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Bó eiros
Voluntários

pedem apoio
para can
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se {de "pés no

rnão"
Depois da vitória por 4x3

� no domingo, a equipe joga
O

. pelo empate no próximo
sábado, às 21h30, em Carlos
Barbosa. Uma derrota força

�
a terceira partida.

i--
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Basquete
fica em

segundo no

Estadual
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A maratona a que foi exposta Suiane Hanemann, de
. .

apenas 9 anos, demonstra claramente a fragilidade e a

ineficácia do sistema público de saúde em Jaraguá do Sul.
A menina ficou mais de cinco meses na fila para conseguir
uma consulta corn um oftalmologista e para isso, teve que·

. .

ir para Itajaí. A mãe da garota perdeu um dia inteiro de
.

trabalho e o caso nem sequer foi resolvido. Drama como

este já virou rotina na cidade, que só conta com três

oftalmologistas contratados pela prefeitura. São mais .de
2.300 consultas reprimidas.

Adolar Jark entregou
ontem, ofício com relação
de pedidos em benefício das
entidades civis a Esperidião
Amin (PP).
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Alunos da Escola Estadual Heleodoro Borges participaram do pelotão de trânsito durante desfile cívico AO Bairro Vila Lalau,
no último final de semana
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EDITORIAL

A Câmara dos Deputados
lerá nesta semana uma última

oportunidade para atenuar o
, '

descrédito em que se encontra
,

mergulhada. O presidente da
Casa, deputado Aldo Rebelo,
,

tentará,' finalmente, aprovar
,

em plenário o projeto que
,

acaba com o voto secreto nas
,

sessões de cassação de
I

congressistas envolvidos em
, '

�sc�ndalos. O projeto que vai

a voto é, na verdade, bern mais,

, ambicioso. Propõe a abolição
I

secreto seria extinto em todos
,

os legislativos do país,
incluindo assembléias esta

duais e câmara de vereadores.
Aldo Rebelo tentará con

vencer os líderes partidários a

aprovar o projeto tal como ele
se encontra. Concorda com a

tese de que todas as moda
lidades de voto secreto devem
ser extintas. Acha que, depois,
se a prática dernonstrar que

•

houve excessos, pode-se
, , -

restituir a .votaçao secreta em

escândalo do mensalão. Der
rubando-o, a Câmara tornará

mais difícil a situação das oito
dezenas de congressistas
implicados no escândalo da
máfia das ambulâncias. Está-se
diante da derradeira opor-'
tunidade para que a mudança
ocorra ainda na atual legisla
tura. O "esforço concentrado"
desta semana será o último
antes das eleições de outubro.
Mas há também dificuldades de
ordem legislativa. Antes de

, '

votar o projeto que põe fim às

votações secretas, a Câmara

precisa deliberar sobre' 20
medidas provisórias. Pela lei, as
MPs têm precedência sobre os

demais projetos. O presidente
da Câmara enviou telegramas

,

aos deputados. Rogou para que
não deixem de comparecer às

votações desta semana. Além
das medidas provisórias -a:
maior parte concede aumentos
salariais a categorias do serviço
público -e do projeto que acaba
com o voto secreto, há em pauta '

a proposta que 'institui a Lei
Geral da Micro e Pequena
Empresa.

:� O projeto que vai a voto propõe a abolição
,

pura e simples do voto secreto em todos os

!casos em, que ele ainda vigora
, '

,

,

I
pura e simples do voto secreto
,

em todos os casos em que ele
,

�inda vigora - aprovação de
homes de ernbaixador e s,
, '

tlerrubadas de vetos presiden-
,

ciais, indicação para ministros
,

'do Tribunal de Contas e
,

,

eleíção para as mesas diretoras
, '

:da Câmara e do Senado, por
,

exemp]o , Se aprovado, o
i

. li

projeto não valerá apenas para

lo Congresso NacionaI. O voto

I
, I
,

,

i. FRASE'
� -_ - j

casos específicos. Mas o

momento pede, diz ele,
transparência irrestrita; Está
claro que temmuita resistência

a acabar com o voto secreto, por

exemplo, para a eleição da mesa
,

diretora. Há resistências

também para o caso dos vetos

presidenciais. O voto secreto

foi determinante para a

absolvição de deputados
acusados de envolvimento no

:,'1", .c.c 1'''''''1• 7-/"' !,J,'
�

... ; fl'/;I

, •
I

'

. '

, ,

" '

"No primeiro ano, embalado por uma vitória muito expressiva, o presidente Lula vai
,

,

querer impor ao Congresso Nacional a sua vontade. Espero que isso seja para o bem"

Ainda nãome saem da cabeça
,

: as duas edições de Veja em agosto,
que a meu ver, foram históricas ao

, ,

: traçar um panoralna do

i crescimento chinês e ern outro
, '

.momento, analisar através de
,

: laureados com o PrêmioNobel, os
, motivos pelos quais o Brasil é

, , incapaz de atingir o seu máximo

, potencial econômico, ficando
como uma eterna promessa,

Leio sem surpresa, folheando
, os jornais do último domingo, que

- ,

, nao sera novamente este ano que
se 'verá o espetáculo de

.: crescimento prometido pelo
: Governo Federal. Corno
,

: consenso, entidades empresariais,
empresas e executivos domercado
analisamque não há condições de
crescimento sustentável
atualmente no Brasil e que o

crescimento de apenas 0,50/0 do
PIB no segundo trimestre é uma

prova detenninante disto.
,

O modelo econômico atual,
pautado em baixo crescimento

econômico, como forma de conter
a alta inflacionária é semelhante

,

a administrar um antitérmico

para um paciente que teve gripe
há uma semana. Na verdade, o

remédio era necessário, mas não

\,

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

se justifica mais. E além do baixo montadas e assim desalojar
milhares de corruptos de seus

postos. Fala-se muito no 'espírito
animal' e empreendedor dos

empresários, corno se o cresci

mento econômico dependesse
apenas disso. Esquece-se que eles,
os empresários, vivem sob a égide
.1 A' ".

rmcroeconormca e que esta nas

mãos do Governo, condutor da

, . '

crescimento economico, soma-se

a perver-sidade dos programas
assisten-cialistas de distribuição
de tenda, como forma demanter a

,

égide eleitoral em que nos encon-

trames. Devemos brevemente

contrapor que há (ou melhor,
haveria) excelentes condições e

q,ue poderiam ser melhor

exploradas, de modo que o

ambiente econômico geral fosse
impulsionado, entre eles: (a) o fato
de 2006 ser um ano eleitoral, em
que se aumentam os gastos
públicos; (b) houve aumento do
salário mínimo além do real, com
alto impacto no consumo de

,aposentados e pensionistas da

Previdência, (c) a inflação prevista
está abaixo da meta de 4,50/0; (d)
houve criação de empregos
formais para a camada mais pobre
da população brasileira; (e) o

cenário econômico internacional
vive uma era francamente
favorável;

Se todos nós - economistas 'e

leigos - conseguimos perceber que

,
'

macroeconorrua, ern gerar

condições de desenvolvimento.
Não importam cores parti

dárias ou bandeiras à esquerda ou
direita. Michelle Bachelet, a

presidente do Chile ¢ inte-

1ectualmente de esquerda, mas seu
programa de governo atérn-se

fielmente à política traçada por
,

seus antecessores. E por este

motivo; além do forte' dinamismo
do povo chileno em lutar pelo que
considera seu, que fazem do país
uma pérola num continente

, ,

afogado em pobreza e corrupção.
O Brasil poderia seguir o exemplo
chileno, mas para uma pequena
elite de privilegiados - que

figuradamente mamam nas

benesses do Governo ...: melhor
mesmo é que o exemplo de
desenvolvimento seja o do
Paraguai.

- ,

o trem nao esta corretamente

colocado nos trilhos, os poucos que
o podem fazê-lo não conseguem

ron1per com as estruturas

-
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ONGs ambientalistas de papel
O número de ONGs (organizações não

governamentais) no Brasil impressiona. Eu
li em algum lugar que temos aqui cinco vezes

mais ONGs no que os EUA. Em Jaraguá do
Sul e região do Vale do Itapocu não é

diferente. Abrem- se ONGs como se fosse
,

comunidade do orkut. O motivo é fácil de
entender: a facilidade em ambos os casos é a

mesma.

sto seria muito positivo, não fosse outro
dado triste das estatísticas: o Brasil é também

campeão mundial na taxa de mortalidade de
ONGs, sobretudo as ambientalistas .

Novamente, aqui, 1).a região de Jaraguá do

Sul, a situação não é diferente. Com

freqüência saem reportagem nos jornais de
abertura de ONGs ambientalista na região.

O motivo da alta taxa de mortalidade de
ONGs ambientalistas e de outros ramos é

também muito fácil de se perceber. Começa
por um erro básico, muito comum, de se

constituir uma ONG com um grupo de
, ,

amigos ou colegas da faculdade. E óbvio que
uma ONG criada dessa maneira não tem

chance alguma de prosperar. Poucos se dão
conta da enorme dor de cabeça que é manter

umaOl-Ki ativa, pois além de uma certa

burocracia, envolve custos mensais, e
,

,

acabam sendo abandonadas logo após a

criação, não se dando conta de que o CPF do

responsável ficará "sujo" na receita federal.
Pior: acabam entulhando, literalmente, as

,

repartições públicas.
Para defender a natureza não é necessário

criar uma ONG, basta exercer a cidadania! ,

Ao constatar Um crime ambiental sendo

cometido', é deverdo cidadão, denunciar para
as autoridades. A natureza não se defende
com discursos, mas com ações efetivas. Aliás,
é um conselho que sempre damos para os

jovens que nos manífestam o interesse, de
abrir uma ONG para defender a natureza,

,
'

Primeiro, faça um exercício, pratique a

cidadania, denuncie, tente mobilizar a

comunidade afetada através da associação de

moradores, por exemplo. Só discurso, não é

suficiente. Vimos também um exemplo de
uma professora em Corupá, que está fazendo
um trabalho de educação ambiental de

grande relevância, sem nenhum apoio
externo, simplesmente usando a estrutura

,

do ensino e atuando como professora, nada
mais do que isso.

Poucos sabem, mas eu defendo a natureza

para valer desde os 12 ou 13 anos. Isso foi em
,

1972, eu 'acho, que eu escrevia cartas para as

autoridade em Brasília denunciando a

destruição da mata ciliar do rio Itajaí, em
Itaiópolis (SC), que estava sendo
transformada em carvão. Eu sequer sabia que
isto era proibido pelo código florestal, desde
1934 (decreto de Getúlio Vargas, o primeiro
código florestal brasileiro). Eu já usada

argumentos nas cartas (geralmente para o

IBDF) de que aquela agressão poderia causar

problemas de enchentes em Blumenau.
Relutamos em constituir uma ONG e só

criamos o Instituto Rã-bugio em 2003,
quando nosso trabalho voluntário cresceu

muito e fomos estimulados pela Fundação
AVINA a constituir a ONG, para que este

trabalho muito bonito e importante não

•

fosse perdido, já que algumas celebridades da '

área ambiental estavam nos observando e

prevendo que como pessoas físicas teríamos

limitações e que valeria a pena"
institucionalizar Q trabalho. Então, como aJc
ONG nascendo.naturalmente (de baixo para<1ll
cima) de um trabalho voluntário de pessoas.,
comuns, teria mais chance de dar certo. Sendd"
este, portanto, o caminho correto para se criar].
umaONG.

, :£
Ontem ao ver a reportagem sobre a

criação de mais uma ONG em Jaraguá do Sul,
eu descobri que bem antes da constituição I

do Rã-bugio, corno um simples cidadão, euj,
já fiz algo importante pela preservação dolt
morro da Boa Vista. Na época, eu nem sabia)
que tinha uma ONG dedica a sua proreção-,
desde 2001,

-

que provavelmente n âo-:

percebeu um grave crime ambiental sendor-J.
cometido lá. ::r
'Eu gostaria muito de esclarecer para as)1

pessoas que de fato tenham interesse emfJ
defender as últimas áreas de Mata Atlântica"

t

,de [araguá do Sul, que o Instituto Rã- bugio,
é uma instituição da comunidade (não é de;,
Elza & Germano), que está aberto a todos; ti
que queiram exercer sua cidadania, e que ,

queiram ter a experiência de trabalhar numa,
, '.

ONG. E mesmo aqueles qlle acharem qU9�
podem fazer melhor do que nós, e considereIl1:-1
mais viável constituir sua própria ONG1,;
podemos dar todas as orientações para se

,
' ,

evitar o caminho das pedras e também
colocar a par das d'ificu ld ade s que)
enfrentamos, para que ninguém se iluda.

,

j

Temos uma certa facilidade para obtet,
,recursos para os projetos. Porém, o mesluqj

•

,

,
,

Com certeza, não vamos ajudar a salvarr
Jaraguá do Sul apenas criando um monte de

,

j
ONGs de papel para defender o cafundó (ou
tifa) dos Judas, e sei lá mais o quê. Temos que.)
ter pés no chão e praticç:ar mais a cidadania,

,
' ,

antes de mais nada. O mais importante é
,

,

termos aqui ONGs consolidadas, fortes e

bem atuantes para que possam il1clusiv�
gerar empregos para os profiSsiOftai�
formados pelas instituições de ensino da
nossa região. Procurem conhecer melhor o

Rã-bugio e a ADEAJS e avaliem se não vale
ma is a pena nos ajudar a fortalecer e

censo lidar estas instituições junto �
comunidade.

.Marcos Coimbra, diretor do Vox Populi.

Continuamos com
! o pé no freio
,

,
,

não ocorre,' com os recursos para á)
manutenção da ONG, que é essencial par�
executar estes projetos. -Pois o dinheiro para"

•

projetos é carimbado e não podemos utilizá-
" ,-

lo para a sobrevivência da ONG. Não fosse
,)

o apoio da FAMEG nossa situação estaria,
,

bastante complicada e não poderíamos, por)
exemplo, manter nossa funcionária, uma

jovem bióloga jaraguaense, que está sendo

treinada pelo programa de .treinamento da!
Fundação O Boticário. Apoio 'de pessoa�
físicas? Apesar de toda a divulgação de nosso
trabalho, apenas 3 pessoas físicas de Jaraguá (', .

tornaram-se sócias contribuintes do Rã-)
bugio (a maioria é de fora: São Paulo, Rio dYJ
Janeiro ... ).

'

"

Germano Woehl Jr., coordenador de projetos -

Instituto Rã-bugio para Conservação da
Biodiversidade f

,

i
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FARMÁCIA POPULAR: DEVOLUÇÃO DE VERBA AINDA REPERCUTE

e

" CELSO MACHADO

� ... Petebista diz que
I Farmácia Básica
. não preenche
) as necessidades

}ARAGUÁ DO SUL- O
/ vereador Terrys da Silva (PTB),
) da base de apoio ao prefeito
f Moacir Bertoldi (PL) na

) Câmara de Vereadores, disse
) ontem, em nota distribuída à
i imprensa, que é favorável ao
I projeto de implantação da

Farmácia Popular do governo
I federal. O prefeito, em projeto

de lei aprovado pelamaioria dos
vereadores (votaram contra

apenas os vereadores Eugênio
.

f. GarciaMoretti, Rudolfo Gesser
e Maristela Menel), devolveu
.R$ 50 mil repassados pelo
Ministério da Saúde, alegando
que a Farmácia Básica mantida

pelo município supre todas as

necessidades de medicamentos
da população carente. Terrys,
diante da repercussão na

comunidade, disse ter votado

equivocadamente a favor da
-

devolução do dinheiro porque
teria sido "surpreendido" com
o projeto enviado ao Legislativo

,

em caráter de emergência, "sem
, respaldo de informações

suficientes para que pudesse eu
entender tratar-se da possível
instalação da Farmácia Popular,
o que fiquei sabendo, de forma

i

•

necessidades, o projeto acabou motivos que levou o vereador
caindo na contrariedade de Gesser a ingressar com o

vários segmentos organizados da mandado de segurança acatado

sociedade, entre 'eles a pelo Judiciário. Entretanto, não
Associação Comercial e há notícias na área do gabinete

,

Industrial, Câmara de Dirigentes do prefeito de que isso vá ocorrer
Lojistas e União Jaraguaense de com brevidade. E nem

Moradores. Enviada ao tampouco sobre quando o

Legislativo em regime de Executivo pretende retomar a

urgência, procedimento que tem proposta como novo

caracterizado a administração encaminhamento ao

municipal em quase todos os Legislativo. Pelo projeto original,
projetos que chegam à Câmara a Guarda Civil Municipal
de Vereadores, a solicitação' de' deveria ser implantada ainda no
uma segunda audiência pública . primeiro trimestre de 2007, com
de maior abrangência acabou efetivo inicial de 40 homens
sendo ignorada pela bancada contratados pelo regime.da CLT

,

situacionista. Esse foi um dos (Consolidação das Leis do

apresentou os documentos
necessários à Justiça Eleitoral,
referente às contas de 2005.

J á o PCdoB (Partido
Comunista do Brasil) teve

suas contas rejeitadas. O
PMN integra a coligação
Salve Santa Catarina, do
candid ito Esperidião Amin

(PP). O PCdoB apóia José
Fritsch (PT), da coligação A

. Força do Povo e o PCB o

candidato do PSOL, João
Fachini. No processo
relatado, o juiz Newton
Varella Júnior, ele constatou.
a ausência de' diversos

•

documentos e informações
nas contas prestadas pelo
PCdoB. "Não havia demons

tração de doações recebidas,
a ev e n tu a l ocorrência de

doação de recursos estimá

veis em dinheiro, id e n-

vereadores em. uma condição
não favorável uma vez que, com

os recursos não sendo aplicados"
os mesmos possuem prazo legal
para serem devolvidos, caso

•

, • • A

contrario, acarretaria em onus

para a ,m'unicipalidade; 3- O
Executivo declarou que em

nosso município a Farmácia
Básica já atende as necessidades
de quem procuramedicamentos ,

e o faz de forma gratuita. Na
verdade, o sistema atual
oferecido aos jaraguenses é

burocrático e os medicamentos
nem sempre são encontrados

por quem os procura. O
vereador conclui dizendo

•

lamentar que a "administração
municipal tenha tomado a

decisão de não ins talar o

programa em nossa cidade." Há

poucos dias o vereador Dieter

Janssen (PP), que também votou

, pela devolução do dinheiro,
mandou carta ao prefeito
apelando para que Bertoldi
sustasse a devolução dos
recursos. Na semana passada, o
deputado Dionei Walter da
Silva (PT) tambémmanifestou
se por escrito apoiando a

Farmácia Popular e dizendo
,

"não ter entendido" a atitude
do prefeito. O PT disputa a

eleição estadual coligado com o

PL, que tem a vice-prefeita
Rosemeire Vasel como

candidata a vice-governadora
na chapa de José Fritsch.

Projeto de GUárda Civil não tem data para ser retomado'
.

}ARAGUÁ DO SUL- Guindado
à condição de projeto de lei
ordinário por força de mandado
de segurança impetrado pelo
vereador Rudolfo Gesser (PP) e

retirado da pauta de discussões a

pedido do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), a proposta de

criação da Guarda Civil,

Municipal permanece em
, banho-mana na procuradoria
geral do município. Polêmico,
porque não esclarecidas e nem

garantidas as fontes de recursos

que sustentaria a instituição para
pagamento, de salários e'

manutenção da estrutura com

equipamentos, viaturas e outras

\

CESAR JUNKES

Tenys é o segundo vereadora se dizeranependidopar teraprovado devolução de verba

clara, após a votação pela
Câmara em sessão

extraordinária." Na nota, Terrys
relaciona os motivos que o

levaram a externar

publicamente sua postura
•

favorável ao programa do
Ministério da Saúde, embora
tenha votado a favor da

devolução do dinheiro: 1- O
Executivo sustentou que os

repasses mensais do MS para

manutenção da Farmácia

Popular seriam apenas para um

período de um ano, o que, de
acordo com entrevistas de

diretores do mesmo, não

procede, pois o governo federal
mantém a ajuda de custo. de
forma contínua. 2- Os recursos
destinados a possível instalação
da Farmácia Popular aportaram
nos cofres municipais no mês

de Abril. Ou seja, o Executivo
ao decidir não instalar o

Programa em Jaraguá do Sul

poderia ter enviado o pedido de

autorização de devolução no

mínimo dois meses antes de

quando o fez e com

esclarecimentos, mas isso não

aconteceu, colocando assim os

Trabalho) através de concurso

público ainda não lançado pela
prefeitura. A projeção de custos,
estimada num primeiro
momento em R$ 790 mil/ano,
porém não definida em valores
concretos, e a origem dos
recursos também serviram como

ingredientes para a ação na

Justiça. Especula-se que o

assunto só deva ser retomado

pelo Executivo depois. de
conversas que resultarem em

esclarecimentos satisfatórios de

segmentos representativos da
comunidade. E, posteriorpiente,
uma nova discussão ampliada e

pública. (Celso Machado)

TRE pune PCB, PMN e PCdoB com suspensão de verba partidária'
FLORIANÓPOLIS- O TRE

(Tribunal Regional Eleitoral)
puniu três partidos com a

perda das cotas partidárias
repassadas pelo governo
federal. O PCB (Parti'o
Comunista Brasileiro) n o

, prestou contas relativas aos

anos de 2003 e 2005. Caso,
,

I seme lhan te é do PMN
I (Partido Mobilização
, Nacional), que tamb/

,

tificação dos beneficiários
das transferências efetuadas

pelo partido, extratos

bancários e docurnentação
complementar do demons
trativo de receitas e des

pesas", decidiu o juiz. Pelas

irregularidades ocorridas e

por decisão unânime' do
Pleno do TRE as siglas ficam
impedidas de receber as cotas
do Fundo Partidário.

• MO-SAlGO

Governador Eduardo Pinho Moreira assina nesta quarta-feira
decreto que regulamenta as atividades do Grupo Segurança •

Pública para fins de aposentadoria especial. A nova legislação
prevê que os servidores da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro
,Militar, Sistema Prisional e de Atendimento ao Adolescente "

J'

Infratortenham direito ao benefício. No caso das mulhetes a Lei
, ,

Complementar número 343, de 18 de Março de 2006, prevê �
aposentadoria especial desde que comprove ter 25 anos de

IJ

contribuição, contando com pelo menos 15 anos de exercício
\

em qualquer atividade da carreira. O homem policial civil terá i
que comprovar 30 anos de contribuição tendo pelo menos 20

..

no exercício de sua função .

comemora: o candidato
Manoel Dias tem o menor

índice de rejeição entre os :

oitos que disputam, o ,

governo do Estado, segundo 1

a última pesquisa do Ibope ,�
,

divulgada no final de agosto.
Em "compensação", na

mesma pesquisa foi citado

por apenas 1 % do universo
'

de mil eleitores
consultados. Bem-me-quer,
mal-me-quer.

,

Aposentadoria especial

Não leram?
Vereador Terrys da Silva

•

(PTB) -alega ter oometido
equívoco (veja matéria ao

lado) quando ·votou pela
rejeição de verba federal para
o programa Farmácia Popular.
Dieter Janssen (PP), que
votou igual, apelou para que
Bertoldi vetasse a decisão da
Cãmara. Aliás, o que se vota
na Câmara sem um' mínimo
de análise e discussão é
coisa muito séria.

Vantagem?
Assessoria do PDT

Cara dura 1
Diferença
Entre os oito candidatos que é

disputam uma única vaga '

ao Senado a deputada
federal Luci Choinacki
contabiliza votos para si e

para Lula. Os outros, ao

contrário, são fardos

pesados carregados pelos
que encabeçam as chapas
majoritárias ao governo do'
Estado e seus aliados. E que
pouco ou nada somam no

sentido inverso.

-

A manipulação do poder
Legislativo pelo Executivo na

atual administração é de
deixar corado qualquer
cidadão que prime pela
decência. Isso se dá, em
muitos casos, em troca de
empregos bem remunerados
a familiares cuja capacidade
para as funções que exercem

é., no mínimo, duvidosa. Mas,
que importa se o negócio é

engordar o caixa da família?

Cara dura 2
o descalabro chegou a tal

rjlonto que, em pleno
If.3.ndamento das sessões,

.

alguns v_readores assinam

pareceres favoráveis de
. - ,

corrussoes as quais
pertencem a projetos do

prefeito cujo conteúdo
desconhecem.' Na seqüência,
com o beneplácito da

presidência, acabam
aprovados sem que nem

mesmo o texto do ofício da

proposta seja lido.

Uma filha do ex-deputado do

PTB,. Roberto Jefferson, é
candidata a deputada no Rio
de Janeiro. Na declaração
de gastos de campanha, R$
4 milhões.
Coincidentemente, o mesmo

valor que Jefferson declarou
J

ter recebido do esquema
. valerioduto. Até hoje ele
a

jura que não lembra onde foi
parar o dinheiro.

Coincidência

Atenção
.

Melhorando
Governo do Estado informa

que vai entregar no próximo
dia 12 de. setembro 110
novas viaturas para a

Polícia Rodoviária. Serão 22
ambulâncias, 5 carros

condutores de trânsito, 50
motos, 30 Fiat Idea para
patrulhamento e 3 Blazers.
As viaturas serão
distribuídas em todas as

regiões. Cada posto da PRE
receberá uma ambulância e

outros veículos.

Se um carteiro chegar à sua

casa entregando material de

propaganda polnlca de
candidatos, saiba queé legal.
Desde que a correspondência
tenha sido devidamente
postada e endereçada em seu

nome. Se for material avulso,
sem destinatário

.

especificado, é crime porque
estes servidores, no exercício

. da função, são impedidos
pelo estatuto da categoria.

Com Amin
Esperidião Amin (PP) e Luiz

Henrique (PMDB)
aproveitaram o desfile cívico
dos 156 anos de fundação de
Blumenau, no sábado pela
manhã, para cabalar·votos .

Diplomático, o prefeito João
Paulo Kleinübing (PFL),
recebeu os dois, mas

reafirmou sua postura de não

apoiar LHS. O pai, Vilson
Kleinüning, foi secretário e

amigo do peito de Amin.

Na mesma
•

Secretaria de Infra-estrutura
tem estudo para a

construção de duas novas

ferrovias: a litorânea, entre
,

. Imbituba e Araquari, com

236 quilômetros, e a Leste
Oeste, de Itajaí a Chapecó,
com 616 quilômetros,
ressuscitando o projeto da

•

"Ferrovia do Frango", do ex-

governador Paulo Afonso.
Até agora, nenhum metro de

•

trilhos. E promessa de

,
,

'

I '
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Homenagem
A Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul vai
homenagear o Grupo
Weg pela passagem dos
45 anos. A sessão solene
será realizada no

próximo dia 19, por.
proposição do vereador
Jaime Negherbon.

.' �,'
,

Pa,rtitla ..

';:',
'o,'

"".
,.� .

, ,

"Antes<era tre,in.fl;i
agora é: jqgo'! E"·
nosso�tirne entruu
em caF1lP.o ..para:"
vencer". 'Palavras do

presidente do·,PMDB
de Schroeder, vice
prefeito Luis

Aparício Ribas,
otimista com as

•

pesquisas que
colocam Luiz

Henrique na partida
da decisão. Ribas foi
anfitrião do encontro
realizado sábado

para lançamento das
candidaturas de
Carlos Chiodini e

Mauro Mariani, que
fazem dobradinha

para Assembléia e

Câmara Federal.

Coletiva
o prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) concede
amanhã, às 9 horas, na

sala de reuniões da

prefe itu ra, entrevi sta
coletiva para imprensa.
Vai fazer o lançamento de
mais uma edição do Café
Colonial do Núcleo de
Turismo do Jacu Açu.
Haverá, também, a

apresentação do

programa "Teste do
olhinho", da Secretaria
Municipal de. Saúde, e

avaliação das
festividades dos 57 anos

de Guaramirim.

Prejuízo'
o coordenador da

campanha a

governador de
Antônio Carlos
Sontag (PSB) ga

região Norte,
Emerson Gonçalves,
conversou ontem
com a promotora .

eleitoral Leda Maria
•

Hermann. E que no

último final de
semana foram

, quebradas e (,)

pichadas 17 placas
de Sontag e Ivo
Petras Konells,
candidato a deputado.
estadual. "Isso nos

deixa chateado, mas

ao mesmo tempo é
sinal que a

candidatura está
tncomodando

algumas pessoas",
largou. .'

" ,
,

Recado 1
,

Candidato àreelelção, o

deputado estadual Dionei
Walter da Silva (PT)
lembra aos desavisados
que assisteneialismo em

período eleitoral é crime.
"Ao cidadão cabe pensar:
se o político compra o

seu voto, como é que
vocêvai cobrar o

desempenho dele
. depois?", questiona
Dionei, que considerá a

troca de votos por
favores pessoais o início
da corrupção na política
brasileira.

-'

Recado 2
Em nota de
esclarecimento, Dionei
afirma não atacar
adversários para
conseguir espaço de

promoção pessoal e

ocupar espaço na mídia
local para falar de

projetos, conquistas,
atuação ou ideologia
política. "A instância
adequada para
solucionar divergências
entre adversários
políticos é o partido (ou,
em último caso, a

justiça), não a imprensa,
que deve se prestar a um

papel muito mais
elevado, o de informar a

população. No período
eleitoral, a comunidade
precisa ser informada
sobre resultados e

propostas políticas, não'
sobre picuinhas
pessoais, boatos e

inverdades". ,

. ",

Sucessat? .

Após 13 ano$,à::
frente áq ,PFL;�Jorge

.
. .

B o rnnau Sefl· ': , '.
. '_'_"'_' -','":",'1. ,.,� �

articuJâ','nQs,: ;.,
bastideres, a própria
sucessão. Sal'!, '. 1 .

. q,uarto,,:mandato_
expira em maio de

•

.

2007, data em que,
se íudo correr

segundo o roteiro

traçadopor ele, "um
dos meninos" vai
assumir o comando.
O nome mais
cotado, hoje, para
herdar a direção do

partido é o atual
líder do PFL na

Câmara, deputado
Rodrigo Maia (RJ),
peça central de um

tabuleiro que tem de
acomodar os outros

•

caciques.

DE VOLTA A JARAGUÁ: CANDIDATO A GOVERNADOR VISITOU CORPORAÇÃO
,

•

•

•

•

,

,�----------------�------------------------�
,

!

!
: Audiências

Dois candidatos a governador estiveram ontem na Weg para
audiência com Décio Silva, presidente da empresa. José Fritsch

(PT) e Esperidião Amin (PP), um na parte da manhã e outro à
tarde. O primeiro, veio e foi embora quieto,: sem. mais
compromissos. Já o ex-governador cumpriu agenda de visitas
a hospitais, bombeiros e se reuniu com lideranças, Também

-. esteve na Malwee Malhas, outra das principais empresas do
município, e por onde o petista já passou. ',7�

," .; � ,_"

:"\';".
-: _v

Propaganda eleitoral custa R 191 milhões aos cofres públicos

CAROLINA TOMASELLI

.... Entidade quer garantia
de repasses do governo'
e pede apoio a projeto

.

que regulamenta atuação

}ARAGUÁ DO SUL - O
candidato a governador,
Esperidião Amin (PP), recebeu
ontem uma lista de pedidos em

benefício dos bombeiros
voluntários do Estado. O ofício

Amin, acompanhado de Janssen (esq), conversa com Adotar Jark (dir) sobre pedidos

município solicitam que os ajustes
obtidos junto ao Ministério
Público com a participação da
Assembléia Legislativa,
Bombeiros Militares e Abvesc

(Associação dos Bombeiros
Voluntários de Santa Catarina).

Amin disse que, se for eleito,
vai promover "uma grande

- "

cooperaçao entre o governo e as

organizações voluntárias, "que são
exemplos para todo o Brasil,
consolidadas a partir de Joinville,
que abriga a corporação mais

antiga da América Latina, com
114 anos". O candidato também
mostrou preocupação com a

,cobertura das corporações,
existentes em apenas um terço dos

municípios catarinenses, somadas
as civis e militares. "Vai ser cada
vez mais demorado (a ampliação
de novas corporações) a medida
em que tiverem dificuldade de

•

apoio", concluiu.

Marcos Bitelli, especialista em

Direito da Comunicação
Social, explica que a renúncia
fiscal é considerada uma forma
de impedir que as ,empresas de

comunicação tenham pre-
. ,

JUIZOS.
"O modelo daradiodifusão

brasileira é baseado na

publicidade comercial. Ainda

que ela seja Ulna concessão

pública, seria um ônus muito
. grande para as radiodifusoras

,

carregar a publicidade eleitoral
e política, que na verdade é um

benefício para a toda a socie

dade", diz. Segundo o

advogado, cabe aos legisladores ,

. avaliarem se o custo a ser pago

pela sociedade para que ela
obtenha informações sobre os

candidatos e os partidos

-

,

foi entregue pelo presidente da

corporação de Jaraguá do Sul,
Adolar Jark, durante visita do ex
governador no começo da tarde.
Amin estava acompanhado do
coordenador regional de

campanha, Udo Wagner, e do
,

candidato a deputado estadual,
vereador licenciado Dieter

Janssen (PP).
Entre os pleitos, que os

repasses de recursos sejam
sistematizados para as entidades
civis, conforme anteprojeto da

f. Associação Comercial' e

J; Industrial de Joinville, designando
" um percentual fixo de 20% a partir

GO montante geral destinado aos

bombeiros militares. A

corporação jaraguaense também

pede apoio na aprovação do

Projeto de Emenda
Constitucional que regulamenta
a atuação do bombeiro civil
voluntário, de autoria do
. deputado Dionei da Silva (PT),
.
em tramitação na Assembléia

Legislativa.
Outro pedido é para que o

Fundec (Fundo Estadual da
Defesa Civil) efetue os repasses

,

conforme estabelecido em lei,
"considerando que nos últimos
três anos não foi repassado
nenhuma cifra às entidades civis".
Por último, os bombeiros do

BRASÍLIA - Emissoras de
rádio e televisão de todo o país
deixarão de pagar à Receita

Federal um valor correspon
dente a quase 15% de seu

imposto de renda este ano

devido ao horário eleitoral.
Indiretamente, sâo os cofres

públicos que arcam com o custo

dessa propaganda que, apesar
do nome por que é conhecida,
-, . -

nao e gratuita senao para os

próprios políticos ..
Segundo dados da Receita

Federal, as empresas de comu

nicação deveriam contribuir
com R$ 1,4 bilhão em 2006,
mas só pagarão R$ 1,2 bilhão,
já que terão direito a uma

renúncia fiscal de R$ 191
milhões por serem obrigadas a

veicular a propaganda política.

•

J !
. ,

,
PIERO RAGAZ,ZI DE FRE�AS ?/

,

•

'ii'•
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�

!
r

•

a
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MESMO ATRAS, CANDIDATO VOLTA A
COMEMORAR PESQUISA !

A exatos 26 dias das eleições, o candidato da coligação Salve

Santa Catarina, Esperidiãci Amin (PP), disse ontem que o tom

da sua campanha a governador é o da "liberdade contra o

cabresto" e "com o esforço baseado no voto livre". Ele voltou

a comentar o resultado da última pesquisa Ibope, divulgada na
•

semana passada, em que aparece com 29% das intenções de

voto, atrás de Luiz Henrique (PMOB), que subiu de 39% para .

40%. "Estamos a um ponto percentual do segundo turno e isso

nos dá um grande ânimo, porque representa para os nossos

militantes, primeiro, que é possível vencer, e, segundo, que
falta muito pouco. Não há nada melhor para o candidato da

oposição do que isso", declarou Amin, que cumpriu agenda
ontem na região.
Além de participar de reunião nos Bombeiros Voluntários, o
candidato também visitou os dois hospitais de Jaraguá do Sul.

Ao meio-dia, participou de almoço com lideranças em Corupá,
e, à tarde, em Massaranduba, de onde seçuiu-para Blumenau.

)

)

j

,

,

,

�--------------------------�----------------- '

políticos .é ou não alto demais.
O valor é estimado ern R$ 1 por
habitante a cada ano eleitoral,
uma vez que' a renúncia fiscal
de 2006 está estimada ern R$
191 milhões e no Brasil há
cerca de 180 milhões de

exercício da democracia. O \

grande problema é que, sendo, c ,

os partidos -pol íticos uma:
,

entidade privada, e tendo um '

recurso suficientemente "

grande para cobrir as despesas OI

eleitorais, questiona-se se isso (,

não seria mais um desvio das ie;

finalidades prirnordiais dos"
cofres públicos, para atender, ,i

não aos interesses do público, ,,'

mas sim aos interesses dos '\'

partidos". Para efeito de L,

comparação, R$ 191 milhões <

poderiam ser usados, por '['

exemplo, para manter 280 mil j;
alunos brasileiros na escola, I

durante um ano, segundo os
'

padrões utilizados pelo Fundei i·

(Fundo de Manutenção e '

Desenvolvimento do Ensino (

Fundamental) .

habitantes.
Também especialista no

terna, o advogado Paulo Gomes
diz que o preço é, sim, muito
elevado. Para ele, nem sempre
a população é informada da
forma como devia, pela
propaganda eleitoral,
instrumento que acaba
servindo .apen as como

máquina publicitária de

partidos e candidatos. "O
eleitor tern todo o direito de .

conhecer os candidatos aos

_cargos eletivos. Isso é o

,

1, I!
,\ '" .".
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SAÚDE: SISTEMA DE COMPRA NÃO REDUZ TEMPO DE ESPERA NA FILA

CESAR JUNKES
DAIANE ZANGHELINI

AS

"� Secretário diz que
procura por consultas�I

.

pelo SUS cresceu 30%
. desde o mês de abril

}ARAGUÁ DO SUL - A

menina, Suiane Hanemann, 9
anos, há mais de cinco meses

sente fortes dores-de-cabeça
que a impedem de estudar
direito e fazem ela perder a

vontade de brincar.

Acompanhada da mãe, a

costureira S.S, 38 anos, Suiane1
� foi ao posto de saúde da Barra

do Rio Cerro, onde o pediatra a

encaminhou para um

t oftalmologista. Foi então que
•

S.S teve uma surpr.esa: a

consulta, que demorou cinco

meses para se concretizar, não
seria realizada em Jaraguá do

Sul, mas em Ulna clínica de

Itajaí.
"Na semana passada, nós

- ,

duas e mais uns 20 pacientes
com acompanhantes, fomos
levados para fazer a consulta em

Itajaí, Pegamos a condução na
A

praça Angelo Piazera às 11h da
manhã e chegamos na praça
novamente às 21h", contou a

cos tureira, lembrando que

alguns bebês de colo foram

transportados de' ambulância

•

•

Mesmo depois de conseguir consulta, Suiane sofre com dor-de-cabeça

-

com as maes, enquanto

crianças, adultos e idosos se

acomodaram com os

acompanhantes em um

microônibus e Ulna topic. O
transporte dos pacientes foi

pago pela prefeitura. "Perdi um
dia de aula e quase cheguei
atrasada no dia seguinte. Fiquei
cansada da viagem e acabei
acordando mais tarde que o

normal", disse a estudante. S.S
lembra que o fato de ter perdido

um dia inteiro de trabalho não

é a única situação que a deixa
incomodada. Ela está

preocupada porque as dores-de

cabeça da filha continuam e o

oftalmologista disse que Suiane
não precisa usar óculos porque
tem apenas meio grau de
deficiência visual. "O médico
falou apenas que ela deveria
fazer um novo exame daqui a
seis meses. E nada mais",
comentou.

Durante a conversa com a

equipe de reportagem de O
Correio do Povo, a costureira

também recordou que já ficou
aproximadamente um allO na

fila do SUS (Sistema Único de

Saúde) para ser atendida por um
oftalmologista na Clínica de

Especialidades Dr. João Biron,
mais conhecida como Centro
Vida. Na época, a atendente
teria lhe dito, logo após a

consulta, que deveria fazer os

óculos que o oftalmologista
solicitou e voltar ao Centro

.

mês para a Clínica "Nossos
Olhos", em Itajaí. A Clínica,
segundo ele, mantém um

convênio com a secretaria de
Saúde de Jaraguá do Sul para
suprir a demanda existente

nessa especialidade, já que
-

algumas pessoas esperam
atendimento por mais de um

ano. Ferrazza calcula que, desde

que a secretaria municipal de'

Vida depois de dois meses para

agendar nova consulta. Desde

então, seis meses se passaram e

a costureira ainda não

conseguiu o retorno. "Nem
estou usando os óculos porque
ainda não sei se o grau dele está

correto", afirmou S.S:

-

SEM CONTRATAÇOES
O secretário de Saúde

Pública, Sérgio Luiz Ferrazza,
disse, por telefone, que uma

parte dos pacientes que
necessitam de consultas

oftalmológicas es tão sendo
encaminhados há cerca de um

saúde implantou o sistema de

compra de serviços, em abril,
estão sendo disponibilizadas até

290 consultas mensais a mais

nessa especialidade. Ressalta, .

/

porem, que a procura por
atendimento em oftalmologia
também aumentou cerca de 300/0
desde então, impossibilitando
que os pacientes esperem menos,

tempo para serem atendidos.
Em [araguá do Sul, há apenas

três oftalmologistas contratados
pela prefeitura (sendo que uma'

profissional está de licença
maternidade) e outros dois que
atendem pelo sistema de compra
de consultas. Segundo o

secretário de Saúde Pública, a

prefeitura não prevê a

contratação de mais

profissionais dessa especialidade
neste ano. De acordo com a

coordenadora de planejamento
Soraia Muller, o Ministério da
Saúde está repassando verba

aquém do ideal para os

municípios e não há recursos

financeiros suficientes para mais

contratações. Hoje existem

2.320 consultas de oftalmologia
reprimidas em Jaraguá do Sul.

Soraia ressaltou que a clínica
. de Itajaí, para onde ISS'pacientes
já foram encaminhados, é

filantrópica e que por isso o

preço das consultas e exames é

mais barato que o cobrado pelo
sistema de compra de-serviços.
Uma consulta naquele local, por
exemplo, custa R$ 7,55,
'enquanto uma consulta

oftalmológica pelo sistema de

compra de serviços custa R$ 25.
"Aqui no município são poucos

oftalmologistas que fazem sua

parte pelo social. Alguns
/ -

ameaçam ate mesmo nao

atender o paciente se não for
I "

pago o preço que e es querem ,

afirmou.

( ,

Teste em recém-nascidos pode identificar problemas de visão
,

CESAR lUNKES GUARAMIRIM - As crianças
que nascem na Maternidade e

Hospital Santo Antônio terão

muito mais chances de ter uma
vida saudável, graças a uma

iniciativa da Secretaria Muni

cipal de Saúde de Guaramirim,
que implantou o Teste do
Olhinho na rede pública.
Segundo a médica Márcia

Priess, chefe do setor de saúde,
a iniciativa é inédita na região e

foi possível graças a um curso

realizado pela médica pediatra
neonatologista Janaina Ney
Campelo. "A doutora Janaina
fez o curso para desenvolver o
Teste do Olhinho e nós resol
vemos implantar mais este

serviço aqui, aproveitando as 20
horas que a profissional, con
cursada, cumpre aqui em Gua
ramirim. Foi preciso apenas um

remanejamento das consultas da
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Médica explica importância do teste nas crianças récem-nascidas

,

r M
,

,

médica", conta Márcia. \

O teste tem como objetivo
prevenir, nos primeiros dias de
vida, doenças do aparelho
visual, "Todo tipo de inflamação
ocular pode ser diagnosticada
com o teste, 'Se algo anormal for
detectado, podemos tomar as

providências para evitar
. .. '" .

maiores consequencias para as

. crianças", informa a chefe do
setor de saúde da Secretaria

Municipal. O procedimento
- /

nao tera custo para a

comunidade. "Na rede
,

particular de saúde, o teste pode
ser realizado durante uma

,

consulta, que atualmente saí,
em média, R$ 140,00", diz a

médica. Nascem mensalmente,
em média, 60 crianças em

Guaramirim e todas deverão
-

fazer o exame até os primeiros
15 dias de vida.

TERÇA-FEIRA, 5 de setembro de 2006 I 5

Salas de cinema do Shopping
Breithaupt são reformadas

�,;-�JA\' ".;r", ',;';

,
,

I

"." '

Piso superior do shopping também passa por reforma
•

do 110VO sistema de vends
antecipada de ingressos, que
vai reduzir a fila de espera]
devido ao controle
eletrônico de acesso, "Os

}ARAGuA' DO SUL -

Começou ontem, a reforma
nas salas de, cinema do

Shopping Center

Breithaupt, que engloba a

loca de poltronas, carpetes,
e equipamentos de exibição
e melhorias na bomboniere
e no hall de entrada. As
obras acontecem em

virtude da' troca de
operadora, já que muitos

usuários reclamaram que os

filmes exibidos eram

desatualizados e ficavam
muito tempo em exibição.

De acordo com o

superintendente do
Shopping Center

Breithaupt, Heine

Withoeft, a previsão é de

qüe, o cinema volte a

funcionar normalmente a

partir do dia 16 de
setembro, sob a

responsabilidade da

operadora de cinema Arco-
/

Iris, a maior do sul do país,
com mais de 100 salas
espalhadas pelo Brasil.

, .

usuanos que programarem o

cinema com antecedência
poderão comprar o ingresso
alguns dias antes e não

precisarão enfrentar fila

para entrar", explicou•

Withoeft, destacando que,
para' o futuro, a

adrninistração do Shopping
e a operadora também estãó
estudando a ampliação d<b
espaço físico e do número de
salas de cinema.

OBRAS NO SHOPPING
O superintendente Heine

Withoeft também informou

que o piso superior do
.

Shopping Center Breithaupt
está sendo reformado para
melhorar a circulação de
público, e que as obras
serão concluídas dentro de
40 dias.

No fim dessa semana

também deve ser

inaugurado o ateliê de
costura "Della Moda" e, ao

final da próxima semana a

loja de bijuterias e artigos de
prata "Companhia da
Prata", no segundo piso, e a

loja "Paquerá Sports", anexa
à loja "Paquetá" (primeiro
piso). No último sábado,
também foi aberta a

confeitaria Mom's Cake, no
segundo piso. (Dalane
Zanghelinl)

,

"Mesmo o contrato com a

operadora an te r io r ser

válido até 2009, decidimos
reincídí-lo e fechar com a

. /

empresa Arco-Íris. Assim o

público não precisará mais
deslocar-se para outros
.". t t

murucipios para assistir aos
,

lançamentos", comentou.
Foi o que aconteceu, por

exemplo, com o filme "A
Era do Gelo 2", que não foi
exibido em Jaraguá do Sul.
A novidade fica por conta

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RECOR,DE: SETEMBRO É UM DOS MAIS FRIOS DESDE 60
. ,

"
. ; .'
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O CORREIO DO POVO

CARLOS BRANDÃO

� Neve mareou o dia
de ontem em São

Joaquim e deixou ,

turistas animados

]ARA,GUÁ DO SUL - Nossa

que frio. Esta, provavelmente,
é a sensação que a maioria das

pessoas está sentindo neste
,

momento. Isto porque, segundo
,

avaliação dos meteorologistas,
omês de setembro é um dosmais
,

gelados desde do os anos 60.
Geada na região do Vale do

Itapocu e neve em São Joaquim
serão comuns nestes dias de frio
intenso, que devem se estender
até a próxima sexta-feira,
quando as temperaturas se

elevam. A baixa na temperatura
é motivada, segundo o

meteorologista Daniel Calearo,
.do Epagri/Círam, por uma

massa de ar frio gerada por um

sistema de baixa pressão
originado na Argentina. "Este
sistema está se dirigindo ao

, norte do Brasil e ao passar aqui
pela região baixa bastante as

temperaturas", diz. O comércio

que,' em sua maioria, já realizou'
as promoções de inverno, por
isso, este frio intenso não

deverá se refletir nas vendas.
, O frio que está fazendo todo

'mundo tirar 'do 'armário

agasalhos e cobertores que já
estavam acondicionados para o

1

Lojas já vendem artigos de primavera e verão e não esperam lucrar com frio nesta época do ano

" .

proximo Inverno começou no

último sábado e deverá ter seu

ponto alto (ou baixo) amanhã,
quando as temperaturas
deverão chegar quase a zero grau
durante a madrugada. "Na,

,
,

I

madrugada de terça para quart 1'1
deveremos ter" na região nort 1:',/
do Estado, temperaturas médias!
de três graus, mas' que em

determinado período, podem
chegar a zero grau. Geadas serão
comuns e algumas nevascas nos
pontos mais altos de Santa'
Catarina serão observadas.
Hoje, por exemplo, começ�lu a

nevar por volta dt;J6 horas e�

•

São Joaquim", explicou, ontem,
o meteorologista Daniel

Calearo, do Centro de Infor

mações de Recursos Arnbien
taise de Hidrometeorologia de
Santa Catarina, órgão ligado ao

Epagri.
O comércio, por sua vez, não

está comemorando frio intenso

nesta época do ano. A grande
maioria das lojas já realizou sua

liquidação do período e está com

produtos de primavera/verão
nas vitrines. Em sua maioria os

vendedores do comércio de

confecção não estão animados
com as -veridas. "Os con-

sumidores já fizeram suas

compras de produtos da estação.
Agora só um ou outro vão

procurar roupas quentes",
conta a vendedora de uma loja'
no centro da cidade. A gerente
do Magazine Breithaupt,
Rosiane Baumgartel Drews,

'

destaca que nesta época do ano

a procura por produtos de
inverno já é bem reduzida.
"Estamos numa entressafra,
onde vendemos poucos

produtos de inverno e poucos
da coleção primavera/verão.
Nossa liquidação de inverno já
aconteceu", diz Rosiane.

'Rádio Jaraguá festeja 58 anos de sucesso e credibilidade
]ARAGUÁ DO SUL - A Rádio

Jaraguá AM completou ontem

58 anos de informação e

credibilidade, que permitiram
tornar-se uma das emissoras

mais antigas de Santa Catarina.

Sempre comprometida em levar

informações atualizadas aos

ouvintes, é uma das poucas
rádios do Estado que mantém

programação ao vivo 24 horas.
A emissora também transmite o

mais antigo programa de rádio
catarinense: o "Rancho do
Dadi", apresentado durante a

madrugada pelo locutor Laércio
Machado.

De acordo com o coordena
dor da Rádio Jaraguá AM e

,

comunicador, Tim Francisco, a

equipe é composta por 23

profissionais comprometidos

,

com a prestação de serviço. "O
apoio às iniciativas sociais faz

,

parte da filosofia do sócio

gerente da rádio, o industrial
WandérWeege", destacou. Além
de abranger o norte catarinense,
a emissora tem ouvintes em

outros estados e países, como
Alemanha, Itália e Espanha, que
acompanham a programação
através do site.

Há 24 anos trabalhando na

Rádio Jaraguá AM, o

comunicador Valério Gorges é o

locutor mais antigo da emissora

em atividade. Para ele, a Rádio

Jaraguá "é uma faculdade na vida'
profissional e pessoal". "Não há

preço que pague por tudo que

aprendi aqui", comentou

Gorges, que há 22 anos apresenta
o programa "Show daManhã".

Tim Francisco é o coordenador da Jaraguá AM e ressalta prestação de serviço

SHOW MARCA 58 ANOS
N o feriado da próxima

quinta-feira, 7, a Rádio Jaraguá
promove um show para marcar'

os 58 de existência da emissora.

O evento acontece no Parque
Municipal de Eventos, a partir
das 17h, e presenteia o público

,

com as canções de Gilberto &

Gilmar, Portal Gaúcho, Musical
Som da América,' Fernando
Lima & Eccos Band Show e

outros grandes cantores e

compositores. A, expectativa é
de que oito mil pessoas

'prestigiem a festa. (DZ)

" '

• CORREIO ECONOMICO

Marisol premiada
A Marisol foi a grande vencedora do Prêmio Catarinense das
Melhores Práticas de Estágio, conferido pelo Instituto Euvaldo
Lodi de Santa Catarina (IEL/SC), uma das instituições que
compõem o Sistema Fiesc. Em sua primeira edição, o prêmio foi
idealizado para reconhecer as instituições que adotam bons

programas de estágio em suas áreas. Ele contempla empresas ,

que, além de cumprirem as exigências legais, tratam os

estagiários realmente como profissionais em formação e

trabalham para o complemento de seu aprendizado e posterior
efetivação. A avaliação das empresas foi coordenada pela equipe
de examinadores do Movimento Catarinense para Excelência .:�
(MCE). A Marisol - uma das maiores e melhores empresas do ,

setor do vestuário do Brasil - está investindo para se tornar uma ;;

grande gestora de marcas e de canais de distribuição no e

segmento da moda. A empresa possui', hoje, capacidade
'

-

instalada para produzir mais de 25 milhões de peças de roupas
e 3,2 milhões de pares de calçados infantis por ano, através da

dedicação de mais de cinco mil colaboradores.
, f

,

,

Leilão suspenso
Por determinação do Tribunal
de Contas da União (TCU), a

Agência Nacional de

Telecomunicações (Anatel)
suspendeu o leilão de

freqüências para prestação do

serviço de internet banda larga
sem fio. O despacho é
assinado pelo ministro
Ubiratan Aguiar, que deu prazo
de 15 dias para a agência se

manifestar. A licitação está

suspensa cautelarmente até
uma decisão definitiva do TCU
sobre o leilão.

'4J.,
causa disso, o presidente da ,

r:

comissão de licitação, Dirceu
Barraviera, determinou que as

propostas já apresentadas
fiquem embargadas até uma

decisão posterior do TCU.

Propostas
Na manhã de. ontem, cem
empresas apresentaram
propostas para o leilão das
freqüências para prestação do

serviço de internet banda larga
sem fio (3,5 e 10,5 gigahertz).
Entre as empresas que
disputariam a licitação
estavam Brasil Telecom,
Nextel, Telemar, TIM Celular,

, Oi, CTBC, Telemig, Amazõnia
Celular, Telesp, GVT,
Sercomtel, Embratel e Vicom.
No total, há 1.056 licenças de
exploração em disputa, várias
delas em áreas de concessão
das operadoras de telefonia
fixa.

Motivo
Um dos argumentos usados

pelo TCU para suspender a

licitação é de que o estudo de
viabilidade econômica usou

taxa de câmbio (dólar e euro)
desatualizada em um ano e

meio, o que teria reflexos no

preço mínimo do edital. Por

"

• INDICADORES ECONOMICOS
I

,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,122 2,124 Ie

PARALELO 2,257 2,357 11

. TURISMO, 2,093 2,230 Ie

EURO
COMPRA VENDA

2,731 2,734
PESO (Argentina)

I 0,536 0,536

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 37.693 0,98%

.

11 DOW JONES (N. York) 11.464 073%

Ie MERVAL (B. Aires) 1.677 -002%

Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

,0,659
.,

R$ 896,91

• LOTERIAS 1

,

'. Megaséna', ..•.
.

.,'

concurso: 651
01 - 10 - 25 - 30 - 37 - 39 -- 43

45 - 51 - 53 - 55 - 56 - 59 - 60

63 - 74 - 77 - 78 - 93 - 00

concurso: 04067
1 ° Prêmio: 29.268
2° Prêmio: 20.984
3° Prêmio: 03.899
4° Pr,êmio: 69.620
5° Prêmio: 23.019

I

. I
I
!
,

•

•

Global'Organizações Contábeis Ltda

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 - Sala 7

Centro, - Jaraguá do Sul
Tel. 3275-3036/3275-3725 - gIobcont@terra.com.br

,

CONTABILIDADE

,

\

•

•

,

•
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AUSÊNCIA: AUTORIDADES NÃO COMPARECERAM E RECEBEM CRíTICA
-r, .

.

•

,

DAIANE ZANGHELINI E KELLY ERDMANN
•

I

I .'�I .... Semana da Pátria é
,

3 'lembrada por escolas
e ie entidades na Vila
_ ILalau e Vila Nova

'

I

I }ARAGUÁ 00 SUL - Os bairros
'I IVila Lalau eVilaNovapromoveram
t. laesfiles de 7 de setembro no último
1; final de semana, para lembrar a

;. Semana da Pátria e resgatar o

espírito cívico dos jaraguaenses.
IDuraJ1te amanhã de sábado, aRua
!Dona Matilde foi tomada pelasI

: cores dos temas apresentados pelasI
.

�escolas Rodolpho Dornbusch e
, .

[Heleodoro Borges, pelos Centros

I de Educação Infantil Franciane
\'

.

iRamos e Top Aprendizagem, além
ida Associação de Moradores,
,

Clube de Mães e Clube de Idosos
� da Vila Lalau e das fanfarras das

i escolas LiliaAyrosoOechsler (Ill1a
! daFigueira) e LuizGonzagaAyroso
! (Jaraguá 84).

De crianças de colo à idosos, o
objetivo ern comum era mostrar

I que
os programas de cidadania sâo

I a base para um-país melhor.. "O

I pelotão de trânsito que
i apresentamos foi criado pelos paisI
I dos alunos, por causa do grande
! número de acidentes que
acontecem na'Avenida Prefeito

l Walden1ar Grubba", ressaltou
i Leoní Cimardi, diretora da escola

i Rodolpho Dornbusch e uma das

I I! organizadoras do evento. Os casal
I
Gílmar e Roselene Karas Viana,

· respectivamente com37 e 32 anos

I de idade, curtiam o desfile com a
I

pequena [ulia, de dois anos.

I "Sempre assistimos ao desfile

I I cívico, e hoje acompanhamos
i nossa filha de 9 anos, desfilando
I

pela escolinha de karatê",
comentou Roselene. Um pouco
mais adiante, o pequeno Ezequiel,
de 4 meses, aprovou o repertório
- das fanfarras' no colo da mãe,

,__,' l-Patrícia Fodi: o menino mexeu as

i pernas e os braços quando os
,

músicos passaramperto dele, como
se quisesse participar da banda

,

• •

CESAR JUNKES

••

0),
'" ,

Estudantes participaram de desfile no sábado, atividade faz parte das comemorações da Semana da Pátria

também.
Já 11a parte da tarde, foi a vez de

a Rua 25 de [ulho, na Vila Nova,
atraíras atenções dos jaraguaenses.

,

c' Aproximadamente: ' mil

integrantes de 14 entidades e

instituições participaram do desfile,
aberto pelo pelotão do 14°Batalhão
da PolíciaMilitar de Jaraguá do Sul
e encerrado pelo pelotão do Corpo
de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul. O momento

também foi abrilhantado pela
presença dos estudantes das escolas

,

Roland Harold Dornbusch (Barra
do Rio Cerro) e Valdete Piazera

(Centro), peloGrupo de Escoteiros
Jakoritaba, pelos Centros de

Educação InfantilMárcioKlinkoski
e Nina Baby, Clube do Opala de

JaraguádoSul,Bicho daLamaMoto
Clube, Clube de Motociclismo
Pista Livre, Associação de

Moradores, Clube deTerceira Idade
José Marangoni e Associação
Fonnigari de karatê-dô.

Neste ano, o tema central foi a

evolução histórica, econômica e

política do Brasil, retratada pelos
alunos da Escola Roland Harold

panharam, na manhã de ontem,

segunda-feira, o hasteamento da
bandeira em homenagem à
Semana da Pátria. Posicionados de
frente para osmastros, eles também
ouviram ft:asis de indignação às

dificuldades enfrentadas
diariamente pelos agentes de

segurança pública e aos problemas
vivenciados 11a política brasileira.

O discurso do tenente Gildo
Andrade

.

foi pautado pela
lembrança de que

-

a liberdade

conquistada em 1822, através da

independência de Portugal, não
está consolidada �té 110je. "As leis
estão longe dos ideais de justiça",
disse. Para fortalecer a opinião, o
tenente e o sub-comandante do
14° Batalhão, Rogério Kumhlen,
citaram a onda de ataques do PCC

(Primeiro Comando da Capital) a

policiais e agentes penitenciários,
ocorrida desde o Inês de maio

passado. Além disso, falaram sobre
o poder do voto nas eleições do

próximo dia 1° de outubro. "Que a

indignação não fique 110 campo das

palavras, mas nas ações também",
sugeriu Andrade.

Dornbuschpormeio de uma crítica
aos escândalos políticos que o país
enfrenta. Caracterizados, os

estudantes apresentaram o

processo de imigração, colonização
e de independência do Brasil, a Era
Vargas (1930 a 1945 e de 1951 a

1954) e a ditadura, o 1110VÍlne11to

"Diretas Já" (1984) e a Consti

tuição de 1988. O presidente da
Ambavin (Associação de
Moradores do Bairro Vila Nova) e
um dos organizadores do desfile,
Francisco de Assis Soares, criticou

,

a ausência de representantes da área
cultural e da maioria das
autoridades políticas e judiciárias
convidadas para prestigiar o evento.
-

"E lamentável que a maioria dos

representantes dos três poderes do
. /'. �

mumcipio 11ao compareceram ao

ato cívico, quando se deveria
, ..' " .

mostrar o patnonsmo e o espmto
de brasílidade".

, PM-S HASTEIAM
BANDEIRA

Ao SOln do hino nacional,
policiais militares e alunos do

Colégio São Luís Marista acorn-

\

Homem é alvejada com tiros

perto da rodovia se - 413I
GUARAMIRIM - Dois tiros

disparados com arma de fogo
I
deixaram um homem em estado

I grave na UTI (Unidade de

: Terapia Intensiva) do Hospital
, .

'--e Maternidade São José, de

�"Jaraguá do Sul. A tentativa de
· '

� homicídio ocorreu nas margens<

t da rodovia se - 413, próximo�

t ao Bar do Marangoni, em
.. '

;< Guaramirim, na noite de
. ''". ,

� sábado, dia 2.
�

� De acordo com informações"

� repassadas pelos' funcionários<

� do hospital, Altevir Oliveira
''-''Cardoso, 33 anos, passou por

,

Preso em flagrante foge da

delegacia de Jaraguá do Sul
•

procedimentos cirúrgicos e

conforme boletim médico

divulgado na manhã de ontem,
4, a situação do paciente é

estável, mas, não há previsão de
alta. Os tiros atingiram o peito
e O rosto de Cardoso.

O caso está sendo

investigado pela Polícia Civil

guararnirense e por enquanto
ninguém foi preso. Até o

fechamento desta edição, os

motivos que ocasionaram a

tentativa de homicídio não

haviam sido esclarecidos. (Kelly
Erdmann)

}ARAGUÁ DO SUL - Um 110-
mem fugiu da Delegacia de Polícia
Civil de Jaraguá do Sul minutos
antes de ser encaminhado ao

presídio da cidade. PauloCésar das
Neves da Hora, 29 a110S, foi preso
11a tarde de domingo por furto à

residência e conseguiu-desaparecer
sem que nenhum policial o visse.

De acordo com o delegado Uriel
Ribeiro, o caso não é inédito porque
"não há aparato forte de segurança"
no local. O acusado desapareceu
depois de pedir para ser retirado da
viatura que o levaria ao presídio.
Ele alegou dores nas costas e, como

,

de praxe, os policiais o algemaram
em Ulna barra de ferro, dentro da

delegacia. Enquanto aguardava o

médico legista,Neves daHora abriu
as algemas e sumiu pela porta dos

fundos, semdeixar nenhuma pista.
Conforme explica o delegado,

o fugitivo havia sido detido em

flagrante na tarde de domingo, Ele
tinha furtado dois relógios de pulso
e tentava levar mais um aparelho
de Dvd da casa de lim vizinho no

,

Bairro Francisco de Paula. Não 11á
outros registros de crimes contra

PauloCésardasNeves daHora, pelo
menos na região de Jaraguá do Sul.

r
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• OCORRENCIA ,POLICIAIS
Arrombamento .

Um estabelecimento comercial na Rua Pref. Waldemar Grubba foi
arrombado na madrugada de domingo, Furtaram uma televisão
marca LG 29 polegadas, um aparelho OVO marca LG e três litros
de bebidas diversas. Os bandidos. também arrombaram duas,

!

máquinas caça níqueis e levaram o dinheiro. .

,

Furto em veículo 1 Baependi. o furto aconteceu às
,

3h de domingo. ',.

Foi furtada uma bolsa que
-

,

estava dentro do veículo VW
Furto de bolsaGol, placas IQI-5066. Na bolsa �,

estavam vários documentos e Foi furtada uma bolsa, contendo
\ '

,

cartões de crédito do Banco vári-os documentos, dois •

•

Bradesco e da Caixa aparelhos de ce-lular Nokia e R$ ,_

Econômica Federal. O furto 20,00, O furto aconte-ceu às 16h .'

aconteceu às 13h de domingo de sábado na ARWEG,
na Rua João Carlos Stein,
Bairro Jaraguá Esquerdo, Tentativa

·

·

'-
•

"

o menor R,L,J" 15 anos, foi
-

Furto em veículo 2 .,-
,

conduzido à Delegacia acusado
·

· Furtaram um aparelho de CO de tentar furtar um carrinho de
' \,

Player marca Sony e uma compras do Supermercado ,�

carteira com R$ 400 do Breithaupt, A tentativa de furto
•

"

veículo Golf que estava na aconteceu por volta das 22h de 1 ;�
-

Rua Augusto Mielke, domingo,
•

-

,

FALECIMENTOS

<
"

,1

"

..,

, p
Faleceu às 12:00h do dia 03/09, a senhora Graciosa Minei Sevignani,:,'J
com idade de 70 anos.O velório foi realizado Capela Mortuária de ,

Nereu Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos,
J

Faleceu às 02:50h do dia 03/09, o senhor Silvino Murara, com
,I

idade de 73 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila �

Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi. il

Faleceu às 01 :30h do dia 03/09, a senhora Verônica Galczinski, 2

com idade de 79 anos.O velório foi realizado em sua residência e o,)

sepultamento no cemitério de Guarani Mirin,
. ..2

Faleceu às 11 :3Qh do dia 02/09, o senhor João Fernandes, com,
, -

idade de 49 anos.O velório foi realizado na Capela Rio Branco e o
· , ,

sepultamento no cemitétlo. Rip, Brancn, """,.) '" ,,':
Faleceu às 1 O:OOh do dia 02/09, a senhora Valdemira Baruffi, com'

,

idade de 76 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica tuterara-
Bananal Sul e o sepultamento no cemitério Bananal Sul. .:

Faleceu às 04:00h do dia 02/09, o senhor Aledes Jorge de Souza,·�
com idade de 46 anos.O velório foi realizado em sua residência e 0;:

sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

I
Faleceu às 16:45h do dia 01/09, o senhor Osvaldo Diogo, com,'
dade de 49 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cémitério da Barra do Rio Cerro,
_,

Faleceu às 14:00h do dia 01/09, a senhora Helena Ribeiro, com
idade de 49 anos.O velório foi realizado na Igreja São Roque e o

sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.

•

Jardim I do Marista visita a

Pedreira Rio Branco

Sabendo que aprendemos praticando, vivenciando j

e tomando atitudes diante dos fatos ocorridos. A (;

turma do Jardim I do Colégio Marista São Luís:
visitou a Pedreira Rio Branco para conhecer a,
"Rocha .rnãe" que é a pedreira. Isto porque, esta

'

turma vem desde o início do ano pesquisando e,'

aprofundando seus conhecimentos a cerca do tema :;

Pedra.
O aprendizado em sala de aula e as vivencias nos

-,

passeios são momentos únicos vividos pelas:
. ,

crianças.
Observamos todos os processos ocorridos, desce."

,

a explosão até as pedras se tornarem britas. "

•
"

l

,

,

"

�

-t

I
•

•

•
"

"

•

,

,

•

•

"-,

•

•

•
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'PARABÉNS: DATA É FESTEJADA EM 27 DE AGOSTO

DAIANE ZANGHELINI •

,

� Profissional Isolete
Carlini recebeu título
de "Corretora Amiga"-to ,

'
.

natarde de sábado

}ARAGUÁ DO SUL - A tarde
,

"
,

do último sábado, 2, foi especial
paracerca de 100 corretores que
participararn

' da

confraternização anual da Aijs
(Associação das Imobiliárias de

Jaraguá do Sul), na Recreatíva da
,

Moldemaq, Bairro Nereu
, ,

Ramos .. O.s profissionais
lembraram o Dia do Corretor de

Imóveis (comemorado em 27 de

agosto) com um delicioso

almoço, sorteio de brindes e café
da tarde, tudo acompanhado de
muita música e das belezas
naturais do local. A maioria dos
corretores que participaram da
festa trabalham em imobiliárias
de [araguá do Sul, Guaramirim,
]oinville e Florianópolis.

Durante o evento, Isolete
.Carlini, da ImobiliáriaA Chave,
recebeu o título de "Corretora

Amiga", pela participação ativa
. _. ,..,

na associaçao e a tntegraçao com
,

os demais profissionais da área:

O "Corretor Amigo" é eleito
,

anualmente pelos profissionais
associados e é uma forma de

valorização. Isolete recebeu a

faixa das mãos éla "Corretora

.
Amiga" eleita' no ano passado,

',Dalma Salai, e o troféu foi
,

entregue pela corretora Roseli
Piazera.

Há dez anos na área, Isolete
contá que a oportunidade de
trabalhar com imóveis surgiu
depois da experiência adquirida
no ramo de seguros. "O corretor

precisa, acima de tudo, conhecer
a necessidade do cliente e buscar
constantemente a satisfação

.

;� .

,

•

FOTOS: CESAR JUNKES

Isolete Carlini recebeu o título de Corretora Amiga das mãos de Dalma Salai, vencedora em 2005

dele", ensinou, afirmando que o

dia-a-dia é de aprendizado
constante. Para integrar ainda
mais os profissionais do ramo, os
integrantes da diretoria do Creci
(Conselho. Regional dos
Corretores de Imóveis) de Sant ,)
Catarina também comparece �I
todos os anos à confraternizaçãó
relativa ao Dia do Corretor.

Perseverança e dinamismo
são características, essenciais do,
perfil de quem trabalha ou

pretende ingressar no ramo
,

.

imobiliário. Para Isolete, a(ialta
de políticas de incerõaivo

direcionadas a<Q setor, de
. construção civil é a princip\'l
.

dificuldade enfrentada pelo,
mercado de imóveis, hOS juros

. .
'

-

abusivos e a alta carga de

impostos prejudicam . as

empresas e conseqüentemente
diminuem o poder aquisitivo dos
trabalhadores. Com isso, o

movimento no setor imobiliário

permanece instável em algumas

, épocas", destacou.
Na visão do presidente da

Aijs, Renato Piazera]únior, além
do talento natural para os

negócios, o corretor deve
conhecer bem a região onde
trabalha e atentar para todas as

particularidades do imóvel a ser
oferecido para o 'cliente.
Também deve se' aperfeiçoar
constantemente e ter noções de
Engenharia, Direito, Legislação,
Administração e Vendas,
Economia, Manke ting
Imobiliário e, principalmente,
ética profissional. "Existe. um
esforço forte dos construtores e

loteadores jaraguaenses em

oferecer imóveis compatíveis às

necessidades dos clientes; Essa

visão empreendedora faz o setor .

imobiliário domunicípio crescer
e se desenvolver mesmo com as'

dificuldades enfrentadas na

economia global", ressaltou, com
experiência adquirida' no
decorrer de 14.anos de trabalho

,
"

I
,

, , \I

I \ ,,

, }

Confraternização de corretores foi marcada pela mesa cheia e descontração total,
. .

no ramo .

•

Para conseguir o registro
profissional, o candidato a

corretor precisa ser aprovado na
prova do Creci. O dia-a-dia do

profissional exige que ele
..

conquiste a confiança do cliente,
para saber que tipo de imóvel ele

deseja adquirir e como negociar.
De acordo com Piazera, existem
38 imobiliárias associadas em

] araguá do Sul e região,
.

,

envolvendo 220 profissionais
diretamente, sem contar os

trabalhadores agregados.

O CORRETOR DE .

/

IMOVEIS
Reconhecida hoje com ó

nome de "Técnico em
I

,

..

Transações Imobiliárias ", a

profissão de corretor de imóveis
tem uma história bastante
antiga. No princípio, esses

profissionais eram conhecidos
no Brasil, como "agentes do

,

comércio". Em 1942, o

Ministério do Trabalho, em sua

Carta Sindical, designou-os
como "corretores de imóveis",

,

O Congresso' Nacional
reconheceu e regulamentou a

profissão em 1962, por
intermédio da Lei n° 4.116/62.
Com o passar do tempo e os

novos rumos do rnercado, houve.
a necessidade de se criar um

.

diploma legal. Favorecendo um

patamar mais elitizado à

categoria, o CongressoNacional
revogou, a lei anterior e

promulgou a de n° 6.530/78,
consolidando a profissão e

concedendo a seus integrantes o
título de "Técnico em

Transações Imobiliárias".
,

Com o advento dos cursos de
nível superior nas áreas das
Ciências e Gestão de Negócios
Imobiliários, o Cofeci (Conselho

,
,

Federal de Corretores de

Imóveis) admitiu também a

inscrição no
.

Creci dos
formandos que se diplomarem
nessa graduação.

_-

•
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Venezuelano pára em Jaraguá
depois de pedalar 15,mil krn

. '

Ricardo Guillen vive na estrada há mais de 14 anos

Através das viagens,
Ricardo quer conhecer novas
culturas e divulgar a atividade
do eco-ciclismo. Ele resolveu

passarpor]araguá do Sul depois
de ler uma matéria sobre o

município em uma revista de
turismo. Com bom humor e

muita simpatia, disse à equipe
de reportagem de ,O Correio do
Povo que trocou várias peças da
bicicleta que estragaram durante
o percurso. Uma das empresas.

que patrocinam o mochileiro é

a loja Bike Trilha, Centro do

}ARAGUÁ DO SUL - Depois
de percorrer 15 mil quilômetros

. .

sobre duas rodas, CJ ciclista
venezuelano Ricardo Guillen,
30 anos, decidiu fazer uma pausa

.

em Jaraguá doSul, onde deverá
•

ficar até amanhã. Ele está
•

. ,

pernoitando desde sexta-feira,
.

1 o, na .subsede do Corpo de
Bombeiros Voluntários de

]araguá do Sul, noBairro Nereu
Ramos. Ricardo vive como

mochileiro há 14 anos e esta é a

terceira vez que ele pedala pela
América do Sul. Dessa vez, ele

,
'

..

partiu da 'Venezuela em março
do ano passado e já passou pelo
Chile, Argentina, Paraguai,
Uruguai e pelos estados
brasileiros de Roraima,

.

Amazonas, Rondônia, Mato
,

Grosso, Mato Grosso do Sul e
Santa Catarina. Ele pretende
voltar à Venezuela até final do
ano que vem, poisplaneja viajar

.
.

três anos pela América do Sul
"à bordo" de sua inseparável
"magrela" .•

I
I

. I

I

I
,
,

,

,

\

r

\
!

I
!

(
,
,

I

1

, / .

municipio.

Depois que sair de ]araguá do
Sul, Ricardo vai pedalar até

Mafra e depois seguirá para Foz
do Iguaçu/Pk. Fora do Brasil, o
roteiro engloba a Bolívia, Peru,
Equador e Colômbia. Entre os

lugares que mais gostou de
.

conhecer na América do Sul,
Ricardo cita o deserto da .

.
-

Patagônia (Argentina) e a

Chapada dos Guimarães (Mato
Grosso) . '(Daiane Zanghelini)

.

Ministro é quesfionado sobre

situação do teatro no Estado
}ARAGUÁ DO SUL - O

. presidente da Fecate (Federação
Catarinense de Teatro), Leone
Silva; partioipou de um encontro

entre o ministro da Cultura
GilbertoGil e lideranças da área
cultural de Santa Catarina. A
reunião aconteceu em

Florianópolis, na noite da última

quinta-feira, 31, em meio aos

eventos relativos ao Festival
Mundial da Paz. '

•

Aproveitando a presença do
ministro no Estado, Leone Silva
parabenizou o Ministério da
Cultura pela realização da 1 ª

.'

Conferência Nacional' de
,

Cultura no ano passado,
considerado um passo
fundamental para a implantação
de um Sistema Nacional de
Cultura. Também agradeceu o

ministro Gilberto Gil pelo apoio
à realização de mais eventos

culturais em Santa Catarina, e

entregou uma carta com

reivindicações da Fecate.
Entre os pontos tratados no

documento está a necessidade de
uma comunicação mais eficaz
entre o Ministério da Cultura e

,

o setor cultural cararinense. Para
exemplificar, a entidade pontua
o não retomo do Ministério da

,

Educação sobre a indicação de

representante da Fecate para o
.

.

,

ConselhoNacional de Cultura. A

Federação Catarinense de Teatro
. também solicitamais informações
sobre o programa Cultural-rev

(plano de previdência para .os

artistas) e sobre a emenda de R$
30milhões para o teatro, colocada
no Orçamento Geral da 'União.

Outro tópico expõe que o

teatro catarinense reivindica uma

representação naCâmara Setorial
de Teatro, e um programa de kits
básicos de equipamentos para
teatro, já que o Estado dispõe de

espaços,masoão tem estrutura de

iluminação e som. 'Aqui em Santa
Catarina são inúmeros os projetos)
aprovados pela Lei Estadual de
Incentivo à Cultura que já foram

. .

captados e não pagos pelo governo
do Estado", criticou o presidente
daFecate, acrescentando que a área
cultural de Santa Catarina está
sendo desprestigiada em relação
aos outros estados.

Para reforçar a afirmativa,
Leone Silva ressaltou que somente

alguns grupos teatrais do Estado
, '

têm conseguido minimamente se
/

manter. E o que acontece nos

municípios de Itajaíe joinville, que
dispõem de políticas públicas para

/ '

esta area e que, por esse motivo,
,

.

tiveram alguns grupos premiados
. -

nos editais do Ministério da
Cultura. (Daiane Zanghelini) •

..
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Sinhá Moça
Ricardo surpreende Ana ao dizer que depois
do casamento eles irão à Capital. Rodolfo
diz à m ie que gostaria de trazer Balbina para
a sua casa e pede que ela a coloque no

quarto de Justo. O Capitão do Mato e

Justina dizem que vão cumprir a promessa
de Pai José. Cândida diz a Virginia que
gostaria de ir ao casamento para abençoar
Ricardo. Justina e o Capitão se escondem
na senzala da fazenda do Barão. Bruno acha

que somente o Barão sabe onde está o ouro.

Cândida conta que deu o ouro para Sinhá

Moça. Inez manda Justo procurar Ricardo
na fazenda, pois ele está atrasado. Eduardo
bate na casa de Manoel e se deslumbra ao

I ver Ana vestida de noiva.

> GLOBO - 191·1

Cobras e Lagartos
Luciaro foge pulando o muro. A moto de
Luciano é perseguida pelos. carros da

policia, mas ele consegue escapar. Estevão
. diz a Otaviano que Nikki tem que
desaparecer para sempre. Estevão protege
Leona. Silvana aconselha Ouda a contar
sobre o filho para Bel. Luciano procura
ajuda de Letícia. Marilene dá ordens a Milu,

. vestida de empregada, e Tomás, como

mordomo. Ellen deixa a familia de Foguinho
voltar a trabalhar na Luxus. Estevão chora,
emocionado, ao ouvir os batimentos do
bebê. Luciano pede a Alberto que o ajude a

encontrar Nikki. Bel reage quando Milu
conta que Leona está grávida. Estevão

segue Leona e chora ao vê-Ia mostrando a

ultra-sonografia para Duda e dizendo que o

filho é dele. .

•

i� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Sandra diz a Tide que se sente humilhada e é
grosseira com a mãe. Tide obriga Sandra a

se desculpar e avisa que da próxima vez não
•

haverá conversa: ela voltará para a fazenda.
Giselle finge que vai dormir e sai para se

encontrar com Luciano. Nestor pondera que
Tereza devia ser mais tolerante. Helena fica
descontente com a professora Carla, que
discrimina Clara. Greg contrata Alex. Tide
acena e Verônica fica certa de que Fred é
seu neto. Alex conta vantagens. sobre o

novo emprego e Marta pede que 'pelo
- menos ele coloque algum dinheiro em casa,

Olivia pede que Sabrina se mantenha' em
contato e elas se despedem. Sílvio e Olivia
partem de Amsterdã.

� SST - 18h30

Rebelde
Vick pressiona Sol, diz a ela que é melhor
não se meter com Mia nem com ela ou,
caso contrário, será obrigada a pedir a seus
irmãos qae lhe dêem uma lição. Mia pede a

Vick que não seja tão violenta. Gastão diz a

Pascoal que Fátima tem um pas .do
nebuloso e acha melhor prescindir de' seus
serviços, pois tê-Ia como protessora ' um
perigo. ]Miguel acusa Sabrina de ter
contado para Solo que aconteceu entre eles

apenas com o objetivo de que ela
,

comentasse com Mia e, dessa maneira,
pudesse separá-los. Ainda furioso, Miguel
diz a Sabrina que não quer voltar a vê-Ia.

> F{ECORD ··20h

Cidadão' Brasileiro
Marcelo e Homero falam para Tatiana que
vão pegar o caso e ajudar o amigo dela.
Antonio fica feliz e fala que vai pagar as

despesas do caso. Tatiana vibra de alegria..
Tatiana e Antonio voltam para o parque.
Começa a chover. Os dois vão para um

abrigo, deitam no chão e começam a se

beijar. Luiza fala para Marcelo que quer ver
Antonio, Marcelo diz que vai avisá-to.
Camilo chega e não gosta de ver Marc: ali.
Camilo fala para Luiza que acha nre
Marcelo a perturba. Camilo vai até a ca, I de
Marcelo e pergunta para ele por que Luiza

quer se separar. Marcelo fala umas

verdades para Camilo. Ele fala que Luiza
cansou de viver em um casamento sem

amar alguém. Luiza pede o divórcio para
Carnilo.

"
,
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��LANÇAMENTO
A banda
Evanescence lança
em outubro seu

novo álbum The Open Dorr,
de acordo com o site O
Fuxico. O disco conta com

13 faixas inéditas, escritas
pela vocalista Amy Lee, em
parceria com o guitarrista
Terry Balsamo. Em pouco
mais de três anos, desde
de sua estréia mundial
em 2003, a banda fá
vendeu 14 milhões de
discos e emplacou os hits
My Immortal, Bring Me To
Life e Going Under.

� �TROCA-TROCA
Rodrigo Hilbert acaba de.
trocar a Globo pela

� c�

Record, segundo o site
•

Glamurama. O ex de

Fernanda Lima foi

escalado para ser o

protagonista da nova

novela das seis da

emissora, "E Aí?". O
bonitão vive um estudante .

•

que pretende arrasar o

coração das mocinhas. '.

Rodrigo começou sua
,

carreira como modelo.

•

\ ��ETERNO
Freddie Mercury (1946-
1991) completaria 60
anos hoje. O cantor do

.,' Queen, assumidamente
"

gay, é lembrado sempre
por'sua genialidade'
indiscutível e pela morte

< 'prematura, aos'45 anos,
.

"

vítima da Aids. Além do
sucesso espetacular com

.

,'. o aueen, Freddie teve
� o,.

,.

"

: 'trabalhos solos de grande
.� A.

.

sucesso, entre eles
"Barcelona" e "Mr. Bad

Guy". Informáções do site
ClicRBS.

�

��CONTINWAÇAO
Começaram as filmagens do

longa Quarteto Fantástico e

Surfista Prateado, segunda o

site Omelete. Na trama, o
intergaláctico Surfista
Prateado chega à Terra para
preparar o planeta para a

destruição. Conforme ele
cruza o globo causando
pânico, Reed, Sue, Johnny e

Ben precisam desvendar o
mistério da sua Chegada,
enquanto enfrentam o

. retorno de seu inimigo
mortal, o Doutor Destino. O

lançamento está rnarcadó
para 15 de junho de 2007.,

'

,

,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

A Aijs (Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul) promoveu na tarde do último sábado a

. confraternização anual relativa ao "Dia do Contador", festejada em 27 de agosto. O casal
Samuel Schoenherr, publicitário, e Zaira Chiodini Pedri, auxiliar administrativo, abrilhantou a

festa com muita simpatia .

Espetáculo Musical
Acontece hoje às 20h no Pequeno Teatro da Scar uma apresentação do Grupo
Andara de Florianópolis. O grupo musical dedica-se a um envolvente trabalho de

·

voz e percussão. Os ingressos então a venda por R$ 5 para estudantes e professores
com comprovação, menores de 18 e maiores de 60 pagam meia entrada.

· Exposição
,

A artista plástica Adélia Garcia está expondo seus trabalhos na Biblioteca da

Unerj até o dia 11 de setembro, das 8h às 22h. O tema dessa primeira exposição
•

individual da artista.é "Preservações", no qual ela mostra trabalhos voltados a'

conscientização das pessoas com relação aos problemas da qualidade de vida no

planeta.

FOTOS:CESARJUNKES

%

A arquiteta Marina Webber e os amigos Ricardo Scheurer, engenheiro civil, e Simone Alonso,
administradora, deram um show de alegria e descontração durante o encontro, que reuniu
cerca de 100=r na Recreativa da Moldemaq, em Nereu Ramos

Festa GfJ
No próximo sábado (9) a partir das 16\1, a Escola Cristina Marcatto promove a

Festa Anual. Nas festividades haverá discoteca infanto/juvenil, cama elástica,
piscina de bolinhas, animação com música ao vivo e churrasco:

•

Aniversário
A Rádio Jaraguá AM apresenta nesse feriado às 1711, 110 Parque Municípal de
Eventos, um Mega Show para comemorar os 58 anos. Várias atrações estão

.

confirmadas: Kauã e Kauê e Banda Xodó Nacional, Banda Som da América, Ronny
e Rangel, a cantora Francini, Banda Danúbio Azul, Gilberto e Gilmar, além do

Grupo Jaraguaense Portal Gaúcho.'

,

· Aries 20/3 a 20/4
Se bater uma vontade louca de pular no
pescoço (no melhor sentido) daquele alguém
que há tanto tempo lhe encanta, vá fundo e

pague bra ver, arianinho. Hãn? Ah, não se

torture, achando que, como costuma

acontecer, você está indo depressa demais ... A
estrada é longa, é bom dar um pique de vez em

quando. Emoção em dose dupla.

Touro 21/4 a 20/5
Nada de estresse, amigo taurino. Deixe os

assuntos muito sérios, complicados e/ou
muito chatos pra depois. Pegue seus queridos
pela mão e embarque nos programas culturais
e papos interessantes. Aprender e conhecer
são as palavras do dia. Novos contatos, novas
parcerias: abra-se para possibilidades e

oportunidades.

Gêmeos 21/5a 20/6
Sua necessidade de calor humano está lhe
deixando meio confuso, meio dividido? Talvez
você lenha escorregado em uma das suas

próprias artes & manhas, malabarístico
geminiano ... Pois é, deixou o coração no

caminho e acabou tropeçando nele. Tudo pode
ser bem mais simples, mais leve e, ora, um

abraço não tira pedaço.

Câncer 21/6 a 21/7
Amar e ser amado ajuda você a relaxar e a

mudar tudo pra melhor. Nem sempre seus

discursos são muito claros, ainda mais que
você se dispõe bem mais ao silêncio. A maré
está mudando e parece que você resolveu

compartilhar seus mergulhos em águas mais

tranqüilas ... Nada como o doce convívio dos
afetos para espantar as nuvens da sua praia.

Leão 22/7 a 22/8
Descomplique sua: vida, leonino querido. Seu
novo desafio pede que você conclua algumas
coisinhas antes deste inverno terminar. Dê a

devida atenção para o campo emocional,
ponha o coração em dia. Mas nada de

radicalizar, não insista em ser o centro dos
relacionamentos. O papo é compartilhar: é

.

dividindo que se multipllca.
•

Virgem 23/8 a 22/9
Tudo bem, impulsividades e arroubos

apaixonados não são típicos dos virginianos.
Mas dar um empurrãozinho no destino e criar

coragem para trocar um lera com aquela
pessoa que está bem na sua frente, não faz
mal nenhum. Parece que os anjos estão lhe
enviando alguns presentes de aniversário ...
Solidão, que nada!

» RECORD -19h15
.

Bicho do Mato
Juba sai do carro para ver o carro que
despencou com Piauí e Cecília. Juba entra
em desespero e desce o penhasco atrás de
Cecília. Tavinho está com os amigos em sua

casa. Laura chega com Mesquita e diz para
Tavinho que eles vão usar as casa' de

.

Ramalho para ser o centro de estiJdos da
universidade. Juba encontra com Cecília
desmaiada. Juba faz respiração boca a

boca em Cecília, Um motorista presta ajuda
a Juba. Silvia está completamente bêbada,
cantando uma música no meio da sala, Ruth

chega e manda Silvia parar de cantar, Silvia
diz que não para, Ruth manda Silvia sair de
casa. Silvia joga um vaso no chão. Ruth
chama a polícia.

,

,

•

Capricórnio 22/2, a 21/1
Muita irritação só vai lhe deixar de cabelos
brancos. E você não. vai querer clarear as
madeixas antes da hora, não é? Se abusaram da
sua paciência ou pisaram nos seus calcanhares
de Aquiles, deixe pra lá. Sim, os astros
recomendam pegar leve. Desvencilhe-se dos
rolos e se enrosque na boa companhia de seus

Libra 23/9 a 22/10
Seus ideais democráticos não o deixam recuar

diante de limites materiais, não é, libriano? Não
deixe seu 'ânimo se alterar assim, à toa, por
causa de engraçadinhos que tentam colocar
areia em seus planos. Concentre-se no todo.
Mesmo que seus projetos tenham perdido um

pouco as formas originais, você chega lá.
Persista.

•

amigos e amores.

Escorpião 23/10 a 21/11
Tudo começa tranqüilo, águas calmas circu
lando entre gentes e ambientes. Fique ligado,
pois podem aparecer uns fubarúesrnefídos

querendo entrar no seu filme. Dê um chega pra
lá nesses caras, eles' já eram, a época de
sucesso deles passou. Mas numa boa, não se

abale. Na hora da montagem, com um corte

preciso de seu ferrão, delete-os da cena.

Aquário 21/1 a 18/2.
Excitação em alta velocidade, mandando bem,
pilotando sua nave por galáxias distantes. Firme
nas curvas, confiante e otimista, batendo corrida
com. os cometas. Você passa o dia embalado"
mas de repente sua energia pode dar uma caída.

Respeite suas necessidades. Até mesmo o

melhor motorista do cosmos precisa de um pit
stop de vez ern quando.

Peixes 19/2 a 19/3
Novas idéias e estranhas, porém gostosas,
sensações. Um clima diferente no ar... Ou será

que é você mudando de ares e nem percebeu?
O vento está soprando a seu favor e a maré está
em alta, Período ideal para pescar e marquetear,
para põr seus planos na corrente e topar novos
desafios. Levante a âncora e solte as amarras,

explore outras águas.
•

Sagitário 22/11 a 21/12
A trilha sonora de sua vida andava em um

embalinho gostoso ultimamente, mas de

repente deu uma parada brusca? O silêncio
súbito pode ser um pouco inquietante para um

Centauro de Fogo que não está acostumado
com a calmaria ... Aproveite o intervalo para
chamar a outra pessoa para entrar na sua e

dançar a sua música.
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•• Pele Estado

lula e Alckmin
voltam a SC

Eleições para
presidente

, do Brasil são
,

•

solteiras
por tradição�

•
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Hotelaria� Pesquisa da

Fundação de Promoção e

Píanejamento Turístico de
Joinville (Promotur) revelou
que o número de leitos nos

hotéis cresceu 5% do ano

passado para cá. A maior
cidade catarinense soma,
hoje, 6 milleitos em 75
hotéis, pousadas,
hospedagens rurais e

alternativas.
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Sanidade. SC é território
livre de doenças como febre
'aftosa, newcastle, brucelose
e peste suína graças à
qualidade do trabalho de
médicos veterinários, tanto no

controle sanitário, como na

inspeção de produtos de
origem animal. Este status,
diferenciado alcançado na

parceria de produtores,
governo e agroindústria, será

•

destaque hoje, em sessão
solene daAssernbléla O Dia
do Médico Veterinário é
sábado, mas os deputados,
por proposição do ex

secretário de Agricultura,
Moacir Sopelsa (PMDB),
antecipam a homenagem.
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Grana extra. -.
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O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, vem a

Santa Catarina no próximo sábado. Vai cumprir o roteiro agendado para
Criciúma no mês passado e cancelado pelo mau tempo. Vistoria as

obras da BR-1 01 de manhã e faz comício em Criciúma logo no início da
tarde. E só. Geraldo Alckmin chega exatamente uma semana depois, dia
16, para atividades em Lages, Balneário Camboriú e Joinville. As

,

programações, entretanto, alteram muito levemente o clima da

campanha eleitoral no Estado. Por tradição, desde Getúlio Vargas, as
eleições presidenciais no Brasil são solteiras. Não dependem dos
partidos, nem diretamente das disputas regionais. Não fosse assim,
Jânio Quadros e Collor não teriam sido presidentes. Não fosse assim,
Fritsch estaria arrebentando nas pesquisas de intenção de voto e Arnln
teria de se posicionar no cenário nacional. A força dos partidos se

concentra e se restringe - às eleições estaduais e municipais. Não'
fosse assim, o PMDB teria feito os últimos presidentes.

JACSSON ZANGO

Clima. Na quentura do período pré-convenç6es, chegou a

ficar difícil de imaginar alguma coisa comum às cabeças de Luiz

Henrique e Leonel Pavan. Milhares de quilômetros e dois meses
, depois, lá vai a dobradinha tuc no-p�emedebísta combinando o

estilo da boina. Frio, agora, gar./{ntem assessores, só nos

termômetros. O governador E�li: ardo Moreira, a propósito, como
nesta tato feita depoiS de co \ ia em Tubarão, firme e

y.
observador nas duas estaç6 '.

'

•
•

Jeitinho. Poder não pode, mas é o segundo flagrante
, fotográfico de candidato petista que usa poste da Capital para
pendurar banners. Bem verdade que sempre ficam cabos
eleitorais a postos para retirarem o adereço. A Justiça Eleitoral
pro/be a fixação de prop,%qanda em equipamentos públicos, mas
não impede as pessoas �\� as carregarem por aí. Descansar
pode?

Mais EUA. A ADVB/SC realiza, semana que vem, seminário

para pequenas e médias empresas que queiram entrar no
mercado norte-americano. Em Florianópolis e Joinville.

'

,
Universitários que pretendem

-

trabalhar em resorts ou
, lei Kandir. A Fiesc foi a única entidade de âmbito estadual a
,

I estações de esqui cos
I Estados Unidos, durante as participar, ontem, de discussão sobre criação de fundo de ,

I
"I

,

férias, com ganhos entre US$ compensação emre governo federal e estados.I

._

250 e US$ 400 por semana,
podem preparar o argumento. EU VOTO
No dia 21, ocorre no "Para tentar mudar a realidade do meu país. O voto é o instru-
CentroSul, em Florianópolis, a mento mais democrático que o cidadão tem. Nós não devemos
sa Job Fair, maior feira de abdicar dele, votando em branco ou mesmo anulando-o".
trabalho para aquele país. Em
SC, serão selecionados 300.

o

MOACIR JOSE CASAGRANDE, presidente da Associação
,

li Inscrições Empresarial de Concórdia (ACIC)
(www.intercultural.cor.n.br).

,

I •

I '
.

I E aí...
•

Alguém já conseguiu pegar um plano de governo na mão nesta campanha eleitoral? Os de candidatos
são artigo raro. Desta vez, mais do que em qualquer outra, os políticos é que tem recebido páginas e

páginas de propostas dos setores organizados.

"

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE LUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO SUL, Luís
,

CARLOS LONGHINI/CONCÓRDIA E NANCY ARAÚJO/BRASíLIA.

"
I
r '.

Associados: AGazeta· Blguaçu em Foco« Correio do
Povo • ,Correia lageano « Correia do Sul - Destaque
,Catarinense - Diário da Cidade - Diário da Manhã - Diário
do Iguaçu· Diário O Tempo - Folha daCidade· Jamal da
Manhã· JornalO !guassu -Munic,ípio Día-a-dia·Noüsul
O AUânlico • O Perfil Diário· O Vale - Sul Brasil - Tribuna
do Dia - Tribuna Catarinense - Voz Regional
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NO ABC: 1.800 PESSOAS JÁ HAVIAM RECEBIDO CARTA DE DESLIGAMENT

AGÊNCIA ESTADO

•

,� Empresa não desistiu do plano de
, reestruturação, mas decidiu abrir negociação
com sindicato da categoria

SÃO PAULO Os
trabalhadores da Volkswagen da
unidade Anchieta (ABC)
decidiram ontem, suspender a

•

greve geral iniciada na última

terça-feira. A decisão, tomada
em assembléia com o Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC, só

ocorreu porque a direção da

empresa decidiu suspender as
'

demissões já comunicadas a
,

1.S00 funcionários por meio de
cartas.

, ' ,

Representantes do sindicato
e da empresa se reuniram para

. tentar chegar a um acordo em

relação às demissões na manhã
de ontem, quando foi fechada a

trégua. A Volks não desistiu de
seu plano de reestruturação,
que prevê demissões e corte de
direitos trabalhistas dos
funcionários

(
d idipermanecerem, mas ect lU

abrir negociações com o

sindicato e buscar alternativas.
As 'negociações devem
'continuar até a terça-feira da

próxima semana (12), quando
o sindicato voltará a realizar
assembléia na fábrica de São
Bernardo do Campo para
decidir sobre os rumos da

categoria.
A greve havia começado na

semana passada no mesmo dia
em que a montadora distribuiu
cartas comunicando 1.S00
demissões a partir de 21 de
novembro, quando termina o

acordo de estabilidade da
unidade. A empresa quer
demitir 3.600 até 200S. Se não
tiver acordo, a Volks ameaça
demitir mais de 6:000 e fechar

que
'

a unidade mais .antiga da

empresa no país. A Anchie ,

tem 12.400 funcionários, S.O
deles na produção.

Por conta da greve
Anchieta, a Volks deu dois di , )

de folga para as unidades . 2

Taubaté (SP) e São José d .

Pinhais (PR) e anunciou 12 di "

de férias coletivas a partir do : (
, IS. Com a suspensão da grev ,

não há informação se as féri "

coletivas serão mantidas.
-

fábrica de motores de SãoCarl.,
(SP) também já começava a fi ,p,
com estoques altos.

A empresa não comenta '

impacto nas revendas I

veículos, com a greve ou .r

capacidade de o estoq
garantir o abastecimento
mercado.O sindicato diz que

estoque suportaria mais u
"

'

semana de greve.
Ontem, afirmou que, apes "

da trégua, já pediu para que '

empregados que não aceite

fazer horas extras neste sába "

mesmo que sejam convocad '

pela Volks.

Nível de compe�itividade,da indústria "volta" para'199 ::�,
SÃO PAUlD -OBrasil subiu do manteve no 390 lugar Numa

simulação do IC-Fiesp 2007, com
os dados de 2005, feita com 70%
dos números já disponíveis, o Brasil

,

manteria o mesmo 3So lugar.
De acordo com o José Ricardo
Roriz Coelho, diretor do

Departamento de Cornpe
titividade da Fiesp, as exportações
têm dado a maior contribuição
positiva para o índice. No entanto,
trata-se de uma contribuiçâo frágil,
principalmente, porque as vendas
externas doBrasil têmsido puxadas
por commodities, dependentes,
dos preços internacionais, como é

.

o caso dominério de ferro.

Segundo o indicador, também
houve melhora no spread, na
produtividade da indústria e da

agricultura e nos investimentos.
,

'

Entre 2003 e 2004, houve piora nos
juros para depósito, na

produtividade em serviços, na
carga tributária, na exportação de
manufaturas e na taxa de emprego.
Roriz afirmou que, embora o spread
e os juros venham caindo, ainda
são superiores a todos os outros 42
países analisados.

, Os juros brasileiros' para
empréstimo (curto prazo), em
2004, ficaram, namédia, em54,70/0
ao ano. Na média dos países
analisados, ficou em 6,3%.

Em 2004, a carga tributá '.

estava em 34,80/0 do Produ :'

Interno Bruto (PIB), contra
média de 17,3% do PiB nos país,'
de renda per capta similar à '

Brasil. O consumo do governo,
,

mesmo ano, foi de 1S,S%, mui '

superior ao valor médio dos país, -,

emergentes (14,3%).
O diretor da Fiesp destac ".

ainda que 12 anos de combate .

inflação, pormeio de juros altos, ':

estratégia econômica do País. :'

entanto, .isso dificulta o ambien '1

de negócios, o comércã.

internacional, além de ganhos "

produtividade.
, Dentro de uma escala de no .

de zero a cem, o Brasil passou
'

"

IS,S, em2003, para 21,6, em 2
Esse avanço, no entanto, refletiu

r

melhora em fatores que pou
"

diferenciam os países da amos :'!

Quando se compara no índice '

Brasil com os outros países do B r..
. /

(Brasil, Rússia, India e China),
/

País fica à frente apenas da Indí -:

que ocupa a 42ªposição e uma no ,,'

de 115.

Provavelmente, segundoRd' 'O'

isso se deve ao fato de os indicado ,,'
/

sociais da India ainda seremmui '

inferiores ao restante do mund :

apesar das últimas melhoras n

indicadores econômicos.

,

Charme e beleza que valorizam ambientes, '

...

erl
ambiente :'

BR 280 km 56 - 47 3373,1010 - WW\IV,berlimamblentes,com,
'

•

se
Associação dos Diários do Interior

,

,

39º parao 3So lugarno Indice Fiesp
de Competitividade das Nações
(IC-Fiesp) 2006, divulgadoontem.
Amelhora, no entanto,mostra que
a competitividade da economia

brasileirapiorou, em relação a 1995
quando opaís ocupou a3 7a posição
no ranking. Em 1997, iníciodasérie
do IC-Fiesp, o Brasil também

ocupava a 3Sa posição.
O indicador leva em consideraçãohi

I 'dados referentes a 2004_ De acordo'
com o índice, o Brasil recebeu nota
21,6 dentro de uma faixa de zero a

cem. Dentro do quadrante dos
países de menor nota, no qual está
classíficado o Brasil, estãomelhores
/

aAfrica do Sui (nota 35,S), Polônia
-

(35,S), Tailândia (29,6), Venezuela
(25,4) e México (23,S). Estados

, Unidos lideram o ranking, com
93,3 eJapão vema seguircomnota
77.

O estudo reúne S3 variáveis de
43 países responsáveis por 95% do
PIB mundial. Os objetivos são

identificar as principais restrições
ao aumento da competitividade
brasileira e avaliar o esforço
realizado e o que precisa ser feito

para o crescimento da
sustentabilidade. Em 2000, o Brasil

,

registrou sua pior posição (40a).
Entre 2000 e 2003, o País se

')
I
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JT MOTIVOS: ACIRRAMENTO DE CONFILTOS E FOME GENERALIZADA • BREVES
Governo do Chile anuncia

criação de programa nuclear

�----,-'------"-'

NA JORDÂNIA
...Ataque
Um homem armado atacou um

grupo de turtstas no centro de
Amã ontem, matando um

britânico e fertndo outras seis
pessoas -cbco turtstas e um

policiai- Informou o Mlnlstérto do
.

InteJior.Segundo o porta-voz de
governo, Nasser Judeh, pbliclals
detiveram o agressor, um
cidadão jordanlano, no local do
ataque, O homem, que .

aparentava ter cerca de 30 anos,
surpreendeu os tunstas ao sacar

uma pistola e grttar '�lIahu
Akbar" [Deus é Malo�, antes de
atirar várias vezes contra o

grupo, segundo testemunhas do
ataque,Segundo o ministro
jordanlano do Interfor, Eld ai
Fayez, outros dois britânicos, um
holandês, um australiano e um
neo-zelandês ficaram fendos,
Nenhum grupo assumiu a

responsabilidade pelo ataque a

tiros,

CHILE- O governo do
Chile anunciou o início de seu

programa nuclear, que inclui a
construção de uma central de
energia atômica. O ministro

do Interior Belisario Velasco
afirmou que "em breve"

começarão "uma série" de
estudos científicos e técnicos

para incrementar a capacidade
de geração de energia atômica.

"Ninguém pode fechar-se

para sempre ao uso da energia
nuclear. Em breve serão

.iniciados estudos que durarão
dois ou três anos", afirmou
Velasco. O anúncio pegou de

surpresa até mesmo a aliança
governista de socialistas e

democratas -cristãos.
"0 tema da energia émuito

sério e foi debatido com o

conhecimento da presidente
Michelle Bachelet", afirmou o
ministro. As pesquisas
começarão durante o atual
governo, que começou sua

gestão em março deste, ano,
afirmou o ministro.
O anúncio do governo
chileno foi feito ern meio a

uma crise originada pelos
cortes de fornecimento de gás
argentino ao país. A impren ,

argentina afirma que os corte

de gás poderiam ampliar-se, n .

'

ano que vem, ao consumo
\

domiciliar dos chilenos, que
até agora não foram afetados.

" ,

governo argentino anunciou

a retomada de seu plano
nuclear com investimentos
de US$ 3,5 bilhões destinados
à construção de centrais
atômicas e recuperação da

produção de urânio

enriquecidol
O objetivo primordial do
programa, organizado em

colaboração com o Canadá,
será enfrentar com novos

recursos os déficits
- ' ,

energéticos em meio ao

aumento nos preços do
petróleo, anunciou uma fonte
governamental. Argentina
mantém em funcionamento
desde 1974 a central nuclear
de Atucha 1 (centro-oeste do
país), a primeira da América
Latina, e a central de Embalse

,

(centro) e, desde 1981, está
construindo a de Atucha 2.
A instituição canadense
Atomic Energy Of Canada
Limited (AECL) concordou
em trabalhar com o governo

argentino no desen-
volvimento" desenho,
construção, entrada em

serviço e operação da
tecnologia nuclear Candú. O
entendimento com os

canadenses 'inclui também

•

AGÊNCIA ESTADO •

,o utilizada para entrar na Europa,
pelo Marrocos, foi dificultada.
Além disso, o governo espanhol
concedeu no início do ano

... Desde o dia 10 de janeiro até o dia 28 de

d: • ,agosto, o número totalizou 18.782, o que dá uma

s ,2média de três ilegais a cada hora
passado três meses de anistia parad '

h
di

MADRI- A c egada em lançou uma ofensiva diplomática imigrantes ilegais. Cerca de 700
I '

,
menos de 36, horas de 1,200 para fazer com que a União mil pessoas receberam

) ,(

imigrantes africanos às Ilhas Européia (UE) veja que o autorização oficial para viver e

�, '

Canárias, na costa da África fenômeno da imigração ilegal trabalhar na Espanha. De acordo
en I"

ocidental, anunciada ontem por deve ser abordado de forma com o governo, a anistia era parte

��I
.

autoridades espanholas, são· conjunta e integral pelo bloco.' de uma política de imigração com

fi B resultado direto de uma recente As reivindicações da Espanha são base nas necessidades econômicas
, J

e intensa onda imigratória que a ampliação até dezembro da do país, para atender à demanda '

tem preocupado o governo da Agência Européia de Fronteiras dos setores de construção e
ta

Espanha, Isso porque, nos últimos (Frontex) - que ajuda. as prestação de serviços.
,

meses, a imigração ilegal para as· autoridades espanholas a Para os críticos da medida, no
u '

,

Ilhas Canárias, governadas pela 'repatriar os imigrantes e a entanto, ela serviu para encorajar
q Espanha, tomou uma proporção patrulhar por via aérea e novos imigrantes ilegais. Nos

assombrosa. Desde o dia 1 o de .
marítima as costas do Senegal e últimos cinco anos, a população

janeiro ate o dia 28 de agosto, o da Mauritânia - e a dotação de de imigrantes vivendo na

núrn_ero de imigrantes, a maioria mais recursos para a entidade. Espanha cresceu cerca de 400%
da Africa subsaariana, totalizou As autoridades européias ainda (para 3,5 milhões), o que prova

18.782, o.que dá uma média de não identificaram claramente o que o ritmo das deportações é
e '

três ilegais a cada hora. O número' que determina este grande êxodo. bastante inferior ao da chegada
não é apenas um recorde, mas Várias hipóteses já foram de estrangeiros. Estimativas

4OO%amaisdoqueodos 12meses levantadas para explicá-lo: o sobre o número de imigrantes que
de 2005. acirramento de conflitos na morreram tentando realizar a

-

Expressando a preocupação Africa o agravamento da fome, a travessia variam de 590 a trêsmil.
'

do governo diante do crescimento
."descoberta" de oportunidades Eles partem principalmente de

, ", vertiginoso das estatísticas, na melhores nas ilhas espanholas, Cabo Verde, Mauritânia e

, ,., sêmana'pàssàda a viée�primeirâ-'; éntrebutras. 'Dàis·'fa'tbs, hÓ'" Senegal. O governo espanhol

á
ministra da Espanha, María entanto, dão uma pista mais reconhecequeumdosproblemas
Teresa Fernández de la Vega, concreta do que pode estar por da imigração ilegal - além dos

.�:' reuniu-se com a presidente da trás do fenômeno. milhares de africanos que chegam

ILl;'
Finlândia (país que preside a UE O primeiro foi o crescimento do. às Ilhas Canárias - é a falta de

l
neste semestre), Tarja Halonen. número de imigrantes que controle sobre os que já estão no

l '

Com o ato, o governo espanhol chegam às ilhas depois que a rota país.

NO MÉXICO'
�Eleições
O Tnbunal Ele�oral Federal (TEF)
do México anunciou ontem que
se reunirá hoje para decidir a
conturbada eleição presidencial
de 2 de julho, A corte tem ,

autoridade parà sacramentar um
presidente ele�o ou' anular a
votação,Elettores de Andrés
Manuel López Obrador, do
esquerdista Partido da
Revolução Democrática (PRO),
estão acampados no coração da

. Cidade do Méxtco, desde 30 de

.

"julho em' protesto contra a .

versão oficiai dos resultados da
eleição de 2 de julho, que deram
ao candlqato governista Felipe
Calderon uma vantagem de 244
mil votos sobre Obrador.No mês
passado, a recontagem parcial
de 9% das umas, supervisionada
por sete jufzes, reduziu a

vantagem de Calderón para
apenas 4 mil votos,

Ie

1

te

a'

,

�

cooperaçao para recon-

dicionar a usina de Embalse,
que tem um reator canadense.
Candú, além da gestão em

matéria de resíduos
radioativos e ciclos de
combustíveis.

ARGENTINA
No último dia 23, o

,

UI '

,

lIS "

•

AI-Qaeda nega que seu vice-líder tenha sido preso
,

Israel teme acusações de crimes
de guerra por ataques ao Líbano

c :.'

NA AUSTRÁLIA
...Morte
O apresentador australiano
Steve Irwin, que ganhou fama
mundial na televisão como o

"caçador de crocodilos" morreu

ontem, ao ser atingido pelo
ferrão de uma arraia durante
filmagem na Grande Barreira de
Corals, no costa da Austrália. Ele
tinha 44 anos, Irwin estava

{ .

dentro da água do recije de Batt,
na costa do Estado australiano
de Queensland, filmando um

episódio da sérte "Ocean's
Deadliest" quando nadou perto
demais de um dos animals,
disse John Stainton, amigo e

companheiro de trabalho de
.

IIwin, A arraia possufa um ferráo
venenoso em sua cauda. IIEle
estava sobre a arraia quando foi
atingido pelo ferrão, que perfurou
o peito e atingiu seu coração",
disse Stalnton, que estava a
bordo dó barco de Irwin, o Croc
One, no momento do Incidente.

te" CAIRO- A Al-Qaeda no

Iraque negou ontem que o
:- segundo mais importante líder

�n 1 do grupo tenha sido preso, como
'C : ;

dos Combatentes Sagrados -

uma união de grupos
extremistas sunitas que inclui

Al-Qaeda no Iraque - afirmou
que sua "liderança está em suas

melhores condições".
"A mídia dos cruzados, seus

bobos da corte, o governo

renegado, tentam encobrir suas
derrotas e fracassos" ao exagerar
a importância da prisão, disse o

grupo no comunicado divul

gado num site islâmico da
internet.

"Essa é uma tentativa

desesperada de criar uma vitória. ,

insignificante na mídia a fim de
elevar o moral dos bobos da
corte que sempre fogem quando
os combatentes sagrados os

atacam" acrescentou.
O grupo não negou

diretamente a prisão nem

precisou qual era a posição
ocupada por al-Saeedi na Al-

Qaeda no Iraque. Mas garantiu
que ele hão era o número dois
da organização. "Quantos 'vices'
vocês já capturaram no passado,

'

e quantas mentiras eles
contaram?" questionou o grupo,
referindo-se a anúncios
anteriores dos militares dos
EUA e iraquianos de prisão de

importantes líderes da Al

Qaeda.Al-Rubaie disse no

domingo que Al-Saeedi era o

lugar-tenente de Abu Ayyub al

Masri, que teria assumido a

liderança com a morte de Abu
Musab al-Zarqawi num

bombardeio aéreo dos EUA em

junho. Especialistas consideram
que, mesmo sendo Al-Saeedi
vice-líder do grupo, sua prisão
não deve produzir uma

diminuição nas ações terroristas
da organização, já que isto não

ocorreu nem: com a morte de al

Zarqawi.

JERUSALÉM- Três semanas

depois do cessar-fogo imposto
pela Organização das Nações,
Unidas (ONU) que paralisou
um conflito de 34 dias entre

Israel e o grupo guerrilheiro
libanês Hezbollah, o governo
israelense mostra-se cada vez

, ,

morreram na guerra, ClVlS em

sua ímensamaioria, O grupo de
defesa dos direitos humanos.
Anistia Internacional (AI)
acusou Israel de crimes de

guerra, inclusive por ataques
desproporcionais e

indiscriminados contra alvos

garantiu ontem o governo

iraquiano, afirmando que o

homem detido nem fazia.parte
da liderança da organização

•

,

10
"

,

! .' terrorista.

No domingo" o assessor de
iu' Segurança Nacional do Iraque,

..

U '

Mouwafak al-Rubaie, disse que
; :' ê

as tropas iraquianas tinham
:e

.

aplicado "golpes fatais e

3 "

dolorosos" na Al-Qaeda no

)'1. Iraque ao prender Hamed
d" [umaa Farid al-Saeedi, também
to ." conhecido como Abu Human

ou Abu Rana. A prisão,
continuou o assessor, deixou a

Al-Qaeda no Iraque sofrendo
,

11 de "uma série crise de
ld: liderança".

Num comunicado divul

gado ontem, o Conselho Shura

" ,

mais apreensivo com a

possibilidade de autoridades
civis e oficiais do Exército em

viagens ao exterior serem

acusados de crimes de guerra

por ações militares no Líbano,
admitiram funcionários
israelenses ontem. Uma fonte
no Ministério das Relações
Exteriores de Israel revelou que
uma equipe de advogados está
se preparando para dar
proteção legal a autoridades
civis e militares envolvidas no
conflito. Mais de 850 libaneses

, ,

ClVlS •

Israel alega que suas ações
foram. legais e acusou os

guerrilheiros de se esconderem
,

entre civis no Líbano e de
atacarem deliberadamente civis
israelenses com disparos de
foguetes. O conflito deixou 159
israelenses mortos, militares
em sua grande maioria, Disparos
de foguete do Hezbollah contra
o norte de Israel mataram 39
civis. A AI também denunciou
os ataques do Hezbollah contra
alvos civis .

. ,
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I
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• PARABENS!
4/9
Cristiano Schever
Maria M. Bartel

Amaury R. Ruysam
Simone Stortz

Douglas Enke
Suelem Kuhn
Lilian Leber

.

Manfredo Behling

Anselmo Bertoldi completa 87 anos no dia 7. Parabéns e felicidades dos
familiares,

Jaqueline e Jonas casaram no dia 26/08 na Igreja São Francisco de
Assis. Familiares' desejam muitas felicidades ao casal

•

•

,

PARABENS
Segesmundo Gandolsi
aniversariou dia 30/8. Parabéns
dos familiares.

Rubia Behling
Mirna O. Ribeiro
Lilian C. A. Koch Kasulke
Arlete S. Muller
Maribel Barga
Hilário Hille .'

Alfredo Behling
Márcio L. Schneider
Lucineide Dalpiaz
Ricardo Rosa
Michele P. Koehler
Bruno Bachman
Liliane V. Weonski
Hugo A. do Nascimento
Raphael Marcelino
Osmar A. Eichstadt
Milton Balsanelli
---------,

5/9 ,.

Margit H. Schuschart
Fernando Franzner
Quintes Künzél
Iria Geisler
Sálvio Grah
Samuel Marquardt
Avanda Butzke
Ronaldo Schmidt
Arenor Lemke
Guilherme F. Vieira
Eisa G. Prestes
Procõrio Elvecio
Ivo Ranghetti
Jair Fernandes
Guilherme Zastrow'
Ivanildo Acoski
Vilma Odete da Silva
Silvana R. Soares
Cezar A. C: Wanier
vendellno Fodi
Rafaela M. dos Santos
Joe Renan Ayroso
Mirim M. Glatz
Guilherme A. Tomelim
Osmar América Eichstadt

Karen Grotewold, colou grau em Administração
em Recursos Humanos, pela Fameg, no último dia
26/8. Parabéns e sucesso são os votos dos pais
Walter e Anelise, e dos irmãos Willy e Klaus

I

FELICIDADES
Aniversariou no último dia 3,
Ivone Moretti. Quem
parabeniza são as afilhadas,
César e Morgana.

Joseani
Fontanella colou

grau em

Administração,
pela Unerj, no dia

01. Sucesso!

. FELIZ ANIVERSÁRIO

I
,

,
,

i .';,

,

Aniversariou dia 2, Erwino. Parabéns e

felicidades é o que deseja com muito amor, a

namorada Karine

,

,

Maria Helena
da Silva
comemorou

idade nova

dia 2.
Felicidades .

dos
familaires e

do namorado

•

Feliz aniversário a Gilsonei Flares de Oliveira, que
aniversariou dia 1. É o que deseja os familiares e

em especial da esposa Rosemeri e do filho Caio
Henrique

Aniversariou
dia 3, Ivan
Lennert.
Sucesso, paz
e felicidades
é o que
deseja a noiva
Roberta e

família

n

,

Completou idade nova dia 29, Janete Briese. Felicidades do namorado

Diego Jantz
,

r-
,

I
Colou grau em I

Administração e !
Marketing o I

,

empresário ;
Pedro Olivio

Vieira,
proprietário da
Toldos & Tendas

Figueira.
illParabéns da

.

, .

família, amigos
e funcionários

•

,

,

,
'

E com grande alegria que
parabenizamos Hilário Deretti,

. pela passagem do seu

aniversário no dia 4. Feliz
aniversário e muita saúde, é o
que deseja seus amigos, que o

admiram muito, Renato e Kátia,
. Léo e Jurema.

Parabéns aos Formandos Gil e Eliane,do Curso de

dança Gaúcha Mercosul e ao Professor Cleison pelo
excelente trabalho realizado.

•

,

f

Colou grau em Administração e Marketing, Francisleine
Màinara Rosa. Felicidades dos Pais, Luis e Onelia e

seu Irmão Ricardo '

, I
\
,

,

'/fP

,

No 9, André Gabriel comemora 12 anos. Feliz
Aniversário, dos pais Tere e Adilson, sua irmã Nicole e

dos amigos da FB Fotografias

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

'.

,'., Dia: 06 de setembro - local: C. A. Baependi - Horário: 22:30 horas
, w., ' .' .

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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41 FALlA POUCO: DECISÃO SÁBADO
•

e

, 'j, ,

ano, na Liga Futsal, o Carlos
Barbosa perdeu apenas uma
partida em casa,,F

,
,

•
,

,•

. ,

,
,

,
• "
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,
•
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,
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•
•

EM aUE'M TEM JARAGUÁ NO CORAÇÃO., ,
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I ' •
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,

�� VÔLEI DE PRAIA
Ana Paula e Leila conquistaram a medalha de bronze na 11 a etapa
do Circuito Mundial de vôlei de praia, em Varsóvia, na Polônia,

,

neste domingo. Na disputa pelo terceiro lugar, as brasileiras
derrota ram asrussas U ryadova e Sh iryaeva por2 sets a 1 .

��MARATONA
O mineiro Franck Caldeira confirmou seu favoritismo neste

domingo ao vencer a Meia Maratona do Rio de Janeiro. Entre as

mulheres, a atuallíder do ranking, Marizete de Paula Rezende,
levou o ou roo

��LUTA OLíMPICA
Aline Silva entrou para a história do esporte brasileiro ao conquistar
a primeira medalha da luta olímpica do País em mundiais. A paulista
levou a medalha de 'prata na Cidade da Guatemala na categoria
júnior.

CORREIO DO POVO C
•

•

... RESULTAQOS

•:� PRÓXIMOS JOGOS
'., �,._., .

" ... DOMINGO

•

... CLASSIFICAÇAO PONTOS

60
70
80 .

,

! :

•

,

RESULTADOS

,

PROXIMOS JOGOS
... HOJE

" , ..•. ,,,,,, .. ,,,. " ••" ". "",,,' n· •• ·· .", .

2QhªO º.�l1la &_:>port,:. " H ••
_?ºhªQ",POr1y,gue��x C,�B ""."." .,.'.
20h30 Avaí x São Raimundo
••".",,' , , ,•• ,.... • •• "•• , , '._'., o •• '"

.20h30 Remo x Vila Nova

."." •• «,., � " .,.......... '" ,
.

20h30 Guarani x Coritiba ,

"«j"""'" ""<"j"'''' . """"*'" •. , ..«...... ..,..+"'" .... ...... . .•,.,

20h30 Paulista Í< Ituano
,_ ,..,.", ."...... .. � ..,... ., ",. .. "

20b30 América-RN x Paysandu
., .,,_.,•••• <••••" ,."�,, � ,••"' .." •••_,,,. • ,..4;

20h30 Marília x Santo André
'201130 Ceatáx Bràsiliense

.

..A ' ,. ., , , ,. .. � , •

. 20h30 Ná'utico x Atlético-MG

-

T CLASSIFICAÇAO
p

'11 ° Paulista
120 Gama'
....... , ,,, ' , , ,. ." "\1

..1.3.0 e!lys,aQº�. '" ?�.
140 Guarani,

.

24
........... , " , " .

150 Vila Nova 22
• A""" ., 1 , 1•• "

160 ltuano 22
· ... • . ·'1,...,'· ...... • .. ,...".... ...� .. ".,.

170 São Raimundo' 22
· , "....... ., .

1 ªo P.Qr1ugu!!.�a 1 9
190 Ceará 18
Z()O Remo"

m'

15
................. ,..... . " , " ..
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EM SEGUNDO: RESTAM OS JOGUINHOS ABERTOS

•

Ina
• •

mmo
•

uveru ,casa

dos Jogos Abertos de Santa

Catarina, em novembro, em

Chapecó. "O discurso depois
do jogo foi esse. Temos que

conseguir este. título e

chegar na final para manter
mos a boa fase do basquete
feminino de Jaraguá do Sul.
Para repetir o feito de 2004,'
quando foram campeãs dos
Joguinhos pela última vez, a

Equipe Faculdade.
Jangada/FME volta as

atenções agora para os

Joguinhos Abertos de
Santa Catarina

nas bolas decisivas e na

marcação", comentou. Ito
também falou que a equipe
sentiu a falta da armadora
Carla e da ala Dayana, que
estão lesionadas, mas que
'devem vol tar para os

Joguinhos Abertos.
Agora o objetivo da equipe

é conquistar o título desta

competição e chegar' às finais

, .

equipe jaraguaense tem lim

difícil desafio já na primeira
fase. No sorteio das chaves,
acabaram caindo no chamado

"grupo da morte", ao lado de

Blumenau, Tubarão e Itajaí.
No outro grupo estão

Joinville, Criciúma, Mafra e

Chapecó. segunda passagem
consecutiva para a final da

Liga.

,

JARAGUA DO SUL -

Depois de perder fora de casa, as
m e n i n a s da Faculdade

Jangada/FME não conseguiram
reverter a vantagem e perde
ram, domingó no Arthur

Müller, por 67x60 para

Joinville, ficando com o

segundo lugar no Campeonato
Catarinense de Basquete
Juvenil. Agora o time do
técnico Júlio Patrício concentra
•

suas ações para os Joguinhos
Abertos de Santa Catarina, a

partir do dia 18, onde são

atuais vice-campeãs. ,.1
O coordenador do basqu ",�

� .

jaraguaense, Airton Schiocl ;' ,
.

,

o Ito, disse que a equ pe

joinvilense mereceu a vitória,
pois foi melhor nos momentos

,

decisivos. "E um clássico que

sempre é decidido nos detalhes.
Tivemos chances de sair com a Equipe jaraguaense (branco) não conseguiu superar Joinville e agora busca o título dos

vitória, mas elas foram m�h_o_r_e_s__J_O_9_U_in_l_l0_S_A_b_e_rt_o_s � _

CÉSAR JUNKES

.�'

:.RENOVAÇÃO? AMISTO�O HOJE
,

.'

a .esca a "reservas'
•

ara amistoso
'.

.' ..
'. . .

un
•

•

,

aiscontra
I

-

•

no ano passado, mas a Fifa
vetou porque o adversário
brasileiro era um combinado
local. No dia 15 de novembro, a
partida será contra a Suíça, na

,

Basiléia (Suíça) .

L O N D. R E S Cearense, Júlio Baptista,
(INGLATERRA) - O técnico Kaká e Ronaldinho Gaúcho:
da seleção brasileira, Dunga, Rafael Sóbís e Vágner Love.

,

cumpriu o que prometeu e,', Depois de jogar contra
"

definiu, com o treinamento Argentina e País de Gales,
. leve de ontem, no Estádio Dunga terá mais duas
White Hart Lane, em Londres,

oportunidades de tes tar

jogadores ainda neste a110. No
dia 7 de outubro, a seleção
fará um amistoso contra o

Kuwait, na Cidade do Kuwait.
Esse jogo deveria acontecer

•

CBF

. ,

que a equipe sera composta
pelos jogadores reservas para o

amistoso contra País de Gales,
nesta terça, às 15h30. Com

exceção do lateral-direito
Maicon, que está com uma

-

arnidalite Cicinho continuará
como titular, todos. os atletas

que' começaram no banco
contra a Argentina jogarão

. contra os galeses.
Com a decisão de Dunga,

dois jogadores que disputaram
a Copa do Mundo voltam ao

time principal. Ronaldínho
Gaúcho, que estava com uma

I

Iornbalgia, e Kaká, que passou
todo o primeiro tempo do jogo

•

, .

contra os argentinos, terao a

primeira chance de ser

titulares com o novo

comandante da seleção
brasileira. O time que entrará
em campo é Fábio; Cicinho,
Luisão, Alex e Marcelo; Dudu .

Kaká (com a bola) deve começar jogando hoje contra o País de Gales
,

.' !
, I

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

" . ,
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•
· ,
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... RESULTADOS

JI

J. Malucelli 1 xl Ulbra-RS

p
f(

... . . .. . . . e
Brasil 1 xO Rio Branco-SP

· " ,.... . '''''' .

Ituiutaba 1 x2 Baru'eri
Americano 2x3 Anapolina
............................ , , " ) e
Ferroviário 2x 1 Confiança
...... "... . ., .. ,. . . ,," . ,..... .,. ,......... .".J.

Vitória 2xO Porto
c

.. ..... .... ..... 3
P

Jataiense 1 x4 Ipatinga
.- ", , , " ..

América-MG 1 xO Atlético-GO
....... ,. ,. ,..... '.' .. , .. , '...

a
Cabofriense 1 x3 Criciúma
.......... , _,.... . , , ". S(
Joinville Ox 1 Noroeste
, , .. " , , ,"',

e
Tuna Luso 2x 1·Maranhão
............................................................ ,_... ., _,...

c
Operário-MT 2x2 Ananindeua

.

, ,'.++.... ,. . ..." ,." .. " ,._,. ..

c
River OxO Rio Negro

........ . .. .. . A..........

a
Icasa 1 xO Coruripe

. . .... ........ ..... ..... ........ ........ .... .. .. ...... , .... ..... . .. '

.•....

Bahia 2xl Treze
.. , .. , "'''''' , , , .. "

e
Fast Clube 4xO Misto

(

... "n. ... . ........ , ... "... .. .. .. . ....

c

p
T GRUPOS 3a FASE

v

Grupo 25
.

..

.. _. . ,. . .

Ananindeua
· . . . , .

Bahia

Bio Negro
. Ferroviário
........... "" ........

. Grupo 26

River

p
s,

,..._. �
.

II

d
\

. ..

t
.... ..

Vitória
.. ,,. ", .' "

Tuna Luso

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

,

J
Treze
•• 1•• , "

4 ".. �.. , .•••T·· " , .

Grupo 27 .

... , .•..•. , ,.... . ••». "'T'"'' " . . ,.

Ip�ti�g� '." .

Noroeste
· .. ,.'....... .... ,..... .. .. "... . ."..,..,. "" .

Anapolina '

.... ,". ...,.... .. , ,..... .. ,..... . "

Brasil
.. ..•• , ·t· ." .. , ." .. , , ' .1'T· .. • .. • 1.

Grupo 28
.'

.

.......................... ,.. . . � ,.

Barueri
..... -... . ,.... . . .. ..� , .. , ..

J. MaluceJIi

c

I;

c

r

r

América·MG .

Criciúma.
....... .. T..... .. ..

,

PROXIMOS JOGOS
-

-

... AMANHA
GRUPO 28

10/09
América-MG x J. Malucelli
Criciúma x Barueri
13/09

'

J. Malucelli x Criciúma
Barueri x América-MG
17/09
J. Malucelli x Barueri
América-MG x Criciúma
24/09 r

Criciúma x América-MG
Baruerfx J. Malucelli
27/09
Criciúma x J. Malucelli

1

I

1

(

1
I
1

América-Mê x Barueri
30/09

I
"

J. Malucelli x América-MG
Barueri x Criciúma

r�"*"*>z;':::::::m.
�WW=@:i!: :':"*"-X;W���<:<��*,*"",:;mw= ::XW.

"

lj'
,

f, '

"

� CROMOART
-

COMUNICAÇAO

,
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NAS PISCINAS: CATEGORIAS MIRIM E PETIZ
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Para a maioria dos atletas,
foi a primeira competição
em piscina de 50 metros

JARAGUÁ DO SUL - A
s equipe Ajinc/Urbano/FME
conquistou 16 medalhas, na
3a Etapario Festival Mirim

"'" Petiz de Natação, que
aconteceu no fim-de
semana na piscina da Ufsc,
em Florianópolis', Foram 18
clubes de todo o Estado nas

categorias mirim I (nove
anos}, mirim II (dez), petiz I

,

(11) e petiz II (12), Da

equipe jaraguaense foram 20

competidores, a maioria

participando pela primeira
vez em competições de

piscina com SO metros. "Isso
,,'"

serve de aprendizado neste
,

início de vida esportiva",
destacou a treinadora
Verônica Paciello.
Das 16 medalhas conquis

tadas. J 2 foram no individu-:
al. 'Na categoria mirim I,
Juliana Demarchi ficou com
o ouro nos 200m medley e

SOm peito e com a prata nos

SOm costas; Bianca Ewald

....

,.,.

conquistou ouro nos S,Om
, __ o

,medley e prata nos 200m

medley; Matheus Boico foi

,

\

".,

ao
DIVULGAÇÃO

\'$,','" '

,

Equipe jaraguaense participou do festival em Florianópolis e conquistou quatro medalhas em revezamentos
, ,

prata nos SOm peito e bronze
nos 200m medley. Na mirim

II, Stéphanie Silveira foi
bronze nos SOlD costas; a

equipe, feminina, formada

po r Juliana Demarchi,
Letícia Medeiros, Bianca
Ewald e Flávia Hasse, foi

prata nos 4xSOm livre; e a

NÚMEROS: SUBINDO DE POSiÇÃO
<

, ,

erso
•

ercerro

ran
,

es
" ,

B E R L I M

(ALEMANHA) - A conquis
ta do título da Libertadores fez
o Internacional ganhar duas

posições e subir para o terceiro

lugar, com 270 pontos, no

novo ranking mundial de
clubes da IFFHS (Federação
Internacional de História e

Estatística do Futebol),
divulgado nesta segunda
feira. O São Paulo, vice

campeão, saltou quatro

posições e foi para a 12ª

posição, com 240.
O novo líder é o Barcelona,

clube do atacante brasileiro
Ronaldinho Gaúcho, que foi '

para 288 pontos. A Inter de
Milão, que estava em primei
ro, despencou para o terceiro

lugar, ao lado do Inter de Porto
Alegre. Por sua vez, o Sevilla,
de Luis Fabiano, 'foi para
segundo, com 276 pontos.

ara
•

arno
,

'. '

la
•

Com a fraca campanha no

Campeonato Brasileiro, o

Corinthians perdeu duas

posições e foi para 38°,
\

enquanto o Palmeiras, que
antes da derrota para o Santos
estava há 11 jogos sem perder,
subiu da 44a para' 42a coloca

ção. Já o clube da Vila Belmiro

perdeu 19 posições e foi para o

número 126 do mundo. Com
,

relação aos cariocas, o

Fluminense continua sendo o

melhor colocado, em 67°

lugar.

1 ° Barcelona ALE 288
2° Sevilla ITA 2,76

,

'3° Internacional ING 270
3° Inter de Milão ING 270
5° Milan FRA 269,
6° Olymplgue de Marselha ITA 26,6
,7° Liverpool ITA 260.
8° Arsenal BRA 258
9°' Roma ESP 248
10° Bayern de Munique ,ESP 246

outra equipe, formada por

Stephanie Silveira, Juliana
'Demarchi, Bianca Ewald e

Flávia' Hasse foi prata nos

4xSOmmedley.
Na categoria petiz II foi

ouro nos SOm livre e prata
nos 100m borboleta; Gislaine
Mello foi prata 110S 400m

livre e bronze nos 100m
borboleta. No revezamento

,

4xSOm livre e 4xSO medley,
a equipe formada por',
Gislaine Mello, Anne

Andreatta, Bruna Medeiros
e Helena Gschwendtner

conquistaram ouro e prata,
respectivarnente.

,

,

REFORÇO: APRESENTADO ONTEM

•

•
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SAO PAULO (SP) - O
volante Magrão prometeu
demonstrar no Corinthians a

mesma disposição que ele

tinha enquanto atuava pelo'
'Palmeiras. O jogador, que

, chegou ao, clube de Parque
São Jorge nesta segunda-feira
para realizar exames médicos,
também afirmou nunca ter

feito qualquer tatuagem do
rival em seu corpo.

/

"E um novo desafio na

minha catre ira. Vou ter

'ffi'uito -empenho, luta,
dedicação e garra pelo
Corinthians, 'assim' como eu

tinha pelo Palmeiras.
Também quero aproveitar a

, oportunidade para desmentir
os boatos de alguns jornais
que afirmaram que eu tinha
'uma tatuagem da torcida
organizada do' Palmeiras»,
explicou o jogador ern:

entrevista à TV
Bandeirantes.
Outro que também

chegou ao clube para realizar
exames médicos foi o lateral

esquerdo César, que se

destacou no Brasil quando
atuava pelo São Caetano.
"Sabemos das dificuldades

que teremos pela frente no

Brasileirão. Apesar de ficar
um bom tempo longe do
Brasil, estou preparado para

,

estrear no próximo fim de
semana e ajudar o elenco".

Enquanto os jogadores
realizavam exames, o médico
do clube, Paulo de Faria,
revelou que O atacante Nilmar

"

está evoluindo satisfatoria-
mente bem de uma lesão no

ligamento cruzado do joelho
,direito, e que ele estará

totalmente recuperado para o
,

início da temporada 2007.

I
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•

Torcida em Brusque
A Malwee ganhou uma torcida organizada. A TIM, (Torcida

, .

Independente Malwee) esteve presente em Brusque e, pelo que se

pode perceber na internet, está se movimentando para viajar até
Carlos Barbosa no próximo sábado. O que não faltou, além de

animação na arquibancada, foi provocação aos rivais de Joinville.
•

Faixas e cartazes (foto) em tom de provocação foram mostrados eril
M

vários momentos pela transmissão da Rede TV! (fraca, diga-se de
passagem).Que a rivalidade entre as duas equipes se resuma a isso.

CÉSAR JUNKES

Adeus Em Schroeder
Que conheceu Osni "Duda"

Rhenius,sabe que ele fará muita

falta na imprensa esportiva
catarinense. Um dos maiores

nomes do rádio em nosso

Estado faleceu no último

domingo, Mas seu exemplo fica.

Um nome que ficou atrelado

aos Jogos Abertos, dos quais
esteve em 35 das 45 edições
realizadas e que foi um dos

responsáveis por reascender o
espírito na competição na

imprensa estadual. Um nome

que trabalhou até o último

momento, apresentando seu

tr icional programa diário na, ..

dia Cultura de Timbó, na
exta-feira!GNão é à toa que este

y .

nome foi o mais homenageado
na última edição dos Jogos
Abertos, em novembro de 2005

em Chapecó.Tomando a

liberdade de usar seu bordão, .

Duda foi "show de bola':

Três jogos definiram os

semifinalista do 70 Campeonato
Municipal de Futsal Master de

Schroeder Papelaria Miglas 3x2

Alternativa, Desportiva 5x4

União e Veteranos 1 x3

Segundas Feras. A decisão das

vagas para a final será nesta

sexta-feira, 8, a partir das 19h,
com Segundas Feras x

Veteranos e Miglas x Alternativa.
No Municipal de Futsal Adulto,
no sábado, os resultados foram

Olímpia 5x3 Real, Banana Brasil

7xl AM Contabilidade, Auto
Posto Salomon 2xl Deportivo,

•

Móveis Tank 2x5 ADC e União

4x4 Veteranos. No próximo -:

sábado, a partir das 15h,jogam
Móveis Tank x Olímpia,

. '

Coremaco x Real, Angerô/Jacy x

Veteranos e Banana Brasil x

União,

Aberto de vôlei
A equipe da Amivôlei foi

campeã invicta do Aberto de
Vôlei no feminino. Foram seis

pontos, contra cinco da equipe
Master Jaraguá. As campeãs
venceram o Avaí por 2 sets a 1,
o Blubel por 2xO e o Master

Jaraguá por 2xO. O técnico

Cezar Augusto de Oliveira foi

quem comandou o time

campeão, que teve em seu

elenco Silvia de Oliveira, Josiane
de Freitas, Glaciana Canova,
Graziele da Silva, Bruna da Silva,
Tam.ires Welter, Jaqueline .

Batschauer, Daniela Markiewicz

e Camila Harmel. Nesta quinta
feira, 7, começam as disputas no

masculino, no Ginásio Arthur
. Müller.

Joguinhos
Completando as chaves de

Jaraguá do Sul nos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina,
iniciadas no último sábado. O

handebol masculino está na

Chave B; ao lado de

Florianópolis,Tubarão e
.

Fraiburgo. O tênis de mesa

masculino ficou no Grupo E,
junto com Blumenau, Rio do Sul

e Herval d'Oeste. As meninas

estão na C, ao lado de Rio do

Sul, Florianópolis e Herval

d'Oeste, O vôlei masculino é

cabeça-de-chav� no Grupo C e

joga na primeira fase contra.

Blumenau, Rio do Sul e Lages.
Por fim, as meninas do vôlei

,

estão no Grupo C,junto com
'

Joinville, Horlanópolis e São

Miguel do Oeste.

Futsal menor
A DME de Massaranduba está com as inscrições abertas para a 4a Copa
Dipil de Futsal Menor. As equipes interessadas têm até o dia 10 para
confirmar a partíclpação. A competição, que começa no dia 17, será
nas categorias sub-s, sub-l l , sub-13, sub-l 5 e sub-17 no mascul1no e

sub-1S no feminino.A premiação será troféu para o campeão de cada
categoria e medalhas para os três primeiros.

,

, ,J

I

, I
, I
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��VÔLEI '

�� BASQUETE
A Seleção Brasileira feminina foi derrotada neste domingo
pela China, em amistoso preparatório para o Mundial de

Basquete, que acontece de 12 a 23 deste mês, em São Paulo,
Ainda sem Janeth,o Brasil foi superado por 88x76,em Barue,ri.

,
'

��STOCK CAR
o goiaRo Ruben Fontes, da JF Racing, conquistou neste domingo
sua primeira vitória na temporada 2006 da Stock Car, ao vencer a
sétima etapa, em Santa Cruz do Sul (RS), Na segunda colocação
chegou seu companheiro de equipe,'Rodrigo Sperafico.

I

liGA fUTSAl: REVERTENDO A VANTAGEM

Carlos Barbosa confia no

, fator" casa, como explicou
Chico. "Eles têm essâ

confiança; mas precisam
.confirrnar ,a vitória para

provocar o terceiro jogo. Se a'

gente sair na frente, lá, tudo
, ,

,JARAGUA DO SUL. pode mudar". Sobre o jogo do
, ,

Ontem foi dia de folga para a último domingo, o capitão
_" ,', '>

equipe da' Malwee. Depois disse' que a Malwee pode
da vitória por' 4x3 no jogar COrri qualquer situação
domingo em Brusque, diante de jogo.
do Carlos Barbosa, os ''Abrimos uma diferença de

jogadores ainda curtiam o dois gols no primeiro tempo,
bom resultado que reverteu mas eles criaram grandes
a vantagem dos gaúchos na chances de marcar.' No
final da Liga Nacional de segundo tempo, conseguimos
Futsal. Agora o time [aragua- equilibrar a defesa e segura-

-

ense precisa apenas de um mos a vantagem até o final.
-

"
.

empate no próximo sábado, Isso mostra que podemos nos,
.

.

,.

às 21h30 em Carlos Barbosa, adequar conforme a necessi-

para conquistar.ó bicampeo- dade da partida", concluiu. O
natQ� O' ,fi'*.o;lChico, que camisa 13 Valdin disse que o

assuit.i;li1 ... a�·-:braçadeira de " momento agora é de manter,
c�,pitã�i�'c�m a 'ausência de os pés no chão., "Não ganha- �.
.... �, .,' ..

,f'£�i�ão;çIis��,que era impor- mos nada ainda. Mas pode-
,

"

;";'���J�� c:ô�q�istªt esta vitória. '

,
'mos surpreender em qualquer

,

.

�!Ai;s:"'t�'>�;�s6 nós podemos 'lugar", comentou." "

'\'_ ,'.. ,�-' ..

conqt!isi�� o. :�f,:tulo nesta Um advttF,?ário a mais para
.

. segtIll�f!R�rtiçlá,:r, comentou a MaJ'W,�e;�'p'ode ser o frio da'
o c·�iíi(������,'C5:ín�Wfia boa 'se;(�:'::·;·gaúc11.a. "Já jogamos

,c�#B��#.tri\:}::ta� :(apenas ';Wâriàs vezes lá com temp' a-
··..·;ra;']" .�ti6,'" 'L') tusa bai O bl '

'

:�:?lJ.n.t�\:.);etr�n alga, o t��� aixa.. pro ema e que
___ , ,'';'·',•. i .•...._, "._,'.,"_,," (}) ,�
�"'. ..... . .... '_. .,.. ,. ',..""

, " ',I ," it .' "" �..
, " , ,

'

•.
" ��\

..

i'"
. -:, .......

. .'
<f "t·" .. ·, ," ,

•

i):""�':'"
>", ,

-
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Equipe volta a treinar hoje
de manhã no Ginásio da'
Duas Rodas e devevlajar

-

amanhã para a serra

gaúcha,

t ético e
• •

nmeira
,

}ARAGUA DO SUL -

Começou nes te fim- de
semana o Camp e o.n at o

"Amador da Primeira Divisão
da Liga Jaraguaense. Dos três

jogos, apenas Caxias, x João
Pessoa teve de ser transferido.

, ,

,
'

"

•
'

•
,

•

" ,

•

•

•

•

o Brasil bateu o Japão por 3 sets a O (25/21,25/21 e 25/18), na manhã
deste domingo, em Okoyama, no Japão, em jogo válido pelo Grand,
Prix de vôlei feminino. Com o resultado, a equipe brasileira termina
invicta a primeira fase da competição,

o ginásio 'fica muito escorre

gadio e dificulta um, time

com toque de bola COIpO o

.
,

nosso. Mas esperamos nos

sobressair diante deste

problema", disse o ala Valdin.

, ,�'
, ,

•

, .

,

A previsão do tempo mostra

que a temperatura está baixa
em Carlos Barbosa, mas a

.
'

previsão é que suba a partir
de quinta-feira, com mínima"

de SoC emáxima de 25°C.
CÉSAR JUNKES

,
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,
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•
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.

,
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,
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semifinak Caso houver empate
.: '. '

� ,. o',

,em ·lli�,ro de" pontos, "OS'

critérios de desempate são
"

entre duas equipes: conf�ºIlto
direto, saldo de .gols." gols
marcados, gols 'sofridos e

,

sorteia;
, '

, , ,

equipes:

, '

entre tres ou mais

número de vitórias,
"

f•••

,

, -

,
'

,

-,
, , "',;, 1>1

"
,

, �, .

.

Jonasmarcou dois gols na vitória que deu à Malwee a vantagem de jogar pelo empate em Carlos Barbosa

;
,

•

gols marcados entre si, gols
sofridos entre si, saldo de gols e

sorteio. Confira .a tabela de"

jogos. A rodada" começa às
13h30 com a categoria"

,

aspirantes "e, na
," seqüência,

;, -.t '"

jogam os titulares.

,

, ,

.; ,',

.. , " , "

•

" AMADOR: CADA VEZ MAIS LíDER '

, ,
'

olte à ora continua Invicto na,
,

,

,,, ."

. ��� '.

.,'
. ,,"',' .

I _ .... ',. ,.', , , .' "

.'
'

IJ�, '�:",•. ;,:.,': ��'" "'. '.

It'O:rl,a:�vencem na'
.

'. .'.,' ....•. .:�_.
" -; "':": ,.,'.

• • N '''I7}''.:··-

rvrsao
, ',0 of "'.
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•

,
,

•
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}ARAGUApo SUL - Com
o empate ernvl x l com o Rio

Cerro, fora de casa, o Noite à

Fora segue firme, na liderança
do Campeonato Amador da 2a
Divisão da Liga [araguaense. A .

equipe de Corupá é a' única
· invicta na competição e tem

agora 17 pontos. O segundo
,

lugar está com o Guarani, com
13, que no fim-de-semana foi
até Garibaldi e venceu os donos
da casa por IxO. O Tupy, que
goleou o Cruz de Malta B por
5xO é o terceiro colocado com

12 pontos e o Rio Cerro, G

quarto com 11. Completando a
·

rodada, a Ponte Preta goleou o

JJ Bordados, fora 'de casa, por
4xI.
Nos aspirantes, o Rio Cerro,

que venceu o Noite à Fora por
.

,.

2xO, assumiu a liderança
isolada, agora com 15 pontos. O

.

Rio Molha, que folgou na

rodada, está em segundo lugar
com 12, ao lado do Tupy, de
Schroeder, que bateu o Cruz de

· Malta B por 8x2. O JJ Bordados,

,

,

, .

-
•

que ficou no Ix1 com a Ponte

Preta, é o quarto com 11. No
outro jogo, o Garibaldi venceu
o Guarani por 2x1. No·

.

próximo domingo, a partir das

13h30, jogam Ponte .Preta
.

x
.

Tupy, Rio. Cerro x Cruz' de
-

'

Malta . B, Rio Molha x }}
Bordados e Guarani x Noite à

Fora.
•

" .

"

"
'

,,',

Time:

Noite à Fora

"_
._ \ ..._ .

,
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