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de Lula
'Economia desacelera e

índice cai quase um terço
do registrado no primeiro
trimestre do ano.

JARAGUÁ DO SUL 'E VALE DO ITAPOCU • N� 5.471 • R$ 1,00 fl----··--··" ..·"··�".."

Wandér Weege recebe título de
sócio-honorário da Abvesc

Jogadores do Jec pegam
um ano de suspensão
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51 CAUTELA: MEDIDA FOI CLASSIFICADA COMO ELEITOREIRA
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. Pela primeira vez, a Previdência Social antecipa o

. pagamento do 13° salário dos aposentados e

pensionistas. Cerca de R$ 234 milhões serão

,

depositados na conta de segurados, em Santa Catarina .

Em Jaraguá do Sul, 24.509,pessoas recebem a primeira
parcela do benefício hoje.

'41 FEDERAL

Ujamse
ill

.

esta

);_rl
. contra devolução

" !
deveIba

A União Jaraguaense das
\ .

Associações de Moradores
cobra explicações sobre o

. projeto de lei, encaminhado
pelo prefeito Moacir
Bertoldi, em regime de

,

, urgência, para devolução de

{$ 72 mil ao Ministério das

Cidades. O montante foi o

que sobrou do convênio

assinado com o governo

,.A federal em 200 1, quando foi
c

depositado R$ 262.756,73
nas contas do município

I

para construção de um
túnel na BR-280, nas

proximidades da Unerj. A
obra, no entanto, nunca foi

,

executada.

-
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48 I INTERNACIONAL

Bush saiem
defesa da guerra
contra o

"'terror" ,

JlAtf(•
•�mtlll!l

• ,

AL debate
.. ',

situação de
funcionários,.. ' .

daCargill" ,

Qualidade de vida:
Nosso Vale

em primeiro lugar.

71 EM BUSCA DO BI: MALWEE PARTE PARA BRUSQUE
, PIERD RAGAZZI DE FREITAS

,
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A equipe da Malwee partiu ontem para Brusque, onde

disputa no domingo, a primeira partida da final da Liga,
contra o Carlos Barbosa. O clima é de euforia, luas os

jogadores e comissão técnica tentam esquecer a vitória

.

contra ojec e pensar exclusivamente no adversário gaúcho.
O craque Falcão, que' está suspenso e não poderá jogar,
também viajou e afirmou que nestemomento o importante é
a união do grupo.

www.studiofm.com.br
,
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MAXIMAMíNIMA

•

Tempo nublado, alguns
períodos de melhores e

. chuva a qualquer hora do dia

�'" ,

,

•
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51 REURBANli!AÇÃO

Comunidade
desconhece

,

mudança em
.

Massaranduba
• •

O projeto de reurbanização
da região central de

Massaranduba, anunciado

pela prefeitura, no mês

passado, ainda é um
.

mistério. Nem mesmo a .

administração municipal .

quer comentar o assunto.

31 DENÚNCIAS

Depois de receber muitas

denúncias, a Comissão de

Direitos e Garantias
,.

Fundamentais e Amparo à

Família e à Mulher da

Assembléia Legislativa
.

mareou para o próximo dia

4, audiência pública para '

discutir as práticas adotadas

pela multinacional Cargill
,

em relação ao quadro de

funcionários.
,

,

Deputado Eatadual . PP
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• EDITORIAL
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i Não 'há nenhum, absoluta-
mente menhum descompasso
bntre a s'ociedade brasileira e
,

bs políticos que a representam.
be empresários a artistas,
,

ninguém é melhor do que os

inquilinos dos palácios e do

ongresso Nacional. Aliás,
está na hora de os melhores
políticos fazerem um movi

mento de "basta" contra a fla
cidez e a ignorância da opinião
pública. Está lançada a suges-

,

•

da para servir, ao povo- e não

vai aqui nenhuma ironia
avisariam ao Brasil que não têm

� .

estômago para ouvtr o com-

. positor Wagner Tiso anunciar,
. �

sem constrangimento, que nao

está preocupado "com qualquer
tipo de ética". Ele está

triunfante. No meio do
escândalo do mensalão, no

emaranhado de negociatas de
Delúbio, Valérío e companhia
nas barbas de Lula, antes de

qualquer investigação ser

concluída, o compositor
mareou posição em favor do

presidente. Comprou, por assim
dizer, ações de Lula na baixa.
Não que já não fosse aliado dele,
mas no' momento difícil

hipotecou sua reputação em

nome do presidente.Agora que
Lula está prestes a ser reeleito,
ele fatura ostensivamente os

dividendos de seu investi
mento. O mensalão foi esqueci
do pelo. povo, o caixa dois se

tornou algo "que todo mundo
faz", e a ética não é uma coisa

que mereça tomar o tempo
precioso da classe artística.

... O mensalão foi esquecido pelo povo, o caixa
dois se tornou algo "que todo mundo faz", e a

ética não é coisa que mereça ser debatida

FRASE

•

,

I
I

A China consome 54% do
cimento produzido no mundo,
360/0 do aço, 31% do carvão. O

que isso pode influenciar na sua

vida? Levando em consideração
que o PIB da China hoje é de

9,90/0 - omais alto do mundo - é

de se imaginar que, a continuar
no ritmo que está temos de nos

preocuparmos com o

I desenvolvimento que ocorre do
I outro lado do mundo. O Brasil
;
por exemplo, sofre uma crise de

I logística, em função da grande
I demanda de matérias-primas e

I de produtos exportados para a',

China. Esta expressiva
demanda de materiais tem

elevado o preço no país, que
I prefere exportar e receber em
I dólar, a ter que comercializar
I internamente. Mas este não é

,

um problema nacional. E
mundial. Para acompanhar o

ritmo de negociações, de

oscilações demercado, é preciso
estar atento ao comportamento

i· dos números no mundo. Alta

,
ou queda do dólar, elevação no

I .

preço do petróleo, do aço ou

'mesmo a bolsa, repercutem de
I forma direta no mercado
financeiro. O que isso afeta a sua

•

,.,-
. .

(

,

•

,

Jaime Richter
Presidente interino
do CEJAS e ACIJS

,

empresa? Em tudo. E para não

entrar no vermelho é preciso
estar bem atento, fazendo um

correto planejamento. Quando
é bem-feito torna-se um

.
.

exercício de previsibilidade. O
planejamento não é feito para
dar certo, mas para testar

antecipadamente todas as

hipóteses e desta forma não ser

pego de surpresa. No final do
terceiro trimestre normalmente
as empresas já têm uma avalia

ção dos resultados dos negócios
efetuados até aqui, e, de alguma
maneira, há como projetar os

próximos três meses, traçando
metas, planejando o orçamento.
Portanto, pode-se dizer' com
alguma precisão que já sabemos
os resultados e objetivos de
2006. O ano ainda não acabou,
mas é hora de pensar no

próximo ano. Novos cenários,
pós-eleição, incertezas sobre a

economia, a política, e o

impacto disso no mercado
financeiro. As taxas de juros,
o câmbio, a bolsa, como se

comportarão? Dúvidas. Mas

independente disso é hora de
iniciar os planos, verificar os

orçamentos para 2007 e para

isso nada melhor do que iniciar

com uma profunda reflexão a

partir de alguns dados. Como
anda a economia, como ficará o

. ,

cenário político, as finanças?
Para contribuir nesta difícil
tarefa de analisar e prospectar o
futuro, a Acijs e a Apevi trazem
a Jaraguá do Sul um dos maiores

especialistas em análise de
cenários, o professor. José
Paschoal Rossetti. O palestran
te é economista e administrador
de empresas, pós-graduado em

Administração pela Univer
sidade de São Paulo, pesquisador
da FDC (Fundação Dom

Cabral) nas áreas de Economia,
macro-ambiente, impacto de

macro-mudanças sobre os
, . �

negocios e a gestao, governança
corporativa. Rossetti é con

sultor de empresas, especializa
do na análise dos ambientes
econômicos nacional e

,

internacional, e na formulação
de cenários de referência para

Planejamento Estratégico, além
de autor de vários livros.
Rossetti estará no 51o Encontro
de Empresários de Jaraguá do

Sul, no dia 5 de setembro, no
.

Clube Atlético Baependi.

•
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Acontecimentos
Vimos constantemente noticiários que

abalam nossas estruturas, sendo aqui onde
vivemos, ou fora -daqui.Portanto há tantos

acontecimentos, que nos atingem
constantemente, e nossos políticos nada

,

fazem, somente se preocupam para garantir
mais alguns ana's de mandato, afinal que
mandatos são esses, pois no senado existem

as sanguessugas, e aqui os carrapatos para

sugarem o nosso dinheiro e fazerem o pouco

que estão fazendo. E vocês políticos que são

os poderes do Município, se contradizem

jogando seus deveres uns para os outros e

nada fazem por nós.

Parabéns Guaramirim pelos 57 anos, e

por ter o setor educação como uns dos
melhores do estado. Pena que no mês do seu

aniversário você matou uma ESCOLA com

o nome ROBERTO JOSÉ JUNCKES de 30

anos, e garanto que este homem, e todos os

alunos que saíram desta escola, fizeram ou

estão fazendo você crescer.

Nossa comunidade Figueirinha, rua
Anélío Nicocelli, não tem infra-estrutura

nenhuma, e tiraram-nos a nossa única alegria
•

•

\
.1 .

a ESCOLA.Escrevo a palavra ESCOLA com
'f.

letra.maiúscula, pois ela é igual a qualquej
I � Ih "-esco a, se nao me ar. .

'

Há pessoas que me disseram que eu não vou

durar para sempre para ajudar essa escolinha,
mas enquanto DEUS me der forças, mesrnm
doente lutarei até o fim pelaminha fígueirinha,
pois se hoje a minha marca não é valorizadai
com o passar do tempo a história dará se�
devido valor.

Bons professores apenas corrigem os errosQ
dão as notas e cumprem apenas seus horários.ê
não fazem nada mais pela sua escola e por seus

alunos , ou seja esperam. seus pagamentos.,:
Professores brilhantes, tem seus alunos comê
filhos, conhecem sua realidade, ensinam-lhes
a pensar, e a criticar as garras do sistema quê
vivemos, cuidam da escola como fosse sua cas�,
amando-a e zelando-a. c

"NÃO TE DEIXES ALCANÇAR
PELA INGRATIDÃO DAQUELES AO'g

�

QUAIS ESTENDESTES AS MAOS", lrmãó
José.

-

b

contra "os políticos". Eles
admitem que não sabem o que
fazer, que não sabem direito o

que se passá em Brasília, que
não têm a menor idéia de

solução a propor, apenas "não

agüentam mais" e "estão

enojados" com tudo isso que aí
. está. Foi exatamente assim que
a classe média deu o apoio que

faltava ao golpemilitar de 1964.
O manifesto dos . políticos
dignos pediria um basta

tão: deputados respeitáveis de também ao analfabetismo
. I todos os partidos; da esquerda ideológico dos engajados. Eles'

.

í à direita, dignos do Brasil, que não agüentam mais ler sobre o

: trabalham duro quase sem pensamento "dos artistas e

descanso, lançariam um intelectuais", por exemplo, e

manifesto: "Acorda, eleitor". descobrir que a "classe artís-

10 movimento teria objetivos tica" em questão é um grupi-:
muito claros. Denunciar, por nho simbiótico que ronda as

exemplo,' essa elite intelec- reuniões políticas em aparta.
I tualmente preguiçosa, que mentos aconchegantes. Os
I

cada vez que é assaltada na políticos dignos, que muitas

I esquina convoca uma passeata/ vezes abrem mão da vida priva-
I .

•

c

•

Neuci Conceição Feldmann Dalal, professora ')

-,

A pior das motivações

diretamente.
-

'------�-------------------,�---------------------------------------------
.
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"Temos que nos adaptar âos novos tempos, onde a mulher sai e o

homem pode chorar"
.Marcos Caruso, em entrevista ao Video Show, da Rede Globo.

Oportunidade valiosa para
ouvir o professor Rossetti

Se há algo em comum entre as duas crises
.

.

protagonizadas por parlamentares no último
ano e meio - o Mensalão e os Sanguessugas -
foi o f�to de darem origem a discussões'
equivocadas epropostas de encaminhamento
sem nexo nem juízo, centradas no sistema

;)
I .JP91ítico�eleitoral.O Mensalão resultou num

.

debate totalmente irrelevante a respeito de
caixa dois eleitoral e proposições de reforma
do sistema de financiamento de campanhas.

Os Sanguessugas estimularam proposições
no sentido de se realizar uma reforma política.

No primeiro caso, ao menos havia o foco
nas finanças eleitorais, embora fruto de uma

contrafação.No segundo, não há foco nenhum:
O Mensalão, um mecanismo de

,

distribuição de dinheiro escuso, foi
transformado pelos advogados de seus

operadores e beneficiários em desliie
alegadamente originado de distorções no

sistema de financiamento eleitoral. Durante
meses discutiu-se caixa dois e se tentou enfiar

goela abaixo da tigrada a idéia de que proibir o
caixa um (as doações legais a campanhas)
resultaria em eliminação do caixa dois.

O alvo fundamental de qualquer discussão
séria sobre o financiamento eleitoral, a saber,
como reduzir o poder do capital e aumentar a
participação do eleitor, não foi tratado. Forças
tarefa forammontadas em redações para cobrir
o caixa dois, setores dos Ministérios Públicos
federal e estaduais se propuseram a vigiá-lo,
integrantes da justiça Eleitoral embarcaram na

mesma canoa. Uma canoa furadíssima, pois
esse pessoal todo aparentemente não se dava
conta de que não é possível fazer nada disso.

Um mês após o início oficial do processo
eleitoral, o caixa dois não rendeu uma única

matéria na imprensa. E nem poderia. Caixa
dois é coisa secreta, não detectável

Do mesmo modo como ocorreu com o

;

•

,r.

,?

Mensalão, o caso dos Sanguessugas es-tá
resultando em uma viagem pelos domínios do
inefável. De repente, "reforma política" vireu
necessidade incontornável.Contudo, não há
nenhuma espécie de relação entre o que
aconteceu no caso dos Sanguessugas e a estrutura

político-partidária e. os processos eleitorais. f;
.

O caso dos Sanguessugas é resultado de
ineficiências na aplicação de recursos públicos,

em prefeituras e incapacidade de o Executiyo
federal exercer controle sobre os dinheiros que

repassa a estados e municípios.
, Os deputados �ue inserem. �mendas��oOrçamento e depois levam propina por te-lo ,l
feito são meros intermediários, uns leva-e-traz

perfeitamente secundários (isso não signiflca 'ti'f •não devam ser punidos, é claro). . j ,

. Deputado não formula edital de licitação e.

não adjudica contratos. Quem faz isso são
prefeitos. Quem deveria controlá-los são las

Câmaras de Vereadores, os tais "conselhos
cidadãos" e os Tribunais de Contas, tanto .os

estaduais quanto o da União. Câmaras de
V d " Ih"" �

t dere a ores e conse os sao coop a os,

inoperantes, de nada servindo na esmagadora
maioria dos municípios brasileiros. Tribunais de

. .

Contas estaduais cumprem pessimamente suas

funções. O da União tem uma tarefa imensa nas

mãos só para cuidar da União. Não consegue,

realmente, fiscalizar municípios rotineiramente.
Na outra ponta estão os ministérios CJ!U.e

repassam dinheiro a estados e municípios.
Consideram eles que sua responsabilidade cessa

com o ato de repassar a grana, como s� o
(�numerário não estivesse sob sua guarda. Em vez

de discutir as origens reais dos problemas que
deram origem ao caso dos Sanguessugas" os ,

agentes políticos preferem lançar a corrina Ide
fumaça da "reforma política". Isso só pode �er

. intencional.

Claudio Weber Abramo, jornalista
•
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SAÚDE: SINDICATOS DENUNCIAM A CARGILL
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(}!õLSO MACHADO

, .

iii" Frigoríficos são
sao descritos
como' "fábricas
, c

61e mutilados"
?I

"' }ARAGUÁ ,DO SUL/

!'LORIANÓPOLIS- A Comissão de

piteitos eGarantias Fundamentais

5.Amparo à Família e àMulher da

:issembléia Legislativa mareou

para o próximo dia 4, às 18 horas,
jfldiência pública para discutir as

("ráticas adotadas pela
rlflultinacional Cargill em relação
ao quadro de funcionários e

sindicato que representa a

categoria,A audiência foi solicitada
. . pelo deputado Dionei Walter da'
, Silva (PT): O parlamentar deu ,

ênfase à denúncia dos sindicalistas
.

sobre a "caótica situação a que vem
sendosubmetidos os trabalhadores

)�hos frigoríficos da multinacional
(lhorte -americana", convertida,

.

IJ@egundo eles, numa verdadeira
8fífábrica de mutilados", fato mais

'JIVisível região Sul, onde estão

J,'fustaladas as maiores empresas de
abate de .frangos. Segundo.

:; lsindicalistas, na região de Criciúma,
"Conde existem aproximadamente
O'quatro mil trabalhadores no ramo
'311

s ( O presidente do TSE

oi'(Tribunal Superior Eleitoral),
2£ministro Marco Aurélio,
?c.mefendeu a reforma política,
20assegurou o rigor da Justiça nos

sIcasos a ele apresentados e

,2'teafirmou sua fé e otimismo na

E:-linteligência do eleitor. "Eu
sr�credito que o eleitor comparecerá
ófiho dia· 1 ° de outubro
2fitonscientizado. Eu não subestimo
,51a inteligência alheia". "Ganhará

.5bquele que tiver o direito a seu

er.lJJado", enfatizou. O ministro
. 2(tessaltou que "nós vivemos em

BGllmEstado democrático de direito
o é paga-se um preço por isso", o
::'>'qual "é o respeito irrestrito às
'J I 'regras estabelecidas".O presidente
2t)dó TSE também reafirmou seu

5bposicionamento contrário ao voto
,.

l'J'bbrigatório no Brasil. Segundo o

ministro, o "eleitor comparece um

pouco aborrecido por ter de
votar". "O direito ao voto deve ser
realmente um direito e não um

,

IIsrrdever imposto à pessoa, e devemos
,OOSlvançar. Eu preconizo o voto

facultativo para todos corno um

,.-direito em si, inerente à cidadai 'a,
e não um dever",sustentou. )
presidente do TSE defendeu a

realização da reforma política
como forma de aperfeiçoar o

sistema partidário brasileiro.
"Precisamos de uma refer- ,

-- ,

CESAR JUNKES

•

•

,

,1 I\M05 EM .{ por melhor salárioES I

./ Condi�ões de tr(lbalt
..t Mais respeito

•

e de descaso com os trabalhadores
aumentaram muito. Na região há

aproximadamente 1.500
trabalhadores em frigoríficos
avícolas.

"Temos que dar um basta nisso
e exigir a redução do ritmo de
trabalho. Precisamos que o

Ministério do Trabalho baixe
portaria reduzindo a jornada de
trabalho para 6 horas", declarou
Síderleí Silva de Oliveira,
presidente da Contac

(Confederação Nacional dos
Trabalhadores daAlimentação) .A
Contac está desenvolvendo uma

campanha contra o ritmo de
trabalho no setor avícola que
culminará com uma paralisação
nacional, como forma de
sensibilizar as autoridades
brasileiras para o problema. O

, deputado Dionei lembra que uma

das providências tomadas depois
da greve em [araguá do Sul foi a'

entrega de dossiê para '0 Conselho
de Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados. A intenção do

deputado é apresentar um projeto
de lei que resulte do entendimento
com a categoria, regulamentando ,
a velocidade máxima da nórea

-

J� r, ,.o�:;" .-,t�
(pesagem). tJ texto do projeto de
lei será discutido durante a

audiência pública do dia 4.

Partidos e coligações ainda
podem substituir candidatos

SEXTA-FEIRA, 10 de setembro de 2006 I 3
•

,

• MOSAICO poi itica@jornalcorreiodopovo,com,br "
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Encrenca anunciada
Em assembléia do sindicato dos servidores municipais, que
teria sido realizada há alguns meses, a maioria presente (não se '.

sabe quanto isso representaria no universo de quase três mil

servidores) teria optado por receber as duas parcelas do 130
nos meses de novembro e dezembro. E não em agosto, como r

costumeiramente acontecia. Tem gente chiando à beça, O
.
·

contingente de servidores, que pretendia receber parte da grana r

agora, alega que o sincicato não formalizou aquilo que foi -

acordado à época. E que, por isso, o "aceite" não teria validade �
como decisão de assembléia da categoria. .

r
, ( •

,�

Será? Calmaria
"

q
Eleitor menos avisado nemSegundo a boataria que se fi

espalhou esta semana, lembra que teremos
J

quando a prefeitura liberou eleições em outubro
rI

os salários de agosto. sem a tamanho o silêncio nas

primeira parcela, o ruas até agora. O

município não teria dinheiro fenômeno, em parte pela f

suficiente para honrar o proibição de outdoors,
, ,

cornpromísso. Pelo que showmícios e presentinhos ,

disse a presidente do .
à-vista de todos- favores, ' .

• •

sindicato, Idinei Petry, agora, só por trás dos

usando a expressão "mais panos-, se repete em todo j

ou menos isso" para se lugar, O que reflete o 1
referir ao suposto acordo, a elevado índice de votos ,

'l

desconfiança é legítima. brancos, nulos e indecisos
.

J, ,

nas pesquisas,

Os 'liberados'
)

Antes e agora
, I

Aqueles servidores da )

prefeitura liberados pelo Já é comum a brincadeira:
'I

prefeito Moacir Bertoldi (PL) "Há dois tipos de políticos.
)

para trabalharem como Os que precisam de
J,

dinheiro para fazer política.cabos eleitorais de
candidatos simpáticos ao E os que precisam da )

Executivo" estão dando política para fazer dinheiro".
-c
,

expediente ou não? Se não, O PT e Lula sempre
então não estão recebendo rejeitaram pertencer a um

salários, Em caso contrário, dos grupos. Mas no poder,
, ,

integraram o time dos queisso seria, no minima, uma ·,.t

imoralidade, O que não precisam de dinheiro para 1
. parece, preoç,upar nem um . fazer política, jsso numa ;

hipótese benevolente. I
pouco. ,

•

r .r

W'IWP ,,"-' •• , � "" ,.,
,

Condição precária de trabalho gerou greve na unidade de Jaraguá do Sul
•

de frigoríficos, estão crescendo
assustadoramente os casos de

doenças profissionais e

ocupacionais ligadas ao

movimento repetitivo e às baixas

temperaturas. Denúncias sobre o

descaso com a saúde dos
trabalhadores são feitas

freqüentemente pelo Sindicato.
Para o secretário-geral doSindicato .

da Alimentação, Célio Elias, "os
fatos, apesar de chocante-s, não
estão causando efeito para a

empresa,'até porque semanalmente

•

política, em uma nova lei que
revele que essas pessoas que
claudicaram são inelegíveis para

ocupar cargos públicos", declarou.
Marco Aurélio explicou, ainda,
que o atual sistema de
financiamento das campanhas
políticas no Brasil é mesclado, ,

com uma parte pública e outra

privada. A primeira recebe
recursos públicos do fundo

partidário e também custeia a

propaganda eleitoral obrigatória
nos meios de comunicação,
enquanto a segunda recebe
financiamento de agentes
privados. Para o ministro, o

financiamento privado pode
contribuir para eventuais

irregularidades. "Onde o homem
coloca a mão, é sempre possível
o desvio de conduta", observou.
Sobre o tema da reeleição para

integrantes do Poder Executivo,
o ministro Marco Aurélio
observou que o convencimento

geral vê mais aspectos negativos
na regra criada em 1996. Segundo
o presidente do TSE, a reeleição
traz consigo "distorções de toda
ordem" por ser difícil distinguir
"entre aquele que ocupa a cadeira
e que caminha no sentido da

reeleição e aquele que acaba
acionando a própria máquina
administrativa" .

acontecem denúncias de pressão
psicológica tentando intimidar os

trabalhadores que se encontram em

péssimas condições de saúde". Para
o presidente do Sindicato em

Jaraguá do Sul, Sérgio Eccel, a

situação na unidade local não é

muito diferente. "Não é possível
, - ,

que as pessoas sejam tao mas que
abandonem os trabalhadores,

,

mesmo sem condições, de
. trabalho". EmJaraguá do Sul, depois
de dezembro do ano passado, após
a greve, as denúncias de exploração

BRASÍLIA- De acordo COIU a

Resolução 22,156/06 do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral), os

partidos políticos ou as coligações
ainda podem substituir seus

candidatos a presidente da

República, a governador e a

senador (cargos majoritários) nas
eleições de outubro, mesmo após
o prazo final para o registro das
candidaturas, expirado no dia 5 de
julho. No caso dos candidatos a

deputado federal e estadual, cargos
proporcionais, a substituição já
não é mais possível, pelo decurso
do prazo legal. Há seis situações
em que essa substituição de
candidatos pode ser realizada,
segundo a Resolução: quando
forem considerados inelegíveis,
renunciarem, falecerem ou, ainda,
tiverem seus registros cassados,
indeferidos ou cancelados pela
Justiça Eleitoral. A previsão legal
tem respaldo na Lei 9.504/97 (Lei
Eleitoral). artigo 13; na Lei

Complementar 64/90 (Lei das
Inelegibilidades), artigo 17; e no

Código Eleitoral,' artigo 10 1,
parágrafo 10.Na disputa para esses
cargos (majoritários), a

substituição nessas seis situações
poderá ser requerida até 24 horas
antes da eleição, Entretanto, os

partidos ou coligações ainda
precisam respeitar um prazo

,

mínimo de 10 dias entre o fato ou
a decisão judicial que deu origem à

substituição. Caso o candidato que
vier a ser substituído pertença a

uma coligação partidária, a

substituição deverá ser feita por
decisão da maioria absoluta
(metade mais um) dos órgãos
executivos de direção dos partidos
políticos coligados. O novo

candidato pode ser filiado a

qualquer um dos partidos da

coligação, desde que o partido do
candidato que for substituído
renuncie ao seu direito de

preferência. Há uma hipótese em

que o novo candidato terá que
, ,

concorrer com o nome, o numero

e, no visor dauma eletrônica, com a
,

fotografia do candidato substituído.
Isso poderá ocorrer quando o novo
candidato for substituído depois da
geração das tabelas para elaboração
da lista de candidatos e preparação
das umas, prevista para começar no
dia 11 de setembro.Nas eleições para,

os cargos de deputado estadual,
distrital e federal (proporcionais), já
não é mais possível haver

substituição. Embora as regras para
as mudanças sejam semelhantes
àquelas dos postulantes a cargos

. '';'

majoritanos, o prazo para os

concorrentes aos cargos

proporcionais terminou no último
dia 2 de agosto

Farmácia
Finalmente, o deputado
Dionei Walter da Silva (PT)
manifestou-se a favor do

,programa Farmácia Popular
rejeitado pelo prefeito
Bertoldi � pela turma do
amém, Mas foi

complacente, dizendo
apenas não ter entendido a

postura do prefeito, Ninguém
entendeu. Nem o porquê de
o deputado não cobrar isso
de Bertoldi, de quem é
aliado nesta eleição,

De volta
,

·1

o

01 ato facultativo é defendido
,

SB� ,

.

pelo ministro Marco Aurélio

,

O candidato tucano Geraldo J
Alckmin, apoiado em Santa
Catarina pelo PMDB, PSDB,
PFL e PPS, volta ao Estado
no dia 16 de setembro, Em
Joinville, à tarde, participa

. de carreata organizada pelo
prefeito Marco Tebaldi. . '.

Coordenador regional das ,

campanhas de Alckmin e

Luiz Henrique, o prefeito
está preocupado com a

eleição de Raimundo
Colombo,

,

•

,

Como será?
Perguntas que não calàm:
quanto vai custar por mês a

manutenção da arena

multiuso? R$ 30, R$ 40 mil?
Quais os critérios para a

utilização do complexo?
Será só para eventos de

porte, privilegiando esportes
patrocinados ou as
comunidades também
poderão usufruir? Por que a

terceirização de espaços
publicitário$ e físicos foi
estabelecida em 20 anos?

,

Sanguessugas
o forno da pizzaria já está "

sendo aquecido, Na

próxima segunda-feira o
,

Conselho de Etica e Decoro
Parlamentar da Câmara dos

Deputados vai sortear os
relatores dos processos
contra os 67 parlamentares
supostamente .

envolvidos no esquema de

superfaturamento de
ambulâncias. Adelor Vieira

(PMDB) é o único suspeito
de SC.

, ,

Faixas
. Em algumas ruas onde já
houve inversão da mão de

tráfego de veículos por conta
do projeto de mobilidade

.

urbana" a sinalização
vertical e horizontal foi

,

implantada. Mas as faixas

para pedestres continuam
quase que totalmente
apagadas, Ora, qual a razão
de não se fazer tudo na

•

mesma hora? E para
mostrar serviço

,

E g,uerra
"O povo fará luta de classes
num segundo mandate'. A
frase é de João Pedro
Stédile, líder nacional dos
sem-terra, Com ele nunca

deixou de fazer alguma
coisa que tenha prometido
no sentido de baderna, é de
se imaginar o que poderá
acontecer a partir do ano

que vem. O confronto está
anunciado com boa
antecedência. -
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• POUCAS & BOAS
:

Luto

,

Egan Kressim entregou ontem ao presidente da Câmara de

, Vereadores, Jurandir Michels (PV), um abaixo-assinado com
: '2,4 mil assinaturas, Ele é pai de Adriana Fabiane Kressim, morta
,

: há quase três meses em acidente de trânsito na Rua Rinaldo
: "Bago. No documento, Egan pede taxões nas ciclo faixas,

redutores de velocidades e sinalização nas ruas transversais à
Rinaldo Bago que, se lá estivessem no dia do acidente, poderiam
ter evitado a morte da jovem de 18 anos.

, ,

I
,
,

, ..

r/'

•

,
"

,

I

Checando 1I .' " Por enquanto,

Prefeito Mário Sérgio, Pelxer Proporcional ao total

(PFL) foi ontem ao Tribunal, de candidatos, Santa
de Contas, em Catarina foi o terceiro

I
,

I Florianópolis, para se Estado' brasileiro com

I 'informar sobre o pedido de menor número de
,

I
reexame das contas da candidaturas

I prefeitura referentes a 2004, ' rejeitadas pelos,

I,

feito pela Câmara de Tribunais Regionais;

i
,

Vereadores há duas Eleitorais. ApenasI
I

,

I semanas, Entregou uma 3,2% dos candidatos
I cópia de ofício do Ministério nâo tiveram seusI

Público que, segundo ele, registros aceitos pela
"

I
I
I

comprova a regularidade justiça eleitoral. Mas,
,
I das contas, e foi logo os registros aindaI ,

I avisando: "E perseguição da podem ser deferidos,
I

oposição" , ou indeferidos até oI
I •

I dia 20 próximo, prazoI

I Checando 2 para o TSE julgar todos

o prefeito de Guaramirim
também esteve ontem na

,

Secretaria Estadual da

Administração para tratar
do plano de saúde para os

servidores públicos do

município, Peixer estava
acompanhado do vereador
Luiz Antônio Chiodini (PP),'
professor do município que
liderou a criação da

Associação de Servidores
Públicos de Guaramirim. Na
semana que vem, voltam a

capital para saber o

resultado.

os recursos,

,

De cabeça
Dário Berger (PSDB)
se licenciou da

prefeitura de

Florianópolis por 30
dias, O irmão ele,
deputado estadual
Djalma Berger (PSDB),
disputa uma vaga na

Câmara Federal, mas'
é nas campanhas de
Geraldo Alckmin à
Presidência, Luiz

Henrique e Leonel
Pavan ao governo do

Estado, e de Raimundo
Colombo ao Senado,
que o prefeito deve '

concentrar esforços. A

,transmissão do Darga
ao vice, Bita Pereira

(PSDB), foi ontem, no
gabinete,

i

I
I

I
I

I
,.

I

I
1

!
I
i

I
,

Sem
constrangimento'
o ex-presidente Fernando
Collor de Mello, que na

última segunda-feira, 28,
completou 14 anos que
sofreu processo de

impeachment, será o

representante do PRTN na

disputa pelo Senado em'
Alagoas. Mesmo não tendo
ainda uma confirmação
oficial, aliados políticos
dele afirmam que ele já
está com a chapa pronta e

que deve anunciar a

decisão hoje.

,

Mais longe
o deputado estadual
Dionei Walter da Silva

(PT), candidato à

reeleição, esteve
ontem em Laqes.
Participou de reunião
com sindicalistas da
região e visita
familiares, 'militantes e

lideranças. Também
teve encontro com

estudantes da Uniplac
(Universidade do
Planalto, Catarlnense)
e conversou sobre sua

atuação na área da

educação, colheu

sugestões e falou
sobre os programas do

governo Lula que estão

permitindo o acesso

do jovem carente à
universidade.

I

!
I

I
,

Em família
Collor lançará a candidatura

para senador no lugar do
presidente estadual do

partido, Eraldo Firmino, que '

já comunicou a desistência
'

ao cargo no Tribunal
Regional Eleitoral de
Alagoas, Junto com o ex

presidente encabeçam a

chapa como suplentes de
senador, Euclides e Ada
Mello, ambos primos de
Collor.

,
I
I
I

!

I
l.

O CORREIO DO POVQ

,

TÚNEL DA UNERJ: PROJETO PARA RESTITUiÇÃO DE R$ 72 MIL TRAMITA NA CÂMARA

•

CAROLINA TOMASELLI

... Na segunda-feira, '

entidade vai entregar
documento na Câmara
e na prefeitura

}ARAGUÁ DO SUL - Na

próxima segunda-feira, a Ujam
(União Jaraguaense das

Associações de Moradores) vai '

entregar um documento ao
,

presidente da Câmara de
Vereadores, JurandirMichels (PV)
e aos responsáveis pelo setor de

Planejamento da prefeitura. Nele,
a entidade cobra explicações sobre
o projeto de lei, encaminhado pelo
Executivo em regime de urgência,
para devolução de R$ 72 mil ao
Ministério das Cidades. O
montante foi o que sobrou do
convênio assinado entre o

governo federal em 2001, quando
foi depositado R$ 262.756,73 nas

contas do município para

construção deum túnel (passagem
de nível) na BR,280, nas

proximidadesdaUnerj. Aobra, no
(', entanto, nunca foi executada.

O documento é resultado da
, ,

reunião realizada na quarta-ferra
à noite, no Siticom, com a

participação de representantes de
12 associações de moradores de
bairros às margens da BR-80. O

,

CESAR JUNKES

, .
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,
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•. J

Justino da Luz diz que comunidade sugere rotatória ao invés do túnel
,

presidente daUjam,Justina da Luz,
explica que a entidade quer saber

quanto da verba total do convênio
'

foi de fato investida e quais as

obras realizadas no local. A Ujam
tatnbém questiona a devolução
dos R$ 72 mil ao governo federal e

pergunta .se a verba pode ser

utilizada para construção de uma

rotatória ao invés do túnel.

Segundo' Justina, as

associações de moradores são

contrárias a construção do túnel;
obra iniciada pelo governo

anterior, porém nunca concluída.
Ele lembra que a verba foi

depositada em 2001, mas somente
em 2004, ano de eleição

municipal, 'a administração
começou a trabalhar no local.
"Mais uma engodo para tentar

ganhar votos", largou o presidente
da Ujam, explicando que a Unerj
está construindo um novo acesso
pelo Bairro Rau e que, portanto, o
acesso pela BR não será utilizado
com a mesma freqüência. ''A
comunidade sabe que este túnel
não tem necessidade, e se for

, '

construído, vai se transfonnar ern
um elefante branco", completou.
Justino disse ainda que os

moradores defendem, além da

rotatória, a construção de ruas

paralelas à rodovia, obra
,

'

contemplada no projeto de

,

)

tassem sugestões de nom�s. Já os

diretórios de Corupá, Schroeder e
Massaranduba não fizeram

indicações e o de Jaraguáoptou por
Sérgio Pacheco, que foi nomeado
coordenador adjunto na região. Os
dois novos coordenadores serão

apresentados aos tucanos na

próxima segunda-feira, em

Guaramirim, em horário e local
ainda não definidos. O vereador
disse que resolveu assumir a

coordenação para "regionalizar os
trabalhos do partido", normal
mente concentrados em Jaraguá
do Sul, o maior município _da '

microrregião. "Entendo que temos
,

que fazer o PSDB crescer de
maneira igual em todas as cidades,
não só em [araguá", resumiu
Mannes, informando que vai

elaborar um plano de metas

visando o fortalecimento do

partido na região. Também disse

que vai contatar Vicente Caro-
,

•

duplicação da BR-280.
No começo da semana, -0

procurador jurídico, Jurandjr
Bertoldi, explicou ao O Correio.
que a prefeitura pretende devolver
a dinheiro porque, se for utilizado,
o município será obrigado a

concluir a obra, o que seria inviável
do ponto de vista financeiro, já que
o projeto está orçado em R$ 2
milhões. Já o ex-prefeito lrineu
Pasold (PSDB) não foi localizado
para falar do assunto, em diversas
tentativas feitas durante toda a

tarde por telefone.

VOTO REGIONAL
,

O presidente da Ujam, Justina
da Luz, também informou que
na segunda-feira a entidade_
inicia uma campanha pelo voto

regional, outro assunto
discutido na reunião de quarta
feira. A idéia é fortalecer o que
já vem sendo defendido por
outras entidades e partidos
políticos de que os votos sejam
direcionados a candidatos a

deputado estadual e federal de
Jaraguá do Sul e região, A
campanha será feita através de
panfletagem nas ruas,

,

Segundo Justina, a iniciativa é .

apartidária, e prega que os

eleitores optem por candidatos
locais ligados aos movimentos

)

sociais, "que sejam
comprometidos com as

associações de moradores",

1

r

•

,

Marcos Mannes assume a coordenação reqional do PSDB
GUARAMIRIM - O vereador e

'presidente da Câmara de
Guaramirim Marcos Mantles
assumiu a coordenação do PSDB
no Vale do Itapocu. O anúncio foi

r

feito ontem, depois de reunião

entre os dirigentes do partido nos

cincomunicípios damicrorregião,
na quarta-feira à noite, em [araguá
do Sul. Os tucanos estavam sem

, coordenador regional há, pouco
mais de um mês, quando Vicente '

Caropreso deixou o posto e pediu
desfiliação temporária da sigla. O
ex-deputado havia sido citado pela
CPI dos Sanguessugas, mas

posteriormente teve o nome

retirado da lista' dos suspeitos.
Ainda assim, Caropreso disse que
ficaria afastado do partido até o fim
das investigações.

Mannes foi indicado pelo
PSDB de Guaramirim, dentro do
acordo que havia sido feito para
que os cinco 'diretórios apresen-

CESAR JUNKES
WIi!i 'ffi'",""'"

Vereador: projeto para unificar o partido em toda a região

preso para tomar conhecimento
sobre as estratégias adotadas na

condução' dos trabalhos da

coordenação. Corn relação às

eleições, Mannes disse que como

coordenador "vai levar a bandeira -

do 45" para fortalecer os

candidatos da sigla e dos partidos
coligados na eleição majoritária.
Ele também procurou minimizar

,

1
,

críticas que estão sendo feitas

pelos peemedebistas sobre a falta
de engajamento dos tucanos na

, ,

campanha para reeleição de Luiz
Henrique (PMDB). "OPSDBde

,

Guaramirim está engajado.
Estamos fazendo nossa parte no

projeto de reeleição, e acredito

que os outros diretórios
também", declarou.

f-------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
!

-

,,

•

Domingo a Ouinta-Feira

R$ 11,99
�\t.\OS DE PIZZAS, MilS$.�� E CHAPEAOOS '4J'

J

,

A partir de sábado 2/09
estaremos servindo no

almoço espeto corrido,
, todos os dias a partir

das 11h30.

NESTE SÁBADO ALMOÇO
MÚSICA AO VIVO COM

xoqó NACIONAL

Sexta e Sábado

R$ 14,00
,

Rua Barão do Rio Branco, 1000 Jaraguá do Sul - se (na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

-

, RODIZIOS A NOITE

I

.. ,

.1
•

,

"

J

.'

•
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DAIANE ZANGHELINI

o

,� Falta de divulgação sobre a medida pode
p,rejudicar

o

orçamento do final de ano
• )J

,o

,

JARAGUÁ DO SUL - O

aposentado Claudio Manoel
Ferreira da Silva, 74 anos, ficou'

o

surpreso ao saber que entrará

mais dinheiro na conta dos

aposentados e pensionistas do
INSS (Instituto nacional do

Seguro Social) a partir de hoje,
referente ao adiantamento do
13° salário. Em 83 anos de
.". " ..

existencia, esta e a pnrneira vez

que a Previdência Social
antecipa a gratificaçâo. Em

Jaraguá do Sul, 17.786 aposen-

\

CESAR JUNKES

tados e 6.723 pensionistas
receberão o adiantamento,
totalizando ,24.509 segurados.

"Quando a gente sabe 'que
vem dinheiro a mais, a gente se

planeja e guarda. Mas quando a

gente recebe um valor maior
assim, de surpresa", acaba

gastando. Eu mesmo não sábia
de nada", comentou o

aposentado. Ele disse que usará

o dinheiro adiantado para

comprar alguns materiais de
- , .

construçao necessanos para a

,

• •

de nada. Parece!até que o projeto
não está pronto", disse um

•

comerciante, que pediu
anonimato. Com a garantia de não
ser identificada outra comerciante

reforma da casa.

Em Santa Catarina, serão

liberados R$ 234 milhões

correspondentes a 500/0 do valor
do 13° salário. Os que passaram
a receber o benefício depois de

janeiro terão, direito à

antecipação proporcional de
acordo com o período. A

segunda parcela será paga em

dezembro.
O adiantamento não será

pago a todos os beneficiários do
,

INSS. E o caso dos segurados
especiais que recebem auxílio
ao idoso e auxílio ao deficiente,
que não recebem 13° salário.
Urn aposentado que recebe um
salário mínimo, por exemplo,
poderá sacar R$ 525, referente
aos R$ 350 mensais e mais a

metade do 13°, que é R$ 175.
Os outros R$ 175 serão

depositados em dezembro.
De acordo com o presidente

da Adinss (Associação dos

Dependentes do INSS do Alto

Vale), Everaldo Corrêa, o

dinheiro antecipado será

utilizado pelos aposentados e

pensionistas para o consumo

imediato, como alimentação,
vestuário e medicamentos. Por
isso, o comércio deverá ter um
-,

movimento mais fraco no

Natal, já que a maioria deverá

gastar a metade do 13° salário já
em setembro. "No final de ano,

o poder aquisitivo dessa

categoria ficará mais baixo e as

compras de Natal serão
" "

menores J preve.
O presidente da Adinss

avalia
o
que a maioria dos

aposentados e pensionistas
estão desinformados sobre a

medida, e que o adiantamento
será amplamente lembrado pelo
Governo Federal com a maior

proximidade das eleições. "Sem
divulgação, muitos gastarão a

parcela antecipada imedia

tamente, por acharem que é um

aumento no valor do benefício;
quando o mês de dezembro

chegar, faltará dinheiro para as

compras deNatal", alerta.
O pagamento antecipado

acontece próximo do reajuste
de 50/0 da aposentadoria e/ou'
pensão para quem ganha mais

de um salário mínimo,
concedido mês passado. Em
junho, o piso mínimo para os

aposentados e pensionistas que
ganhavam até um salário
mínimo aumentou 16%,
passando de R$ 300 para R$
350.

"O governo só antecipou e ,
aumentou 5% para compensar
um pouco do que foi roubado
da gente na época do governo
Collor. Isso não ajuda em

nada!", criticou o aposentado
Affonso Brotzke, 79 anos.

,

,
·

Reurbanização da área central é uescomecida pela comunidade

. , . .

municipio e, por ISSO,' sua

concepção deveria ter sido
discutida com a comunidade, o
que afirma, não aconteceu. "O

projeto é desconhecido damaioria
dos comerciantes, que serão os

mais afetados, positiva ou

, negativamente", ressalta
Bramorski.

Na tentativa de conhecer o

projeto a reportagem do jornal O
Correio do Povo entrou em

contato com o gabinete do

prefeito Dávio Léu, mas foi
'informada que o chefe do

•

Executivo não estava. Em seguida
tentamos falar com o secretário de

,

planejamento e filho do prefeito,
Roberto Léu, e fomos informados
que ele também não estava, Ao

procurarmos saber da comunidade
'

a opinião sobre o projeto de

urbanização, que deverá mudar o
sentido de algumas ruas na região
central, não conseguimos opiniões
identificadas, "Não sabemos
direito o que vai acontecer. Não
fornos informados oficialmente

,

• •

também falou sobre o assunto.

'Acho que vaipiorar bastante, mas
infelizmente, não temos voz

diante da vontade do prefeito",
disse.

P1ERO RAGAZZI DE FREITAS
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,

MASSARANDUBA - Ninguém
sabe de nada. Esta é melhor

definição para o município de
Massaranduba quando o assunto

é o projeto de reurbanização da
,

região central, anunciada pela
administração municipal, em
meados deste mês, orçada em R$
1,5 milhão. Por incrível que pareça,
ninguém quer falar sobre o

assunto. Segundo o presidente da
Aciam - Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Massaranduba,Mauro Bramorski,
o projeto vai mexer corn o

cotidiano das pessoas do

-

A rua 11 de novembro, no centro, é uma das que deverá ter o sentido invertido

.

,

I

Jornal em primeiro o!
Segundo pesquisa realizada pela Ipsos-Marplan, sob encomenda :
do núcleo de mercado da Associação Nacional de Jornais, i '

apresentada na sexta edição do Congresso Brasileiro de Jornais, :

em São Paulo, o jornal impresso é o meio mais procurado pelo
consumidor para obter informações sobre bens e serviços que
deseja comprar. O dado surpreendente é que a preferência pelo
jornal é maior inclusive entre os entrevistados que se declararam

I

não-leitores. A pesquisa, que ouviu 1760 pessoas, entre 18 e i
69 anos, em 12 capitais das regiões Sul, Sudeste, Nordeste, :

além do Distrito Federal, diz que o jornal e os encartes impressos : o

são a principal fonte de informação para 61 % dos leitores de [
jornais e para 450/0 dos .não-leitores. :

I
,

I
,

Queda de juros
o corte de 0,5 ponto
percentual na taxa básica
de juras, a Selic,
anunciado na quarta-feira,
pelo Comitê de Política
Monetária do Banco Central

(Capam), atenua, mas não
reverte o efeito

contraclonlsta da política
monetária. O .alerta foi
feitoontem pelo presidente
da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), Carlos
Eduardo Moreira
Ferreira. Segundo ele,
há espaço para reduções
mais expressivas dos
'juros. "O ritmo contido
da atividade econômica e as

projeções cada vez mais
consensuais acerca do

cumprimento, com folga,
das metas de inflação
para 2006 e 2007 permitem
concluir que os juros reais
sequem em patamar

excessivamente elevado",
avalia Moreira Ferreira.

de 1 0% ao ano, a economia
brasileira não retomará o

Caminho do crescimento
sustentado.

I
I
,

I

I

t

Novidade
A empresa japonesa Sharp
anunciou ontem que vai lançar
nos mercados do Japão, Europa
e Estados Unidos, a partir de 10
de outubro, dois novos modelos

. Aquas de televisão de 52 .

polegadas com tela de cristal '

líquido.Estes aparelhos são I
produzidos na fábrica de i

I

Kameyama, na provincia '

japonesa de Mie, que começou ,Isua fabricação apenas neste
,

mês, informou a companhia à : ,

imprensa.Com esta aposta
pelas telas de tamanhos
grandes, a Sharp disse que
tenta ocupar uma maior fatia do
mercado deste tipo de
aparelhos televisores, gerando
uma malar produção e·

eficiênêia no custo do produto.

Fora de rota
'

"A mensagem que o Banco
Central transmite, com sua

parcimônia no corte da
'Selic, é que estamos

próximos de um patamar de
jura rear de equilíbrio.Essa
é uma visão

equivocada da realidade
,
econômica e inadequada
para, conduzir a economia a

uma situação de
normalidade", destacou o

presidente da eNI. Moreira
o Ferreira lembrou que, com a

taxa real de juros próxima

I I

: i
: I

Redução de taxas : !
,

o Banco do Brasil anunciou a ;

redução das taxas de juros para i
cheques especiais, cartões de i

crédito e linhas de crédito direto I
ao consumidor (CDC). As taxas
mínimas do Cheque Especial e

do Cartão de Crédito foram
reduzidas para 2,17% ao mês e

as máximas para 7,77% ao

mês. No crédito direto ao
,

consumidor (CDC) foram . o:

reduzidas as taxas do CDC
Salário (4,42% a.m.), CDC
Empréstimo Eletrônico (4,72%),
BB Crediário (2,82%) e, em
especial, do BB Crédito
Parcelado Cartão (3,43%).

,

I
" o I

• INDICADORES ECONOMICOS i

�

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2.143 2,145 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,243 2.343 lie 2,745 2,748 .,:
PESO (Argentina)2,055 2,338

,

TURISMO 11 '
'

I 0,540 0,540 lie

• POUPANÇA
0,744

, ,

.• CUB agosto
R$ 894,81

,

,
•

•

!
I
,
,

•

,

!

,

,
,
,
,
,
•

I
•

AUTO CENTER

, '

•

"
o

o de Escapamentos Orig.inais
com 20% de desconto à vista,

colocação grátis e 10 meses de Garantia .

Poucos Dias: de 26/08 à' 02/09/2006.

..

3371-7398

)
I '

•
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" .-

Assalto

•

DENÚNCIA: ANGELONI É ACUSADO DE CÁRCERE PRIVADO

O CORREIO DO POVO

•

-

- .

. .ao ro ue seu vo o or ne,n u
,

aver o e ara me orar.

,

I
I

I

A Farmácia São Luís, na Rua João Januário Ayroso, foi assaltada
por volta das 20h de terça-feira. Segundo a funcionária do
estabelecimento, o bandido estava armado com um revolver e
chegou de moto no local. O homem, que estava de calça jeans
e blusa verde, foi até o balcão da farmácia, anunciou o assalto
e fugiu com a quantia de R$ 500.

.

-

-

•

CARLOS BRANOAO

... Advogado entrará na justiça contra rede
de supermercado que humilhou cliente

, '

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

,
• '�Jj,>

,

Regina era cliente assídua do supermercado e conta que foi constrangida no local

]ARAGUÁ DO SUL - Uma
denúncia de cárcere privado e

danos morais C011tra a loj a
número dois do Supermercado
Angeloni, foi formalizada através
de boletim de ocorrência, pela
professora da rede pública
municipal de ensino Regina
Venturi e sua filha de 19 anos.

Segundo relato da professora, no
I

dia 3 de agosto último, ela e a filha
foram aquele estabelecimento
comercial, como faiiam todos os

dias, comprar pães e outras coisas

para o lanche da noite. Antes de
ir ao mercado, contudo, elas
haviam passado elU U1U salão de

beleza, 011de compraram U1U

creme para cabelo. "Eu decidi
colocar o creme na minha bolsa,
mas ficou um pouco pesado" disse
Regina, que ainda estava se

recuperando de uma cirurgia. Ao
chegar' ao caixa do mercado, a

filha de Regina decidiu pegar uma
sacola do estabelecimento para
colocar o creme. E fez isso na

frente da funcionária do caixa e

por isso não acharam que haveria

alguma suspeita sobre a origem
do produto. "Minha bolsa estava

pesada e minha filha tirou o

creme da bolsa e colocou numa

sacola do supermercado. Mas
tudo isso sem esconder. Tudo na

frente da caixa", relata Regina.
Após pagar a conta, Regina e

a filha se dirigiram para a escada

Talante, quando foram interpe
ladas por dois seguranças do

Angeloni, que as impediram de
descer e, sob olhar de clientes
curiosos, obrigaram que ambas os

seguissem até uma sala. No local
estava umamulher que, segundo
Regina, se identificou como chefe
de segurança. "Eles nos coloca
ram em uma sala, trancaram a

porta e solicitaram minha bolsa

para revistar, além disso queriam
nos interrogar. Eu fiquei
indignada, minha filha ficou
revoltada e disse que se não nos

deixassem sair da sala, iria chamar'
,

a PM", conta a professora. Depois
de 10 minutos de intensa

discussão e sob ameaça de que a
.

polícia seria, chamada, os

seguranças deixaram mãe e filha
sair da sala, mas não as'líbéraram
totalmente. ''A chefe da segu

rança insistia que havia imagens
mostrando que nós tínhamos
furtado o creme. Quando o

gerente do supermercado chegou,
o mal-entendido foi esclarecido,

,

-

abrir um processo de danosmorais
e cárcere privado. "Minha cliente
quer apenas que omercado rece�a
uma lição, por isso entrarelu,?s (})
coma ação no Juizado de Pequenàs
Causas, onde os valores de
indenização não ultrapassam
salários mínimos", revela o

advogado, que preferiu ter sua

identidade mantida em sigilo. A
professora, que era cliente assídua
do Angeloni diz que não entra

mais nçs supermercados da rede.
"Temos o cartão de crédito do

Angeloni fazíamos todas is
nossas compras neste

estabelecimento. Agora, nunca
mais", finaliza Regina Venturi.'

O motociclista D.M., 24
anos, foi detido na tarde de

I ontem por se envolver em

i - acidente e não ser
,

.

habilitado. Ele transitava na

Rua Epitácio Pessoa com a

I .moto Suzuki, placas MGL- .

9622, quando um ciclista
cortou sua frente causando
um acidente. O ciclista teve
lesões leves e foi atendido

· pelos Bombeiros e o

motociclista D.M. fugiu do
local. Após procurar pela
região a polícia localizou
D.M., e verificou que o

mesmo não era habilitado.

I Meteorologia prevê sexta-feira
I de chuva forte em Jaraguá -'

]ARAGUÁ DO SUL - A
frente fria que chegou à região
norte de Santa Catarina na

madrugada de ontem, 31, traz
nuvens de chuva para Jaraguá
do Sul, hoje, 1 ° de setembro.
Para o final de ,semana, a

previsão do tempo indica
instabilidade e queda de

ternperaturas.
Conforme explica a me

teorologista da Epagri/Círam
. ,

de 'Florianópolis, Francine
,

.

Gemes,
-

há condi-ções de

'temporais isolados na parte da
.I

I
'

manhã desta sexta-feira. Du-
rante à tarde, a chuva

ameniza" mas, retorna com

força no início da noite. Com
o céu carregado, a indicação é

I.C.W., 58 anos, além
dos documentos do
veículo placa ALO-6478,
chaves,de casa e a

quantia' de R$ 20 que
'

estavam na sua bolsa.
O furto aconteceu na

casa da Sra. I.C.W, Rua

Lourenço Kanzler,
Bairro Vila Lenzi, às
19h30 de .quarta-teira.

- /

mas nao sem antes nos passarmos
uma grande vergonha, pois todos

,
os clientes estavam olhando para

,

a confusão que se formava em

frente aos caixas", diz Regina, cujo
marido é gerente de uma grande
empresa do município.

"Minha filha ficou muito
,

.

revoltada com a injustiça da qual
fomos vítimas. Eles não se

dignaram nem a fazer um pedido
de desculpas oficial", conta a

mulher, que registrou boletim de
. . ,

ocorrencia contra a empresa e

contratou um advogado para

. ,

•

exército faz a contagem dos
automóveis que passam pelo'
local e, ainda, solicita

informações dos motoristas

ern geral. Quem é, parado,
deve responder a perguntas
sobre a origem e destino da

viagem, .tamanho do
caminhão, tipo de carga

transportada e cornbusr íve l

[

! Acidente
I

Furto em casa
Furtaram a carteira de
identidade e CPF da Sra.

Furto de
bicicleta
Foi furtada a bicicleta
Belisa Fischer que
estava com cadeado
estacionada na Rua
Gustavo Lessmann,
Bairro Vieiras. O furto
aconteceu na

madrugada de segunda-
feira.

.

O OUTRO LADO, '

, .

Segundo a assessoria de
)

imprensa do Supermercadó
Angeloni, não procede a

declaração da professora Regina
Venturi sobre o fato de que ela
não foi procurada posteriormente
aos fatos para que fosse feito um

pedido formal de desculpas. A
jornalista Denise Christians
ressalta que um funcionário da

Prosegur, empresa terceirizada

responsável pela segurança no

supermercado fez um pedido de

desculpas formal à professora."O
Angeloni lamenta tudo o que
aconteceu, mas um funcionário
da empresa 'responsável pela
segurança procurou a mulher na
casa dela, para pedir desculpas",
declarou a jornalista. Contudo ao

conversarmos com o inspetor de
�

vigilância patrimonial da'''lProsegur, . José Valdecir \..
,

,

Nascimento de Abreu, que teria

sido esse funcionário, ele não

confirma o fato. "Eu não fui até a

casa desta senhora, apenas liguei
me colocando à disposição' para

•

uma conversa e mais

esclarecimentos; mas elame disse

que iria falar com o advogado e

depois entraria em contato, o que
não aconteceu", diz Valdecir.

Exército pesquisa tráfego na BR-1 01 , trecho de Barra Velha
BARRA VELHA - Cerca de

45 homens do 62° Batalhão
de Infantaria de Joinville
ficam até domingo, 3,
acampados nos fundos do

»

posto da Polícia Rodoviária
Federal-de Barra Velha, Os
soldados do exército

permanecem 24 horas por dia
à beira da BR-10 1 para

auxiliar o Ministério dos

Transportes em um

levantamento sobre o tráfego
naquela região.

Os trabalhos iniciaram no

domingo passado, 27, e

objetivam futuras ações de
incentivo ao escoamento de
safras agrícolas por meio

daquela via. Para isto, o

,

,

• FALECIMENTOS
.-�------------------------------------------�

,

Faleceu às 06:20h do dia 31/08, o senhor Leopoldo Zilo da Silva,
com idade de 15"anos..0 velójio foi realizado na Igreja, Evengélica
Luterana-do RiÇl Hern e ,o sepultamento no cemitério Municipal de O
Schroeder. 'bf1 ,2BlIA<)'jt1f'j !Ilf\; '1<'1' f-I"1 (,.+..", •., ,.", ......'"\r'r�!�r�

Faleceu às OO:OOh do d,a 31/08, o senhor Altamir Ferreira Cristovão,
com idade de 32 anos.O velório foi realizado Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

·

Faleceu às 23:30h do dia 30/08, o senhor Rudi Siedschag, com
.

.

idade de 48 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Municipal Guaramirim. (j

usado. Conforme o chefe de

operação da PRF de Joinville,
Everson Feuser, o trecho de
Barra Velha da BR-10 1 tem

, "

tráfego diário de 20 mil

veículos, em média. Nos
finais de semana, o trânsito

mais intenso é de veículos de

passeio e nos outros dias, de
caminhões .. (Kelly Erdmann)

,

(I
o

,
\

de que, os termômetros não

devem sofrer variação. A
máxima, hoje, fica em torno

dos 18°C e a mínima não

chega aos 15°C.
Para amanhã, sábado, a

meteorologia prevê a entrada
de uma. massa extensa de ar

seco. Isto quer dizer que,
mesmo com a nebulosidade'
ainda predominando, o frio
se aproxima de Jaraguá do Sul
e faz despencar as

temperaturas a partir de

segunda-feira e terça-feira,
dia 4 e 5. O céu então fica

,
,

limpo e a mínima atinge os

9°C e a máxima não

ultrapassa os 14°C. (Kelly
Erdmann)

•

,
..

-

NAO SE ANULE. VOTE P�RA fAZER A DifERENÇA.,

, ./

,

"

É v.ocê qu�m faz a DIFERENÇA.

AROIO INICIATIVA

o
O CORREIO DO POVO

c
Centro Em)"es.ô.t ,

ACIJS • COL" APEVI
de]:u:.gu. do S\l1 SINDICATOS PATRONAIS

,

f
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�

RUMO A BRUSQUE: CONCENTRAÇAO TOTAL

,'JULIMAR PIVATTO

r�Equipe treina hoje
:) tarde em Brusque
:)de' olho na segunda
1inal consecutiva
l)

1;J ]ARAGUÁ DO SUL - A

fMalwee
-

está com o discurso
-afinado. Nada ainda está
"

Bdecidido e manter os pés no

.<J:hão é necessário. Ontem, no
()¢mbarque para Brusque, QS

;'4ogadóres e a comissão técnica

:�mostraram que só tem um

f;.pensamen,to - ,esquecer a

semifinal, onde elimínaram o

rival [oinville, e se concentrar

exclusivamente no Carlos

.,jBarbosa. "A primeira coisa que
•

') temos de fazer é voltar a ter os

., J, pés no chão. Chegamos aqui
• A •

. : com essa conSClenCla,

,.(superamos as dificuldades deste
_"

:i:jeito e precisamos continuar

·,(.assim", disse o auxiliar técnico
� , I '

f.Marcos Moraes, o Marcão. ,

. ,

o r
. O discurso continua sendo

._ A
•

f-;jdado pelos jogadores. "N ão

",temos que cair na armadilha de
,

. -, � -

(irpensar que estamos com. a

r

\ )
'_

missão cumprida", disse o ala

Xande, se referindo aos dois

jogos contra [oinville. "Foram
dois grandes jogos, mas não teve
nada de final antecipada porque
isso não existe. A final somos
nós e Carlos Barbosa, que
também chegou com méritos",
completou o camisa 6.

,
.

Sobre o adversário, Marcão
enumerou os pontos fortes da

equipe gaúcha. "Não podemos
esquecer que a ACBF é um rime

traiçoeiro. Eles marcam muito

.Assocíação de Jiu-Jitsu dá
•

.aula para crianças carentes
"

, '

]ARAGUÁ DO SUL - Há quatro
'If· .

::1 meses, os atl�tas treinavam na
-

';AssociaçãoJaraguaense de [iu-[itsu,I) E:no BairroVila Nova. Em frente ao
1i

.local, um grupo de crianças
sr

acompanhava os lutadores. Depois
(if
do treino, os professores Antônio" .

,

Conceição e Marcia Cucchi
,[r])

•

conversaram com as cnanças quer'",
,.,

se mostraram interessadas em
2 II

participar das aulas, mas não
�.J '

tinham como pagar. Desde então,
'-1 I

•

-

os dois resolveram achar um
'"_' I_'o

horário para ministrar aulas de
caratê e de jiu-jitsu. O grupo que

•

começou com quatro crianças,
todas do bairro, hoje já teIl116, de '
seis a 14 anos. "Queremos passar

.

para elas os princípios básicos da .

arte marcial, que são a disciplina e

, , I_ .

,

..

"I, ,

1 ; r
.

r, -'I
l.o' ,

o desenvolvimento da forrnação
psicomotora", explicouConceição,.

.

professor de jiu-jitsu. Ele explicou
também que, se um dia algumdeles

. . ,

mostrar interesse em competrr, sera
uma conseqüência do trabalho.
"Cobramos também o boletim
escolar de todos, para que
continuem na escola e

melhorando cada vez mais",
comentou ainda o professor..

A associação fica na Rua,
Frederico Curt Albert Vasel, 265,
no Bairro Vila Nova. Os
interessados emparticipar das aulas
podem entrar em contato com os

professores pelos telefones 9952-
5407 e 8805-0483. Além de aulas
de caratê e jiu-jitsu, sãoministradas
tambémwrestling e defesa pessoal.

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Conceição,
rodeado pelos
alunos, quer

,

ensinar os

princípios da
arte ma,rcial

o camisa 15
Chico
embarcou
ontem com a

esperança de
voltarcom o

bicampeonato
da Liga

bem, têm paciência de jogar e

são bons no contra-ataque'l.v
Xande também elogiou o

adversário. "Tem jogadores que
vêm se destacando, como Pica
Pau, o Andrey e o Tostão. Cabe
a nós manter o planejamento e

não sermos surpreendidos nesta
final como o John Deere e o

Joinville j á foram", disse o

jogador.
'

Mesmo de fora das .duas

primeiras partidas, o craque
Falcão também embarcou

ontem com a equipe e falou
sobre a importância de se estar

junto com o grupo. "A gente'
sente que é no dia-a-dia que a

gente cresce e eu sei o respeito
que os jogadores sentem por
mim. Estamos juntos até aqui e.
é assim que vai ser até o final",
comentou. A primeira partida
da semifinal será no domingo,
às 14h, na Arena Multiuso de

Brusque. Os ingressos estão à
venda por R$ 15 e mais um quilo
de alimento não perecível.

•

• LINHA DE FUNDO

•

JULIMAR PIVATTQ

anunciou as contratações do

goleiro Bruno, ex-Atlético
MG, e do atacante Jajá, que
estava-no Getafe, da Espanha..•
Bruno, 21 anos, foi contratado
recentemente pela MSI,
parceira do Corinthians. Mas
ele acabou deixando o clube

paulista antes mesmo de
estrear porque o treinador
Emerson Leão não quis contar

•

A música e cultura de Jaraguá do Sul,
agora tem dia � hora para brilhar 111

Santos dribla o São Paulo e

acerta com o meia Zé Roberto
SÁO PAULO (SP) - O

Santos acertou ontem a

contratação do meia Zé

Roberto, de 32 anos, que

disputou a Copa do Mundo

pela seleção brasileira e

defendeu o Bayern' de

Munique. Ele terá o maior

salário do clube, embora o

valor não .tenha sido

divulgado oficialmente, e será

apresentado na manhã de

hoje, na vila Belmiro, e ainda
não há. previsão para sua

,

com o arqueiro,
O lateral-esquerdo César,

de 31 anos, é mais um reforço
que o Corinthians conseguiu
fechar. A confirmação foi feita
pelo presidente Alberto

Dualib, em Londres ontem,

após uma rápida negociação
com a Internazionale, da Itália,
clube que o jogador defendia
desde a ·temporada passada.
Com a chegada de César, o time
alvinegro já tem três reforços

, .

estrela.

O jogador sofreu uma

artroscopia no joelho direito

logo depois da Copa do Mundo
e estava fazendo fisioterapia
no São Paulo, que lhe ofereceu
um contrato até o fim do ano."

O Santos, no entanto, fez uma
proposta financeira melhor -

dirigentes do São Paulo
falaram numa proposta
santista de' R$ 500 mil

mensais, valor desmentido

pela diretoria' do clube do
litoral.

J á a diretoria do Flamengo

•

certos para serem inscritos

para o Campeonato Brasileiro,
pois a ele somam-se o volante

Magrão (ex-companheiro do
lateral noABC, por coincidência) ,

e o atacante Amoroso, ex-Milan.

Punições do Jec
Ainda não foi confirmado
oficialmente, mas as punições,
para os envolvidos na briga no '

final do jogo entre Joinville e

Malwee, na segunda-feira, já
saíram. O goleiro Rogério e o

ala Ari, que agrediram o craque
Falcão, pegaram 360 dias de

suspensão. O pivô Frede e o ala
Waguinho, também envolvidos
no tumulto, pegaram seis jogos.
E a equipe do Joinville foi
multada em R$ 10 mil. Já o

craque Falcão pegou quatro
jogos de suspensão.

Varzeano
Pra quem estava esperando, foi, enfim, definida a data da final
do 24° Campeonato Varzeano de Futebol Amador. Será amanhã,
a partir das 13h45, no Estádio João Marcatto, com a disputa do
terceiro lugar entre Farmareis/Santa Luzia e Aniizade/Rozzaco
Pneus. Na seqüência, Kiferro e Atlético Esporte Clube decidem
o título da competição. As duas equipes sao as maiores
vencedoras da competição, com cinco títulos cada. No ano

passado, elas também fizeram a final, com a o Atlético levando
a melhor. Além de 2005, o time do Bairro Estrada Nova também i

venceu em 2002, 2000, 1994 e 1993 (os três últimos quando
era conhecido como Atlético Paraná). A Kiferro levou em 2003,
2001, 1999, 1997 e 1995.

Derrota
Jaraguá' do Sul não começou bem I
a disputa pelo bicampeonato do

Campeonato Estadual de

Basquete Juvenil. A equipe
feminina da Faculdade Jangada/ I
FME perdeu para Joinville, fora de
casa, por 74x67 e precisa vencer

o jogo deste domingo, às 10h30 I,
no Arthur Müller, para provocar a I

terceira partida. Além da derrota,
o técnico Júlio Patricia não terá à

disposição a ala/armadora
Dayana, que torceu-o tomozeló

'

direito no final do segundo quarto
e a ala Cana, que fraturou o pulso. I

Contratação
Foi confirmada a contratação do
goleiro Tiago, que defendia o

John Deere, e agora acertou
com a Malwee. Com passagem
pela Seleção Brasileira, o

jogador é um dos principais,
nomes do futsal brasileiro. Ele

chega para somar em uma

posição que neste ano foi
defendida por Bagé, Donny e

agora com o promissor Dudu,
'que teve uma belíssima

atuação na vitória por 3x2 diante
de Joinville.

JAtletismo
O técnico da equipe Apa/Malwee/
FME .de atletismo, Ivanildo de
Souza, se prepara para disputar o
Meeting Internacional de Master, .

que acontece de 3 a 11 de I
novembro;' no Rio de Janeiro. O I

professor/atleta é o atua!
recordista brasileiro dos 100m
com barreiras, na categoria :

acima de 50 anos, com a marca II,de 16'03". Além desta prova,
,

Ivanildo também participa do I

salto em distância. Como

preparação, ele disputará o

Campeonato Carioca de Masters, i
no próximo dia 23, no mesmo : '

local. I
.,

,Dispensado
A primeira "vítima" da

eliminaçéo do Joinville na Liga
Futsal foi o veterano Fininho.
Ontem o clube anunciou a sua

dispensa, alegando
"insuficiência técnica". Reza a

lenda que o camisa 1 O tinha um

dos maiores salários no time,
mas mesmo assim não vinha
sendo aproveitado com

regularidade. Foi ele quem
perdeu a bola que originou o

terceiro gol da Malwee na
'

semifinal de segunda-feira.

Estadual
A equipe feminina da ADV;FME
de vôlei feminino adulto busca �
sua primeira vtórla no' �

Campeonato Catarinense, hoje à
-,

noite em Rio do Sul, contra a
.' �

equipe da casa. No primeiro
tumo, as duas equipes se

enfrentaram em Jaraguá do Sul, i
com as vísitames levando a

melhor por 3 sets a O, parciais de'}
25/21, 25/12 e 25/16. O vôlei ,- n

,

feminino compete com apoio da '1

Academia Corpo e Mente. l)Peneirão
Neste sábado o Juventus

. realiza, em Massaranduba,

T
i,

Escolares (

. . -

mais um penerao para as

equipes de base do Moleque
Travesso. Os interessados,
nascidos entre 1988 e 1991,'
devem comparecer ao campo
municipal uniformizados
(camiseta, meião, calção e

chuteira). Os candidatos serão
avaliados pelo técnico Alaor ,

Palácios, pelo auxiliar técnico
Carlos Gamarra e pelo treinador
das equipes de base, Biro-Biro.

A partir de sábado, 198 escolas (

de 67 municípios participam da ;

etapa I�orânea dos Jogos
Éscolares de Santa Catarina. O i .

evento envolverá 2.232 atletas de.
, .

12 a 14 anos. Atletismo, basquete,
futsal, handebol, jU,dô, tênis de
mesa, voleibol e xadrez são as r,
modalidades que fazem parte da' [

competição, que acontecerá nas r

cidades de Ibirama e Presldeote:
Getúlio. (

•
•

,

,

.,. •
•

la
I

No Canal 21, R8N TV
o canal de Jaraguá do Sul

Apolo

CORREIODOPOVO

\

j
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DOAÇÃO: GRAÇAS AOS VOLUNTÁRIOS, VÁRIAS VIDAS JÁ FORAM SALVAS

•
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FOTOS: DIVULGAÇÃO ,

reconhecendo publicamente o

auxílio prestado à corporação.
O empresário Wandér Weege,
diretor-presidente da Malwee
Malhas, foi agraciado com o

título devido a ajuda prestada
pela família há três décadas.

Entre as doações realizadas
pela família Weege estão

ambulâncias, viaturas de
combate a incêndio e

equipamentos de salvamento

para as corporações de Jaraguá
do Sul, Guaramirim,
Pomerode, Indaial, Barra

Velha, Penha, Piçarras e

Corupá. "Somos imensamente
gratos ao Wandér Weege por

tudo, que tem feito, aos

bombeiros voluntários",
comentou o presidente da
Abvesc , Ademir Orsi,
destacando que o empresário
reconhece a prática do
voluntariado como um modelo

que deu certo no Estado.
Vários equipamentos da

corporação de Jaraguá do Sul,
por exemplo, foram

adquiridos graças ao apoio de
voluntários. Alguns deles,

,

,

,
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Wandér Weege foi agraciado com o título de sócio-honorário

,'. 'r '

DAIANE ZANGHELINI trabalham, em prol dos
bombeiros voluntários em

Santa Catarina, em evento

que aconteceu na noite de

quarta-feira na Aciag
(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Guaramirim) .

Além de placas de

agradecimento, a associação
também concedeu pela
primeira vez no Estado o

título de sócio -honorário,

,

-' I
" ,'"

'�Wandér Weege recebe
primeiro título de
sócio-honorário da

, ,

Abvesc durante evento

}ARAGUÁ DO SUL - A
,

Abvesc (Associação dos
Bombeiros Voluntários de
Santa Catarina) homenageou
cinco personalidades que

, ..
"

-

'_.
,

,

, '

'
, �IERO RAGAUI DE FRElTAS

. ' ,

._ , ..•• -
-
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-
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O' biológo bl.ises Sternheim libertou o tamaduá-mirim ontem no bosque ecológico Tifa Martins
"�-, '<.

}ARAGUÁ DO SUL - O
tamanduá-mirim fêmea resga

.tado na quinta-feira passada
, pela Fujama (Fundação [aragua
ense do Meio Ambiente) foi
devolvido ontem à natureza,

depois de uma semana em tra

tamento na Clínica Veterinária
São Francisco de Assis

(Centro). O animal foi liber
tado pelo biólogo da Fujama,
Ulises SebastianStemheim, no

,

bosque ecológico Tifa Martins,
urna área de, 88 mil metros

quadrados com inauguração
prevista para novembro.
,

" Assim que foi posto em

contato com a natureza, o
,

,

filhote de aproximadamente
•

um ano de idade brincou com

com o labirinto (osso do ouvido
que equilibra o corpo) afetado e

ferimentos na cabeça, causados
provavelmente por atro-

,

pelamento ou pedradas. O
tamanduá-mirim (tamanduá
tetradactyla) é uma espécie
comum nas regiões Nordeste,
Centro-Oeste Sudeste e Sul,
mas está se tornando cada vez

mais rara em virtude do
desmatamento e a ocupação
urbana. Ele vive solitário ao

redor de Inatas e se alimenta de

,

galhos que estavam no chão e

cheirou as folhas e o mato ao
,

redor. Depois, o pequeno
tamanduá arranhou um tronco

de árvore e caminhou'
,

vagarosamente mata adentro,
até desaparecer de vista. Na
semana passada, um aracuã

.

(pássaro que vive nas florestas,
da América do Sul) foi .solto
pela equipe da Fujama no

mesmo local.
O tamanduá filhote foi

localizado no [araguá Esquerdo,

,

cupins, formigas e abelhas que
encon tra .no chão ou nas

árvores. (Daiane Zanghelini)

, - .... " •"

•

•

•

inclusive, são únicos no Estado
e até no país. Receberam

placas de agradecimento o

prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer (PFL); o

prefeito de Jaraguá do Sul,
Moacir Bertoldi (PL); o

diretor de marketing e

recursos humanos da Weg,
Jairne Richter; e a delegada
regional de Polícia Civil,
Jurema Wulf. Segundo Orsi, o

,

apoio dessas pessoas é

mostrado-de várias formas: os

prefeitos, através dos repasses
mensais e da valorização do
trabalho dos bombeiros vo

luntários; a delegada Jurema,
pela parceria firmada com a

Polícia Civil na região que au

xilia os bombeiros nos salva
mentos; e Jaime Richter, por
fazer parte da diretoria dó

,

Corpo de Bombeiros Voluntá-

,

rios de Guaramirim há vários
anos e lutar pela constante

melhoria da corporação. "Fiquei
bastante envaidecido com a

iniciativa dos bombeiros de

homenagear aqueles que se doam

pela causa. Continuaremos
auxiliando o Corpo de
Bombeiros Voluntários em tudo

que estiver ao nosso alcance",
comentou o prefeito Mário

Sérgio Peixer.

-

RIAL

Ademir Orsi entrega homenagem à delegada Jurema Wulf e ao prefeito Mário Sérgio Peixer

Gats apresenta espetáculos no Rio da Luz e Barra
, }ARAGUÁ DO SUL - As

comunidades da Barra do Rio
Cerro e Rio da Luz recebem
neste final de semana a visita

dos atores do Gats (Grupo
Artístico Teatral Scaravelho) .

Eles apresentam espetáculos
e ministram oficinas do

,
.

projeto Teatro nos Bairros. A

programação começa hoje, ,

sexta-feira, COIn a peça
"Creio", em cartaz na Escola
Gertrudes Milbratz, na Rua
Pastor Alberto Schneider,
2491, a partir das 19h.

Amanhã, dia' 1 o de

setembro, a turma do Gats

chega cedo ao Colégio Duarte
A

Magalhães, na Rua Angelo
,

Rubini, para ensinar a arte do
teatro. A aula vai até às 16h30,
é gratuita e aberta a interessados
de todas as idades. Logo em,

seguida, às 1 7h, quem estiver na
escola pode assistir à montagem
infantil "Um Ponto Vermelho

que conta Verde Amarelo". ,

O encerramento do Teatro
, nos Bairros da Barra e do Rio da
Luz estámarcado para às 20h30,

,

no salão da Igreja Católica
Nossa Senhora das Graças.
.Os ingressos para, os

espetáculos custam R$ 5.
Pessoas com mais de 60 anos

de idade, crianças e com
•

carteira de estudante pagam

R$ 2,50. A próxima etapa do
.

projeto ocorre na semana que
vem, no Bairro Vieiras.

Nos dias 16 e 17 de

setembro, é a Vez dos
moradores da Vila Nova
receberem o grupo teatral.
(Kelly Erdmann)

.,
DIVULGAÇÃO

,

•

Artistas do grupo de teatro levam arte aos bairros do município através de projeto inovador

_-

•
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Sinhá Moça
Augusto reclama porque Mário e Dimas
não aparecem para trabalhar. Juliana sofre

porque os dois desapareceram. Ricardo
diz a Sinhá Moça que o Barão o chamou
para conversar sobre Cândida. Adelaide
devolve a carta de alforria a Coutinho e

pergunta se José Coutinho a quer de volta.
O casal faz as pazes, para indignação de

Coutinho, que queima a carta de alforria e

oferece Adelaide a Martinho. Martinho fica
constrangido pela proposta, mas, quando
os outros fazendeiros saem, promete que
vai visitar Adelaide. O Barão se comove

quando Virginia conta que fez uma

promessa para Sinhá Moça se salvar.

� GLOBO, 19!-1

Cobras e Lagartos
Luciano manda Leticia ligar para a policia.
Sidney reclama por Nikki tê-lo deixado na

mão e exige parte' do dinheiro que ela

conseguiu de amar. Nikki vê Luciano na

janela em frente. Nikki e Sidney escapam.
Todos ficam perplexos quando o médico
diz que Leona está grávida. Estevão
comemora. O oficial de justiça,
acompanhado da polícia, manda Milu

desocupar o apartamento. Bel se

surpreende ao descobrir que, depois do
comercial de Ellen, as vendas da Luxus

duplicaram. Luciano e Leticia vigiam a casa
,

da mãe de Sidney. Leona confirma para
Milu que o filho é de Duda e saboreia a

vitória contra Bel.

Helena e Clara vão à AMA e encontram

Greg. Dr. Pedro explica que bulimia é uma

doença séria, que Giselle precisa ser

tratada e ir ao consultório por vontade .

própria. Marta ironiza ao ver Alex

procurando por Greg, para ver se

concretiza o emprego prometido por alivia.
Domingos demonstra a suapreocupação
por Fred sair muito com Felipe. alivia liga de
Amsterdã e conversa com Sandra.· Greg
conversa com Alex. alivia passeia pelas
ruas de Amsterdã e se recorda de Nanda.
Giselle ouve Luciano tocando do hall dos

. .

apartamentos. Miro visita Isabel. Irmã Má
vê a caixa de Irmã Lavinia e avisa que não é
permitido ter nada de valor, nem trancado.

. Odete avisa que há uma ligação para
Tereza, mas quando ela atende, desligam.
Olivia reencontra Sabrina.

,

» SST· 18f,30

Rebelde·
Um rapaz diz a Josy que Luciano teve que
fugir para não ter que escolher entre o

casamento ou a morte e garante qU" sla
nunca mais o verá. Glaucia, furiosa, Cf .uca

Pascoal por encobrir os delitos de seus

chefes. Pascoal responde que ele a o

diretor do colégio e pede a ela que não
interfira em assuntos que não lhe dizem
respeito. Glaucia diz que já não o suporta e

que sairá do colégio assim que encontrar
outro emprego. Pilar, chorando, pede à mãe

que não os abandone. Martin Otávio diz a

Roberta que tem certeza que foi ela que
seqüestrou seu cachorro.

b RECORD - 19(115

Bicho do Mato
Cecilia surpresa. Jaci corre e abraça Cecilia
e diz que está com muita saudade. Juba
pergunta para Cecilia como ela está. Cecilia
diz que está indo. Jaci abre um balaio com

vários presentes vindos da aldeia para
Cecilia. Cecília diz que não está entendo
nada. Juba diz que veio para conversar com
Bárbara. Jaci diz que tentaram matá-Ia.
Cecilia fica horrorizada. Juba diz que
conversou com Vara e acharam melhor
trazer Jaci para o Rio por segurança. Jaci
fica toda feliz que vai morar com Cecilia.
Zuzu e Hercilio observam Bárbara na cama

do hospital. ..

,

.

» RECORD· 20rl

Cidadão Brasileiro
Tatiana e um cara cabeludo chegam na

fogueira e vão falar com Antonio .. Ele se

desanima ao ver que os dois parecem ser

namorados. O cabeludo deixa Tatiana à sós
com Antonio. Ela diz que ele pode voltar
para ter a companhia deles a hora que
quiser. Antonio decide ir ver seu filh, Ele
conversa com Tony e fala que ele stá
chateado. com seu trabalho e por .so

brigou na outra noite com sua mãe. Tony
entende o pai. Carrüo e Luiza deitam na

cama de costas um para o outro. Carolina e

Antonio também deitam e nem conversam.

Otávio e Manuela fazem amor muito

apaixonados.

J

,

� ..ESTREIAS
Entre os filmes que estréiam

hoje no Brasil, a comédia
romântica "Minha Super Ex
Namorada", estrelada por
Uma Thurman teve muitos

elogios da crítica

estrangeira. No longa
metragem a atriz interpreta
uma ex-namorada ciumenta

��SE FOI ...
O ator canadense Glenn
Ford, que estrelou uma

dezena de filmes na era

de aura de Hollywood,
incluindo "Gilda", com'
Rita Hayworth, morreu
'nesta quarta-feira nos

E'stados Unidos,
informou a polícla
americana. Glenn Ford,
de 90 anos, faleceu em

sua residência de

Beverly Hills, na
Califórnia, revelou um

porta-voz policiaI. As
.

informações são do site

Virgulando.

•

e paranóica, que além de

tudo, possui super poderes.
No cinema nacional estréia

,

hoje também o segundo
filme da turma do Casseta e

Planeta: "Seus Problemas
Acabaram" .

,
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��PRESENTINHO
Mariah Carey recebeu uma

cantada milionária. Um' colar
e um brinco de diamantes -

de cerca de US$ 4 milhões -

foram deixados em seu
.

camarim, antes de um snow,
em Nova York. O príncipe de

Brunei, pequeno país da Ásia,
Azim foi bem direto, quanto àS:
suas intenções, mas chegou
tarde ....Mariah já tem
namorado. Apesar do fora a

cantora não'devólveu o

presente. As informações são
,

do site Glamurama.

� o ••

��NO CINEMA ,

Daniel Radcliffe começa a filmar em
2007 o drama My Boy Jack. O longa é
baseado na história real do ator e

poeta Rudyard Kipling e seu

filho Jack, que desapareceu
em combate na Primeira
Guerra Mundial. Sobre o

novo trabalho o ator de

"Sempre fui fascinado pela
Primeira Guerra e acho

que o assunto ainda é

importante nos dias hoje
já que jovens rapazes
ainda são sacrificados
todos os dias no mundo

,

por causa da guerra".

,
�� �".i
""0 •.
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As alunas da academia Top Life parabenizam o professor
Cleber da Rosa, pelo dia do Profissional de Educação Física

,

• HOROSCOPO
Áries 20/3 a 20/4
A barbada do dia é fazer contatos, a negócios
ou por prazer. Procure algumas pessoas que
você tem negligenciado ou esquecido, retorne
chamadas, abra novas frentes. Mas se .

mantenha centrado, não alimente as ,

expectativas alheias se não tiver certeza de

poder-cumpri-Ias ... Ligações a cobrar,
decididamente você não precisa disso.

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
FOTOS: OIVULGAÇÁO
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O futuro advogado Jaison de Medeiros cola grau hoje ell Direito pela Unerj. Parabéns! São os

votos de felicidade e sucesso da esposa Jeane Hahl de Medeiros. familiares
• (I,

Aniversariantes do dia
Isolina Nasato Jerson Klein Marliane M. Prestine

» GLOBO - 21H
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Espetáculo
A Companhia de Resistência
Teatral apresenta hoje às

21110 espetáculo RG, na
,

Scar. Amanhã e no domingo
'_ ,.., "-

as apresentaçoes serao as

20h. Os ingressos custam R$
10 e a censura é de 12 anos,

Gratuito
O Núcleo de Autornecânicas
da Acijs realiza amanhã (2)
uma Inspeção Técnica .

Veicular gratuita, Os
interessados poderão levar
seus'veículos no Parque
Municipal de Eventos, das
8h às 16h, além um quilo de
alimento não perecível. A
inspeção poderá ser feita: no

conjunto de suspensão, no
sistema elétrico, no motor,
na caixa de câmbio e outros.

Festas
Em Pomerode acontece

amanhã duas Festas da
Rainha do Tiro ao Pássaro,
Uma das festas será 110

Clube Esportivo e

Recreativo Cultural V,.\SC\)
da Gama, com início às 22h
e animação do grupo musical
Só Virtude. A outra festa
acontece no Clube Cultural,
Recreativo e Esportivo Testo

Central; com competições às

17h e baile da Banda

Guanabara, às 22h.

Câncer 21/6 a 21/7
Procure bem em sua concha e encontrará a

'

•

torçaque precisa pra fazer as mudanças que
deseja: Você sempre pode confiar em si mes
mo. E hoje não é exceção. Se você está sen

tindo sua energia se esvair, um dia de brinca
deiras o deixará tinindo novamente. Escolha
uma companhia que harmonize com sua onda.

Caranguejo valente, caranguejo feliz.

Libra 23/9 a 22/10
Cenas de cinema, champanha, morangos,
cetins e, é clare, uma bela companhia no

primeiro round. No segundo, tudo prossegue
,

em agrados, mimos e delicadezas ... E ou não
de se jogar a toalha? Não-se trata de luta, mas

,

sim de ... E hoje! Maus humores alheios?
Afaste-se do que não lhe faz bem. Você é que
não vai beijar a lona, não é mesmo?

Capricórnio 22/2, a 21/1
Que beleza, caprica! Você está sentindo bem,
feliz e seguro de seus próprios valores e

,

conceitos ... Um excelente estado mental para
investir na expansão e na troca de
conhecimentos. Aproveite a onda social deste
dia para conversações leves e descontraídas.
Considere idéias novas e outros pontos de
vista e assista sua filosofia pessoal florescer.

Touro 21/4 a 20/5
. Bem que você poderia dar uma forcinha para
seu parceiro, que anda perdido entre tantos

pianos ... Você pode colocá-lo de volta nos

trilhos. Não é difícil, vamos lá. Não precisa ser

um artista para mostrar criatividade no amor.
.

.

Serve bilhetinho, canção na secretária eletrô-
nica ... Engraçada e/ou sincera, sua mensagem,
chegará em voz alta e clara: ele vai adorar!

Leão 22/7 a 22/8
Você já viu tantos encontros bacanas

acontecendo, no mesmo dia, entre pessoas
assim tão cheias de amor pra dar? Aposto que
não. A leo-caverna está sacudindo? Não preci
sa se assustar. Isso é muito legal, aproveite o

barato deste momento! O mundo lá fora não

importa. Pra você e seu felino favorito, nada
como ficar juntinhos, bem enroscadinhos .

Escorpião 23/10 a 21/11
Tudo nos conformes, entrando nos eixos. Após
alguns momentos conturbados que sacudiram
seu navio, você vai singrando águas serenas.

Inclusive suas finanças entram no ritmo da
.

organização. Talvez você tenha que ser um

pouco mais firme e segurar a onda de algumas
coisas e pessoas. O que não significa perder o
romantismo, a ternura ...

Aquário 21/1 a 18/2
Dê uma folga para santo Expedito ...
Brincadeiras de lado, faça sua parte para tornar
.

,

o seu mundinho melhor. E, o seu. Não o da

vizinhança, do país ou o do sistema solar. E pra
isso não precisa botar o velho mundo abaixo.
Causas só são perdidas quando não se dá o

devido crédito para QS amigos botões que tanto
ouvem seus.aquarianíssmos delírios.•

Gêmeos 21/5 a 20/6
Um dia e mais outro dia ao lado daquele
alguém ... Você pensou que não gostaria, não é,
geminiano? Achou que o tédio chegaria e

vencería, que o amor só existisse em lendas. E
,

o sentimento, coitado, continuava como um

dragão abafado no armário. Quantas coisas
uma mente entregue ao desvario pode criar...
Pois é, das mais sublimes às mais terríveis.

Sagitário 22/11 a 21/12
Quente? Não, fervendo' Você deveria avisar
às pessoas ao seu redor para carregarem
extintores de incêndio. Nossa, com este astral
maravilhoso, você vai atear fogo em quem se

aproximar. Ilumine a cidade com todas as

cores da sua imaginação. Não se surpreenda
se lhe.derern tratamento VIp, com tapete
vermelho e tudo mars.

,

Peixes 19/2 a 19/3
O balanço do mar o pegou desprevenido? As
ondas são assim, o de cima desce, o de baixo
sobe e por aí vai. O legal é que, como bom pis
etano, você tem um lado romântico que man

tém suas esperanças sempre renovadas. O que
seria raça humana sem pessoas como você?
Você tem autoridade no assunto: não subes
time seu poder para regenerar os corações.

Virgem 23/8 a 22/9
Ah, interessa mesmo quem é que tem razão?
Sentimento às vezes é desatino. E pode ser

bem legal. Não fique parado aí, se você vacilar

pode perder o trem. As escalas da afeição não

seguem o cronograma pré-fixado. Siga o seu

feeling, mude a velha programação e

experlrnente simplesmente responder ao
impulso, fazer o que faz feliz seu pulso.

•
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• Pelo Estado

A guerrilha
eleitoral
doPP

Tática de
convidar PT

. -

para reumeo

provoca
contra-ataque

Paz. O guru indiano
Prem Rawat, que faz
ativismo eletrônico em
tevês de 60 países, é a
principal personalidade do
Festival da Paz em
Florianópolis.
Programação vai até a
quarta-feira e, na verdade,
será expandida em todo o
Estado com atividades
nas unidades do Sesc
em 12 cidades-pólo;

Agenda. O
presidenciávelCristovam
Buarque (PDT) é um dos
que assina artigo no livroA
paz como Caminho, mas
- .

nao conseguIu
compatibilizara agenda.
Ele chegou ontem na

Capital, faz roteiros com
Maneca Dias no Sul e no
Oeste e vai embora
sábado.Apaiestra estava
prevista para terça-feira .

,

Pettt-comíré. O
ministroGil reuniu ontem
à noite em hotel da Capital
43 artistas, escritores
como Salim Miguel, e
músicos. Hoje participa do
Festival da Paz.

•

, ,

,-
-

BAIXA: MERCADO JÁ PREVIA íNDICE PíFIO

speridião Amin avisou que, nesta campanha, sem go
verno e sem grandes partidos aliados, partiria para a

guerrilha. Para levar a cabo uma das táticas, escalou o

coordenador e comandanteAldo Rosa. Conseguiu. Apassa-
gem de Rosa pelo Oeste, deixou um rastro de fogo. Rosa
reuniu diretórios municipais do PP e do PT pelo menos em

Chapecó e Joaçaea Mas desencadeou tanto o contra-ata

que do exército aliado governista quanto o fogo-amigo. Em
Chapecó, por exemplo, se ainda havia dúvidas de que o pre
feito João Rodrigues'arregimentara-se à campanha de Luiz
Henrique, o episódio foi como facão em cabo-de-guerra.O PT
é inimigo local da turma e inclusive setores do PP - coligado
com o PFL na prefeitura - ficaram entre constrangidos e ira
dos colJ1 a presença surpresa de petistas na reunião do Lang
Hotel. E tática de alto risco. Inclusive porque, qualquer aproxi
mação à candidatura Luci ao Senado, divorciada da candida
tura ao governo, deflagra em José Fritsch, no mínimo, lem
branças de feridas de guerra. Em 2002, ressalvadas as dife
renças de conjuntura, Ideli elegeu-se sem transferência de
voto proporcional aos demais candidatos do partido. Está

, aberta a etapa de ligação perigosas e, quem sabe, o período
.

de "cobras e lagartos" • como denomina o candidato Cesar
Alvarenga - antecipou-se ao segundo tumo.

i

AGÊNCIA ESTADO

•

.... A indústria foi o setor da economia que
apresentou o pior desempenho, com baixa de- 0,3%

SÃO PAULO - O Produto
Interno Bruto (PIB, a soma de
tudo o que é produzido no país)
cresceu apenas 0,5% no

segundo trimestre deste ano
•

em \ relação ao primeiro
trimestre, quando houve'

expansão de 1,3%. Em relação
-

ao segundo trimestre do ano

passado, o avanço foi de 1,20/0.
,

E o pior desempenho desde o

terceiro trimestre de 2005,
quando houve recuo de 1,2%.
A indústria teve o resultado
mais negativo, e caiu 0,3%. As
informações foram divulgadas
pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE),
ontem. Economistas consul
tados pela Reuters esperavam
crescimento de 0,8% frente ao

primeiro trimestre e de 2,10/0
na comparação com igual
período do ano passado.

A indústria foi o setor da

•

:Li
) Virou moda. Luiz He rique e o afastam{1nt9 para
disputarcargo eletivo viroumoda na Capital. Ontem, durante
a transmissão de cargo de Dário,Bergerpara Bita Pereira, o
presidente da ÇâmaraJ Marcí/ioAvila, empolgou-se e
anunciou que também se afasta na quarla-feira que vem e

só retomará em 1 Qde outubro. Tambémsem honorários e
paraajudaro candidato do PMDB. Em seu fuga" assume
João Batista Nunes (empi à direita na foto), curiosamente,
este sim candidato, a deputado estadualpela PDT.

ti '

I

...., • .• "_,
•
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economla que apresentou o
.

pior desempenho, com baixa
de 0,3% em relação ao primeiro
trimestre, o que influenciou no

. re sultado fraco, do PIB.
A agropecuária foi a que mais

avançou, com alta de 0,8_%,
enquanto os serviços tiveram

elevação de 0,6%,
Os dados sobre capital fixo,

indicative dos investimentos
Morango. Começa hoje e vaipté domingo a Festa do
Colono de São João do Sul que, pela primeira vez, inclui a do
morango. Antes essencialmente fumicultora, o município do
Sul do Estado tomou-se destaque na produção da fruta, com
eliminação de até 900ft> do uso de agrotóxico. Cerca de 60
famílias produzem 800 toneladas/ano.

feitos -no país, mostram que
houve queda de 2,2% perante
o trimestre anterior. O
consumo das famílias, que tem

peso aproximado de 600/0 no

cálculo do PIB, aumentou 1,20/0.
O consumo do governo subiu

0,8°/ü.As exportações de bens e

.

serviços declinaram 5,1% entre

abril e junho, após 12
trimestres consecutivos de

alta, e registraram a menor taxa

desde o primeiro trimestre de

2003, quando cederam

8,20/0 .As importações
diminuíram 0,1%. No primeiro
trimestre, tinha havido alta de
10,4% nas importações em

relação ao último trimestre de
2005.

-

REVISAO PARA BAIXO
O IBGE revisou para baixo

os dados do primeiro trimestre .

deste ano. De acordo com o

instituto, a economia cresceu

3,30/0 no primeiro trimestre do
ano ante o mesmo período do
ano passado. Inicialmente, o

IBGE havia informado uma

expansão de 3,4%.Na compa

ração com o último trimestre

de 2005, a taxa de crescimento
foi reduzida para 1,30/0, ante
1,4% informado anterior

mente.No primeiro semestre,

I
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a economia brasileira cresceu

(*
����d��er��g:.o ao mesm10

Analistas de mercad

esperam um crescimento e

apenas 3,5% neste ano,
,

I

segundo o boletim Focus,
elaborado pelo Banco Central
a partir de consultas a mais de
cem analistas de mercado.
O resultado fica abaixo dts
metas do governo. O ministdo

•

Guido Mantega assumiu 'o
ministério da Fazenda com a

promessa de crescimento de
4,50/0. Depois passou a falar em

algo entre 40/0 e 4,5%, assitn

como seu colega Paulo
, .

Bernardo (Planejamento). Já
a meta do Banco Central é de
4%.

Diversos representantes
do governo atribuíram a

queda na atividade industrial
e no comércio /a fatores pon
tuais no segundo trimestre ao

número menor de dias úteis e

a paralisações em razão de

jogos da Copa do Mundo e de

greves. Analistas afirmaram,
entretanto, que apesar da con
tinuidade do ciclo de queda da
taxa básica de juros (Selic),
que caiu para 14,25%, a

menor em dez anos, a

economia brasileira ainda
car.e ce de mudanças
estruturais, como aumento de
investimentos e imple - -J
mentação de reformas tr i- .

butária e política.

Aécio Neves critica PIB e programa de governo de Lula :

MINAS GERAIS - Em
,

cerimônia de lançamento de
seu programa de governo para
Minas Gerais, ontem, o atual

governador e candidato à

reeleição naquele Estado,
Aécio Neves (PSDB), criticou
o crescimento do PIB e o

programa de governo, do
candidato à Presidência pelo

,

PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Infelizmente, hoje nós temos
-

uma política econômica

tímida, que fez com que o Brasil
crescesse na América do Sul

Setorial. AFCOUSC Fora. Notada a ausência de Luiz Henrique em debate na
abre abaixo-assinàdo pela área do candidato a vice Leonel Pavan.. Cinco dos oito
redução da carga tributária , compareceram a Balneário Camboriú. Quem foi, fez duras
hoje, entre 9h e 12h, na

-

críticas ao govemo, pelo "inchaço" damáquina administrativa.
Assembléia. Oferece a

"

caneta a candidatos a
deputado esf&dual e
federal-e a senador.O '

�

autógrafo, em plena sexta,
vale, pelomenos, a
simpatia dos lojistas.

E aí... Organização das Cooperativas do Estado (Ocesc) teve dia festivo ontem na

Capital. São 35 anos de atuação. O setor foi o pivô da decisão de José Zeferino '

Pedroza de recusar a'Secretaria da Agricultura, onde hoje toma posse Getson
Sorgatto. Neivor Canton analisa que o orçamento do govemo para este ano está
exaurido e que, independentemente do resultado da eleição, ano que vem a

amversa é outra. Até porque Zezo terá conduído o mandato na Coopercentral.

EU VOTO "Para eliminar o paternalismo. Voto na

seriedade e na redução do custo Brasil. O govemo
deve diminuira interferência na empresa privada.
Também voto pormelhorias na infra-estrutura."

MARCOS A.NTÔNIO '[ORDAN, PRESIDENTE !lA FECOAGRO

,

apenas mais que o Equador. E
um dado absolutamente
lastimável, e ainda vejo quem
comemore esses dados. Vi
ontem, inclusive, o presidente
numa entrevista, dizendo que
não se devia fazer comparações'

Associação dos Diários do Interior· ADljSC colu·naadi@cnrsc.com,br
ADRIANA BAlDISSARElll, COM COI.ABORr-\ÇJ\O DE oaum f{OSA/CH;\PECO. DI:ClO BAlXO ALVES/BIGIJAÇU.
FRANCO VASCONCEtLOS/SOMBRIO. PATRlt:IA lJOrvlES/FLORI,\NOPOl.IS E VALMIR GRE[N/BALNE:AR[O CA�1BORru.

•

,

com outros países em

desenvolvimento ou mesmo

com países vizinhos, mas

••

� ,

comparaçoes com nos mesmos.
,

E um equívoco, um equívoco
de visão, é primário."

O candidato· mirieiro
'

também não poupou o

programa de governo do

, Associados: AGazeta - Biguaçu em Foco- Correio do
Povo • Correio lageano • Correio do Sul • Destaque
Catarinense·Diário da Cidade - Diário da Manhã· Diário
do Iguaçu - Diário O Tempo - Folha daCidade· Jornal da
Manhã � JornalO Iguassu • Municipio Dia-a-dia - Notisul-

.

OAtlântico· O Perfil Diário - O Vale - Sul Brasíl· Tribuna
do Dia • Tribuna Calarinense • Voz Regional

petista. "Absolutamente sem

qualquer meta. Eu diria [quese
trata de] uma carta de boas

intenções, nada mais do que
isso. Acho que pelas falhas que
cometeu ao longo do governo
em relação às propos tas

apresentadas lá atrás, tem até
um ponto positivo: Ele não

correrá o risco de frustrar
". .

tantas pessoas , irornzo u o

tucano.

Aécio Neves aproveitou
para dar um recado a seu

companheiro Geraldo
'Alckmin. Disse que o baixo

,

crescimento do Plbdeveria ser

utilizado çorno arma de ataque
a Lula. "Deve ser divulgado ..
Vou repetir mais uma vez, não

faço -acusações pessoais ao
•

presidente da Republica, até
,... . . -

porque eu nao sou jU1Z e eu nao

participei de nenhuma destas

investigações. 'Eu faço
avaliação com responsa
'bilidade de governador de

•

Estado. O governo é ruim, o

governo do ponto de vista da

gestão é primário, é amador. E
do ponto de vista de política

A - •

e conorruca, muito pouco
ousado." Neto do ex

presidente Tancredo Neves,
Aécio aparece com 71% de

intenção de, votos e pode
vencer a eleição já no

primeiro turno, segundo,
pesquisa realizada pelo
Datafolha.

se
Associação dos Diários do Interior

Comunicado
A empresa Info Click Equipamentos Ltda. ME, inscrita no

CNPJ sob o nO 84.434.166/0001-06, Inscrição Municipal nO
-

11-6, sito a Rua Leopoldo Mahnke, nO 76, Centro, no
município de Jaraguá do Sul, SC, comunica que as Notas
Fiscais série 2 do nO 1 à 612 e do nO 751 à 754, foram

extraviadas.

�
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NA ESPANHA

� Separações
A cada três minutos e meio
um casal se separa na

Espanha, segundo dados de
um estudo do Instituto de
Política Familiar (IPF)
divulgado ontem, em ocasião
do 25° aniversário da

instituição do divórcio.A cada
dia, 408 casais se separam e

desde 1981 foram registradas
í 1.116.426 separações e quase
800 mil divórcios. Além disso,

I um em cada cinco
rompimentos acontece na

Catalunha, região que lidera a

lista.Desde o ano 2000 foi

registrado um aumento de
45,7% nas separações. Em,•

2005, coincidindo com a

agilização dos trâmites do
"

divórcio implantada pelo
governo de José Luis

Rodríguez Zapatero, as

separações aumentaram

10,55% com relação a 2004.

,

NO LIBANO

� Ajuda
O primeiro-ministro do
Líbano, Fuad Saniora, pediu
ontem a doadores
internacionais que ajudem
seu país a se recuperar dos
devastadores ataques aéreos
promovidos por Israel.

Segundo ele, em apenas um

mês, os bombardeios
israelenses arrasaram "15
anos de progresso no pós-,
guerra" .Representantes de

aproximadamente 60

governos 'e entidades
assistenciais estão reunidos
em Estocolmo com o objetivo
de arrecadar cerca de US$
500 milhões para ajudar a

reconstruir estradas, pontes,
casas e a toda a infra
estrutura destruída por Israel
em 34 dias de conflito com o

Hezbollah.

NA NORUEGA

� Recuperados
As obras-primas "O Grito" e

"Madonna" de Edvard Munch
foram recuperadas dois anos

depois que homens
mascarados roubaram os

quadros de um museu

norueguês, anunciou ontem, a

polícia de Oslo.As pinturas
foram recuperadas no âmbito
de uma ação policial e estão
em melhores condições do

•

que se esperava, prossequiu
a pollcla.Os quadros foram
roubados do Museu Munch,

.
.'

estabelecido em Oslo, numa

ousada ação em plena luz do
dia realizada em 22 de agosto
de 2004."As pinturas vieram
para nossas mãos esta tarde
depois de uma bem sucedida

ação policial", contou Iver
•

Stensrud, chefe de

investigação da polícia.
Segundo ele, a recuperação
foi fruto de dois anos de
intensos trabalhos e nenhum
resgate foi pago.

,-

DE OLHO NA ELEiÇÃO: EM NOVEMBRO AMERICANOS VÃO ÀS URNAS

• •

,

•
,

•

� Presidente americano deu início a mais u.ma

campanha para tentar convencer os eleitores
americanos de que sua estratégia de guerra é
correta

SALT LAKE CITy/EUA- o
presidente George W, Bush

.
. .,.

anteviu ontem uma vitoria na
•

guerra contra o terronsmo e

comparou a luta.contra o

fundarnen ta lismo islâmico
com a luta contra os nazistas e

os comunistas.

Bush considerou que uma
vitória no Iraque será "um

grande triunfo ideológico na

luta do século 21", ao dar início
a mais uma campanha para
tentar' convencer os eleitores
americanos de que sua

estratégia de guerra é correta.

Em novembro, os americanos
� ,

vao as urnas renovar o

Congresso, e é grande o risco
do Partido Republicano, de
Bush, perder o controle das
duas casas legislativas devido
o rechaço dos eleitores às

conseqüências da guerra no '

Iraque. Iniciando a série de
discursos sobre a guerra, na

convenção nacional da Legião
Americana, nesta quinta-feira,
Bush admitiu que o mundo
vive tempos conturbados -

marcados pela ,violência
sectária no Iraque, disputas na

.

Terapia experimental cura dois
casos de câncer nos EUA
WASHINGTON- Cientistas do

governo dos Estados Unidos
salvaram dois homens que
estavammorrendo demelanoma
ao alterar geneticamente os

glóbulos brancos do sangue dos

pacientes, induzindo as.células a
,

atacar os tumores, no que e

considerado o primeiro sucesso

significativo no uso de terapia
, • A

genética contra o cancer.

Os pacientes parecem livres da.

doença, passados dois anos da

intervenção experimental, mas o
procedimento não é uma cura

garantida: quinze outras vítimas

de melanoma não foram salvas

pela terapia, Por isso, o Instituto
Nacional do Câncer (NCI) dos
EUA está tentando reforçar o

procedimento.
A despeito disso, especialistas

alegam que o trabalho, divulgado
em artigo da revista Science, é um
avanço importante: uma terapia
genética capaz de combater o

câncer já em estado avançado,
quando o mal se encontra

espalhado pelo corpo. O
instituto espera começar em

breve a testar a técnica contra
tipos de câncer mais comuns que
o melanoma, como o de mama e

do cólon.
Os médicos não sâo capazes

de prever as perspectivas dos dois
homens salvos no longo prazo: o

melanoma, a formamais agressiva

•

"

do câncer de pele, é conhecido
por retornar anos depois de

parecer ter sido curado. "Estou
curado por agora", disse Mark

Origer, 53 anos, após um check

up no NCI. A abordagem ainda
é experimental, e vai requerer
anos de pesquisas. "Este é um

primeiro passo", adverte o

médico Len Lichtenfeld, da
•

Sociedade Americana do Câncer.
"Tenias de ter cuidado para não

elevar demais as esperanças". O
médico Steven Rosenberg, do
NCI, conduz há tempos pesquisas
sobre como o sistema

imunológico do corpo pode ser

levado a combater o câncer.

Glóbulos brancos chamados
linfócitos T caçam germes e

outros tecidos estranhos ao

corpo. Infelizmente, do ponto de
vista do linfócito as células de
câncer são muito parecidas com
células saudáveis. Em 2002,
Rosenberg descobriu um

pequeno número de célulasT que
combatiam o câncer em

pacientes com melanoma

avançado. Ele literalmente
retirou as células do sangue dos

,

pacientes, cultivou bilhões de

cópias em laboratório e,

suprimindo o sistema

imunológico normal dos

pacientes, injetou neles as células
sobressalentes. Metade dos
voluntários melhorou.
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•

•

ponderou o presidente. "Se os

EUA se retirarem do Iraque
antes de ele poder se defender

,

fronteira entre Israel e Líbano
•

e a suposta trama terrorista

para explodir aviões entre os

EUA e a Inglaterra.
Mas ele argumentou que o

derramamento de sangue e

ameaças fazem parte de uma

luta ideológica entre a

liberdade e o extremismo, que
os EUA não devem abandonar.
E advertiu que se os opositores
à guerra no Iraque vencerem a

discussão ,política e

conseguirem fazer com que as

tropas americanas sej am
retiradas do país, haveria um

desastre no Oriente Médio
com repercussões em todo o

mundo.
"Muitas dessas pessoas são

sinceras e patrióticas, mas elas

poderiam - elas não poderiam
es tar mais enganadas",

,

Não por menos, como em

todas as eleições desde os

ataques do 11 de Setembro, a

segurança nacional continua
sendo o assunto dominante na

campanha atual. Bush disse que
a violência no Oriente Mé'dio
e o complô em Londres fazem
parte do mesmo movimento

que resultou nos atentados do
11 de Setembro. "Vocês são

veteranos, vocês já viram esse

tipo de inimigo antes" explicou
Bush. "Eles são sucessores dos
fascistas, dos nazistas dos
comunistas e de outros

totalitários do século 20. E a

história mostra qual será o

resultado"."Esta guerra vai se

difícil. Esta guerra vai ser longa.
E esta guerra vai terminar com
a derrota dos terroristas",
adiantou.

,

, ,; .. ,., ,

por SI so, as consequencias
seriam totalmente previsíveis,
e totalmente desastrosas.
Estaríamos entregando .o

Iraque para nossos piores
inimigos - os comparsas de
Saddam, grupos armados

ligados ao Irã e terroristas da
Al-Qaeda de todo o mundo
que repentinamente teriam
uma base de operações bem
mais valiosa do que o

Afeganistão do Taleban".
Bush escolheu uma audiência

•

receptiva em Utah, um dos
estados mais conservadores dos
EUA, para dar início à série de
discursos e lei torais
defendendo sua estratégia de
guerra.

ONU diz que Irã mantém atividade nuclear
EUA - O Irã não dá sinais de da Organização Iraniana de

ter congelado seu programa de Energia Atômica, Mohammad
enriquecimento de urânio, apesar Saidi, afirmou que o programa
doultimatodaONU (Organização nuclear iraniano "não é negativo"
dasNaçãesUnidas),quedeu30dias ,e que o enriquecimento de urânio

para que o país interrompesse suas. continuará com caráter de
atividades nucleares paranão sofrer "pesquisa". O prazo -limite

sanções. Uma fonte muito imposto pela ONU no último dia

próxima à AIEA (Agência 30 de julho terminouontem. Antes
Internacional de EnergiaAtômica, di ultimato, os cinco membros
hgadaàONU) informouàagência p�rmanentes do órgão [EUA,
de notícias Associated Press que Reino Urédo, França, Rússia e

centrífugas iranianas processavam
fi
China, todos com direito a veto1,

gás para o enriquecimentode maisaAlemanhahaviarnoferecido
urânio até terça-feira (29) -últímo um pacote de incentivos

dia em que inspetores da agência
fiscalizaram usinas no Irã. O

enriquecimento de urânio é um

processo que pode tanto produzir
combustível para usinas de energia
quanto material bélico.
Imediatamente após tomar

conhecimento do resultado do
relatório daONU, o presidente dos
Estados Unidos, George W. Bush,
-disse em discurso emSalt LakeCity,
no Estado deUtah, que se o Irã não
cessar suas atividades nucleares,
como exige a ONU, deverá arcar

com as conseqüências de sua
,

decisão. "Ehorado Irã escolher Nós
,

,

econômicos e políticos em troca da
cooperação iraniana, que não será

anulado, caso o Irãmude de idéia.
Ontem, antes lie a ONU

divulgar seu mais recente relatório
a respeito do programa nuclear
iraniano, o presidente do Irã,
MahmoudAhmadinejad, disse em
discurso público que seu país nunca
renunciará à energia nuclear
pacífica. Embora a resposta oficial
do Irã a respeito do ultimato ainda
não tenha sido divulgada, a fala de
Ahmadinejad já sinaliza o que vem
pela frente.

•

INFORMATIVO ACIJSf";i
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL I
I�OU'lfillA.l DI JoU.AGuA-DO SUl

•

fizemos nossa escolha. Continua
remos cooperando estreitamente

com nossos aliados para encontrar
uma solução diplomática, mas a

atitude desafiante do Irã deve ter

conseqüências e não se pode
permitir que o Irã fabrique armas
nucleares", disse.

Em resposta, o vice-presidente

A Valorização dos
Pés e das Mãos

O Núcleo de' Cabeleireiros ACI]S-APEVI convida para o

treinamento A Valorização dos Pés e das Mãos, a ser realizado
dia 18 de setembro de 2006 (segunda-feira), das 13h30min às

17h30min, no Centro Empresarial de [araguá do Sul- CEjAS.
Uso de esterilizadores de forma adequada, Formas de desinfecção
eficazes e SPA dos Pés e Mãos são os temas, a serem explanados
para Manicures e Pedicures. Eliane [anete Pohl, estetícista,
abordará o tema SPA dos Pés e das Mãos e representante da
Vigilância Sanitária de [araguá do Sul orientará sobre higiene'
dos equipamentos e uso de esterilizadores. O investimento

(individual) é de R$ 10,00 para Nucleados - Associados e de R$
25,00 para os demais interessados. Informações e inscrições com
Monise ou Carmen, fone (47) 3275 7012, pelo e -matl
nucleos@acijs.com.br ou no CEIAS, em horário comercial.

,

•

ROTARY CLUB JARAGUA DO SUL BAILE ROTÁRIO
Sorteio de 2 Passagens ida e volta para BUENOS AIRES

Dia: 06 'de setembro - Locat C. A. Baependi -Horárlo: 22:30 horas

Será servido café colonial às 01 h30min
,

Valor: R$ 25,00 - Ingressos antecipados: Boticário do Shopping, Kamisão e Notredame

VENHA REVIVER ANOS 60/70/80
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Por Daniele Santos
recepcao@jornalcorreiodopovo.com.br
(enviar fotos até Quarta às 12h)
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No último dia 29 as

gatinhas Manuelle
e Caroüna Langa
completaram 3
aninhos. Parabéns!

I
I

I

•

I I

A tia Rata e o tio

JoãO Paulo .

mandam um super
beijo para o �atlnho
samuel Jose
Hames. "Te

"

adoramoS .

"1""1'-1 •

��

,

,

•

Embelezando a
coluna Marcelle
Coelho Doege, filha
de Eliziane e

Cristiano

•
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•

•
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�ESTÉTICA
(\ '�PET SHOP

,=,-VETERINÁRIO
fi,-STUDIO FOTOGRÁfiCO

DOG STORE,convida os jaraguaenses, .

etodos da região para conhecerem o novo

Centro de Estética Canina
•

Promoções de inauguração <'

Amanhã
•

'. Em qualquer serviço em nos

so Centro Estético, ganhe uma

foto.
o •

.

,V; Na compra de FILHOTE, ga-
nhe um kit beleza.

I
.

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira 809 • Centro - Jaraguá do sul- se . Fone: (47) 3274-8776
•

,
i

•

. ,

ATICACO

• Venha conhecer as novas instalações.
Rua Pres. Epitácio Pessoa, 85 • (47) 3276-3020

•

•

E-mail: vendas@pontocom.treinamentos.com.br
Site: www.pontocomtreinamentos.com.br

,

•

•

•

TIL O CORREIO DO POVO
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Antony Gabriel
Zanguelini "Você é
a alegria da nossa
famflia" Parabéns
pelos 2 aninhas
completados dia

'3D. E o que
desejam seus

padrinhos, pais, e
seus irmãozinhos

Gabriel W. M.

Zimmermann
completou ontem

lO anos. us pais
Guedes e Neli e o

.

irmão Rata deseiam
muita saúde,
sucesso e

telicidades

,

•

Em pose para a

Johanna Mychelle
coluna a gatinha

,;',,;,,-_ " Bruna Orews comKoneli, filha de 4 anos recém
Osnildo e Maria

completados dia • (ç'li,aniversariou dia 28. 30. Os avós Bruno I

Felicidades e muita
e Marly, pais

paz cos pais e do Fabiano e Elaine e �mana Johann
os dindos Xande e
Mi mandam os

parabéns
•

.

Passando pela
coluna o fOfo
Oaniel VinIcius
Relíquea filho de
Fabiana e Márcio.
"A dinda Rata e o
dinoo João Paulo

.

lhe amam muito"

•

No próxima dia 5,

Joe Renan
completa sell 10
aninha para a. "

alegria dos pais. Ie

amamos muito"

I
,

As gêmeas Sainara
e Saionara
Eleutério
completam 2
aninhos no próximo
dia 3. Os pais José
e Rose estão mais

que felizes e

mandam os

parabéns para as

gatinha

,

o futuro intelectual
Felipe Mendonça
da Rosa Silva
completa 2 anos
dia 1°. Os pais
Hercílio e Janna e
os avós João Pedro
e Cleusa desejam
muitas felicidades e
saúde . .

(
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