política. Nós temos de fazer uma
,

revisão. Com o meu perfil, eu não tenho corno
compreender a descentralização desta forma,
'com esta amplitude de secretarias e de

/

conselhos regionais. E preciso fazer um
.

enxugamento para que o cidadão tenha o

governo perto dele,' mas não necessariamente
neste modelo que aí está.

Quais serão as prioridades de governo,
se for eleito?

Sontag - Educação, Saúde e Segurança
Pública. São questões que estão tirando o

sono da nossa população. O cidadão
catarinense, desde O mais abastado até o mais

simples, não suporta mais ficar esperando um
/

ano para uma consulta médica. E uma coisa

desumana. Então, se o governo não tem

capacidade de atender o cidadão na rede

pública, que ele compre o serviço das

empresas e clínicas privadas, como compra
tantos outros serviços. Estaremos fomentando
o negócio da saúde, criando mais empregos e

,

não deixaremos que o cidadão passe por esta
Vaidade: sou vaidoso, acho que todos nós devemos ter .

humilhação de ficar tanto tempo esperando.,
cuidado conosco, gostar de si ".

Na Segurança, estamos com sistema
Personalidades: Bill Gates, pelo sucesso, simplicidade ultrapassado, que não usa da inteligência,e grande trabalho social que faz. No Brasil, há Antônio
Ermírio de Moraes, um grande empreendedor' com equipamentos e frota sucateada, a gestão

'

Livro: O Monge e o Executivo e o' novo livro do mesmo do governo é deficiente e complicada, torna
autor - James c. Hunter -Como se tornar um líder se ausente emmuitas áreas. Vamos atuar com
servidor \ muita energia nisso. Em Educação, nós vamosFilme: gosto de,. comédia e ficção, sempre revemos I implantar o sistema de educação à distância,com a família f.:Ima Linda Mulher, que é bem romântico
Onde mora e como anda: moro no Continente; numa. que é uma coisa que está adormecida, ma�'
casa normai, sem éxageros. Tenho uma BMW, acho í atende à necessidade dos jovens carentes. E
que se pode ter um bom earro.. :

I
rápido de implantar e traz soluções rápidas.

Mulher: a. Cláudia se desejar. deverá contribjJir na Vamos oferecer cursos de capacitação paraquestão soci.al do governo o,u então vai cuidar das
empresas, corno ela preferir,'" ingressar no mercado ou pré-vestibular

gratuitamente através da implantação de

----

•

1
,

•
•
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Quais seriam as primeiras medidas?

Sontag- Em primeiro lugar, eu vou fazer uma
coisa que dará muito prazer, que é eliminar
pelo menos 60% a 70% destes cargos

A

comissionados que aí estão e reverter este
•

dinheiro para resolver o problema da saúde.

Que seja uma economia de R$ 100 mil ou de
R$ 10mil, este dinheiro servirá para comprar
consultas médicas na rede privada para não

deixar as pessoas morrerem na fila. Esta
revisão é urgente, não é possível que um país
como o Brasil precise de tantos cargos se o

presidente .dos Estados Unidos tem 2 mil
/

cargos comissionados. E inconcebível que haja
tanta politicagem dentro do governo, isso vem

atrapalhando a gestão e fazendo com que o

povo de SC sofra. O povo catarinense precisa
se conscientizar de que a política tem de servir
ao povo, não pode servir nem a ínteresses nem

a egos pessoais. Quem está fazendo política "

'..".
para mostrar que é forte, que é poderoso, mas
esquece as pessoas na fila ou o jovem que está

marginalízado, não merece ser governo.
Como estruturaria sua equipe de governo,
sobre qual critério?
S'ontag - Absolutamente voltado para.

resultados. Critério profissional. Por exemplo,
,

na Segurança; de que adiantar colocar lá um I

advogado, um pediatra ou mesmo um

deputado que não tenha formação para
!

aquela atividade? Temosde colocar lá um

especialista, que se disponha a agir, que esteja
voltado às questões administrativas. O

, ,

cidadão tem de sentir a presença da polícia
na rua, agora, se não tem dinheiro para botar
gasolina nas viaturas, como vai colocar q

polícia na rua? Temos de economizar, fazer
com que o Estado seja mais eficiente. Então,
a nossa proposta é de colocar uma central de

licitações, porque o governo é o maior
)

comprador e fomentador da economia. Dez

por cento do PIB brasileiro é movimentado

pelo governo. Eu creio que eu consiga, com
uma central de licitações, economizar 20%
das despesas de custeio e aí sim nós vamos

botar viaturas nas ruas, formar melhor os
"

profissionais, investir na inteligência e na

telessalas.

� .

prevençao ao crlme.
.

Se houver segundo turno, e o senhor não .

estiver na disputa, qual a tendência de apoio
do seu partido?

-

Sontag - O critério básico, caso isso

aconteça, é: aquele que assimilar as nossas

idéias terá 90% de chance de ter o nOsso

apoio. Senão, preferimos ficar de fora e

aguardar outra oportunidade ..
Afinal, por que quer ser governador?
. Sontag - Exatamente porque estou

indignado com tudo que tenho visto. Quero
servir ao Estado de Santa Catarina, emprestar .

-

a minha experiência, juventude, vontade e
.

entusiasmo paramostrar que possível fazendo
um governo eficiente e eficaz.Veja o modelo
da Nova Zelândia, é semelhánte ao da
iniciativa privada, empresarial, Então, se nós
queremos um Estado voltado para as pessoas;
nós temos de apostar num Estadomenor, com
menos politicagem e mais profissionalismo.

I .

I COLIGAÇAO POR UMA NOVA SANTA CATARINA - 40

rN'TR EV IS TAS, • J !\.'. .

.

Projeto £Iér¢ões 2006/Central de Noticias Reglonals/se/AOI

�PldiO Neves (PTe) 22 de agosto ..;éesar Alva(9nga (PSDC) 24 ae agosto ,!Esperldlão Amin (Coligação Salve SantI;! Cl;!tarfna PP/PMN/PV/Prona) 29 de sgosto �nt6n/O Carlos Sontag
. (Coligação Po' uma Nova Santa Catarina P$EVPTB) 31 de agosto', João Fachinl (Coligação Frente de Esquerda PSOL/PSTU/PCB) 5 de setembro I Manoel Dias (PDT) 7 de setembro I José Fritsch
(Coligação A Força do Povo PT/PRB/PL/PCdoB) 1·2 de setembro I I..ulz Henrique (Coligação Todos por Toda SC PM08/PFl/PS08/PPS/PRTB/PTdoB/PAN/PHS) 14 de setembro

, .

,

• No lugar do tradicional plano de governo, Sontag propõe um Contrato de Trabalho Por Uma
Nova Santa Catarina -

• Gastar menos do que a arrecadação, acabar com o desperdício dentro do governo e usar o

dinheiro do povo para o povo. Centralização das compras do goerno em central de licitação,.
.

V
• Redução de 60% a 70% dos cargos comissionados
• Cuidar das pessoas e investir com prioridade na saúde, na educação e na segurança
• Promover a geração de oportunidades para os trabalhadores e para os jovens, com

i profissionalização e parceria eníre.empresas, entidades e governo
• Investimentos em infra-estrutura, no saneamento e no meio-ambiente

•

,

D
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Pelo Estado
•

Petista participa
de reunião

do PP no Oeste

•

Até então,
eram os pepistas

.

que freqüentavam
território do PT

Ocesc. Organização das

Cooperativas apresenta
balanço social hoje, em
encontro de lideranças na

Capital, ocasião em que
festeja 35 anos de

.

operação com 672 mil

cooperados nos ramos

agropecuário, de crédito,
habitação, etc. Somados os

familiares, um terço dos
catarinenses estão ligados
ao sistema cooperativo.

Agricultura. o
•

suplente de deputado do
PMOB Gelson Sorgatto
volta a assumir na sexta"
feira a Secretaria da

Agricultura. Ex-secretário
de Paulo Afonso e da SOR
de Xanxerê, Sorgatta
passou a maior parte deste
mandato na Assembléia.
Nome neutro, para
mandato tampão. Zezo
Pedroza, da Caopercentral
Aurora, agradeceu e o setor
vazoú que ele estará
liberado ano que vem.

Expansão.A.
candidata a deputada
estadual Ada de Lucca, do
PMOB de Criciúma,
conseguiu importante
aliado no Norte do Estado.
O secretário regional de
Mafra, Alceu Gaia,

. -

organizou recepçao para a

candidata no final de
•

semana, no i,nterior de
Itaiópolis, município onde
ele foi prefeito por três
vezes.

• QUINTA-FEIRA, 31 de .agosto de 2006 I 38•

Fato curioso ocorreu ontem à tarde em Chapecó: a presidente do
diretório municipal do PT, Luciane Carminatti, participou da reunião
de planejàmento de campanha do PP. O presidente da sigla de
Amin em Cnapecó, Diógenes Lang, era só sorrisos e explicações
pouco convincentes, como a de que a dirigente passara pelo local

para encontro de professores. Até então, eram os pepistas que
vinham circulando em território petista, ainda que nos fóruns
suprapartidários de Lula ..Coma o prefeito de Corupá, Conrado
Muller, que, na véspera, esteve no lançamento de mais um dos 14
núcleos da campanha presidencial que estão sendo instalados no

Estado, em Jaraguá do Sul. A direção do PT nega que haja
qualquer acordo ou compromisso, ainda que informal, com o PP.
Mas que a candidatura de Luci Choinacki ao Senado é a tabela e a

senha para negociações futuras, isso é.

•

CARLOS PEREIRA .

Jeitinho. Ainda falta um mês para as eleições e os

candidatos, depois de alguma limitação com .as novas regras
eleitorais, começam a conquistar a paisagem urbana. Ontem à
tarde, no Centro de Florianópolis, nasceu até banner em poste.

•

•

festa [1]. Três rnll.irnóvels situados em 12 cidades,
.

principalmente na Capital, são as ofertas do feirão que começa
amanhã, e vai até o dia 9, durante a 8a Festa das Etnias, em
Críclúma Preços de R$ 6 mil.a R$ 1 milhão.

Festa [2]. Nesta edição, a Prefeitura de Criciúma sequer vai
fazer abertura oficial do evento das etnias. PMDB quer discrição.
Para quem não lembra, foi material promocional da administração
anterior que fez o petista Décio Góes perder o mandato.
Candidatos ao governo vão passar por lá. Amin fará o cafta na

tend a árabe.

Duas rodas. Asmulheres já são 19% dos motociclistas no

, Brasil. A maioria, tem menos de 35 anos. Para atender o

mercado, a indústria lança modelos mais leves que, em
Concórdia, por exemplo, fazem o maior sucesso. "São mais

•

ágeis e mais baratas", compara a estudante Fátima do Prado em

relação aos carros. De quebra, aumenta a oferta de acessórios"
como camisetas, jaquetas, pochettes e capacetes. Em rosa.

EU VOTO
. "Fazendo uso de meu direito como cidadão e buscando um
futuro melhor para meu Estado e País, defino meu voto através
da análise da vida pública do candidato, depois observo suas

propostas e projetos."
-

JOAO RODRIGUES, prefeito de Chapecó e presidente da

Associação dos Municípios do Oeste Catarinense (Amosc)
\

E aí...
Assessor de Imprensa da Secretaria da Fazenda durante todo o período Max Bornholdt, Paulo' ,

Kastrup, foi relocadc para a Diretoria de Administração Tributária (Diat) com as mudanças na pasta.
Até aí, tudo normal. Mas, na seqüência, foi exonerado porque teria agido "politicamente errado" ao
levar um colchonete para Aldo Hey Neto, no dia em que aquele fora detido pela Operação Dilúvio da

.
-

Polícia Federal. "E um absurdo, não tem nada a ver, eu faria isso por qualquer pessoa, a mãe dele
está doente e não poderia ir", protesta o jornalista. O secretário Felipe Luz explica que o ajuste é
natural, outros três assessores diretos de Max foram exonerados, mas observou que Kastrupp e Hey
eram bastante ligados.

ADRIANA BAlDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE EVANDRO BARON/FLORIANÓPOLIS, LUCIANO
WEBER/SÃO BENTO DO SUL, Luís LONGHINI/CONCÓRDIA E SONIA GIARETTNCHAPECÓ.

•
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•
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�Expectativa do presidente da Câmara, Aldo Rebelo, é de que mudança
ocorra não só na votação de cassação de mandatos

ANTONIO CRUZ/A8R .

Presidente da Câmara dos
Deputados, Aldo Rebelo

BRASÍLIA (CNR/ADI) -
N a próxima semana o

Congresso Nacional
concentra esforços para votar

as Medidas Provisórias que
trancam a pauta e a Lei Geral
das Micro e Pequenas
Empresas. Entretanto, a

possível votação da Proposta
de Emenda Constitucional
(PEC), que institui o fim do

.

. ,

voto secreto e ja conta com a

assinatura de mais de 200

parlamentares, pode se

destacar como um dos poucos
consensos entre governo e

oposição, neste período
eleitoral. "Eu creio que há

\
.

.

amadurecimento para que a

proposta seja submetida à

votação", afirmou o presidente
da Câmara Aldo Rebelo.

A medida acerta em cheio

quando o assunto é

credibilidade junto ao eleitor.
Uma pesquisa divulgada esta

semana pelo Instituto
Datafolha mostra em grande
escala o reflexo do desgaste da

imagem
.

do parlamento
brasileiro. Nada menos que
18% des entrevis tados
disseram que podem anular o

voto para deputado fecieral.
Com a mudança, os

parlamentares evitam o risco

de um acordão para absolver dos
envolvidos nos escândalos

apurados pelas Cl'Is, e ainda
. melhoram a imagem da Casa.

Na visão de Rebelo, o voto
.

deve ser aberto não só para a

cassação de mandatos. "A

proposta relatada pelo
'deputado Jose Eduardo
Cardozo (PT /SP) não é

propriamente um absurdo

porque, se o País evoluiu
democraticamente e hoje o

deputado pode ter apoio da
população no seu voto, então

..

acho que é possível tornar
ab.erto o voto também para os

demais casos", defendeu, "Mas
isso é uma decisão que cabe aos

,

líderes partidários", ressalvou.
O líder do PPS na Câmara,

Fernando Coruja (SC),
lembrou que o Congresso
Nacional precisa acabar com o

corporativismo, sob pena de
não recuperar sua credíbílidade

}:

perante a opinião pública. Para ..

: i
- '.

ele, os processos abertos contra
67 deputados e três senadores

. ..

sanguessugas precisam ser '!:;::::
conduzidos com transparência ':;::�

/
� �

e agilidade. "E uma matéria que :::-:'"

tem relativo grau de consenso

entre as lideranças e tem apelo
popular. E nós vamos trabalhar

para votá-la o mais breve

possível", disse. (Nancy Araújo)

• INFORMATIVO ACIJS�;j
ASSOCIAÇAo COMERC'ACE
INDUSTRIAL DE JAAAGuA DO SUl-

se
Associação dos Diários do Interior

51º Encontro de

Empresários
.

Professor Rossetti é atração em setembro, em Encontro de

Empresários de Jaraquá do Sul, com valor subsidiado às

empresas nucleadas (R$30,00) Reconhecido nos meios
acadêmicos como um! des principais autores de obras sobre

economia, o professor José Paschoal Rossetti, fala sobre
cenários durante o 51º Encontro de Empresários de Jaraguá

•

do Sul, no dia 5 de setembro. Consultor da Fundação Dom

Cabral, de Belo Horizonte, Rossetti é um dos nomes mais
requisitados em programas de atualização na gestão
empresarial, com abordagem atual sobre as perspectivas para
o País nestes tempos. pré-eleições. A palestra 'Uma visão

estratégica do sistema mundial e do Brasil: impactos do mundo
corporativo', acontecerá às 19 horas, no Clube Atlético Baependi,
e é aberta a empresários, profissionais de todas as áreas e

estudantes. Informações pelo telefone (47) 3275-7033 e-mail
. eventos@acijs.com.br.
,

Marista nos Jogos da
Semana da 'Pátria

Nesta 10a edição dos Jogos Escolares da Semana da
Pátria (JESP), o Colégio Marista São Luís participará com
cerca de 90 alunos atletas, nas modalidades de Basquete,
atletismo,natação, tênis de mesa e xadrez nos naipes
masculino e feminino, na modalidade de vôlei somente

•

feminino e futsal somente masculino.
A participação do Colégio Marista nestes jogos já é de

tradição e aguardada com ansiedade pelos alunos que
participam das atividades compl.ementares.
O Colégio já sagrou-se campeão em várias modalidades,
busca acima de tudo a integração, o espírito de grupo e a

solidariedade entre todos os envolvidos.
Os jogos acontecerão entre os dias 25 e 31 de agosto. No
Complexo Esportivo do' Colégio Marista aconteceram os

jogos de Basquetebol e Voleibol no sábado e no decorrer

desta semana os jogos de Basquete.
•

,

•

•

•

...

,

•
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"Não há uma data

específica, mas isso poderia
ocorrer nos próximos 12 ou 18

meses, com as forças de

... Desde o início da semana, mais de 200
pessoas já perderam a vida em combates,
,tiroteios e explosões

BAGDÁ/IRAQUE
'

- Pelo
menos 66 pessoas morreram em

mais um dia de violência no

Iraque ontem. Apesar disso, o
general George Casey,
comandante das tropas des
Estados Unidos no Iraque,
insistia que as forças locais de

,

segurança seriam capazes de
assumir a responsabilidade pela
segurança na maior parte do

país até o início do próximo ano.

Em Bagdá, a explosão de uma

, . bomba no maior e mais antigo
mercado atacadista da capital
deixou 24 mortos e 35 feridos,
informou' a polícia local. Mais

cedo, a explosão de uma

bicicleta-bomba perto de um

centro de recrutamento do
Exército provocou a morte de

pelo menos 12 pessoas em

Bagdá. Mais 30 pessoas
morreram em episódios de
violência ocorridos em outras

partes do país.
Nos últimos dias, a

violência voltou a espalhar-se
por diversas partes do Iraque.
Desde o início da semana, mais

de 200 pessoas já morreram em

combates, ,tiroteios e explosões.
Apesar do recrudescimento da
violência, o general Casey
afirmou ontem que as forças
iraquianas estão a caminho de
assumir o controle sobre a

segurança.

, . .

segurança Iraqulanas progre-
.
dindo ao .ponto de assumir a

responsabilidade pela segu

rança de seu país, sem a neces

sidade de muito suporte das

forças de coalizão", comentou.
Os comentários não

signíticam necessariamente que
os Estados Unidos retirariam

tropas, do Iraque, .mas

comandantes americanos

costumam dizer que o

fortalecimento das forças locais
, de segurança é parte vital de

qualquer plano de retirada do
Exército dos EUA,Ainda
ontem, o comando militar
americano confirmou a morte

de mais um de seus soldados no

Iraque num incidente ocorrido
ontem.

Cigarros nos EUA têm cada vez mais nicotina, diz relatório
,

BOSTON, EuA- O nível de
nicotina encontrado nos

•

cigarros dos Estados Unidos
subiu 10% nos últimos seis

anos, o que torna mais difícil

para os fumantes largar o hábito
, e mais fácil 'para os novatos

adquirir o vício, de acordo com
relatório divulgado pelo
Departamento de Saúde do
Estado de Massachusetts. O
estudo mostra uma elevação
consistente da nicotina
transmitida aos pulmões do

fumante, a despeito das

diferenças de marca, com o

rendimento geral da droga
subindo cerca de 10%.
Massachusetts é um dos três

estados americanos e exigir que

,

as empresas fabricantes de

cigarro _ forneçam informações '.

sobre o conteúdo de nicotina, e'
o único com dados reunidos

,

desde 1998. O comissário de
Saúde Pública Paul Cote Jr.
referiu-se às descobertas como

"signifíca tivas".
Segundo o trabalho, as

marcas mais populares entre os

jovens - Marlboro, Newport e

Camel - transferem muito rrfàís
nicotina ao organismo hoje do

que anos atrás. Kool, uma marca
de cigarro mentolado muito

popular entre os negros, teve

acréscimo de 20%. Tentativas da
Associated Press de ouvir as

indústrias Philip Morris e R.J.
•

Reynolds não tiveram sucesso.

o estudo buscou medir os níveis
de nicotina simulando o modo
como os fumantes realmente
usam o cigarro, disseram as

autoridades' sanitárias,
incluindo o uso de tragadas mais
longas. Testes tradicionais, que
não levam em conta o jeito de
fumar, geralmente informam

,

níveis de nicotina menores.

Fumantes que escolhem marcas

"light" na tentativa de reduzir
,

o consumo de nicotina estão

sem sorte, de acordo com o

relatório: em todas as marcas

testadas em 1998 e 2004, não foi
,

encontrada diferença no total
de nicotina entre as versões

"f 11" « di "
u , me rum

"ul tra-Iight".
"light" e

Bol.ívia votará pela Venezuela para Conselho de Segurança

•

LA PAZ!BOLÍVIA- A Bolívia
dará seu voto àVenezuela para uma

vaga demembro não permanente
do Conselho de Segurança das

Nações Unidas. Segundo a porta
voz da Chancelaria boliviana,
Consuela Ponce, a decisão "é
oficial. Ponce disse também que
sâo corretas as afirmações da im

prensa segundo as quais o chan
celer havia dito que a Venezuela
levaria equilíbrio ao Conselho de

Segurança diante de uma forte
influência exercida eln seu seio

pelos Estados Unidos. Em Ulna,
entrevista publicada no final de
semana pelo jornal chileno EI

Mercurio, o presidente boliviano,
Eva Morales, afirmou que seu

governo ainda não havia decidido
seu voto diante das postulações da
Venezuela e Guatemala.As decla

rações de Morales não conven

ceram alguns analistas políticos,

.
\

e mos rar o ue

I

pois o presidente boliviano se

declara abertamente seguidor do
presidente venezuelano, Hugo.
Chávez.De fato, a oposição vem

denunciando uma crescente

ingerência de Caracas nos assuntos
• • •

nacionais, e uma pesquisa

divulgada em julho indicou que a

maioria dos bolivianos considera
,

que há irítromissâo de Chávez em
assuntos internos e que ela não é •

. . ,

posinva para o pals.

Vence hoje ultimato da ONU ao

,'Irã; sanções devem levar 15 dias,

". . ". -

proximo mes para nnpor sançoes
ao Irã, caso Teerã responda
negativamente ao pedido da
,- '

orgaruzaçao para Interromper o

enriquecimento de urânio

[processo que pode tanto produzir
combustível para' usinas de

energia quanto material bélico].
O prazo dado pelaONU para que
o Irã dê sua resposta definitiva
termina nesta quinta-feira.
Até agora, todos os sinais do
governo iraniano indicam que o

, ,... . . ".

pals nao Interrompera suas

atividades nucleares, nem em

troca de ajuda internacional para
a produção de energia. Teerã

,

afirma que seu programa nuclear
tem apenas fins pacíficos, e se nega
a interrompê-los.

.

.Os EUA acusam o Irã de usar
�

seu programa para desenvolver
uma bomba atômica.

Há ummês, o CS daONU deu 30
dias de prazo para que o Irã

respondesse a um pedido formal
de interrupção de enriquecimento
de urânio, sujeito a punições.
Apesar disso, declarações feitas
ontem par Emyr Jones Parry,
embaixador britânico na ONU,

,

O CORREIO DO PO,
....
-

• BREVES
,

,

NA ITALIA

...Prisão
Um boliviano de 40 anos foi
preso ontem no aeroporto
intemacional de Roma, ao

desembarcar de um avião

proveniente de Buenos Aires
, com uma bolsa de couro

confeccionada com cocaína, da
qual foram extraídos dez quilos

'

da droga.Os aduaneiros e a "'� \

polícia financeira do aeroporto: '�,:
de Roma, Fiumicino, 'Ti'

desmascararam rapidamente a

estratégia utilizada pelo su
americano, que foi preso por
tráfico internacional de
entorpecentes e levado à prisão .

.de Clvitavecchia [cerca de 70 I I
km ao norte de Roma), que I
coordena a investigação; I, ;

demonstram que o conselho deve
descartar sanções imedia tas

FRANÇA
Ontem, o primeiro-ministro

francês, Dominique de Villepin,
pediu "unidade e firmeza" da
comunidade internacional diante
da atitude "pouco satisfatória" do
Irã sobre seu programa nuclear, a
um dia do fim do prazo dado pelo
Conselho de Segurança (CS) da
ONU (Organização das Nações
Unidas) para a suspensão das
atividades iranianas de
enriquecimento urânio. "Diante
da situação, é importante que a

comunidade internacional
•

, ,

contra o pais,
•

•

permaneça unida e firme,
mantendo aberta a porta do

'diálogo", disse Villepin, na

reunião anual de embaixadores

franceses, em Paris. Teerã já
adiantou que não deixará de

enriquecer urânio, ignorando
assim o pedido do CS da ONU.
Mas ofereceu a abertura de
" . - "."

.negociaçoes serias com a

comunidade internacional sobre
o tema.Para Villepin, a resposta
,iraniana "não é satisfatória",

, sobretudo "no que se refere à

necessidade de' suspender o

enriquecimento" de urânio.

Venezuela e Síria tentam
•

lançar bases de cooperação

EUA- O Conselho de

Segurança (CS) da ONU

(Organização das Nações Unidas)
deve esperar até a metade do'

•

TROCA DE ELOGIOS
Assad chamou o presidente

venezuelano de "grande líder" e

elogiou sua política de "apoio às

'b""N '

causas ara es. assa postura e
. ", ,

muito proxima a sua nos assuntos

internacionais, rejeitando a

hegemonia e a política mono

lítica", disse.Após lembrar que a

Venezuela abriga uma colônia de
cerca de 1 milhão de pessoas de

origem árabe, o presidente .sírio
disse que durante a visita de
Chávez "as idéias resultarão em

acordos e em mecanismos". O

objetivo das conversas, explicou,
é que Damasco e Caracas estabe

leçam uma "coordenação políti
ca de alto nível, para proteger to
dos os países expostos a pressões
e tentativas de bloqueio".
Chávez, que chegou àSíria depois
de passar pela Malásia, goza de,
grande popularidade entre os

sírios, devido a sua postura a favor
do Líbano durante a ofensiva
militar israelense. Fotos de
Chávez e a bandeira da Venezuela

apareciam ao lado das bandeiras
•

da Síria e do grupo terrorista

libanês Hizbollah nas mani

festações populares no país
durante o confiitoentre o grupo
xiita e Israel. '

Síria - Os presidentes da

Venezuela, Hugo Chávez, e da

Síria, Bashar aI Assad, disseram
em encontro em Damasco (Síria)
ontem que estão decididos a

construir bases sólidas para a

cooperação política e econômica

entre os dois países.Segundo a

agência síria de notícias Sana, os
dois líderes anunciaram a

intenção após a chegada 'de
Chávez à Síria, em sua primeira
visita oficial ao país, considerada
histórica por AI Assad. Chávez, '

,

que permanecerá na Síria por três
dias, e AI Assad disseram que

, A

seus países tem posturas comuns
em assuntos internacionais,
especialmente na "luta contrao

imperialismo". Segundo a Sana,
o líder venezuelano disse que os

dois países assinarão importantes
acordos de cooperação nas áreas
de petróleo, energia, cultura e

intercâmbio de informação.
"Hoje começamos uma nova

etapa", disse Chávez,
, acrescentando que os dois países
"têm uma postura firme contra o

imperialismo e os projetos de

hegemonia do império
americanov.Chávez também'
convidou o presidente da Síria a

visitar a Venezuela.

NÃO SE A,��,��' V�TE"�ARA FAZER A �IF�RE�2A.
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NO CANADÁ
...Marketing
Uma pequena universidade
canadense despertou ,

controvérsia com uma

iniciativa para atrair novos
alunos utilizando cartazes e um

website zombando do

presidente dos Estados Unido�:� 'iii

George W, Bush.A Universidade-- I '

Lakehead, em Thunder Bay, '

Província de Ontário, montou o

site wwwyaleshrnale.corn em

que mostra a foto de Bush -que
se formou na Universidade de
Yale, entre as, instituições de
ensino amerlcanas mais
conceituadas (integrante da
chamada Ivy League)-, com a

legenda: "Formar-se em uma

universidade da Ivy League não I

I
significa necessariamente que

'

você seja sábio."Lakehead é '

diferente, Nós acreditamos que
a pessoa que você se tornar

.depois de formado é ainda
mais importante do que a

pessoa que você for quando, se
matricular", diz o site,

É você quem faz a DIFERENÇA.
APOIO

o
o CORREIO DO POVO

I

\

NOS EUA

...Ernesto
A tempestade tropical
Ernesto levou à Flórlda pouca •

coisa além de fortes chuvas,
"

mas meteorologistas temiam •

que o fenõmeno ganhasse
força ontem enquanto
passava pela costa
amerieana do Oceano,
'Atlãntico. Um' alerta de
furacão continuava vigente
em diversos Estados da
costa leste americana. De
acordo com especialistas, a

tempestade tropical Ernesto
perdeu força ao passar pelo
montanhoso leste de Cuba. O
fenômeno alcançou os ;

,
Estados Unidos às 23h30 '�

locais de terça-feira (Oh30 'I'em Brasília), quando chegou ' •

a Plantation Key, na costa da
Flórida, com ventos de até 72

.

quilômetros por hora.De
acordo com as previsões, se

perder um pouco mais de

força, a tempestade tropical
Ernesto será rebaixada para
a categoria de depressão
tropical.

\
,
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