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Falta de médico pode ter sido
a causa de sofrimento de bebê

Vice-presidente confirma vinda
a Jaraquádo Sul no dia 16

51 ANIVERSÁRIO

Weg lança
campanha
e mostra

potencial

3B MEDIDAS: UNIFICA IMPOSTOS, FACILITA O CRÉDITO E DIMINUI BUROCRACIA 4B I CRISE

Setor têxtil'
faz protesto
em São
Paulo

•

•

A Weg lançou ontem, em
coletiva para imprensa, a

,
campanha de 45 anos,

destacando Ação
Comunitária, que deverá
atender mais de 25 mil

1 pessoas, dia 24, no Parque
Municipal de Eventos.

A voz do nosso'

Vale na
,

.

Assembléia.

3B 1 FIM DO VOTO SECRETO: FAVORÁVEIS COMEMORARAM DECISÃO
, DEDÉ SANTANNAE

,

•

71 MA�WEE X ACBF
,

,

Ingressos para
"

final já estão
à venda

3B I' NO ESTADO

AL abre CPI
da Fazenda
A CPI será formada por sete

deputados e tem 90 dias para·
apurar se realmente houve

irregúlaridades no Compex,
programa de

responsabilidade da
Secretaria da Fazenda, sob o

qual foram levantadas

suspeitas depois da prisão de

,
seu principal gestor, Aldo
Hey Neto. Ele foi preso pela
Polícia Federal/na chamada

Operação Dilúvio, que
desmantelou um esquema de
fraudes em importações.

'.

ReNOVAçÃO COM éTICA
,

.. ,�

o Congresso aprovou, ontem, em primeiro rumo,
prop�sta para �ue votação para cassação de màndato,«
veto presidencial e' eleição da Mesa Diretora sejam

abertas. A PEC (proposta de emenda constitucional) ,

ainda precisa ser votada mais urna vez pelo plenário da', )

, Câmar� e depois segue para. discussão n� Senado.. '

4BI NO soisn 81 SUSTO '

Carro pega
fogo
na Ilha da

Figueira

O CliMA HOJE: ,

Quatro ônibus serão

disponibilizados pela
diretoria da Malwee para
levar-os torcedores até
Carlos Barbosa. Os ingressos
começam a ser vendidos

'hoje por R$10 no Posto
,

Mime da Walter Marquardt.

,

18°
MÁXIMA

Governo
anuncia pacote
para reduzir

juros bancáriowww.studiofm.com.br
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A 24 dias das eleicões, é
°

preciso que o eleitor atente para
la escolha do candidato a
,

�residellte da República, COltIC)

deve fazê-lo coni os demais
,

.

!calldidatos a cargos eletivos.
IF' . �

eito ISSO, que vote, por opçao

Iprópria e não por indução. Antes
Idisso, precisa conhecer urn

Ilnínimo sobre cada um deles, E

Ilelnbrar que, independente' de
querh sentar 11a cadeira do poder
imaior do país, nas mãos deste vão
,

[estar �lS decisões que podem fazer

votado de Pindamonhangaba,
cidade onde nasceu, no Vale do
Paraíba, entre São Paulo e Rio de

janeiro. Em seguida, prefeito aos

23 anos e deputado estadual.
Depois, deputado federal. A
candidata pelo Partido
Socialismo e Liberdade é a

senadora por Alagoas Heloísa
Helena.éô anos, que se apresenta
na campanha presidencial com
discurso fortemente ideológico,
marcado pela negação do' que
chama "farsa do neoliberalísmo",

� Escolhírío O nome, que o eleitor vote, por opção
Iprópria e não por indução. Antes, precisa conhecer
um mmímo sobre cada um deles

do Brasil de fato um país do futuro
ou, então, enterrá-lo de vez '11a

,

'vala comum do
subdesenvolvimento. O

,
I presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, de 60 anos, é

I candidato à reeleição corn a
,

I promessa de continuar as grandes
I mudanças que afirma ter iniciado
I
I desde sua eleição, rIO final de
,2002. Diferentemente daquele
I

'

I a110, quando aparecia fortemente
I identificado corno líder do
Partido dos Trabalhadores, desta

! vez o candidato Lula procura se

I amparar 11a imagem de [li'esiclellte
que privilegia as camadas pobres.,_,j.�'" ),_, ·i,,' "

da população.O ex-governador
,
de São Paule) Geraldo Alckmin,
candidato do PSDB à Presidência

I daRepública, não queimou etapasI .

I para construir sua carteira
I

I política. Foi subindo a escada

i degrau por degrau. Primei ro, aos
119 a110S, foi o vereador mais

•

Critica os governos de Fernando

Henrique Cardoso e Luiz Inácio
LLIla da Silva. Suas propostas
incluem suspensão do pagamento
de juros da dívida e da especulação
financeira, combate ao latifúndio
e defesa de ampla reforma política.
Cristovam Buarque, 63 anos,

engenheiro mecânico formado
,

pela Universidade Federal de
Pernambuco e doutor emEcono-
111ia pela Sorbonne, de Paris, foi
governador do Distrito Federal

(1995-98), quando teve a opor
tunidade de implantar
programa ,Bol$,iã�Esçol

,

idealizado,' por ele -corn
• , .� _, � , I. •

características de programa
educacional e não meramente

assistencial, como acusa o
.

'

governo Lula de ter transformado
sua idéia. Empresário do ramo de

seguros, advogado e diri nte

esportivo, Luciano Bivar, � 62

anos, é um dos f'flndadores o

•

O CORREIO DO POVQI I

•

•

j,

• CORREIO DO LEITOR

•

Partido Social Liberal, pelo qual
foi deputado de 1999 a 2002,
compondo a "bancada da bola",
liderada pelo ex-deputado Eurico
Miranda e outros dirigentes
esportivos ligados ao futebol.

Participou ativamente daCPI que
investigou o contrato entre a

CBF e a Nike, contribuindo para
que não se votasse o relatório
final. O empresário José Maria

Eymael (PSDC) tem como lema

principal a "transformação do
Estado de senhor em servidor" e

defende o enxugamento da

máquina pública, uma vez que o

Estado teria invertido sua função,
"sendo um fim em si próprio".
Seus três principais objetivos são

garantir o acesso universal e real
à saúde e à educação, aumentar a
segurança para todos e ter o

desenvolvimento como obsessão.
Para atingir os propósitos, o

PSDC promete preencher todos
os cargos' de chefia com
•

funcionários de carreira, auditar
as contas governamentais, criar
um controle de qualidade dos

serviços públicos, melhorar o

planejamento do Estado e alargar
a base de contribuintes para
reduzir tributos. Rui Costa
Pimenta é empregado e

presidente do Partido da Causa

Operária, o PCO, que antes de
virar partido; em 1995, era-urna
tendênciade linha trotskista que
foi expulsa do PT pelo seu

radicalismo. O PCO se intitula o

único partido socialista que

disputa as próximas eleições e

desqualifica todos os demais

concorrentes, a partir do próprio
Luiz Inácio Lula da Silva.

.'

.

Salário -base pode ser inferior
I

I ao valor do salário mínimo'
I .

i Se a soma de todas as'
I
I parcelas que pOSSlle!11 natureza

i salarial e compõem a rernu-

,! ne racâo do trabalhador for

II superoia'r ao valor fixado para o

salário mínimo, está asseguí
i rado o respeito ao artigo 7°,
i inciso IV do texto COI1Sti-

tucional , que prevê essa
\

garantia. A tese foi fixada pela
Primeira Turma: do Tribunal

Superior do Trabalho, ao

acompanhar o ministro Lelia
Bentes Corrêa, relator de
recurso de revista negado a urn

grupo de ex-empregados.
� '.

' A decisão unânime resul
tou 11a manutenção de acórdão

í firmado pelo Tribunal Regional
I do Trabalho da 153 Região
(Campinas - SP) que, a

I exemplo da primeira instânciaI

I (Vara do Trabalho), 11egou o

I pedido dos trabalhaclores. Eles

· pretendialn o pagalnellto elas

! ,diferenças entre o salário-base
i que recebialn e o valor do,í
•
, .

,

salário mínimo. ''A modalidade
de fixação dos salários pode ser

mista; não 11á ilicitude nesse

procedímen to", regis trou o

TRT.
"Os trabalhadores

recebiam COlno contra-

prestação pelo trabalho, Ulna

parcela denominada salário-

I base; -, outra denominada

Gratificação Especial de

Atividade - GEA; outra

denominada Gratificação Fixa;
ou tra denominada Gr a tifi

cação Extra e finalmente uma

última denominada Gratífi

cação Executiva, todas medi
ante previsão da lei", acres

centou a decisão regional.
No TST, os trabalhadores

vo ltaram a insistir no
,

pagamento das diferenças, sob
o arglln1ento de desrespeito à

1101'[11a da Constituição que
estabelece o salário mínimo. Os
atltores do recurso de revista

SLlstelltaram a illviabilidade do

Rodrigo Olher
•

Fernandes Garcia,
advo-gados da
Cassuli Advogados
Associados

salário básico apresentar um
valor inferior ao salário
mínimo legal.

As alegações foram
rebatidas pelo TST. Segundo
Lelia Bentes, dispositivos da
CLT reconhecem o salário
como um conjunto de parcelas,
recebidas como contrapres
tação de serviços pelo traba
lhador. "Não se pode restringir
essa interpretação a tal ponto
de vincular o salário básico do

empregado ao valor do salário'
mínimo legal quando este

percebe, no conjunto de

parcelas que formam o salário,
valor superior ao legalmente
fixado para o.mínimo", escla
receu o relator. "Esse entendi
mento não atenta contra a

definição de salário mínimo,
neln é incompatível com o

disposto no artigo 7°, IV, da

Constituição Federal", con
cluiu. (Recurso de Revista

792074/2001.5)

Marketing como aliado
As experiências comprovam que as

corporações aproveitariam melhor o potehcial
da sua equipe comercial se destinassem o

processo de geração de oportunidades ao

marketing. Dentro da área comercial, o

marketing pode realizar a inteligência de

mercado, a prospecção, e a identificação de

oportunidades, selecionar o que é core business e

organizar o mailing certo para a empresa, bem
como planeja-menta de ações de relacionamento
e campanhas para dar suporte às vendas.

,.

O processo agiliza e toma mais eficiente a

operação comercial, pois os profissionais de

marketing possuem o discurso e know-how para

chegar diretamente aos contatos e estabelecer
um relacionamento mais estreito com o cliente
ídentificando a solução certa, o grau de satisfação
e suas demandas.

Com estrutura de geração de oportuni
.

dades, o executivo da área comercial precisa
apenas entrar com abordagem para fechar o

negócio, ou seja, desempenhar o seu verdadeiro

papel dentro da empresa. A operação conjunta �
traz uma série de vantagens: os executivos têm a '1
possibilidade de atingir diretamente o seu cliente

•

alvo, promover uma venda de qualidade apresen
tando propostas sobmedida, tudo isso sem contar 3 J I

a redução do ciclo de vendas que pode passar a

ser de 6meses a 1 ano para 4 a 6meses. Por outro <

lado, há uma culturanomercado de que o contato 1e
e prospecção são funções exclusivas do executivo
de vendas, e o marketing deve se dedicar à lq
organização de eventos e' campanha de 'b
valorização da marca. Nos casos em que o

marketing é integrado ao comercial há

geralmente um clima de guerra entre esses IJ

departamentos. Entretanto, as corporações ,q
devem procurar aproximar as equipes em todos )r[
os sentidos emostrar que elas podem andar lado- vf

a-lado, integradas e tocadas nos resultados. )1.
,

E preciso enfatizar que o marketing atuará f-)
_

sempre com foco no fechamento dos negócios. )1
.n

Edina Candido, diretora do Campo de Marketing, L
•

Oscarito no palanque eletrônico
'1"� ,Ii
'1� "•

•

A menos de 30 dias do primeiro turno,
escutamos por todos os lados a mesma

reclamação.A de estarmos acompanhando uma
corrida eleitoral com recursos de marketing
diminutos e ausentes de conteúdo. Ou seja,
mesmo com cenário reduzido, a teatralízação
segue igual.

Durante a ditadura militar, quanto mais se

reprimia, mais fantásticas eram as telenovelas da
emissora líder. Na democracia minimalista

brasileira, a fábula perde de goleada para a
,

realidade. Assim, o horário eleitoral e a campanha
midiática, recobram em mesmice e

desmagnetizam a capacidade de exercício de
mando do povo. Conforme é de sabedoria do
senso comum, não vale um tostão furado os

programas de governo apresentados para o

Planalto e menos ainda para os governos
estaduais. Apresentando plataformas e programas
de faz de conta, as candidaturas apostam, no

pensamentomágico e na empatia para arrecadar
os votos.Não funcionamais assim, nem aquinem

. .

em rincão algum de nossa América Latina.
Na maioria das vezes, a classe política

nacional,muito zelosa de si, insiste em olhar para
o Norte, mirando nos países de capitalismo
desenvolvido como uma sorte de tipo-ideal,
Olhassem ao sul domuro que separa o deserto de
Sonora e a Baixa Califórnia da antiga terra de

Aztlán, dominada e revendida na guerra com

Estados Unidos em 1848, e poderiam enxergar
melhor aquilo que por aqui ninguém quer ver.

Sim, estamos tratando da RepúblicaMexicana e

da crise que encerrara a hegemonia do Partido
Revolucionário Institucional (PRI), após 70 anos
de poder contínuo.

No auge desta crise, sobre os escombros das

investigações daProcuradoriaGeral daRepública
(PGR) , dos agentes de serviços do PRI e os enlaces
coin o .Cartel do Golfo, chegou a um momento

que nenhuma pessoa sem acesso às informações
sigilosas poderia compreender o que realmente
se passava entre os mandatários do país. Raúl
Salinas de Gortari, irmào mais velho do �ntão
presidente Carlos Salinas de Gortari, foi preso

O CORREIO DO POVO
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acusado de ser o executor de seu ex-cunhado, José ,r;

Francisco Ruiz Massieu, assassinado em maio de
rJ

1994. Passados pouco mais de dez anos, outro d
irmão da trágica família, este de nome Enrique.,
foi encontrado morto com um. saco plástico fJ

.asfixiando-o, Passados mais três meses, Raúl sai'j
da cadeia e termina inocentado do crime contrar:
Massieu.

.
' ] ,

Infiltraçôes se!ll fim, cortinas de fumaça e
I) .

corrupção a descoberto. A sociedade mexicana, r'
- . . _)

atônita, compreendia não ter os instrumentosf] ,

para poder analisar a política de seu país com base
. .�

, no jogo real. Sirnultaneamente, o EZLN lançai'
ofensiva contra o "mau governo" que assinava o

J

Tratado de Livre Comércio (Nafta) e o novai..!
,ia

governo estabelece as bases para o controle-,
externo na Petróleos Mexicanos (Pemex),
transformando-a em "paraestatal". Vale lembrar.
que os grupos de poder na interna do PRI_ .

quebraram seus acordos de procedimentos e'
literalmente, passaram a se matar. Massieu não

foi o único assassinate público, incluindo]
'

também a morte de Luis Donalda Colosio. i

No meio da tormenta, com bombardeios
midiáticos por todos lados, mesmo os mais bem)

/

informados se viranl perdidos. Exercendo humor)
refinado, o escritor e prêmio Nobel de literatura, "
Octavia Paz, ainda em 1994, de forma muito)

solene declarara:
-

J

- "Em meu país, a realidade superou r

completamente a ficção!" f;

No México, de trajetórias e biografias tão'[

admiráveis de Ricardo Flores Magón, ninguém]
meteu amão na cumbuca fecal e tudo ficou como)
estava. Garantida a transição pacífica, com um',

'último suspiro priista no governo de Ernesto

Zedillo, houve câmbio no modus operandi e no)
setor político mandatário. Ainda assim, aSI

relações estruturais seguiram as mesmas. Hojel
quem é acusado de fraudar eleições é o Partido de)
Ação Nacional (PAN), garantindo a Felipe)
Calderón como sucessor de Vicente Fox. ,
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REMÉDIO: FARMÁCIA POPULAR VOLTA À DISCUSSÃO

• •-

• •

cc�c ,�, .....,.............
CESAR JUNKES

CELSO MACHADO

� � Legislativo foi
e enganado pelo
q prefeito Bertoldi,
b disse vereadora

}ARAGUÁ 00 SUL- A rejeição
[J da implantação da Farmácia
::r Popular, um projeto desenvolvido
'I pelo governo federal através do
;f Ministério da Saúde- já sâo mais

r, de 450 estabelecimentos no país,
"I cinco deles em Santa Catarina-

<,

)1 foi um dos assuntos em evidência
II na sessão de segunda-feira à noite

rJ da Câmara de Vereadores. A
1 Farmácia oferece 107 medica-

Maristela Menel diz que projeto foi um engodo nascido no gabinete do prefeito
c

li mentos e 85 princípios ativos. Isso
'J ' porque, no mesmo dia, o vereador
;', Terrys daSilva (PTB), que integra
r as bancadas que dão sustentação
fi ao prefeito Moacir Bertoldi (PL)
-j no Legislativo, em nota distri- c

:I buída à imprensa alegou ter

I votado pela devolução de R$ 50
J mil ao MS proposto pelo prefeito
1 porque tinha baseado sua postura
j nas informações prestadas pelo
I Executivo. "Fui surpreendido com
) o projeto do Executivo que pedia
, autorização

c

para devolução do"
1 montante de R$ 50 mil para os

) corres federais. Não teve respaldo
J de informações suficientes para
J que pudesse eu entender tratar-
o se da possível instalação da
1 Farmácia Popular em nossa

-

pressões e "outros interesses". Ele
e os vereadores Eugênio Moretti
Garcia (PSDB) eMaristelaMenel .

(sem partido) foram os únicos
!

votos contrários ao projeto de
Bertoldi, respaldado, à época, pelo
secretário daSaúde, Sérgio Ferrazza
que, inclusive, quando foi à

Câmara prestar esclarecimentos,
c afirmou que a Farmácia Popular

cidade, o que fiquei sabendo, de
forma clara, após a votação pela
Câmara e aprovação da devolução
do montante", alegou o vereador.
Aludia à informações de que a

ajuda de custo de R$ 10 mil
oferecida pelo Ministério só se

daria pelo prazo de um ano (na
verdade, dura enquanto a farmácia

funcionar). E ao fato de que a

prefeitura teria recebido os

recursos no mês de abril e só ter

decidido pela devolução dois
meses

c

após quando' 'convocou
sessão 'extraordinária. Mesmo
admitindo ter cometido "um

equívoco", o petebista não escapou
de comentários e até de críticas de

colegas. Rudolfo Gesser (PP),
voltou a afirmar que acredita em

. ',;, '-

que acarretaria pre] UIZOS a
,

prefeitura que teria de arcar, apartir
deste prazo, com R$ 13 mil
mensais para pagar salários de

� .

nao mteressava porque o

município já dispõe da Farmácia

Básica, segundo ele, suficiente para
atender a população carente. E,
ainda, que a ajuda de custo se daria

apenas pelo prazo de um ano, o

,

FLORIANÓPOLIS- O TRE

(Tribunal Regional Eleitoral) e

os cartórios eleitorais de todo
o Estado começaram ontem .0

treinamento para eleitores que

TRE reverte pena de prisão
,

para candidato a deputado
Começa o treinamento para os
mesários convocados pelo TRE

.

)

r
,

!
I

•

•
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Não dá para engolir
É inaceitável a afirmação de que os vereadores que aprovaram a \

devolução dos R$ 50 mil do Ministério da Saúde para o programa
Farmácia Popular tenham sido induzidos a erro pelo prefeito

. .

Moacir Bertoldi (PL), acreditando que o projeto não teria efeitos
práticos entre a população carente. Isso, lembrando o discurso
de alguns, porque a Farmácia Básica mantida pelo município já 'c

.

supriria todas as necessidades. Para que todos saibam, é bom �
dizer: 1- todos os vereadores têm à disposição o quadro de

'

servidores e de assessoria particular para todo e qualquer tipo
-

de consulta; 2- têm à disposição moderna estrutura de .

computadores ligados à internet. Bastaria consultar o projeto no
1

site do Ministério da Saúde. Está tudo lá: '

,

Amém1
Acontece que, na pressa de aprovar
os projetos do Executivo como

.

sempre o fizeram, sabe-se lá

porque, deu no que deu. Dizer,
agora, que foram enganados- e o

foram, mesmo- com informações
incompletas do Executivo é assinar
atestado de incompetência e de .

comprometimento com interesses
outros que não os da população que
seria beneficiada.

Amém2
Daqui a poucos dias os mesmos

vereadores podem dar um novo

exemplo de total alienação ou,
então, de responsabilidade com

eleitorado. Devem aprovar ou
rejeitar, a devolução de R$ 72 mil
ao MiRistério das Cidades, recursos
destinados à construção do
'famoso' túnel de acesso à Unerj.
Sem essa desculpa furada de que
o município não tem dinheiro para a

obra.

Amém3 •

Sanguessugas
Deputado Cláudio Magrão (PPS/
sPy será o relator do processo de r

cassação de mandato do

deputado catarinense Adelor
Vieira (PMDB) citado na CPI dos
Sanguessugás, o único de Santa
Catarina. O PPS se orgulha de ser

o único, entre os partidos de

primeira grandeza, a não ter

parlamentar envolvido com a

máfia das ambulãncias.

No pé ,

Devem ao menos se dar ao
trabalho de verificar quanto já tinha
sido investido nas obras pela
administração anterior, quando as

obras foram interrompidas e que
motivos levaram à paralisação.

. as, vale lembrar, que esta
f

f rma tem aprovado de forma

li sistemátic,a projetos do Executivo
III remanejaRdO verbas. Inclusive de

R$ 179 mil para pagar salários.

Amém 4
'

Neste caso, sacrificando recursos

que já estavam destinados a

pavimentação de ruas, promessa
de campanha ainda longe do ritmo

prometido em fervorosos discursos
à época. Também, da mesma

• forma, sem a mínima preocupação
em saber qual a real situação das

finanças do município. Pior é que
comprometem colegas que votam
com seriedade.

Amém5
E comprometem, também, a

imagem do poder Legislàtivo como

um todo. Mas o tempo vai se

encarregar de mostrar o que está
por debaixo do tapete do gabinete
do prefeito Bertoldi, autor do projeto.
Há quem diga, abertamente, que a

proposta foi conseqüência de

pressões de estabelecimentos
comerciais, vários deles
conveniados com o município.Haja
reza!

}OINVILLE- O TRE o· exercício do voto.

(Tribunal Regional Eleitoral) Condenado, recorreu da decisão
confirmou a condenação do ao pleno do TRE.O Procurador
vereador João Luiz Sdrigotti Regional Eleitoral, Carlos
(PMDB), de [oinville, por crime Antonio Fernandes de Oliveira,
eleitoral. Ele foi condenado pediu no seu parecer, a atuarão como mesários nestas

pelo Juiz da 9Sa Zona Eleitoral, manutenção da sentença de eleições. Cada zona eleitoral é
à pena de quatro anos de primeiro grau. "Ficou provado resporisávelpelamontagemde
reclusão, substituída por que cabos eleitorais de João Luiz UIU cronograma que atenda às

prestação pecuniária no valor Sdrigotti, amando deste, no dia necessidades da sua região. Ao
de R$ 2.000,00 e pagamento de das eleições, transportaram todo serão mais de 25 mil
multa de 200 vezes o valor de 1/ eleitores para votar", explica.O mesários que receberão
30 salário mínimo vigente à . relator do processo, juiz Osni instruções da Justiça Eleitoral.

época dos fatos.Segundo Cardoso Filho destacou no voto ' Em alguns municípios
denúncia do Ministério Público que pelo exame das provas não participam do treinamento o especiais, entre outras

Eleitoral, nas eleições de 6 de resta dúvida que houve crime presidente demesa receptora de informações.
outubro de 2002, o então eleitoral. Os demais juízes votoseoprimeiromesário,em Além disso, assistem a um

candidato João Luiz Sdrigotti , votaram, à unanimidade, pelo outros o J uíz Eleitoral. vídeo institucional do

após contratar cabos eleitorais, desprovimento do recurso e convocará os quatro funcionamento de seção
promoveu a concentração de manutenção da sentença . integrantes da seção eleitoral. eleitoral, e também serão
eleitores por me io de' condenatórta. Ainda c�be Deverãoparticipardaseleições instruídos sobre a.estrutura de
fornecimento de transporte . recurso ao Tribunal Superior de outubro50.922mesários.As suporte disponibilizada pela

•

coletivo, com o fim de fraudar Eleitoral. zonas eleitorais têm o prazo de Justiça Eleitoral catarinense.
Jail !il_� __:_ ----,-_� _

•

)0, ,I'
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nove funcionários e outros

encargos. Ferrazza é bioquímico,
proprietário de um laboratório de
análises clínicas e já foi proprietá
rio de farmácia localizada na rua

Marechal Deodoro, hoje alugada
a terceiros. O vereador José de
/

Avila, o Zé da Farmácia, proprietá-
rio de um estabelecimento
comercial do gênero, ironizou o

pedido de desculpas de Terrys da
Silva, dizendo que o petebista,
como aliado da coligação que

elegeu Bertoldi, poderia ter tido
acesso a toda a informação que

.
.

desejasse sobre o projeto.Terrys
reagiu dizendo que "sou vereador
de Jaraguá e não do prefeito. Isso
acontece não' só com vereadores,
mas COIU deputados, senador e até

/

presidentes", ,justificou. Avila
I

rebateu dizendo estranhar que um
vereador vote sem saber no que.
A seu favor, o petebista argumen
tou que "há projetos que confun
dem a cabeça da gente" e que, se o
projeto retomar, votará a favor.
Para a vereadoraMaristela Menel

(sem partido), o episódio revelou.
\

um grande engodo, 'fUIU grande
engodo nascido no gabinete do

,

prefeito", acrescentando não ter .'
sido este o único projeto a causar

prejuízos à comunidade. Lembrou
a devolução recente de R$ 72 mil
ao Ministério das Cidades, ern

recursos conveniados com aCaixa
Econômica Federal para as obras
do túnel no acesso à Unerj.

6 a 26 de setembro para realizar
os treinamentos. A Capital e

. Joinville, cidades com os

maiores colégios eleitorais do
Estado, anteciparam a data e

iniciaram hoje. O treinamento

inclui a capacitação sobre os

procedimentos no dia da

eleição; o funcionamento da'
urna eletrônica; orientações
que poderão ser repassadas aos

.

eleitores; organização da seção
eleitoral; atendimento aos

eleitores com necessidades

Cerca de 5 mil- pescadores,
industriários, armadores e

transportadores de pescados
estão mobilizados em ttajaí.
Cobram do ex,ministro da pesca,
José Fritsch (PT) e do governo a

redução do custeio de 300

embarcações. Na região, os
barcos consomem 42 milhões de
óleo diesel/ano. Querem
equiparação de preço com o óleo

.
.

diesel maritima intemacional.

Salários
''A prioridade do Governo continua
sendo o pagamento em dia das

despesas com pessoal". Frase do

govemador Eduardo Pinho
Moreira (PMDB) em reunião com

os 46 secretários para
apresentação da proposta
orçamentária para 2007. Estima
se receita líquida de R$ 6,320
bilhões contra os R$ 5,7980
bilhões previstos para 2006.

Eleições
Santa Catarina é um dos 'estados
brasileiros que apresenta
pequeno registro de

indeferimento de candidaturas. Só
17 entre 517 pedidos. Em todo o

. país, até agora os tribunais

rejeitaram 1.671 inscrições, o
que corresponde a 8% do total de
20.732 candidatos registrados
para estas eleições. Esse número,
no entanto, ainda pode sofrer

atteração.

Acabou
Candidato ao Senado pelo PSDC,
•

João Ary Mendes está fora do
páreo. No dia 22 de agosto o TRE
já havia indeferido o registro dele
e dos suplentes Maria Neuzeli dos
Santos Dauer e Ladimir de Souza
por insuficiência de documentos

exigidos. Agora, o tempo de 25
segundos que cabia a ele no rádio
e na 1V será redistribuído entre os

demais candidatos .

.,

,
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VENHA REVIVER ANOS 60/70/80
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Apoio: .

Sorteio de 2 Passagens ida e volta para BUENOS AIRES
-,

Dia: 06 de setembro ., Local: C. A. Baependi ., Horário: 22:30 horas
Será servido café colonial às 01 h30min
Valor: R$ 25,00 ., Ingressos antecípados, Bottcárío do Shopping, Kamisão e Notredame

,

I
'II,

,

I

,

I

II
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José Alencar em Jaraguá do Sul
Confirmada a vinda do vice-presidente José Alencar (PRB) a

Jaraguá do Sul para o dia 14 deste mês. A agenda está sendo

! '
articulada pelo deputado Dionei da Silva (PT) e pela coordenação

: do Fórum Lula Presidente. A visita foi acertada no mês passado,
!

; .quando o prefeito Moacir Bertoldi (PL) almoçou com Alencar,
, . em Florianópolis., ,
,

i •

, �'--------------------------------------------_,
,

I •

! Explicações
I J Em manifestação na

tribuna, vereadora'
Maristela Menel (sem
partido) pediu
explicações para.
prefeitura sobre o

projeto' de lei que
devolve R$ 72.327,76
ao Ministério das
Cidades, verba que
destinada à construção
de passagem em

desnível na rodovia
BR-280, nas

proximidades da Unerj.
A vereadora também

pediu que um

representante do Dnit

(Departamento
Nacional de Infra
estrutura de

Transportes) explique
aos vereadores o

motivo pelo qual a obra
não foi executada, já
que os recursos foram
depositados para tal
fim em 2001.

, I

,

,

I

t .•••

�-

I

I .

I ,

, .

Recurso

I

Tribunal Regional
Eleitoral deve julgar
hoje o recurso

apresentado pela
coligação A Força do
'Povo, que perdeu 120

segundos da
propaganda eleitoral
do candidato a

governador José
Fritsch (PT), na TV. A

representaçâo foi
movida pela aliança
Todos por Toda Santa
Catarina, que apontou
a inserção em favor
de Fritsch no espaço
destinado aos

'

candidatos a

deputado estadual,
nos dias 25 e 26
últimos. O petista
alega que a prática
pela qual foi
penalizado está
sendo adotada por
todos os

concorrentes.

•

I
•

,

I
I
I

r
,

r,

Lei Geral 1
A Câmara dos
Deputados aprovou
ontem o projeto de lei
complementar que
institui a Lei Geral da
Micro e Pequena
Empresa. Foram 308
votos favoráveis, seis
votos contrários e "três'

abstenções, A partir de

agora, a matéria segue
para análise do
Senado'. Sendo
aprovada, entrará em

vigor a partir do

próximo ano .

Incentivo
A SC Parcerias e

Prefeitura de
Blumenau assinam

hoje protocolo que dá
início à implantação
do Parque
Tecnológico de
Blumenau. Em uma

área de 105 mil
metros quadrados, a

maior parte será
transformada en'll
parque ecológico
para lazer da

população. Também
será implantada uma

incubadora de novas

empresas de
tecnologia e

inovação, uma

unidade de inclusão

digital, com acesso

gratuito à internet,
cursos de informática
e oficinas de

capacitação, museu

de informática, a

intendência do bairro
e um laboratório de
referência.

,

,

Lei' Geral 2
Entre as mudanças, a

redução da carga
tributária com a

criação de 22 alíquotas
diferenciadas, que
variam de 4% a 11 %, e

a simplificação
tributária. Através do
Supersimples, serão

,

unificados nove

impostos e,
contribuições, o que
também vai diminuir a

burocracia para
, abertura das
empresas. Ao invés de
150 dias, serão
necessários apenas
..

cinco.

Análise
Na última reunião da
Comissão de

Constituição e Justiça
da Assembléia antes
das eleições, os

deputados
apreciaram 25

projetos. Entre eles,
o que trata da

utilização de madeira

apreendida em Santa
Catarina pelos órgãos
de amparo e proteção
ao meio ambiente e

repressão a crimes
ambientais. O projeto
permite que a

madeira apreendida
seja utilizada na

construção de casas

populares da Cohab.

Indicações'
Pedidos para
ampliação da rede de
abastecimento de água
da Casan e da rede de

iluminação pública
estão entre as

indicações de autoria
dos vereadores
Everaldo Mokwa (PP) e

Lauro Twardowski

(PPS), aprovadas na

última sessão da
Câmara de Vereadores
de Corupá.

,
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•

ADEQUAÇÃO: DEFASAGEM SALARIAL E AJUSTE DE CONDUTA JUSTIFICAM PROPOSTA

CAROLINA TOMAS ELI

� Projeto do Executivo
foi aprovado pelas
vereadores na

segunda-feira
CORUPÁ - COIU a aprovação

da proposta de reclassificação
salarial e aumento da carga
horária dos cargos de assistente
social e farmacêutico, a

administração encerra as

alterações relativas ao quadro de
servidores públicos da área de
saúde de Corupá. As mudanças
visam atender as exigências
jrnpostas por um Termo de

Ajuste de Conduta do
Ministério Público Estadual,
assinado em maio, que obriga, os
profissionais da rede pública de
saúde a cumprir a carga horária
de trabalho. Além de Corupá,
I araguá do Sul também foi

enquadrada.
O projeto de lei comple-

•

CESAR JUNKES

r
L

para R$ 1482,52. Segundco
prefeito, além de atender a

exigência do Ministério Público,
o reajuste era necessário devido

""

à defasagem salarial dos servi-

dores públicos no comparatiJo
com os outros municípios da

região da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu). Todos os funcionários
de Corupá, sem exceção, já
receberam aumento este ano,
informou Müller. 1

No mês passado, os verea
dores também aprovaram projeto
de lei do Executivo para reclas

sificação dos salários dos cargos
de médico clínico geral, gineco
logista, pediatra, além de odon

tólogo e médico do Programa
Saúde da Família. Também foi .

aumentada a carga horária do
médico clínico geral de 20 para
40 horas semanais, e criado' o

cargo de odontólogo do Progra
rna Saúde da Família, com carga
horária de 40 horas semanais.

•

� ,\, \ : i.worMY ,/
Prefeito lembra que alteração era necessária, salários estariam defasados

men tar foi aprovado pelos
vereadores elU primeiro e

segundo turno na segunda-feira,
ern sessão ordinária seguida de
uma extraordinária. Corn a lei
sancionada pelo prefeito
Conrado Müller (PP), os

profissionais passam a cumprir

carga horária mais extensa. Os
dois cargos, de farmacêutico e

assistente social, deverão
trabalhar 40 horas semanais.

Antes, a carga horária era de 20
e 35 horas. Da mesma maneira,
o salário de ambos os

profissionais sobe de R$ 1071,82

,

•

Mannes assume coordenação do PSDB e organiza ciclo de debates
,

GUARAMIRIM - A realização
de ciclo, de debates 110 Vale do

Itapocu é a primeira tarefa do
novo coordenador regional do.

.

PSDB, vereador Marcos

Mannes, que tornou posse na

terça-feira à noite, em encontro

realizado em Guaramirim. Os

debates, que têm como objetivo
defender as idéias social
dernocr a tas, terão a

programação definida pelo
coordenador em conjunto com

os presidentes dos diretórios
tucanos da microrregião.

Mannes aSSU111e no lugar de
Vicente Caropreso, que deixou
o posto há pouco mais de um

mês, quando foi citado pela CPI
dos Sanguessugas. Mesmo com
o 1101ue retirado da lista dos

suspeitos, o ex-deputado disse

que continua afastado do

partido até o fim das

investigações. Caropreso
participou do encontro de

terça-feir a, assim como o

• DIVULGAÇÁü
promovendo um crescimento

paralelo para que possamos [lOS

preparar, futuramente, para as

próximas eleições municipais",
explicou Mannes, elogiando, o
seu antecessor. "Vicente

(Caropreso) é um líder nato do

PSDB, uma pessoa com grande
influência,' com grande
bagagem. Precisamos do auxílio
dele, assim como de outras

lideranças da região para que

possamos fazer um bom trabalho
de aglutinamento", concluiu.

Nos próximosdias, Mannes
informou que deve se reunir com

Sérgio Pach'eco e outras

lideranças da sigla para traçar as
estratégias de trabalho e ações
que incluem, além do ciclo de

debates, a extensão da
Universidade Corporativa do
PSDB para o Vale do Itapocu. O
projeto é realizado ern [oinville
para formação de filiados, sob

responsabilidade do lTV

(Instituto Teotônio Vilela). \

Tucanos da região prestigiaram posse dos novos coordenadores

presidente estadual do PSDB,
Dalírio Beber, Niura Demarchi
dos Santos, segunda suplente do

,

candidato a senador Raimundo
Colombo (PFL), o secretário de
Desenvolvimento Regional Ivo
Schmidt, além de presidentes
dos diretórios da região. '

O novo coordenador voltou

a afirmar que pretende, junto
COIU o coordenador adjunto
Sérgio Pacheco, trabalhar para
descentralizar a atuação do

partido, normalme nre
concentrada em]araguá do Sul.
"Queremos fortalecer a

militância do 45, com igualdade
de estrutura em todas as cidades,

)

Acijs e Apevi'levam plenária para a Câmara de Vereadores
}ARAGUÁ DO SUL - Para

retribuir a gentileza do Poder

Legislativo, que realizou no
. .

.
�

pnmeiro semestre sessao nas

dependências do Centro

Empresarial, e fortalecer ainda
mais o relacíonamento do
se tor prod u tivo com os

parlamentares na defesa de

projetos de interesse do

município, a plenária da Acijs
Apevi no próximo, dia ·'11,
segunda-feira, será realizada
na Câmara de Vereadores.
Conforme o vice-presidente

-.

para Assuntos da Indústria,
Giorgio Donini, a realização

,

plenária dernonstra a atua-

ção efetiva das associações na
defesa de temas relevantes
para a comunidade. Como
relator do Pro]araguá, projeto
voltado à definição de

políticas que possam exercer

influência para o plane
jamento futuro da cidade que
viabilizem o seu desenvol
vimento sustentável, o

empresário acredita que essa,

será mais lima oportunidade

para tornar concreto esse

objetivo comum.

Além da apresentação dos
trabalhos que o grupo de
estudos vem realizando,
durante a reunião será feita a

entrega do projeto de lei que
institui o Pro] araguá -

Programa de· De sen

volvimento de]araguá do Sul.
"Será mais uma etapa deste
trabalho que é resultado de um

processo de discussão pública
entre as entidades de grande
repr e senta tividade e de

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

pesquisa, em busca do
desenvolvimento sustentável,
com ações de médio e longo
prazo", assinala Donini.
O presidente interino da Acijs
e do Cejas, Jaime Richter,
convidou os associados e a

comunidade a prestigiarern o

encontro , pelos resultados
I

positivos que representa o .

trabalho integrado entre poder
público e iniciativa privada. A
reunião na Câmara de
Vereadores acontece às 18
horas.
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WEG 45 ANOS: UMA FESTA PARA A COMUNIDADE
•

I

, ,CARLOS BRANDÃO

J�

,'" (A programação prevê
-show nacional para os

(,i¢olaboradores e ações
.na mídia regional
-

, ,

'! )ARAGUÁ 00 SUL - De bem
-rcom a vida. Este conceito

Bjuniversal, que expressa

,(,sentimentos como satisfação,
prazer, alegria, enfim, felicidade,

-rtoi escolhido como slogan de
, comemoraçâo aos-l'i anosdaWeg.
-iA campanha publicitária e as

.demais ações envolvendo o

.aníversário da empresa foram
. -apresentadas namanhã de ontem,
'tem coletiva, 'que reuniu a

ai imprensa regional, alguns
r, 'membros da diretoria e o diretor

,,'presidente, Décio da Silva. A
i
, exemplo dos últimos 10 anos,

., sempre 110 aniversário da empresa,
, �acontecerá a Ação Comunitária

Weg. "O evento será no próximo
dia 24, àpartir das 9 damanhã, no
Parque Municipal de Eventos e

deverá atender mais de 25 mil
,

êpessoas", ressaltou o gerente de
recursos humanos da empresa,

, 'Afonso Bortolini. Na oportuni
c' -dade a comunidade terá acesso a

? =serviços de saúde, como dentistas,
. ,

, exames de sangue e pressão, além
:) da possibilidade da confecção de
5Jidenti_dades, cortes de cabelo e

ol·atividades recreativas para as

e>!i:rianças. Como novidade, na

:3 Ledição deste ano, haverá uma
· , ,

('fescola de circo. "E a Escola de
;> -Circc de Barra Velha, que estará

Slllpresente na Ação Comunitária,
('[tlando aulas e fazendo apresenta-
ções", conta Afonso. Na progra-

2':Jmação de aniversário tem pre
I j sente exclusivo para os colabo
.', radores da empresa. "Um show
"I, com a dupla Rionegro e Solimões
?'J'está agendado para o dia 26 de
::' setembro, a partir das 20 horas,
J Ino João Marcatto. Cada

•

(,� colaborador poderá levar um

•

, PIERO RAGAZZI DE FREITAS
'II"'� ,

'

,

Em sua apresentação, o diretor
presidente da empresa, Décio da
Silva, destacou os resultados

alcançados no primeiro semestre

de 2006. "Crescemos dentro do

planejado, apesar de situações
adversas como a cambial.

Esperávamos um dólar na faixa de
R$ 2,35, mas está em tomo de R$
2,13, mesmo assim a Weg tem se

expandido, emmédia, 15% ao ano

no atual ambiente econômico",
afirma Décio, ressaltando que a

empresa jáhavia se preparado para
estas flutuações cambiais. Ele
destaca, contudo, que alguns setores
da economia, principalmente, de
bens manufaturados, estão

passando por dificuldades. "A. taxa
.,
de câmbio é a principal responsável

. por estes problemas. Infelizmente,
este quadro, que pode se agravarno

final do arlo com a entrada de

produtos importados no mercado
nacional, tende a causar

desemprego, o que é horrívelpara o
País, como um todo", diz. Décio

•

destaca que a empresaprepara uma
série de investimentos para os

.

próximos anos. "Investimos, em
média, R$ 170 milhões/ ano, em
novas plantas, desenvolvimento

, ,
•

�;1 : 1
,
ri 1 ,

,

.
(

•

•
,

o presidente, Décio da Silva, divulgou as principais ações comemoratitivas e falou sobre conquistas

estudantes e profissionais de
diversas áreas. Considerado um

dos principais autores sobre

economia, José' Paschoal
Rossetti abordou aspectos da
economia global e seus fatores
de expansão, as dimensões do
mundo corporativo, cenários de

longo prazo, expectativas de
- , .

curto prazo e questoes criticas e
• •

seus riscos para a economia

global, entre outros assuntos.

Em relação ao país,
.

o

econornista ressaltou que a

indústria de base (química,
petroquímica, celulose e outros

setores) realizou poucos
investimentos produtivos e não

acompanhou o crescimento da
economia. Outro problema é o

tamanho e a destinação
. improdutiva da carga tributária
no país: o governo arrecada quase
400/0 da renda do PNB (Produto
Nacional Bruto) em impostos,
mas não devolve à sociedade
investimentos compatíveis. ''A
carga tributária destina-se para

pagamentos de furos e

manutenção da máquina
tributária. Como nenhum
desses destinos gera crescimento
econômico e a infra-estrutura

logística é precária, a economia
" ..

trava , raciocinou.
,

A falta de incentivo para o,

empreendedorismo no Brasil e

os altos custos de infra-estrutura,
encargos sociais, juros e fatores
relacionados à taxa de câmbio.

de produtos e demais ações de

expansão. Acabamos de inaugurar
uma nova unidade de fabricação
de tintas, em Guaramirim. Ainda

para aquele município está

prevista a construção de umanov
unidade de fundição. Mas noss�
prioridade é a implantação de uma'
nova fábrica de motores de médial
potência, aquimesmo em Jaraguá
do Sul, e que deverá funcionar nas
instalações da Weg III, recém
inaugurada", afirma Silva.Nesta
nova unidade serão investidos,
aproximadamente, R$ 25
milhões. Acompanhando a

estratégia de atuar corno empresa

global, a Weg também prevê
investimentos nas unidades
internacionais. "Para ser uma

empresa global precisamos vender
e produzir no exterior. Dentro
deste conceito, nossa unidade no
México é estratégica.

A China também, por isso

estamos investindo US$ 20

milhões emnossa unidade naquele
país para, em breve, estarmos
produzindo lá, motores com o

mesmo design dos produzidos no .

Brasil", finaliza Décio da Silva,
diretor presidente.

li Carga tributária do oaís coroe economia, diz especialista

acompanhante", informa o

gerente de marketing, Paulo
Donizeti.

MAIORES E :MELHORES
Aos 45 anos, a'Weg é uma das

maiores e melhores empresas
brasileiras da atualidade. Com
faturamento que ultrapassaR$ 2,5
bilhão e distribuição de lucros aos

. '.

colaboradores de mais de R$ 50

milhões, a empresa figura em todos
os rankings de sucesso. Segundo o
gerente de marketing, Paulo
Donizeti, a responsabilidade sobre
este desempenho é, em grande '

parte, dos colaboradores e da

própria comunidade. "Fica muito
difícil separar as ações da
comunidade das ações da Weg.
Nós somos a comunidade. A
história de Jaraguá do Sul e região
se confunde com a própria história
da empresa. Hoje,muitos sonham
em trabalhar na Weg. Nós

observamos, até mesmo nas

crianças, que visitam o Museu

Weg este desejo de, corno plano
futuro, ser um de nossos

colaboradores. E este é motivo

para grande orgulho de nossa

parte", ressalta Donizeti.

resultam em preços menos
. . ,

competitrvos e tornam o pais

pouco atrativo para o mercado.
internacional.

Segundo Rossetti, a situação
econômica não depende apenas
do governo, mas também do

empreendedor privado e da

disposição do mundo

corporativo global para investir

no país. Em relação ao assunto,
Rossetti lembrou que os

programas apresentados na

campanha eleitoral. não

apontam soluções para esse
,

problema. "E um conjunto de

ideologias, composto de

superficialidades mal-costuradas
entre si", alertou. (Daiane
Zanghelini)

• CORREIO ECONÔMICO
, Freio de mão puxado

A indústria brasileira manteve
.
em Julho a trajetória de

crescimento moderado, de acordo com o boletim Indicadores
Industriais divulgado ontem, pela Confederação Nacional da
Indústria (eNI). Os números dessazonalizados mostram:
crescimento de 0,94% das vendas reais, de 1,2% nas'
noras'traba'hadas na produção e de 0,40/0 no emprego
do setor em julho na comparação com junho. O estudo lembr�

,

que julho, com cinco sábados e cinco domingos, teve menos'

dias úteis do que junho. Sem a dessazonalização, as

vendas reais da indústria caíram 1,6% de junho para julho,
Essa queda se deve, também, à valorização de 2,6% do real

\ I

frente ao dólar, o que provocou uma queda do faturamento das
,

empresas exportadoras. '

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

Dólar
o câmbio ainda explica
parcialmente a queda de 0,68%
das vendas reais nos primeiros
sete meses do ano ante igual
período de 2005, A cotação da
moeda brasileira aumentou
14% frente ao dólar no mesmo

intervalo comparativo. Apesar
disso, quando levados em

conta os efeitos sazonais, o
cálculo das vendas reais

aponta para um aumento de
·2,69% de janeiro a julho deste
ano contra igual período de 2005.

Horas
Para acompanhar o ritmo
das vendas, o número de
horas trabalhadas na produção
e o nível de emprego também
cresceram em julho, tanto no

cálculo dessazonalizado
quanto no original. As horas
trabalhadas aumentaram 1,94%
em julho ante junho no

índice original e 1,2% no que
leva em conta os efeitos
sazonais. ,O pessoal
empregado na indústria subiu
2,01 % e 0,4%, respectivamente .

Capacidade
;, Apesar do crescente

" 'dinamismo do setor produtivo, o,

indicadop do nível de utilização
da capacidade instalada

.

recuou de 82% em junho para
81,6% em julho. A pesquisa
Indicadàres Industriais é feita

•

mensalmente .com cerca de 3

• I

I
mil empresas de médIo e grande

,

portes em 12 estados, :
I

Restituição I
. ,

A Receita Federal val liberar na :
I

sexta, às 8h, a consulta ao quarto
lote de restituições do Imposto d�
Renda da Pessoa Ffslca 2006
(ano-base 2005). Nesse lote
foram liberadas 1.489,543 ,

declarações, das quaIs 1,380,541
com imposto a restItuIr, no valor:
total de R$1.289.999,954,79, A :

Receita apurou ainda que 51,896,
•

pessoas tiveram Imposto a pagar,
no valor de R$ 63.285,283,05,
Outros 57.106 contrIbuIntes
tiveram saldo zero de imposto,
O dinheiro da restituIção será
creditado no dia 15 e virá
corrigido em 5,89%.

Consulta ,

Para saber se terá a restituIção i
liberada, o contribuinte pode ligar
para 0300-789·0300. Para

.

acessar as informações pela :

internet ou 'telefone, o contrlbulnt.e
só precisa informar o número do

,

CPF (Cadastro da Pessoa Ffslca).
Caso opte pela consulta ao extrato
detalhado da Receita, terá que :
informar o número do recibo de :

entrega da declaração.üuem não
informou a conta corrente para
crédito da restituição pode
procurar qualquer agência do
Banco do Brasil ou ligar para
0800-729-0001 e pedir a .

transferência dos recursos para
qualquer banco.

"

• INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

.'

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,130 2,132 " COMPRA VENDA �

PARALELO 2,243 2,343 � 2,738 2,741 �

TURISMO 2,080 2,230 "
PESO (Argentina) I,

I 0,538 0,538 II

• BalSAS DE VALORES . .

.

PONTOS OSCILAÇÃO
It BOVESPA 37.367 -0,86%
" DOW JONES (N. York) 11.469 005%

" MERVAL (B. Aires) 1.679 012"/0

It NIKKEI (Tokio) 16.951
.

-1,39%

• POUPANÇA
0,691

• CUB setembro

R$ 896,91

• FALECIMENTOS
.

Faleceu às 09:00h do dia 05/09, a senhora Olinda Vieira, com
idade de 91 anos.O velório foi realizado na residência do sobrInho o

sepultamento no cemitério de Rio Cerro.
Faleceu às 06:30h do dia 05/09, o senhor Raulino Engelmann, com
idade de 39 anos.O velório foi realizado na Igreja Luterana e o

sepultamento no cemitério de Três Rios do Norte.
Faleceu às 05:00h do dia 05/09, o jovem.Daniel Francisco Baader,
com idade de 18 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuárla e

o sepultamento no cemitério Municipal Rio Branco.
Faleceu às 10:00h do dia 04/09, o senhor Bertolino Bueno de
Camargo, com idade de 55 anos.O velório foi realizado na Capela
Bom Jesus e o sepultamento no cemitério Municipal de
Guaramirim.

.

Faleceu às 09:30h do dia 04/09, o senhor Antonio Braz Fagundes,
com idade de 71 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuárla da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.

,

,\)
I

-

)ARAGUÁ DO SUL
Precariedade na infra-estrutura
de transportes, insuficiência das
cadeias internas de suprimentos
e carga tributária exorbitante.

, ,

Esses são os principais fatores
"

que impedem o crescimento da
, (�:"economia brasileira, conforme

r. avaliação traçada pelo professor
�:'José Paschoal Rossetti, durante

. ,
"

10 51o Encontro de Empresários,
I f .

dna norte e ontem.
i t r : Promovido pela Acijs

•

•" '

(Associação Comercial e
) r'

Industrial de Jaraguá do Sul) e
,

" : Apevi (Associação das Pequenas
,

'. Empresas do Vale do Itapocu), o
: r

evento aconteceu no Clube
) s ,

) r .

Atlético Baependi e contou com
a participação de empresários,

I

I'.

I'
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-

REFORMA E AMPLIAÇAO: INFRA-ESTRUTURA PRECISA DE MELHORIAS

• ,

Projetos extra-classe e internos incentivam respeito, à natureza e desenvolvem aptidões

A meta da Escola Municipal de Ensino Fundamental Helmuth Duwe é potencializar o aluno e tornó-Io atuante, politizado e coerente. O

objetivo da instituição é ampliar o tamanho das salas de aula e adequar a biblioteca e os salas-ambiente. Também é preciso consertos no

telhado, nova pintura e instalação de Internet róPida. A. escola atende 410 alunos do primeiro ao nono ano

jaraguá do Sul A Escola Municipal de Ensino Fundamental Helmuth
Guilherme Duwe, no Bairro Rio da Luz, começou a funcionar no dia
29 de fevereiro de 1988, com o nome de Escola Municipal de Primeiro

Grau Seara, devido à proximidade da escola com a empresa. Em 2002,
a secretaria de Educação incorporou a então Escola Orestes
Guimarães (Ribeirão Grande da Luz) à Helmuth Duwe, estendendo o

zoneamento àquela localidade. .'
O patrono da escola nasceu em 20 de abril de 1917, no Bairro Rio da
Luz. Conforme consta nos registros da instituição, Helmuth Guilherme
Duwe era muito inteligente, amável e solícito, além de preocupar-se
muito com a comunidade e ser bastante religioso. Ele faleceu em 6 de

janeiro de 1964.
•

Iniciando com uma turma de 19 estudantes, a escola atualmente

atende 41 O alunos do primeiro ao nono ano, divididos em I 8 turmas e

nos turnos matutino e vespertino. Nos últimos seis anos, a instituição
mantém o mesmo número de estudantes matriculados, atendendo a

alunos das localidades de Rio da Luz Vitória, Ribeirão Grande da Luz,
Rio da Luz e Rio da Luz II.
De acordo com a diretora Isaria Erdmann Kreis, o objetivo é ampliar o
tamanho das salas de aula e adequar a biblioteca e as salas-ambiente

(sala de artes, de vídeo e TV e laboratório de ciências). Também é
necessário um conserto no telhado, nova pintura nas paredes e a

instalação de Internet banda larga. ''A instalação da Internet rápida ainda
não foi possível porque á comunidade está muito distante da linha
telefônica e o sinal não é suficiente", comenta.
Em relação à parte pedagógica, a meta é potencializar o estudante para

torná-lo atuante, politizado e coerente. "Buscamos formar uma
comunidade onde cada membro esteja consciente e empenhado
para-alcançar um mesmo fim", destaca Isaria. A equipe é composta'
por 32 funcionários comprometidos com a educação: diretora, 20
professores, secretária, orientadora, supervisora, bibliotecária,
duas merendeiras, três serventes, digitadora e bolsista.
A Helmuth Duwe funciona em um prédio com oito salas, sala de

professores, biblioteca (que abriga um laboratório de informática),
secretaria, cozinha, despensa, sala da direção (onde funciona uma

sala de aula adaptada), sala de orientação e supervisão, três

depósitos, três banheiros, área coberta, quadra de esportes e

parque infantil,
Há cerca de um mês foi também construída uma rampa para
facilitar o acesso aos portadores de deficiência física.
Entre os projetos extra-classe desenvolvidos estão o "Teatro",
"Violino", "Xadrez", "Tênis de Mesa", "Futsal", "Basquete" e

"Handebol" .

O "Teatro" conta com a parceria da Fundação Cultural e é
direcionado a toda comunidade; o "Violino" é realizado com o

apoio da Scar (Sociedade Cultura Artística) de jaraguá do Sul e

engloba os estudantes do quarto ao nono ano; os participantes dos
demais projetos são estudantes do segundo ao quinto ano, sendo

que o "Xadrez", o "Ten is de Mesa" e o "Handebol" contam com o

apoio do PEC (Programa Esporte e Cidadania), gerenciado pela
•

Fundação Municipal de Esportes, enquanto o futsal e o basquete
são realizados em parceria com a Secretaria de Educação.

,J

REALIZAÇÃO: APOIO:

,

Secretaria da Educação

,

,

mor a

natureza
G

Existe uma forte conscientização por parte da escola
Helmuth Duwe em relação à preservação do meio
ambiente. Prova disso são os projetos, desenvolvidos
dentro e fora da sala de aula. Um deles é o projete
"Borboletas", que iniciou em maio, se estende até o m�
de novembro e envolve estudantes do segundo ano. .

Através de visitas a áreas ecológicas e pesquisas en:!
,

Internet e livros, os alunos conhecem a metamorfose da
borboleta e aprendem a elaborar relatórios e trabalhos

científicos, com a construção de hipótese e justficativa. I)
professora-orientadora do projeto, Eloísa Ross, cont�.
que os estudantes conheceram, todo o ciclo de vida di/
borboleta, e montou um arquivo sobre o tema,' A
A escola também desenvolve os projetos "Horta" �

"Plantas"; o primeiro é realizado em horário extra-class�
,

e possibilita aos' alunos ter um maior co�tato com �
natureza por rneio do cultivo de verduras e legumes na

•

horta da escola. O outro projeto diz respeito às funções
e utilidades das plantas, que os estudantes do quarto ané
descobrem através de pesquisas. O trabalho culmina
com uma visita ao Parque Malwee, onde observam a

vegetação e os diferentes tipos de folhas.
Para comemorar a Semana da Pátria, a Escola Helmuth
Duwe realiza uma "Mostra de Trabalhos" e fica aberta

para visitação no feriado de amanhã, durante o período
da manhã,

Os estudantes do segundo ano puderam acompanhar oi
ciclo de vida da borboleta em um projeto I

Bálsamo para 'os ouvidos

O projeto "Violino", realizado em parceria com a Scar

ESociedade Cultura Artística) de jaraguá do Sul, iniciou na

Escola Helmuth Duwe em 200 I , tendo Heidrun Marie
Ehlert como a primeira professora. No mesmo ano,

Heidrun precisou deixar as turmas e a professora
Marianne Oescheler assumiu a projeto até 2004.

Hoje, o projeto engloba 21 estudantes divididos em dois

grupos: um deles é composto por iniciantes e outro

pelos alunos que estão mais avançados nas aulas, O

professor Maicon Rocha está à frente do grupo, que não,
perde a oportunidade de mostrar seu talento nos palcos
jaraguaenses. "Acreditamos que esse projeto
engrandece não apenas os alunos como toda a

comunidade escolar", ressalta Isaria.

•

I

,
•
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O CORREIO DO POVO

FíSICO: TREINO NA ACADEMIA

•

JULIMAR PIVATTO
lo

) � Já o craque Falcão
virou padrinho de
um time de
moradores de rua

•

2 }ARAGUÁ DO SUL - A tática

Be não tomar gols pode ser

tonsiderada a principal
¥eferência nos treinos da
Malwee desta semana. O goleiro
Dudu foi o primeiro a chegar naa

�uadra do Ginásio Wolfgang
�eege, ontem à tarde, e fez um

freino específico COIU o

cFreparador Fred.
c; Os jogadores chegarammeia
�,

Jlora depois para o treino físico
comandado na academia.

,Segundo o ala Xande, as

,

CESAR JUNKES

I I
I

, .,�.

..�.

�.

Jogadores fizeram treino físico na academia ontem à tarde e viajam amanhã para Carlos Barbosa

psicológica da equipe também
será fundamental nesta partida.

"Vamos jogar contra um

ginásio cheio, a exemplo do que
aconteceu em [oinville. Mas
não podemos t10S

desconcentrar em nenhum
.

momento e temos de evitar os

erros 110 último toque".

,
,"�

Ft�·

fitruzeiro fica sem Wagnerd '

w..
.

�ara enfrentar o Santos
�f).r:

BELO HORIZONTE (MG) - O
técnico do Cruzeiro, Oswaldo de

o .Oliveira, não poderá contar com
%llm de seus principais atletas 11a
�,.l'"

.

�itemporada para a estréia na Copa
: Sul-Americana, hoje, às. 22h,
'}contra o Santos, no Pacaembu. Q

•

"

meia Wagner, com uma sinusite,
·',A. •

; foi vetado pelo departamento
','

�:médico. Ele não participou do
trabalho tático comandado pelo
treinador na manhã desta terça
feira, na Toca da Raposa II.

O jogador esteve ameaçado de
não enfrentar o Figueirense, no
sábado, pelo Campeonato
Brasileiro, por causa de uma

virose. "Com essas inversões de
/

temperatura e comum os
, jogadores apresentarem
'1'resfriados e viroses, que podem
�( ,

"evoluir para uma sinusite. E o caso

'J,ldo Wagner", explicou o médico
lOctacílio da Matta. O meia
t/

deverá ser substituído por

,LeandroBonfim, que ficou de fora
, ,

().da última partida pelo Brasileirão
rem razão de uma contratura

()luuscular na coxa esquerda,
,:\, Para definir o time que
,) começa jogando contra o Peixe, a
c, única dúvida deOliveira é quanto
à presença do atacanteGeovanni,
que retornou ontem da Espanha.

\

, "Se estiver bem, vai jogar",
afirmou o técnico. No gol, Lauro
continua como titular, no lugar
de Fábio, que está servindo a

Seleção Brasileira.
Diante do time de Vanderlei

Luxemburgo, a equipe mineira
almeja UIU bom resultado para
melhorar o ânimo no clube, que'
não consegue embalar no

Brasileiro. No jogo desta noite, o
.

Cruzeiro apresentará o seu

terceiro uniforme, que será

utilizado 'na Sul-Americana. A
camisa possui, um tom de azul
mais escuro que o tradicional, com
detalhes em amarelo e branco nas
mangas e as cinco estrelas no

peito, no lugar do escudo do
clube.

Jogos
.,. .,�, "

Hoje
Sul-Americana
193h30 - Paraná x Atlético
PR
22h - Vasco x Corinthians
22h - Santos x Cruzeiro -

Amanhã
x.o ._ .,

Sul-Americana
19h - Botafogo x Fluminense

Recopa Sul-Americana
22h - Boca Juniors x São

•

Paulo

R$ 10. Quem quiser ir de ônibus, "Conheci a realidade deles e

precisa deixar o nome e o fiquei impressionado. Por isso
número do documento na hora resolvi me tornar padrinho
da compra. A saída estámarcada deste projeto, fornecendo todo

para às 8h30 de [aragua do Sul, . o material necessário, desde
com retorno após a partida. Já a tênis até uniforme", explicou o

equipe viaja amanhã de manhã, r jogador.
para Carlos Barbosa. Para ele, patrocinar projetos '

/

como este é algo essencial. "E
'mar,avilhoso poder ajudar de
, ,.

-alguma forma, Este projeto é

interessante porque, além de .

. dar oportunidade no esporte,
também ajuda os moradores
com' alimentos e emprego",

,

PADRINHO
"fDec. fora das finais da liga

Futs�l, o craque Falcão falou
sobre, a equipe de moradores de
rua de São Paulo, que vai
disputar o campeonato mundial

/

na Africa do Sul em outubro. comentou,

- -

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE JARAGUA
-

DOSUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA

•

Pelo presente Edital df3 Convocação ficam convocados todos
os associadosquites com suas obrigações sindicais, para comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária do Sindicato dos Empregados no Comércio
de Jaraguá do Sul, que será' realizada no dia 19 de Setembro de 2006, às
18:00 horas em primeira convocação, na sede social desta Entidade, sita
à rua Frederico Bartel, n.º 140, nesta cidade de Jaraguá do Sul, com a

,

finalidade de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Leitura discussão e aprovação por escrutínio secreto da
Previsão Orçamentária, para o exercício de 2007, bem como, o respectivo
parecer do CONSELHO FISCAL.

2) Assuntos gerais.
Não havendo número legal de associados presentes a hora acima
mencionada para a instalação da Assembléia, a mesma realizar-se-á às
19 horas do mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de
associados.

Jaraguá do Sul, 06 de Setembro de 2006.
,

-

Ana Maria Roeder
Presidente

. COMUNICADO
-

WINTER COM. MAT. DE CONSTRUÇAO LIDA, torna
público, que foi expedida pela FAT,MA as licenças, LAp, LAI E
- /

LAO, para extração de areia no leito do RIOJARAGUA, em Jaraguá
do Sul- SC.
MIM 759/CRN E DNPM 815.367/06

COMUNICADO
•

ESTAMPARIA ELIANI LTDA -ME, comunica que requereu à Fundação
do Meio Ambiente - FATMA Licenciamento Ambiental (LAP, LA!, LAO),
para a atividade de Estamparia corn localização no município de Jaraguá
do Sul, rua 25 de julho, 1027, bairro Vila Nova.

•

O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a

partir da data desta publicação e o licenciamento será concedido seatendida

a legislação ambiental, '

I ",
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II LINHA DE FUNDO JULII\�AR PIVATTO

Em Brusque, dois jaraguaenses participaram da Corrida Zen.
Jefferson Heller (esquerda) ficou
em 19° lugar no geral e quinto
na categoria 25/29 anos. Ele

completou os dez quilômetros
em 35min23seg. Já Gilcemar
Alves da Silva ficou em 33° no.

geral e 3° na categoria 20/24
anos, com o tempo de 39
minutos. O, campeão geral foi
Giliard Cabal, com 30min45seg.
"Mesmo correndo contra o vente

por boa parte da prova"
consegui manter a minha
regularidade e ficar abaixo dos

.

36 minutos", disse Heller, que
compete com apoio da Arroz
Urbano, Nos dias 16 e 17 de novembro ele participa do Meeting
Sesi em Blumenau, buscando vaga para o Sul-Brasileiro na

prova dos 3 mil metros,

Maratona

Peneírão
O peneirão do Juventus, que seria
realizado no último domingo em

Massaranduba, foi transferido para
o próximo domingo, 10. Os
interessados em participar devem

.

comparecer às 14h no Estádio

Municipal Erich Rode, prontamente
uniformizados (camisa, calção,
meião e chuteira). O penerão
servirá para descobrir novos
talentos para as equipes de base
do Moleque Travesso, portanto
selecionará atletas nascidos entre
1988 e 1991. Lembrando que o

peneirão acontecerá mesmo em

caso de chuva. Mais informações
na DME de Massaranduba.

'- Em Curitiba
.

•

•

•

. -

.conversas com a corrussao

(técnica são para melhorar o

sistema de marcação na quadra
��efensiva da equipe,
o,, "No primeiro jogo, a

.,p.larcação no ataque funcionou,
)mas precisamos melhorar do

<
, 1

;.meio para trás", disse o camisa
•

;6, O objetivo é anular o ponto
" '<;

-,

:�@rte das jogada; do adver;'ário, ;�,;:,,�,ÔNIB.1J8 E.JNGRESSOS
�OlU

. Pica-Pau e Bruno Mello,.
'

A M,a,twee Vai disponibilizar
"'>"�

,

,_ .,
_-

��úe carregam bem a bola. quatro ônibus para Carlos
it"

�'TOIUam()S dois gols em erros Barbosa, Os ingressos começam
',.,"'''', -.>-

;iiheste sistema de marcação", a ser vendidos hoje, no Posto.
�*.

�1embrou Xande. Para ele, a parte Mime daWalterMarquardt, por
�: -

tr
;

O jaraguaense Luis Cartas' Krenke,
o Chips, ficou em quinto lugar no
Campeonato Brasileiro Master de
Fisiculturismo, que aconteceu no

fim-de-semana em Curitiba (PR).
Ele competiu' ao lado de mais 15
etas de todo o Brasil e se

i ostrou feliz com o resutaío, por
figurar entrEii!os finàlistas da

. competição. Chips ainda analisa
se participará de mais algum
campeonato este ano. Ele compete
com apoio da Nutricenter, Cia. do
Corpo, Farmareis e Studio Phoenix.

-

,

Guga
Sumido de competições, o
catarinense Gustavo Kuerten

,

concedeu uma coletiva ontem e

disse que nunca pensou em parar.
O objetivo do tenista agora são os

Jogos Pan-Americanos, que
acontecem no ano que vem no Rio
de Janeiro. Recuperando-se da
lesão no quadril, Guga, que
completa 30 anos no próximo
domingo, diz que está motivado
para vo�ar a jogar, "Estou 100%
motivado e 70% preparado. O que
falta são detalhes, e acredITo que
minha volta está próxima".
Ficamos na torcida para que se

concretize.

)

-, a semifinal por 2 sets a O para a

Escola Frei Policarpo, de Gaspar,
que fará a final contra o Caic de

ItajaL Na semifinal, esta escola
venceu José BOITeaux, de
Florianópolis, por 2 sets a 1.

Aprovado -

Jesc
O Instituto Educacional Jangada
fará, hoje, a final do basquete ,

feminino dos Jogos Escolares de
Santa Catarina, que estão
acontecendo em Ibiralna e

•

Presidente Getúlio. A equipe
jaraguaense venceu o lEE de
Florianópolis por 36x5 na semifinal
disputada ontem. O adversário'
será o Colégio Sagrada Família, de
Blumenau, que derrotou a Escola
Santo Antônio, de Mafra, por 39x22.
O vôlei masculino do IE Jangada
não teve a mesma sorte e perdeu

A Câmara dos Deputados aprovou
ONTEM a criação da loteria
Timemania, que vai arrecadar
fundos para pagar as dívidas dos
clubes brasileiros com a União. O

,

projeto deve ser sancionado pelo
presidente Lula até o final deste
mês. A Timemania foi aprovada
em dezembro do ano passado,
mas sofreu aíeraçôes no Senado e

teve de regressar à Câmara para .

novas análises. No entanto, o
projeto só foi aprovado nesta terça,
já que algumas medidas
provisórias estavam obstruindo a

pauta dos deputados. A Timema
nia, cuja loteria utilizará o escudo
das equipes que disputam o Cam
peonato Brasileiro em suas três
divisões, deve arrecadar cerca de
R$ 500 milhões, segundo estima
tiva da Caixa Econômica Federal.

Parreira
,

O técnico Carlos Alberto Parreira

ameaçou deixar o comando da
África do Sul caso a polêmica
sobre o seu salário cause divisões
entres os dirigentes da Associação
Sul-Africana de Futebol. O
brasileiro receberá cerca de US$
250 mil mensais para comandar a

seleção africana até a Copa de
2010. "Não estou aqui apenas por
dinheiro, Se o meu salário for o
problema, estou pronto para deixar
a seleção neste momento e

retomar para o Brasil", explicou.
Parreira, que chegou ao continente
na ú�ima sexta-feira, só começará
a trabalhar a partir do dia 10 de

janeiro de 2007. Ele será o 140
técnico da África do Sul, desde que
a seleção começou a participar de
competições intemacionais, no ano

de 1992.

Seleção
A Seleção Brasileira não repetiu o

bom desempenho apresentado na

" vITória sobre a Argentina. Na vo�a
do meia-atacante Ronaldinho, que
também não teve atuação
destacada, o time comandado por
Dunga apresentou problemas, mas
venceu por 2x0 o País de Gales,
gols do estreante Marcelo e Vágner
Lave. Com o resutado, o time
verde e amarelo fechou com dois
triunfos em duas partidas sua

excursão pela Inglaterra.
•

•

'\ ,

,,_-

. ,

• •

•

•

-

•
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MEDICINA: COMPLICAÇÃO NO PARTO COMPROMETE VIDA DE CRIANÇAI
__� ,

,

KELLY ERDMANN

� Mãe diz que, mesmo
estando em trabalho
de parto, esperou
horas por cesariana

JARAGUÁ DO SUL - O
drama do garoto Kauê Cristiano

Andrejewski, sete meses, vítima
de complicações durante o

parto, está comovendo a

comunidade de Massaranduba,
onde residem seus pais, Azenir
e Renato Andrejewski, O

menino, nascido em 25 de

janeiro sofre, segundo a mãe, de

epilepsia crônica. "Ele, segundo
os médicos disseram, engoliu
água: de parto com suas próprias
fezes, aí faltou oxigênio no

cérebro por alguns segundos e

este problema é uma

conseqüência disto", conta a

· mãe, aos prantos. Pais de um

casal de crianças de seis e oito

anos, perfeitamente saudáveis,
a vida do casal Andrejewski
mudou completamente a partir
do nascimento de Kauê. "Agora
os problemas aumentaram.

Além da situação financeira tér
piorado, eu estou vivendo em

função do dele", diz Azenir
Ela relata que sua gravidez

foi normal. "O pré-natal foi
feito direitinho. Todo o

,

acompanhamento aconteceu

como deveria. A criança era

normal até o nascimento. A
única ressalva era que eu não

podia ter parto normal, devido
·

a problemas anteriores",
· informa Azenir. Segundo ela,
no dia 24 de janeiro começou o
trabalho de parto e ela foi
transferida de Massaranduba

para o Hospital São José, em
J araguá do Sul, onde
informaram que a cesariana só

poderia ser feita no dia 25 pela
.

. .

•

CESAR JUNKES
••

\
, .

�

JAQAGUÁ
,

'�"
/.

;_
,

,

,

1016

,

: �

A mãe de Kauê conta emocionada as dificuldades pelas quais tem passado com o filho que está internado na UTI,

manhã, pois não havia médico

para o realizar o procedimento.
'�í eu fui sedada e esperei até o

dia seguinte. Quando a criança:

os Andrejewski tern buscado
atender as necessidades da

criança, com qualidade. "Mas
ficou tudo mais difícil. Meu

atualmente ocupa o quarto 205
da pediatria, Kauê passou amaior

parte de seus sete meses de vida
internado. "Ele tem sete meses e

pesa só quatro quilos, não

consegue. ganhar peso", se

desespera Azenir. Segundo a mãe,
.

a criança está sob os cuidados do '

médico neurologista Hiroyoki
Taquegami. Procurado pela

,

reportagem de O Correio do
Povo o médico mandou dizer, por
sua secretária, que 'não podia
falar sobre o assunto sem

autorização, por escrito, da mãe

da criança. Para Azenir resta a

esperança de que a medicina não
corneta mais erros e encontre a

solução para o problema de Kauê.

Quem quiser auxiliar a família da
criança, pode entrar em contato

com a mãe pelo telefone 9904- .

3833, com seu marido na

prefeitura de Massaranduba, ou
corn a mãe de Azenir, pelo fone
47-3379-2358.

nasceu,
.
começaram OS!i marido trabalha na prefeitura

problemas", diz mãe, segurand i de Massaranduba e ganha cerca
o choro. Azenir afirma qu

..
1

de R$ 500.
nunca procurousaber se houve Recebemos auxílio p�ra
erro médico no procedimento algumas coisas, mas conri-
de parto, porque não teve mais nuamos precisando de apoio",
tempo de pensar em outra coisa, afirma. A mãe do garoto
senão na sobrevivência de destaca que a necessidade
Kauê. "Eu só tenho pensado em maior sâo fraldas e leite Nan,
comomelhorar a vida dele. "ão mas aceita qualquer tipo de
tive tempo de pensar se o e apoio. Uma das necessidades
aconteceu foi culp�de alguérrí constantes é sangue para
afirma. transfusão. "Ele já fez algumas

. (' .

O bebê começou a ter cirurgias, recebe transfusão de

ataques epiléticos constan- sangue, mas depois precisamos
temente. "Ele sempre tinha achar doadores para repor. Em

,

convulsões, deixando a gente breve ele vai fazer cirurgia para
desesperado. Procuramos se alimentar através de uma

. -

atendimento médico e foi

diagnosticada a epilepsia e sua.

causa", conta Azenir. Desde de

que o problema foi identifícado

sonda gástrica, mas ainda não

tem data definida", afirma.
Batizado na UTI do

Hospital J araguá, onde

,

veículo Verona assustaram os
'I' .

moradores do Bairro Ilha da
, <

Figueira no final da manhã de

ontem, terça-feira. Por volta
das 11hlO, o carro damotorista
Clauri Radünz pegou fogo e, em

poucosminutos, estava destruí
do no meio da Rua José Theo
doro Ribeiro .. Sentada na

calçada, ao lado do automóvel,
ela permaneceu inconsolável
enquanto os bombeiros termi
navam de conter o incêndio.Do .

carro, só restaram alguns
documentos e papéis retirados
às pressas. Os bancos, o painel
e o teto ficaram resumidos a

.

pedaços de ferro retorcido.
Conforme Clauri, o fogo

iniciou no motor e logo tomou
conta do Verona inteiro. Nem

chamas. "Vi fumaça preta na parte
da frente e eu o meu sobrinho
saímos correndo", comentou
entre lágrimas. Ainda ligado, o
veículo continuou andando

sozinho, por cerca de 50 metros,
. completamente incendiado.

Segundo testemunhas, o

momento de mais tensão' foi

quando os vidros e o pneu

esquerdo estouraram. "Ficamos
com medo de que tudo fosse

explodir", disse César Ribeiro. O
Verona havia sido convertido
para rodar à gás há poucos rneses
e as desconfianças são de que a
instalação não correspondeu às

normas ou apresentou problemas
posteriores. Guinchado, o carro

foi encaminhado a um ferro
velho. (KE)

li

Clauri estava apavorada, instalação de gás pode ser a causa

"

O CORREIO DO POVO

Jaraguá em Dança 2006 envolve
mais de 1.400 alunos-bailarinos

JARAGUÁ DO SUL - A 120

edição do Jaraguá em Dança,
festival promovido pela
Fundação Municipal de
Cultura, foi lançada na noite

de ontem, terça-feira, no

Shopping Center Breithaupt.
A mostra não-competitiva
está agendada para acontecer
nos dias 21, 22, 23 e 24 de

setembro, envolvendo cerca

de 1.400 bailarinos.
Os alunos inscritos

representam 44 entidades
educacionais de [aragua do
Sul, Guaramirim, Corupá,
J oinville, Florianópolis e

Umuarama (PR). Ao todo,
serão apresentadas 126

coreografias de jazz, balé,
dança contemporânea, de
rua, folclórica e popular.
Quem for até o Ginásio de

Esportes Arthur Müller
durante o Jaraguá em Dança
de 2006 poderá conferir a arte
nos pés de crianças a partir de

, .

quatro anos, ate pessoas com

mais de 40 anos de idade. As
sessões ocorrem à tarde e à

noite.

O festival foi criado em

1995, quando teve a

participação de 400 estudantes.
Desde o ano 2000, a mostra não
tem vencedores, apenas

demonstrações de coreografias.
Segundo a representante da

Fundação Cultural, Natália
Petry, o objetivo é envolver a

comunidade e incentivar a

educação através da dança.

INTEJS
Além do festival de dança, a

Fundação Cultural também

programa para o segundo
semestre de 2006, mais uma

edição da Intejs (Integração do
Teatro Estudantil de Jaraguá do
Sul). O evento será realizado
entré os dias 25 e 27 de outubro

.

na Scar. Os grupos que quiserem
participar da mostra teatral
devem se inscrever na própria
Fundação, a partir de segunda
feira, 11. O prazo para o

cadastro, gratuito, segue até o

dia 15 de setembro, sexta-feira.
(KE)

CESAR JUNKES

-
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Edição do ano passado foi considerada sucesso pelos organizadores

Secretaria adota turno único

para reduzir custos básicos
JARAGUÁ DO SUL -

Quem precisar dos serviços
prestados pela Secretaria de
Des�nvolvimento Social e

Família (Sedesf) precisa
ficar atento ao novo horário
de atendimento adotado

pelo setor a partir dessa
•

semana.

Ao contrário dos outros

órgãos vinculados à Pre-
,

feitura, a administração da
Sedesf fica aberta em turno

único, das 7h30 às 13h30,
sem fechar para almoço.

A medida foi instaurada

para reduzir custos opera
cionais, como de energia
elétrica, combustível, água
e telefone. Segundo esti
mativa da secretária Nilda

\

Neves Bertoldi, a economia
pode oscilar de 300/0 a 500/0.
Ela acrescenta dizendo que
a população não vai ser pre

judicada, porque a setor

,funciona apenas com agen
damentos. '

Outra melhoria, 'con
forme N ilda, é o fa to de
estar à disposição da cornu-

. nidade durante o período do
meio-dia. "O rendimento é

maior e podemos atender

pessoas que trabalham o dia
" ,

inteiro e so tern esse tempo
para ir até a Secretaria",
explica.

A Sedesf está instalada
no prédio da Prefeitura e o

telefone para contato é

3372-8000. (KE) ,

fI

O

Carro em movimento pega fogo na rua José Theodoro Ribeiro .

,

' CESAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL - o extmtor de incêndio serviu para "" ,� .. "" '..
.

.;,. . .
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Problemas rio motor de um amenizar a· intensidade das
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> GLOBO -iSH

Sinhá Moça
Cândida chega à casa aos Fontes e

Ricardo se deslumbra quando ela diz que
veio para o casamento. Tomás e Bento
dizem que estão do lado do Capitão e de
Justina. Ricardo olha tristemente para
Cândida, antes de ir para a igreja, que está

repleta de convidados. A noiva filz sua
. caminhada até a igreja. Bruno entra no

escritório do Barão de surpresa e. ele o

ameaça. Depois, o Capitão e Bruno se

enfrentam. O Barão, que já anda, decide ir
à senzala. Bruno morre. Todos
comemoram o casamento no armazém.
Virginia e Balbina' se reencontram,
comovidas. Fontes devolve a barra de
ouro para Cândida. Augusto brinda aos

noivos etodos comemoram.

> GLOBO -·i9H

'Cobras e Lagartos
Leona diz a Duda que o ama e que o bebê
vai se chamar Daniel em sua

horrienaqern. Luciano tenta convencer

Murilo a depor a seu favor, confirmando
�ue Nikki está viva. Murilo se nega, mas
promete avisar Luciano se Nikki lhe
telefonar. Leona reage quando Estevão
conta que a seguiu e já sabe a verdade.
Ellen dorme com os seguranças no

quarto e os cachorros na cama, para
terror de Foguinho, que acaba preso na

.
rede. Otaviano insiste que Estevão tem

que esquecer Leona. Foguinho flagra os

dois juntos e Ellen avisa que recontratou
Estevão. Leticia e Luciano vêem Nikki no
enterro de Sidney. Estevão diz a Bel que
Duda é o p'ai da criança que Leona está

esperando.

t GLOBO - 2iH

Páginas da Vida
ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO, OS
DEMAIS CAPíTULOS DE "PÁGINAS DA

•

VIDA" AINDA NÃO HAVIAM SIDO
EDI.TADOS

>. SST - 181'130 •

" .�"Rebelde- ... --�---

Mia comenta com Roberta que ouviu uma

conversa entre Alma e Martin Otávio onde
eles falavam dela e a chamavam de nossa
filha. Fátima, chorando, diz a Gastão que
foi demitida e o acusa de ser o

responsável. Diego diz a Roberta que, às•

vezes, a família só atrapalha. Roberta
confessa que às vezes tem vontade de ir
embora para bem longe. Diego a

aconselha a ir embora e diz que, com

certeza, será uma vencedora. Roberta diz
a Alma e Martin Otávio que já sabe que
estão tendo um caso. Martin Otávio diz a

Roberta que não há nada entre ele e Alma.

> RECORD - 19h 15

Bicho do Mato
O clima entre Juba e Emílio fica' pesado no

hospital. Juba empurra Emílio e vai
entrando para tentar ver Cecília. Emílio
tenta parar Juba. Juba fala firme com

Emílio. Emílio fica com medo .. Juba se

solta e entia e encontra Cecília. Emílio
entra junto. Juba saúda Cecília. Cecília

pergunta para Emílio porque ele disse que
Juba tinha indo embora. Emílio tenta se

explicar. Juba diz para Cecília que não tem
.

, nada para ele explicar, que Emílio mentiu.
Juba diz para Cecília que se ela tivesse
morrido ele morria junto. Emílio fica
irritado e tenta tirar Juba da sala. Zuzu diz

que Emílio é chato. Juba vai embora. Zuzu
fica com Cecília e diz que ela deveria ficar
com Juba. lili fica irritada porque Ruth
chamou a policia para levar Silvia quando
ela estava bêbada.

> RECORD - 20t1

Cidadão Brasileiro
Carnilo pede para Luiza mandar Dóris

para Guará para os dois ficarem a sós uns
dias em São Paulo. para pensarem melhor
no casamento. Luiza aceita, mas, diz que
não vai mudar sua decisão. Homero
incentiva Antonio e Carolina a conversar

. sobre o casamento. Carolina fala que está

insegura, carente 'e que quer participar
mais da vida dele, que quer amor, senão,
ela prefere' ficar sozinha. Antonio pede
desculpas à ela e fala que vai prestar mais
atenção em suas atitudes. Renéefala para

. Carmen que o perigo da prostituição a

atrai. Carmen conta quando e como

começou a fazer programas, mas fala que
agora parou por ser uma vida perigosa.

,

À \�
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��PRÊMIO
Foi realizada na noite de

segunda-feira, a pré-estréia do
drama brasileiro "O Maior Amor
do Mundo", no Rio de Janeiro.

•

. Este é o 160 longa-metragem
de Cacá Diegues, que recebeu
uma importante ligação antes
de começar a exibição do filme:
Cacá foi informado de que o

longa havia ganhado o principal
prêmio no Festival de Cinema.
do Mundo de Montreal, no
Canadá". A estréia do filme em

•

circuito nacional será amanha.
. Informações do site EGO.

-

��SUBSTITUIÇAO
Alessandra Negrini será a protaqonlsta de Paraíso
Tropical, próxima novela das oito
da Globo. As atrizes Débora
Falabella e Camila Morgado
também estavam na lista de

quem poderia substituir
Cláudia Abreu na trama de
Gilberto Braga. Na história,
Alessandra será duas
gêmeas, Paula, a boa, e

. Taís, a malvada. As

gravações da novela

começam ainda
esse ano na

Bahia.

��APLAUDIDO
O divertido e irreverente
filme "The Queen" do, .

diretor britânico Stephen '.'
.... Frears, estreou no sábado
no Festival de Veneza e foi •

aplaJjdiâo .no fim da .;

';: t.
prore;ç�� para a imprensa.

.

Gom uma magnífica atuação .•

da atriz l1elen Mirren, no :

papel dá rainha Elizabetn.. 11 .,'

'.' da Ingleterra, () long� .;

reconstrói as reações ãa
, ;(.

Goroa britânica'após a

morte.em 1997 da prince$a'
", ..

D,iana: .

.

,

\

•
.

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Aniversariantes do dia

Débora N. Dias
Eduardo Rolloff
Cecília Horst

.
William Vinícius Petry
Maguida Regina B. Betofi
Margrit M. KloWaski
Mercedes Saade
lolanda Weinfurter
Pedro Almiro Weber
Anderson Renato de Souza
André F. Prochnow
Jandira da Silva
Dalvina Ma S. Santos
Diniz Jair Losch
Evandra M. Fortes
Fernanda Richter
Glaucinéia Steinert
Edson J. S. de Souza
----�----,

Renice Jahn
Carla Leoci Lange
Jaqueline Amabiles Repelato
José C. Forlin

·

Empresária Zélia Breithaupt Janssem, artista plástica Elaine Coltrin e
.

arquiteta Simone Mattedi, em evento que celebrou 30 anos de carrelra
de Elaine.

Comunicador Joe Junior, arquiteta Ruth Borgmann e empresária Solange' Neto,
·

.

em noite de homenagem na Beltsslma, Na oportunidade comemoravam-se três
décadas detrabalho das artistas plásticas Elaine e Tânia Coltrin ..

Anderson Sigmorettí Rufas
•

II MO}IN
Acontece amanha na Escola Anna Tôwe Nagel, a II Mostra
de Trabalhos e Jogos de Integração II MOJIN. O evento

começa às 8h com uma Sessão Cívica e apresentações .

culturais, às 9h acontece os jogos de integração e às 10h
inicia as competições de futsal.

.

I

Feijoada'
.

. (J' ,

N_:sse feriado a Escola Mun�cipal.Albert�.B� 'r promove uma Feijoada. As 9h30 a�ontece uma_homenagem à

Pátria e a partir das 11h sera servida a FelJ9l" a no valor de R$ 8. No evento, havera apresentaçoes de danças,
poesias e um show com Daniele e Marcos.l' .

<it

Integração
.

A Escola Municipal Max Schubert também servirá amanhã uma Feijoada, a partir das 11h ao custo de R$ 8.

No evento, acontece o II Jogos de Integração entre Pais e Pilhas, com início às 8h30.Baile Rotário
.

O Rotary Club de Jaraguá do Sul prepara para hoje seu

tradicional Baile, às 23h no Clube Atlético Baependi:
Durante o evento, que terá animação da Free Band, haverá
sorteio de passagens aéreas e café colonial. .

,

,

Tradicional'
.

,

Os Bombeiros Voluntários de Guaramirim promovem amanhã sua Tradicional Feijoada, com início às 11h3.0.
O evento será'realizado no salão da Igreja Evangélica Luterana de Guaramirim. O ingresso custa R$ 8.

•

r

II HOROSCOPO
Áries 20/3 a 20/4

.

Vênus transita em Virgem até 30/9 e coloca em
. .

evidência os aspectos práticos da vida,
sobretudo no trabalho, saúde e relaciona
mentos. Aproveite para se organizar e fazer
ajustes e acordos para que as coisas funcionem
melhor. As relações de trabalho são favorecidas

(inclusive com superiores) e o que é feito em
.parceria e em equipe será mais produtivo.

,•

•
,

•

. . .

Capricórnio 22/2, a 21/1
.

Capricornianos costumam focar a atenção na

quilo que tem utilidade prática, mas a passa-
. gem de Vênus por Virgem, até 30/9, pode trazer

,

uma mudança de perspectiva. E uma fase de
,

crescimento pessoal e de expansão de horizon-
tes. Você tende a atrair (e ser atraído por)
pessoas e situações que conduzam a novas

experiências; fora do conhecido e cotidiano.

Libra 23/9 a 22/10Câncer 21/6 a 21/7
Vênus está em Virgem até 30/9 e proporciona
momentos agradáveis no cOnvívio diário corn '.

pessoas. Você tende a ficar mais comunicativo
e, assim, poderá ver como aqueles a sua volta

gostam de você. Há cancerianos tão
. ,. .

preocupados em cuidar dos outros que não se

deixam receber, ou, ainda, com medo de serem

rejeitados, se fecham em seu mundo ...

A passagem de seu regente Vênus por Virgem,
até 30/9, pode despertar a necessidade de
exclusividade nos afetos. Você dá uma atenção
toda especial ao ser amado e, mesmo que não
demonstre, tamoém precisa disso.' Se não quer
ficar choramingando pelos cantos, transmita
mensagens claras às pessoas: não se faça de
"tudo bern" se não é o que está sentindo .

.. ' •

Touro 21/4 a 20/5
Seu regente Vênus, o planeta do amor e da arte,
transita porVirgem até 30/9 e vem dar uns

retoques na sua vida afetiva. Pense mais em se

divertir e curtir as coisas boas da vida. Entre

elas, namorar bastante. Com Vênus transitando
em um signo de Terra como o seu, pode render

pra você. Mas não fique esperando milagres,
plante e então colherá: o terreno está fértil.

• •
leão 22/7 a 22/8

•
•

Escorpião 23/10 a 21/11 .

Vênus em Virgem chama ao convívio e à

socialização. Este trânsito, que vai até 30/9, é
ultra estimulante para atividades com grupos Iii

amigos com que, de alguma forma, você se

identifica. E isso nãoé só no lado lúdico das
amizades, pois se estende a propósitos práticos,

. .
.

· como situações de caráter proftssional'Iqadas à
reunião de pessoas, eventos públicos, etc.

.

Aquário 21/1 a 18/2
vênus em Virgem vai movimentar suas
artérias ... Seu trânsito, até 30/9, intensifica as

.

experiências de relacionamentos, pedindo mais
intimidade. Embora alguns aquarianos se

inclinem à idealização, com Vênus num signo
.

.

de Terra não dá ora ficar só no .mental. Esta é
uma fase de aprofundamento nas relações e de,
através delas, se conhecer um pouco mais,

· Não fique chateado porque Vênus sai de Leão e
,.

.
.

· se muda para Virgem, não é nada.pessoal.
Neste período, até 30/9, Vênus'pode favorecer

· suas negociações e melhorar os assuntos

materiai$. Boas oportunidades podem surgir,
· mas tome cuidado com extravagâncias. Sim,'
às vezes é preciso um pouco de ousadia para
produzir: mas não ponha sua juba á prêmio.

•
•

Sàgitário 22/11 à 21/12T·
. Vênus transita em Virgem até 30/9 e o convida
você a espalhar seu charme por ai. Esse pode
ser um bom período nas coisas da carreira e

profissão. Vênus é ligado a relacionamentos,
·

portanto as oportunidades podem vir através do
. social. Invista mais em contatos, esteja
presente, participe, coopere. Ao emanar coisas
boas, você também as atrai para si. .

Gêmeos 21/5 a 20/6
A passagem de Vênus por Virgem (até 30/9)
pode fazer você se reapaixonar por sua intimi,
dade e por tudo que dela faz parte: sua casa,
seus entes queridos, livros, discos, tudo. Você
fica súper numa boa consigo mesmo e, com
esse astral, as pessoas vão querer lhe visitar e
ficar bem ficar pertinho de você: convide-as

para conhecer o quarto de brinquedos ...

Peixes 19/2 à 19/3
Vênus está em Virgem até 30/9 e pode lhe tra
zer bons momentos nos relacionamentos. Tem
tudo para ser um período de paz e harmonia.
Nas relações íntimas, além de ficar mais afetivo
e receptivo, você tende a entender melhor as
necessidades do parceiro. Se você anda ligado
em certa pessoa, pare de olhá-Ia com essa

cara de peixe morto e entre logo na onda.

Virgem 23/8 a 22/.9 .

Vênus transita em Virgem até 30/9, dando um

algo mais no seu astral: vai deixá-lo ainda mais

bonitinho, sedutor e sociável. Como uma com

panhia agradável em potencial, naturalmente. .' .

isso favorecerá seus relacionamentos. Mesmo
sendo uma fase mais indicada para diversão e

puro prazer, trabalho e negócios também vão

bem, sobretudo nó que envolve contato social.
•

\

.
.

•

.

•

. .,
) . -----�-------------------
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Como está a campanha? Quais as vantagens
e prejuízos decorrentes da minirreforma

,

eleitoral? ,

João Fachini- A campanha está dentro da

perspectiva que nós tínhamos. Nós somos um

partido que não tem um ano de existência

legal e, dentro.disso, estamos fazendo urna

campanha que consideramos dinâmica, na

medida em que representamos o que há de
novo nestes 25 anos da vida política do país.
A proposta do PT, que era o maior partido de

esquerda e popular da América Latina, não
correspondeu à expectativa da população.

, Isto fez com que a identidade da luta
,

mudancista viesse para Heloísa Helena. Foi
ela quem, se contrapôs -ao desvio de rota do
PT, quando foi feita a negociação para aprovar'
a 'Reforma Previdenciária contra os

I trabalhadores. O PSOL conserva as bandeiras
de luta já propostas à sociedade brasileira,

I

A descentralização, que em Santa Catarina
tornou-se lei, é, na sua. opinião, uma

necessidade da administração pública?
Como' o assunto seria tratado em seu

,

... Candidatos ao Governo de SC apresentam propostas, falam sobre a

, campanha e revelam o que pensam sobre temas atuais e comportamentos.
:� � João Fachini, o quinto desta série de entrevistas, defende maior participação
: da sociedade no governo para' alcançar políticas efetivas de combate à fome

, �,,: e de redução das desigualdades sociais.

,

","
, '

, ,

QUEME,
'

, , ,

,

-

,
,I

o JOÃO FACHINI, 62 anos, é
I

'

professor, já foi padre. 'Há quase
I . 3Q anos casado com Justina,
r

tem uma filha, Marra; que
,

recentemente formou-se em
, .' ... '.' . '. . .

... .....

"

, Medicina, em'Cuba. Nasceu em
.

Taió e mora em Joinville.
Candidato do PSOL de Heloísa

-. Helena, representa a Força de
,Esquerda nesta disputa ao

, ,

Governo do Estado. Concorre
como missão, por acreditar que

, $ocialistas e cristãos não .p'odem
desanimar; nem votar nulo ou

branco. Atua na FundaçãQ Madi
Pauli e, no passado, colaborou

,

com as secretarias regionais do
município de Joinville.

e "
, ,
.. ,
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•
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,
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,

governo? ,

Fachini - Eu posso falar de cadeira da

descentralização, porque eu sou de [oinville
e aqui eu acompanhei a multiplicação das .

,

j

secretarias regionais do município. De quatro
-----,-,;;

ou cinco secretarias regionais, se passou para
12. Na pesquisa feita sobre a estrutura

existente, ficou constatado que quatro apenas
seriam suficientes para o atendimento da

população. O governo Luiz Henrique repetiu
aquilo que ele fez corno prefeito. E para o

Estado, vale o mesmo balanço. Então, eu sou
contra as secretarias regionais, mesmo porque
os gastos chegam a R$ 700 milhões por ano.

, Mas é sumamente importante que o governo
tenha canais de participação da sociedade
civil. Nós devemos privilegiar urna estrutura

, ,que já existe, a das associações de municípios.
,Estes canais sim vão continuar sendo

prestigiados e renovados com a participação
de outras entidades representativas e de
credibilidade corno Associação Catarinense
de' Imprensa, OAB, CNBB. Serão incluídas

, nos conselhos que vão tirar as linhas de
ego, s6 que tem de conservar dentro do limite, senão atuação para cada setor do governo, mas
vira orgulho e entra o poder, que é uma coisa

suprimiríamos imediatamente as SDRs.
extremamente perigosa , 'Precisamos de investimento real em saúde"Personalidades: São Francisco de Assis, pela defesa
da vida, e líderes como Gandlíi, Simón BOlívar, Paulo' educação e agricultura.
Freire, Dom,Hélder Câmara, o Papa João 23, Fidel Quais serão as prioridades de governo, se

Castro e Hugo Chávez
.

'" for eleito?
,

Livro: 8íblla
.

, '. 'Fachini _;_ Nós ternos um carro com quatro
Filme: .gosto dos cineastas b'rasileiros como, A�.gusto eixos, é urna jamanta, viu? No primeiro eixo,
Baal

.

queremos reduzir a pobreza através de forte
· Onde morae co.mo anda: em casa, num bairro de "

apoio à agricultura familiar. É inaceitável que
Joinville, e automóvel sempre bem simples ainda hoje tenhamos 100 mil pessoas passando
Muther:'Justina Rosa Costa; que me acompaQha em fome em SC. Corno segunda roda, neste
todas as caminhadas em quase 30 anos de
.casamento. Temos o futuro emcomurrre somos

mesmo eixo, vamos procurar parceria com o

eternamente apaixonados." " governo, federal para termos um programa de
moradia corajoso. O segundo eixo, é o

•

,

•
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: "O QUE PENSA SOBRE:

" .

•

" ,. Aborto: sou absolutamente contrário, détensor da� ,

, ,

vida em qualquer situação
_ Drogas:. temos de restituir a esperança e a

�'

� cidadania ê a droga, tratá-Ia como doença .

r-, ..

Animais: o primeiro animal que temos de respeitarí ,'" .

'.J" _

o.

i e preservar é o inteligente, A cada três dias, morre

llima criança ou um idoso, de fome. Isto tem de ser
lierradicado_ Os animais fazem parte conosco da '

história dest-e Planeta. Tem de respeitar a vida
Religião: é a coisa mais profunda no coração

_ t:tumano: o reconhecimento de alguém superior, de
J Deus; do Pai. Eu sou cristão e penso que a pior das'
r�âominações é a religiosa, pior do que a política,
porque ºxplora o que há de mais íntimo na-pessoa
Fiut�bol:\Sã0-e;al.lJ()..e£m Santa Catarína, o JÉ.G

.

:, Vãid�l:Ie��atlo���tldô:gosta dá um í1grado par�'ô
,.�:.,».'>'>',.'(. _', ... ::':;.i"'<;Ii ',:, "':."":<':.,:�-'> ,::0 0_: _ .�.
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'·1, Ç,oligação Frente de Esqu�!da -'50
I J'

,'--,
,

'

'Candidato a vice:
'

-Ó, s

� Clausmar Luiz1 ,.
'

, .'

Siegel, tem 40 anos,
.' • é natural de Timbó,

tem curso superior
completo e exerce a

profisSáo de
petroleiro, É filiado
ao PSTU .,

ALGUMAS PROPOSTAS:
•

,

• Incentivos fortes à agricultura familiar para combater a fome

i
• Implantação de programa de habitação em parceria com o governo federal. que permitiria, além do

4 lar para muitas familias, geração imediata de trabalho e renda, !
• Implantação de hospitais públicos em cada região, 100% públicos e de modo que outros institutos �
criem seus próprios hospitais ' r
• Não-privatização da saúde, nem de qualquer outro setor essencial, como educação I
• Promoçáo da inclusão social da adolescência e juventude, mudando a ótica do trabalho inclusive na! ,

segurança pública ,

• Criação de Conselho de Segurança Pública com a participação da sociedade, OAB, universidades,
organismos de direitos humanos, Implantação de um serviço sob a lógica de proteção ao cidadão,

'

como há, em Cuba oa na Sulça, para combater de fato a crlmlnalidade.

Candidato ao Senado:
Gilrnar Salgado (PSTU),
tem 46 anos, é servidor
público estadual com
reconhecida atuação

· sindicaL Natural de
Maravilha, mora em

Florianópolis e já
disputou as elelçOes à
Prefeitura da Capital

· ,

.'

"

•

J'

f.

ENTREVISTAS.
,

,

• Elpldlo Neves (PTC) 22 de agosto· Cesar Alvarenga (PSDC) 24 de agosto· Esperldlio Amln (ColIgaçêo Salve Santa Catarina PP/PMN/PV/Prona) 29 de agosto· AntOnio Carlos Sontag (ColIgaçao Por uma Nova Santa Catarina PSB/PTB) 31 de agosto
• Joio Fachlnl (Coligação Frente de Esquerda PSOL/PSTU/PCB) B de setembro

,

'

'
,

• Manoel Olas (PDT) 8 de setembro • José Fritsch (Collgaçêo A Força do Povo PT/PRB/PL/PCdoB) 12 de setembro· Lull Henrique (CollgaçBo Todos por Toda SC PMDB/PFL/PSDB/PPS/PRTB/PTdoB/PAN/PHS) 14 de setembro

(

·

,

f

,

( ,

,

,

combate à desigualdade social, através da I

educação e da saúde pública. Na área da

educação, ternos de valorizar os professores,
eu diria que em quatro anos, deveríamos

chegar a um piso salarial de R$ 1,5 mil.
Também investiremos muito na educação

,

integral. E inaceitável termos 17% d ) �
analfabetos no Estado, se considerarmos os

que não conseguem por exemplo ler o que

,você vai publicar. Aqui em [oinville, ternos a

vigilância sanitária interditando escolas ... Na

saúde, nós ternos de equipar cada região de
SC com um hospital regional público e que
dê atendimento digno à população. Não corno

hoje, aqui no Hospital. São José há gente
internada na UTI nos corredores, sobre

,

. '

macas. E o Materno-Infantil ficou até outro

dia sem uso. Isso nós não admitimos, é virar

as costas à população pobre. Terceiro eixo é o

, de segurança pública, com forte apoio à
, adolescência e à juventude. Não podemos

,

permitir que sejam atraídos pelo crime

organizado. Vamos promover a inclusão social
da adolescência e juventude, revertendo a 'Ilógica injusta e mentirosa de que a populaçãu "

pobre é criminosa. Ternos de usar, corno

primeiro recurso, a inteligência, corno faz a

Polícia Federal, E valorizar o policial militar e

civil, para que ele volte a ter orgulho de fazer
a segurança. O quarto eixo, é um novo

impulso à economia para criar mais empregos
e formas de produção que não agridam o meio

ambiente. Ternos de reverter a lógica do lucro
a qualquer preço, pela da vida, solidariedade
e respeito.
Quais seriam as primeiras medidas?

, Fachini - Imediatamente, no primeiro dia,
eu mandaria o Plano de Educação - que' foi
,'discutido com a sociedade e com os

professores mas está engavetado - para a

Assembléia e deterrninaria a eleição direta
em todas as escolas públicas. Não é possível

�=

que isto. fique à vontade dos cabos eleitorais
dos deputados e do governo. E retiraria

imediatamente o projeto que dá valor
, econômico e propriedade à água. Retiraria
tudo aquilo que indica o caminho de

'

'privatização de serviços.
Como estruturaria sua equipe de governo,
sobre qual critério? .,

Fachini - Primeiro pela competência e

segundo, pela história de dedicação à

democracia. Terceiro, claro, seria usar

pessoas da Frente de Esquerda.
Se houver segundo turno, e o senhor não
estiver na disputa, qual a tendência de

,

,apoio do seu partido?
Fachini - Nós estamos em urna Frente de

Esquerda, nos reuniremos e decidiremos no

coletivo., Mas 70% da população ,

catarinense ainda não decidiu seu voto. � J1
população brasileira pode eleger

I Heloísa,
Helena.
Afinal, por que quer ser governador?
Fachirii - Para mim, primeiro é urna

,

,

missão, e o principal disso é dizer a verdade
•

em todos os cantos de Santa Catarina.
Assim corno ern,nível nacional, tem de ser

,

dita esta verdade. Eu quero' ser governador
porque tenho .certeza de que o valores e as

organizações da comunidade catarinense

particípariam efetivamente da solução de
todos os problemas que nós temos. I

,

I,.

I �
,
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.. Pelo Estado

Deputados
pedem CPI
na Fazenda

Deputados dos seis partidos de oposição ao governo PSOL, Pp, PT, PL,
PSB e PTB protocolaram ontem o pedido de criação da CPI da Fazenda,
já apelidada CPI do Dilúvio, O líder do PT, Francisco de Assis (ao centro
na foto), disse que "desta vez, não há manobra que vá impedir a
investigação" sobre as operações do Compex, cujo coordenador Aldo
Hey Neto foi detido pela Polícia Federal. O secretário de Articulação, Ivo
Carminati, disse que o governo recebe com "tranqüilidade" a notícia,
inclusive porque o envolvido foi imediatamente exonerado e o relatório
de comissão de sindicância assegura que não houve prejuízo ao Erário.
O fato é que a Assembléia está sob calendário especial e, na primeira
sessão desde o episódio, tenta recolocá-lo sob as luzes do debate
eleitoral. Mais urgente, contudo, deve ser o fato de que, com as

apurações na Fazenda, os créditos de ICMS aos setores de exportação
não foram liberados neste mês. Desde 2005, vinham sendo repassados

.

à Celesc para quitar contas de empresas. Como foram suspensos,
exportadores do setor moveleiro do Planalto Norte, por exemplo, com
créditos superiores a R$ 15 milhões, enfrentam a ameaça de corte de

PATRíCIA GOMES

·

•

�,

Mudanças no Cornpex
provoca atrasos

.

no repasse de
créditos a empresas

� .

,
,

,
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•• BR-282. Sentida a

ausência do senador
Leonel Pavan ontem, na
Comissão Mista de

Orçamento coConqresso.
Não houve quorum para
-aprovar a liberação de R$
48 milhões para as obras
da rodovia. Próxima sessão
só dia 4 de outubro,
Faltaram outros

parlamentares, mas dos
três representantes
catarinenses Cláudio
Vignatti e Carlita Merss só
o tucano não apareceu.

11 de setembro. Sen? qualquer superstição, a Coligação
Salve SC marcou a próxima segunda-feira, às 11h, na Capital,
para apresentar o Contrato com Santa Catarina, tafnbén? com 11
cláusulas e que substitui os tradicionais planos de governo.
Amaro Lúcio lembra que o atentado às torres gêmeas ocorreu no
dia em que o então governador Amin assinava os primeiros
editais do BID IV. A partir do que, todos os dias 11 subseqüentes
e até dezembro de 2002, SC marcava o Dia da Paz nas escolas

,

estaduais,

>
,

�
· .

, ,',

Ambulâncias. o Em tempo. Também para o dia 11, o PP espera o
\

julgamento de dois pedidos de cassação de candidaturas da

coligação goverhista Todos por Toda SC por denúncias de abuSo
de pOder econõmk» e uso indevido de propaganda,

,
.

,

deputado Onofre Agostini
(PFL), ao que tudo indica,
optou por festejar a brigar
com a realidade. Inaugurou
ontem a "casa do
motorista de ambulância"
em Florianópolis, O imóvel,
na Agronômica, tem
capacidade de atender 20
'motoristas de cada vez. Há
no Estado 1,5 mil

profissionais, inclusive
com um dia próprio criado

pela Alesc: 10 de outubro.

Sem meia. A Justiça negou aos estudantes o direito a meia
entrada na Schlachtfest, evento típico germânico que ocorre

neste final de semana em São Bento do Sul. Entenderam que a

Lei 12.570, de 2003, é inconstitucional. A União Catarinense de
Estudantes garante que vai recorrer, inclusive ao STF, em Brasília,
se necessário.

" .
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Dois em um. SC
Parcerias e Prefeitura de
Blumenau assinam hoje
protocolo que dá início à

implantação do Parque
Tecnológico de Blumenau,
que vai criar 2 mil postos
de trabalho. Em área de
105 mil m2, no Bairro
Garcia, serão reformados
dois prédios para instalar a

incubadora, mas maior

parte será transtormada
em parque ecológico.

Precaução. A Prefeitura de Rio Negrinho não adotará ponto
facultativo nesta sexta-feira, diferente da maioria dos órgãos
públicos. Mais do que austeridade, trata-se de cautela do pre
feito Abel Schroeder (PMDB). Ele pode deixar o cargo a qualquer
momento e evita virar alvo de crítica de quem vai substituí-lo: o
presidente da Câmara, Gervásio Simões da Maia (PP).
EU VOTO
"Em quem defende a valorização e o fomento ao setor de
tecnologia d� informação e comunicação de Santa Catarina,
uma das principais vocações econômicas do nosso Estado,
Incentivar a indústria do conhecimento é promo�:. o
desenvolvimento sustentável de nosso Estado, ".

-t ,

-,
-' .

,
,

'

HEITOR BLUM S�THIAGO, presidente do Conselho de Entidades
de Tecnologia da Informação de Comunicação de SC (Cetlc)

, ."
._ .

E aí...
Alguma colsa está fora da ordem. As mulheres, que ainda não conseguiram ocupar integralmente
as cotas na ;)olítica nem cargos de chefia ou salários proporcionais na empresa privada, ocupavam
posição de destaque em número e em importãncia no "consórcio" de três quadrilhas presas em

SC. Nove enre 21 pessoas e todas sob o comando de Simone da Silva, apelidada Simone
Metranca pe:o gosto por adereços pesados.

, ,
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ADRIANA BALDISSARELll, COM COLABORAÇAO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO E
PATRíCIA GOMES/FLORIANÚPOLIS, _-
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Associat;lo dos Diários do Interior
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Associados: A Gazeta - Blguaçu em Foco - Correio do
,

, Povo· Correio Lsg&ano • Correia do Sul • Destaque
Calarlnanse· Diário deCidade· Diário da ManhA- Diário
do Iguaçu· Diárlo O Tempo· Folha da Cidade· Jornal da
ManhA· JornalO [guasllu' Municipio Dia-a-dla· Nonaul.
O AUAnlleo • O Pertlf OlAno· O Vale· Sul Bresil- Trtbuna
do Dia • Tribuna Cetarlnen5i1- • Voz Regional
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EXPECTATIVA: UM MILHAO DE MICROFIRMAS DEVEM SER FORMALIZADAS

•

•

PATRiCIA GOMES

.

�. Adesão ao novo sistema será automática para
empresas com renda bruta anual entre R$ 60 mil
e R$ 3,6 milhões

BRASÍLIA - Com 308 votos

favoráveis, a Câmara dos

Deputados aprovou na tarde de

ontem, o texto básico do Projeto
de Lei Complementar (PLP) que
institui a Lei Geral da Micro e

Pequena Empresa (Supersirnples).
A lei simplífica impostos e reduz a
burocracia para empresas que
faturam até R$ 2,4 milhões por
ano. Houve seis votos contrários

e três abstenções, e resta a análise
dos destaques feitos por partidos
ao texto, Após a votação dos

destaques, é que o texto segue para
análise dos senadores.

O Supersimples unifica oito

impostos e contribuições �ederais,
estaduais e municipais, Também
facilita o crédito bancário e

garante tratamento preferencial
,

para micro e pequenas empresas
nas licitações públicas.

De acordo com o texto,
adesão ao novo sistema se

/ '

automática para empresas co
,

renda bruta anual entre R$ 60 In
e R$ 3,6 milhões. A proposta�

também prevê redução da
burocracia para abertura e

fechamento de empresas.
A expectativa de Luiz Carlos

Hauly é que 1 milhão de
microfirmas sejam formalizadas e

sejam gerados 2 milhões de

empregos com carteira assinada.

Segundo o relator, o faturamento
das empresas deve crescer em ate

200/0 com a unificação causada dos
impostos.

ENTENDA O SUPERSIMPLES
• O Superaimples valerá para todo o pais e deverá unificar nove impostos e contribuições - seis
federais (IRPJ, IPI, CSLL, PIS/Pasep, Cofins e INSS patronal), um estadual (ICMS), um municipal
(ISS) e a contribuição para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical
� Empresas que integrarem o Supersimples poderão parficipar exclusivamente de licitações
públicas com valores até R$ 80 mil. Além disso. a administração pública deverá exigir das grandes
empresas que participam de licitação a subcontratação de micro ou pequenas empresas até 30% do
totallicitado
• Instituições financeiras devem conceder linhas de crédito específicas para as micro e pequenas
empresas
• Estabelece a presunção automática de opção pelo Simples Nacional a partir do momento da

inscrição no Cadastro Nacional da Microempresa
• Prevê que a redução do recolhimento para o FGTS dos empregados das microempresas será feita
mediante acordo ou convenção coletiva
• Dispensa as empresas optantes pelo Simples Nacional do pagamento do saárío-educação
• Institui o Comitê Gestor de Tributação, a ser definido em ato do Poder Executivo, composto por
representantes da administração1ributária do Executivo da União, dos estados e dos municípios
• Cria o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com participação,

. de órgãos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor. para formular e coordenar uma
política nacional de desenvolvimento das micro e pequenas empresas

Aprovado em primeiro turno o fim do voto, secreto
BRASÍLIA- Por 383 votos

favoráveis e quatro abstenções, o
plenário da Câmara ontem, o fim
do voto secreto em todas as

sessões no Congresso, A medida
vale para as eleições da Mesa
Diretora da Câmara. e do Senado,
derrubada de veto presidencial,
cassação de mandato e indicação
de embaixadores.Na última hora,
o PFL retirou a proposta de
limitar o voto aberto às sessões

de votação de cassação de
mandato. Agora, o voto aberto'
vale para todas as votações,
O presidente do Conselho de
/

Etica, deputado Ricardo Izar

( TB-SP), disse que a medida
ve ajudar na punição dos

arlamentarem denunciados pela
CPI cfos Sanguessugas.
"No resultado do mensalão, se

tivéssemos o voto aberto, o

resultado seria diferente. Se tiver
,

alguém trabalhando contra isso,
problema deles. Amaioria quer o

fim do voto secreto", disse. APEC

(proposta de emenda
constitucional) ainda precisa ser

votadamais uma vez pelo plenário
.

da Câmara e depois segue para
discussão no Senado. A

expectativa é que o Senado altere
.

a proposta e restrinja o voto aberto

às votações de cassação de
,

mandato .. Como não existem

votações previstas na pauta da
Câmara antes das eleições, a

segunda fase da votação da PEC
do voto secreto não deve ocorrer
antes de 1 o de outubro.
Os deputados do PSOL e PPS

ameaçavam divulgar na internet
os nomes dos deputados que
faltassem à. votação da PEC do
voto secreto. Essa ameaça acabou

ampliando o quórum da sessão,
que era de 259 parlamentares no
início. Como se trata de emenda

constitucional, eram necessários

308 votos a favor da medida.
•

,

Assembléia vota LOG e abre CPI da Fazenda'
FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI) irregularidades no Compex,

/ Na Assembléia Legislativa, a programa de responsabilidade da

votação da Lei de Diretrizes. Secretaria da Fazenda, sob o qual
Orçamentárias (LDO-2007), foram levantadas suspeitas depois
principal matéria da pauta da da prisão de seu principal gestor,
sessão de ontem, foi. ofuscada Aldo HeyNeto, Ele foi preso pela
pelo requerimento protocolado Polícia Federal na chamada
solicitando a abertura da CPI da Operação Dilúvio, que
Fazenda. Deputados de seis desmantelou um esquema de
bancadas (PT, Pp,PTB, PSB, PLe fraudes em importações que

P.Sol) assinaram o documento, funcionava em vários Estados,
o que garantiu as assinaturas Além disso, na sala de'
necessárias para a instauração da. imprensa, a bancada do Pp, fez
comissão parlamentar de . acusações contra o Governo

mquérítc. . estadual, anunciando que
A CPI será formada por sete encaminhou três denúncias à

deputados, indicados pelas Justiça Eleitoral, pedindo a

bancadas, e tem ·90 dias para cassação do registro de

apurar se realmente houve candidatura do candidato Luiz

Henrique da Silveira por uso da

. máquina pública, propaganda
eleitoreira e pelo uso indevido
do tema descentralização.

Com relação' a LDO, foi
aprovado o projeto original,
contemplando o acordo de

I

aumento no percentual
repassado aoTribunal de [ustiça..
ao

. Ministério Público, ao

Tribunal de Contas e à
. Assembléia, Também foi
incluído .aumento de 0,10/0
percentual no repasse para a

Udesc, Os aumentos concedidos
aos cinco órgãos vão representar
cerca de R$ 51 milhões no

orçamento do Estado para
2'007.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REVOLTA: EMPRESÁRIOS FAZEM PROTESTO EM SÃO PAULO

ANNE WARTH
. do setor de alimentos e bebidas.
Na década de 1990, o setor

chegou a empregar 3 milhões de

pessoas.
"Precisamos. de condições

isonômicas de competição. Isso é
.

déficit pelo quarto \ mês fundamental para que possamos
consecutivo '. de US$ 21,6 voltar a gerar emprego. Hoje

. .,

milhões, ante superávit de US$ fazem um tumulto danado
73 milhões no mesmo mês de' porque a Volkswagen vai demitir
2005. No acumulado do ano, o 1,8mil pessoas. Nós já demitimos
saldo negativo soma US$ 72,4 260mil pessoas em quatro anos",
milhões, contra superávit deUS$ disse Para o setor, uma das
255,4 milhões. A expectativa do .. soluções para combater as

setor é fechar o ano com um importações ilegais seria

déficit de US$ 200milhões aUS$ restringir a importação de têxteis
300 milhões. '

.... Empresários não querem proteção artificial,
mas exigem equilíbrio na competição com -outros

países, principalmente a China

SÃO PAULO- Durante o

protesto de ontem, no vão livre
.

do Masp, ern São Paulo"
empresários,

.

trabalhadores e
.

.

sindicalis tas do setor têxtil
criticar�m a alta carga tributária
câmbio valorizado e importações
asiáticas ilegais. Segundo eles o

setor têxtil já demitiumais de 260
mil pessoas desde 2002 e continua.
a sofrer com queda das

exportações e àumento das

importações. Só o setor de

tecelagem demitiu 5 mil pessoas
neste ano em São Paulo, segundo
o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores de Fiação e

Tecelagem do. Estado de São

Paulo, Sergio Marques.
Dados do Sindicato das Indústrias
Têxteis do Estado de São Paulo

(Sinditêxtil-Sl') indicam. que as

exportações do setor em agosto
caíram 21% em valores em relação
ao mesmomês de 2005, paraUS$,
170,5 milhões. Em volume, a

, ,

queda foi ainda maior (42,5'010),
para US$ 51,8 mil toneladas. No

l

acumulado do ano, �,gueda nas'
.

.

"

, ,'c\

exportações foi de..
l , 1% emf

valores, para US$ L:1309 bilhão.
lI' ..

O volume exportado foi
. ,

.
. . ".::'�'".�\,' "

pratlcamente'� mesmo, apos a

indústria, <pdt· cinco' anos
seguidos, .. 'ter . alcançado
superávits crescentes na balança

•

comercial e dobrado o volume das
vendas.
- Por outro lado, as

importações em agosto foram
35,3% superiores ao registrado no .

mesmo mês de 2005, chegando a

US$ 192,1 milhões enquanto o

volume importado teve elevação
de 38% (67,6mil toneladas). No
acumulado do ano,. as

importações somam US$ 1,381
. '. .

bilhão, alta de 38,8% em relação
ao mesmo período de 2005,
enquanto o volume cresceu

'·34,50/0, para 507,9 mil toneladas,
Em agosto, o setor registrou

, "
"

.

.

. .. ...
. .

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

'. I .

•

,

EUA - Cerca .de 32 mil
mulheres e crianças foram

, .-..'

•...'. ". estupradas �m Porto Príncipe,, • "0' . I" •

:.
/ capital do Haiti, em. pouco'-, . '" . ,

. mepos de:.dois anos, re.velou um
lev�ntamento iIldependente.A

.

vítima mais nova tinha seis

anoS de'idade, mostrou uma

alfálise de 22 meses· seguintes à

queda' do ex-presidente Jean
.' Bertrand Arlstide, em fevereiro

-

,
.

-

.

.' de 2004. ".
,

.

.

Um entcada quatro estupros
foi perpetrado por' força,s de

. ..

, .
. . .

, ,

1
•

•

/' ,

a no maximo cinco portos
brasileiros (hoje sãomais de 30) e

. MEDIDAS que o desembaraço fosse feito'
O diretor-superintendente também nesses portos. "Temos

da Associação Brasileira da hoje 64 portos secos e mais 50 em
Indústria Têxtil (Abit), aprovação", lembrou Cervone.

I
,

Fernando Valente Pimentel, "Uma calça de lã feminina foi
disse que a indústria é importada da China a US$ 1,14
competitiva e não quer proteção o quilo pelo Brasil. O quilo da lã

artificial, mas exige equilíbrio na na Europa custa US$ 8. Isso é

competição corn outros países. indício claro de subfaturamento.
"Não podemos permitir que uma As importações ilegais custaram

. indústria duramente construída' . aos cofres públicosmais de R$ 580
com a competência e o trabalho. milhões em evasão fiscal. Mais de

de empresários e trabalhadore '

"

. 30mil empregos perdidos ou que

seja posta em risco, não por um deixaram de ser, gerados",• •

dificuldade de não saber o que afirmou.
, deve ser feito, mas' sim por Vocaçãopara o sofrimento'

.

variáveis externas ao Durante quase duas horas, o
funcionamento das empresas." '. vice -presídente da República,

.

Pimentel reconheceu que o José Alericar : (PRB), ouviu

setor vive um momento di�cil, queixas e reivindicações de
mas disse que a situação pod' er empresários e dirigentes de

•

revertida caso algultlas medi -.S entidades do setor em reunião na

sejam tomadas. Ele defende� Federação das Indústrias do Rio
acordos, inter-nacionais com Grande do Sul (Fiergs), além de

,

grandes blocos econômicos, fim ter recebido o manifesto que a

das' impor-tações' ilegais' e indústria têxtil divulgou ontem

desoneração da produção para pedindo medidas contra práticas
setores empregadores e criticou desleais' de comércio e

os altos juros, carga tributária, desoneração tributária. /

burocracia e infra-estrutura Lembrando de sua origem
deficiente... . empresarial no setor têxtil, disse

O presidente do Sinditêxtil- que essa indústria é "vocacionada .

SF, Rafael Cervone, disse que o
.
para o sofrimento", numa

setor representa 30 mil empresas referência às dificuldades por que
e 1,650milhão de empregos, 14% passam as empresas do .ramo, e

da mão-de-obra com carteira" prometeu conversar com o

assinada no País e 17,5% do PIB presidente Luiz Inácio Lula da
,

da indústria de transformação. E Silva e os ministros da área
o segundo maior empregador na 'econômica sobre a posição do
área de indústria, atrás somente setor.

segurança ou' grupos políticos
armados. ,:;'

O coordenador da pesquisa,, ..
I' 1 '.

Royce Hutson, disse que os

resultados são "chocantes" e
•

indicam que abusos de.direitos
humanos conti,nuam sendo

. ,

homicídios na capital haitiana,.
. .

disse' o pesquisador. qu-e.
publicou as estatísticas na

.
.

edição desta semana da revista
médica britânica "The Lancet" .

A violência levou a mais de .

8.000 assassinatos na cidade.
No entanto, a pesquisa não

detalha a participação o grau de
envolvimento das tropas da,
ONU (Orgànização das Nações

,

Unidas� na violência, apenas a

. incluindo .de forma geral como
'. .

força de segurança.

comuns e sistemáticos no Haiti,
,

apesar dos esforços interna- .

cionais dê acalmar a situação.
Forças de segurança - entre

as' quais se inclui a missão da
ONU liderada pelo Brasil -

cometeram Uln em cada Cinco
:. .

•

,

Governo anuncia pacote 'para
reduzir juros bancários

BRASÍLIA- O .governo
federal anunciou ontem um

pacote demedidas que permitirá
a redução dos custos dos bancos,
o aumento da competição entre
as instituições financeiras e a

.

melhor análise de risco para

empréstimos.Também reduzem
os custos dos bancos corn a

diminuição da alíquota do
Fundo Garantidor de Crédito e

instituição financeira sem arcar

com custos de CPMF e IOE
3 - Cadastro positivo:

Medida provisória vai

regulamentar a criação de um

cadastro do cliente e estabelecer

que os bancos deverão repassar
•

essas informações para outra

instituição financeira caso essa

pessoa desejamudar de banco.
4 • Central de risco: O

Banco Central vai ampliar o
histórico de dados de clientes de

instituição financeiras. Até hoje \

arenasasoperaçães.decréditoacima
deR$5.caJeramregistradasnoBC.
Apartirdemarçode2007operações
superiores a R$ 3;caJ entrarão no

.

cadastro, que continua a ser

disponívelparaconsultadosbancos.
[áeofinalde2007 todasasoperaçães
acimadeR$l.caJficarãoregistradas.

5 - Fundo de Crédito: O

governo reduziu a alíquota de

contribuição dos bancos ao Fundo
Garantidor de Crédito de 0,0030/0
para 0,00150/0 do total de depósitos.
Os clientes passaram a poder sacar
até R$ 20 mil em caso de crise de

.
hquidez do banco onde tern conta.
Como o fundo jádispõe de cercade
R$ 10 bilhões em caixa e corno o

sistema financeiro é hoje
. considerado mais maduro, o

governo entendeu que era possível
baixar a alíquota.

"daumentam. o numero e

informações disponíveis sobre
cada cliente, o que deve

•

beneficiar os bons. pagadores:
Ficou de fora do pacote o fim da
TR e o crédito consignado para
a compra de imóveis. Veja abaixo
como funciona cada uma dessas
medidas:

. 1 - Conta Salário: As

empresas serão obrigadas a partir
de 1º de janeiro de 2007 a abrir
uma conta salário para os

funcionários, que poderão.
depois transferir o dinheiro para
o banco de sua preferência seln
nenhum custo. A mudança só

valerá a partir de janeiro porque
os bancos precisam de tempo
para adaptar seus sistemas.

2 -Transferência de dívidas:
. O governo autorizou que o

cliente de um banco transfira
.

um empréstimo que ainda não

terminou de pagar para outra

Evaldo João Junkes (Pupo) - Conseguiu junto aos demais vereadores a

aprovação por unanimidade de lima moção parabenizando a empresa G.'
\

Maiochi&Cia Ltda, pela passagem dos 42 alIOS de Fundação, ocorrido no dia
20 de agosto. "Esta empresa merece esta Inação dopoder legislativoporque é
uma empresa sadia ti ate/Ide a agricultoresde todo sul dopals".
Osni Bylaardt - Pede ao executivo que auxilie os agricultores de Poço
Grande com a aquisição de uma bomba para irrigação e Q pagamento de 50%

. das horas da máquina que está fazendo a drenagem da lagoa. "O custo da

máquina e deR$ 2, 6()O, não émuito, seria omlnimo quepoderiamosfazer E a

bomba, prometida desde o anopassado, nãofoi comprada".
Maria Lucla da Silva Richard - Está encaminhando pedido ao Prefeito
Municipal para que faça a colocação de iluminação pública nas ruas,
Professora Irene da Silva Tomaselli e Bonifácio BentoAzevedo. "Estas-duas
ruas são bastante transitadas, ali existe à ,WEG e, lie noite, muitos

funcionários passam por ali e porfalta de tluminação chega a ser UI1'I local
perigoso".'

' '.'

Alcibaldo Pereira Germann .. Está solicitando ao Conselho Municipal de
Trânsito a colocação de placas de advertência ao longo da Rua Cláudio
Tomazelli, alertando sobre a travessia de máquinas agrícolas. "Nessa rua há
11/11 bananal em ambos os lados e o tráfego destas máquinas é uma realidade e

sefaz necessário esta sinalização". .

.

Luiz Antonio Chíodiní -Indicou o piloto ele IUotO Silvio Roberto Alchini, o
"Beta Schumi" para receber a Comenda Peabiru, honraria instituída pela
câmara que foi entregue no dia 24 de agosto. "Nàs estamos acompanhando a

carreira do Bela Schumi. Ele merece esseprémio peloseu caráter, é aforma
COmi) representa o /11L11!iG'ípio nas competições em queparticipo".
Belmor Bernardi -Indicou a APAE d�Guaramirim para receber a Comenda
Peabiru, honraria instituída pela câmara qlle foi entregue no dia 2� deAgosto,
"O trabalhofeitopelaAPAE em Guaramirim é .digno de reconhecimento, 'pois
trabalhar corn pessoas portadoras de deficiências precisa de uma vocação
especial e de uma dedicação que às \'ezes ultrapassam ()S limites".
João Diniz Vick - Justifica seu voto contrário àos projetos do executivo que
reconheciam despesas do exercício de 2004 da Administração Municipal.
"Analisei os projetos e sei que foi 14111 lito errôneo da administração. Os

pagamentospelos serviçosprestadospela empresa quefaz coleta de lixo, bem
C0l110 outros ,(o;·necédot/es.· podem' ser [eitos sem a aprovação destes
projetos": ' .' .

,.,<.
'

.' .;

Jorge Luis Feldmann "'Está solicitando ao Governo do Estado através da
,

SDR, que construa a 'cobertura da quadra na Escola São José do Bairro Rio
, ,

Branco, HE ulnapromessa quefoifeita à comunidade ainda no.anopassado e

até agora nãofoi cumprida. Quando chove oufaz 1/1uilo sol, as crianças nã()
tênl onde praticar esportes, esteIo prOCtlralldo o salão São José, mas lá ni'io
tell1estrl�ttfra" .

M.arcos :Mànnes - Indicou a Congregação ,das Irlllãs Catequistas
Franciscanas. para receber a Comellda Peabiru, honraria ínstituída pela
câmara que foi.erilregue no dia 24 de Agosto. "A i/Jclicaçã() j()i no ,ventid() de
reverenciar a nlarcante presellça das' irll1ãs em, G!/aramiriin qllf! di/rallte o

'.

período de 53 alIOS, traballlar(lnI11aj'o17naçllo religiosa dasi críà,l!ças,.iovens
e adultos".

.

•

".

.
.

No site www.cmg.sc.gov.br você encontra mais notícias dos
vereadores de Guaramirim e não esqueça de acompanhar

. .'

todas as sessões. pela Rádio Câmara.
.

.

.

, .

Rádio Câmara via internet. Acesse: www.img.5c.gov.br�
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NO MEXICO

io-Eleição
O conservador Felipe
Calderón, do governista
Partido da Ação Nacional

(PAN), foi declarado
presidente eleito do México
mais de dois meses depois
da polêmica eleição
presidencial.O Tribunal
Eleitoral Federal do México

votou, por unanimidade,
contra as acusações. de
fraude no processo

•

apresentadas pelo
concorrente esquerdista
�ndrés Manuel Lopez
Obrador, do Partido da

Revolução Democrática

(PRD).A decisão é

irrevogável dá a vitória para.
Calderón na disputa de 2 de

julho, apesar de sua

vantagem pequena ante o

opositor e das denúncias de
,

fraude,

,

NO MEXICO
�Mortes
Ao menos três pessoas

,

morreram -entre elas, um

britânico- durante a .

passagem do furacão John

pela Península da Baixa

Califórnia, no México,
informaram autoridades

ontem. Outras três pessoas'
estão desaparecidas após a

passagem do furacão, que
perdeu força e se

transformou em depressão
tropical depois de deixar o

México e seguir em direção
ao sul dos Estados Unidos,'
onde causou chuvas fortes,
mas não representa uma

grande ameaça.
Um turista britãnico morreu

afogado na costa oeste da

Baixa Califórnia depois que o

trailer onde acampava foi

levado pelas águas de um rio

que transbordou, lntormararn
autoridades. As outras duas
vítimas eram mexicanos que
se afogaram em rios da
região, em: episódios
separados.

•

,
•

•
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NO JAPAO

�Expectativa
O Japão espera com

expectativa o nascimento

hoje do terceiro filho da
.

princesa Kiko, cujo sexo

pode definir o futuro da
dinastia no país, que proíbe a

ascensão de mulheres ao

Caso dê à luz um menino, o

filho de Kiko será o primeiro
homem na família imperial
japonesa em 41 anos, e será
-o terceiro na sucessão do

atual imperador, após o atual
. .

herdeiro, o príncipe Naruhito,
e o seu pai, Akishino.Assim,
as atenções estão voltadas

para a clínica Aiiku, no

distrito de Minato, em

Tóquio, onde a princesa está
internada desde o início de

,

agosto, quando foi detectada
uma· complicação placentária
que motivou a operação por
cesariana, à qual será
Submetida hoje,

trono,
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EstuprQ$ atingiram 32 mil em dois, anos no Haiti
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