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Peixer pede
respeito.
e se diz

perseguido
"

A contas da prefeitura de
Guaramirim estão no centro

de uma acirrada discussão.
O prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) declarou que
está cansado da perseguição
empreendida por alguns
vereadores. "O próprio
Ministério Público
recomendou a aprovação
das contas da administração
municipal de 2004, tuas a

Câmara de Vereadores não

aceita. Este é o último apelo
que faço, para que possamos
trabalhar juntos pelo
crescimento de
Guaramirim", desabafou,
ontem, durante coletiva de
,

tmprensa.

,
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\

Mais de 500/0 de
votos nulos não

,!.� invalidam

eleição

f

31 MOSAICO
Preíeítura de
Schroeder está
entre as

investigadas

31 NO BOLSO

Inadimplentes
terão desconto

,

para quitar
dívidas

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.475. R$ 1,00
, q " 'Uff " , !, { " II

•

----I QUINTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2006
=--=��====�=--=�--�----------------------------------�------------------�

"

Deborah secco fratura costela
. � , .

, ,

, .

durante ensaios de'dança
.<

'

Patrulhamento
é

intensificado
,

.

nas rodovias devido ao feriadão
, ,

,
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o aposentado Harry Schmidt, de 74 anos costuma transitar pela Erica Duwe
conviver com a poeira, ou então, é surpreendido por banhos de lama

de bicicleta e conta que ou é obrigado a

,

,

•
,

EM l° DE OUTUBRQ VOTE EM QUJM
TEM NOSSA REGIAO NO CORAÇAO."

,

•

•

,
,

,

3B I INTERNACIONAL
,

"

Austríaca diz ':

"

que so pensava
em fugir

,

Natasha Kampusch, que
passou oito anos e meio em

cativeiro, disse em
entrevista a uma revista

divulgada ontem que "só

pensava na fuga".
. .

,

RENOVAÇÃO
COM t:TICA

3B I EM BAIXA

Ipea reduz

previsão de
crescimento do
PIB
Um dia depois do ministro
Guido Mantega insistir em
4%, instituto do governo

divulga expectativa de

3,3%.
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.• EDITORIAL

•

Acabou um dos m i to s

mais recorrentes na internet

durante o atual processo
eleitoral. o de que 5'00/0 ou

mais dos votos nulos dados
,

pelos eleitores anulariam o

pleito sendo necessária a .

convocaçâo de nova votação.
� quase impossível encontrar
alguém

.

que não t e nha

recebido o spam da campanha
Rue divulga essa lenda. Pois o
, .

presidente do Tribunal

I

votos válidos,' menos votos
,

.v ai precisar um político
tradicional para ficar no

cargo que já ocupa. O

equívoco existia porque, de

fato, a lei fala sobre novo

pleito quando "a nulidade

atingir a mais da metade dos
," Ovotos no pats. corre que

essa "nulidade" se refere aos

votos anulados por fraude,

do total dos votos forem
brancos ou nulos, uma

hipótese remota, será eleito o

candidato que obtiver pelo.
.

menos 200/0 mais um dos
votos válidos (que, neste

exemplo, foram 40%)".
A controvérsia sobre

anulação da eleição existe por
causa do artigo 224 do Código
Eleitoral: " Se a nulidade

atingir a mais de metade dos
votos do país nas eleições .

presidenciais, do Estado nas

eleições federais e estaduais
ou do município nas eleições
municipais, julgar-se-âo
prejudicadas. as demais

votações e o Tribunal marcará

-algo bem diferente. A dia para nova eleição dentro

menção a voto nulo aparece do prazo de 20 a 40 dias".
na descrição de como se dá a Segundo o presidente do

eleição para presidente da TSE,o parágrafo 2° desse

República, no. artigo 77, artigo fala em 'punição aos

parágrafo 2° da Constituição: . culpados'. Ora, quem vota

"Será considerado eleito nulo por vontade ou por erro

Presidente o candidato que, não é culpado de nada nem

registrado por partido pode ser punido, até porque o

político, obtiver a maioria voto ,é dado de maneira

absoluta de votos, não secreta.'

computados os em branco e Além disso, os artigos
os nulos". O texto não diz ser 0 anteriores ao 224 no Código
necessário que mais da {j Eleitoral explicitam que
metade dos votos seja e quando se tratou 'nulidade' o

.

válidos. Determina apen Vrt' legislador se referia a votos

que será eleito o candidatl
.

anulados em decorrência de

que obtiver a maioria dos atos ilícitos, corno fraude em
.

,

votos válidos. Assim, se 60% documentos, por exemplo.

- -

entre outras razoes, e nao aos

votos nulos dados pelo eleitor
•

! .... Acabou um dos mitos mais recorrentes na
. .

, .

Internet de que 50% ou mais dos votos nulos
,

idados pelos eleitores anulariam o pleito
,
,
,

!Superior Eleitoral, Marco

!Aurélio Mello, diz que essa

'determinação não existe na

lei, não está na Constituição, .

ie há a .

, .lecísão recente

:da. C . de agosto último,
,

ifalando exatamente o oposto.
IA explicação de Marco
I

[Aurélio Mello é cristalina e

[vern em boa hora.
I O voto nulo é uma

!manifestação legítima do

ieleitor .. O ruim era que

jpessoas estavam acreditando
i ter o poder de cancelar o

! pleito. Não têm. O voto nulo

!basicamente vai ajudar a

, [e lege r mais dos mesmos.

i Quantos menos forem os

,

, '

I. FRASES. ÍÔ\\--- _
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"Essa coisa do cariocão não tem muito a ver 60migO,\� mesma forma que acho

paulistice chata, baianice chata, mineirice chata"

,
I .

; O melhor luqar
: do mundo

. Já parece um hábito do
i brasileiro falar mal do Brasil.
I
, Um mau hábito. Todo lugar do

I . mundo tem seus pontos
I ,positivos e negativos, mas no

. exterior exaltam-se os·
,

"' -,• .aspectos positivos da pátria,
,
-. -

I
. -

,

,"enquanto que no Brasil há
. -."

'

u�a tendência de se

dimensionar os aspectos
,

negativos. Se repararmos nos

, filmes norte-americanos, por
! 'exemplo, a bandeira nacional

,

,

aparece quase sempre, mesmo

que sutilmente, Nossa bela
bandeira nacional, que possui
as mais belas cores, também
aparece muito; nosso

patriotismo aflora a cada

quatro anos, quando é Copa
,

do Mundo. E um patriotismo
temporário. Aí usamos

camisas verde e amarelas,
bandeiras nos nossos carros e

.nas nossas casas. Não podemos

J
I

-_
-

� 'J.f;', '

• 1\. .

"

o prefeito
Moacií' Bertoldi

escreve às quintas
.

nesta coluna .

,

associar a bandeira somente

corn o futebol. Não podemos
perder, a capacidade de nos

seu tempo em trabalhos
,

voluntários.
Somos uma das mais jovens

e maiores democracias do
mundo. E apesar de todas as

mazelas , o Congresso está

punindo seus
.

próprios
membros , o que raramente

ocorre em outros países e que
na história do Brasil não tem

. .

precedentes. E além disso tudo
somos um povo hospitaleiro e '.

otimista por natureza. Que
ne sta semana da pátria
possamos nos lembrar que o

Brasil é um país abençoado de
fato, que une todas as raças,
todas as culturas, todos os

credos. E que até oferece todos
os tipos de clima para
contentar a toda gente. O
melhor lugar do mundo pra

,
.

quem é patriota é sem dúvida

alguma aqui, em nossa pátria,
em nosso Brasil. •

•

emocionar ao vermos nossa.
-

bandeira tremulando no alto
,

do mastro. Até porque, outras

vitórias temos obtido, muito
mais gloriosas e duradouras,
em tecnologia, ciência,
agricultura, pesquisas em

diversos campos, mas isso não

"estufao nosso peito".
Não nos lembramos que

nossa Pátria está presente
cotidianamente em nossas

vidas e que temos muitas razões

para resgatar nosso

patriotismo: O Brasil é o país
que tern tido maior sucesso no
combate a Aids e outras

,

doenças . sexualmente
transmissíveis e vem sendo
exemplo mundial. Mais de

,

70% dos brasileiros, pobres ou
ricos, dedicam uma parte de

,
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,

Idéias, apenas idéias
Uma idéia é notadamente reconhecida

antesmesmo de tornar forma. Estranha certeza
.

até então desconhecida se mostra com

naturalidade, com grande necessidade de

aceitação, pede para ser pensada, transformada.
As idéias precisam ser respeitadas, possuem
algo de vida própria, um sentido de existência

que precisa de impulso, vontade e energia.
Quantas idéias e novos pensamentos são

podados no exato instante de sua concepção?
•

•

O simples fato do contato com o desconhecido
nos leva a pensar no absurdo, t10 inatingível.
Isso sim é. absurdo.

A idéia é algo precioso e perde seuencanto
quando transformada em utopia. A idéia, sem
influência e atitude, vira apenas referência de

.

. criatividade, simples reconhecimento que
satisfaz o ego e não traz aprendizado.Crianças .

, ..

e Jovens parecem ja nascer com respostas e

idéias para tudo, possuem a criatividade como

essência de vida, seus horizõntes pleiteiam a

novidade como forma de existir. Precisamos
•

disso comomotivação, dependemos deles pelo
impulso e' estímulo. Ao mesmo tempo, a

maioria passa apenas a ditar o que gostaria de
,

fazer, dizer o que deveria ser feito, ensinar a

maneira certa de agir e atuar.
A maior dificuldade, paracrianças, jovens

ou nem tão jovens, é trabalhar na execução de
, . . .

suas proprtas certezas, impor 'um ritmo

desconhecido e que precisa antes de tudo ser

O CORREIO DO POVO

aceito e comprovado. A prática, caminho único

para execução de idéias e t10VOS rumos, não é parà
quem apenas sabe criar, mas para quem consegue
influenciar no curso da vida, passando aquilo que
é de sua própria essência.

Na medida que o tempo passa, mais pessoas
vão descobrindo que ao executar, ao trabalhar
duro na construção de um projeto, derivado de
uma idéia ou pensamento, os horizontes vão s\ .'

abrindo com tremenda rapidez. Descobrimos
nossas fraquezas pessoais e conseguimos superáf
las, percebemos que a idéia não era tão perfeitat
mas que nem por isso não é executável,
descobrimos o prazer da tentativa e erro, do

esforço e reconhecimento.
No fluxo constante da vida, na novidade dos

'acontecimentos e na esperança de um futuro que,
conte com nossa contribuição, não há espaçq
para o ócio, nem que seja criativo. Omais difícil �
mesmo operacional, sem esforço e trabalho nossa
genialidade acaba engavetada e admirada apenas'
por quem também não tem capacidade de fazer a
diferença. r

Numa simples analogia, é possível dizer que
ainda estamos construindo o alicerce, claro que

já podemos ir pensando nas janelas ou escolhendo
a cor das paredes, mas sem se descuidar com o

grande esforço que será necessário para se alcançar
essaetapa. ,

Luciano Nunes Suminski, relações públicas

•

,

,

I
,
I
I�--------------------------------------------------------------------�------�

I

.Chico Buarque, cantor e compositor.

O Sol e a Peneira
..

,

Temos assistido constantemente as

investidas do atual governo para fazer acontecer
a sua reforma universitária, Digo "sua" (do
governo) porque de fato essa reforma nunca foi
fruto de nenhuma discussão social e muito

menos consenso acadêmico, pelo contrário, foi
veementemente defendida pelos seus autores

,

nas poucas vezes em que esta esteve sendo de
fato debatida, em um ou outro programa de T\1.
Tanto é verdade que a diferença entre a primeira
e a segunda versão é ínfima.

Mas o que mais me preocupa'nesse governo
é o quanto ele despende de energia para
combater as Instituições de Ensino Superior
privadas no que eles chamam de reforma
universitária. Como eu gostaria de ver essa

mesma energia combatendo o analfabetismo,
ou então combatendo a evasão escolar, que
segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa
EconômícaeAplicada) apenas 570/0 das crianças
brasileiras completam o Ensino Fundamental.
Mas o governo não parece se preocupar muito

com isso .... aliás, vejo o nosso ministro mais

preocupado em defender o ensino público em

nível de terceiro grau e falando em orientar cada
vez mais verbas para isso quando já temos U1n

excesso de vagas assolando o país, demonstrando
uma ineficiente e desfocada administração da

educação como um todo.
Para se ter idéia do que estou falando, lembro

a todos que o orçamento anual doMinistério da .

Educação e Cultura é algo próximo de R$ 11
bilhões. Desse valor todo, R$ 8 bilhões são

I.
.

destinados ao ensino superior público, ouseja,
os alunos das universidades federais usufruem

,

de R$ 8 bilhões, enquanto todo CJ resto dos

i

nossos alunos do ensino fundamental deve dividir .

os outros R$ 4 bilhões restantes. Ou seja, 720/0 do'
valor total é destinado para um pouco mais de
500.000 alunos.

Todos sabemos que o principal problema da

educação desse país não está nas nossas

universidades, àté porque outros países, C01no a!
Coréia do Sul, por exemplo, souberam resolver
esse problema quando privatizaram todo o ensino

superior adotando ummodelo diferente de ensino
investindo pesado no seu ensino fundamental.
Sabemos todos o quão deficiente é o estado quando
trata de educar nossas crianças. Escolas sucateadas
e professoresmal remunerados fazem parte de um
infeliz cotidiano enquanto o governo federal
insiste em tampar o sol com a peneira falando em

. ,

reforma universitária quando o que precisamos
de fato é de verbas para o ensino fundamental.

Sabemos também que crianças bem educadas
e orientadas na sua infância certamente farão
uma incrível diferença no t10SSO futuro, não
apenas nos bancos das nossas universidades, mas
no cotidiano do nosso país, que infelizmente
insiste em corrigir um problema cuja origem não

começa aos 16 ou 17 anos, mas aos 6 anos, ou
»

seja, 10 anos antes. E triste vermos 110SS05'

"intelectuais" não se apercebendo desses fatos; e
pior, trocando bandeiras sociais que

promoveriam um real desenvolvimento da nação
brasileira por bandeiras ideológicas cujas cores já
estão pra lá de desbotadas de tanto sol que a

peneira nunca tampou. E já que precisamos pintar
de novo, porque não aproveitamos emudamos a

cor?'

Malcon A. Tatner, professor

•
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TRIBUTOS: DEVEDOIiES TÊM UMA NOVA CHANCE

•

CELSO MACHADO

.,; Lei vai beneficiar

ióadimplentes
anteriores a 31 de
dezembro de 2005

,

,

(JARAGUÁ DO SUL-

Inadimplentes com tributos
.., A

rnumcipais agora tem nova

oportunidade de quitar suas

dívidas anteriores a 31 de
•

dezembro de 2005 junto à

prefeitura. Em sessão ordinária
realizada na terça-feira, a

Câmara de Vereadores aprovou
projeto do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), mais um enviado
ao Legislativo em regime de

,

urgência, com 1000/0 de
. desconto no montante relativo
a multas e outros 500/0 nos juros,
desde que o pagamento seja
efetuado à vista. Outra opção,
porém sem nenhum benefício
de descontos, é a renegociação
da dívida etu prazo de 60 meses

desde ern parcelas mínimas de
R$ 40,00 acrescidas de juros de
1% ao mês. Ou, ainda, a emissão
de parcelamento de débitos
fiscais parcelados ou não

anteriormente, sumarizados ou
•

•

em andamento, executados

judicialmente ou não, com

pagamento imediato de 10% do
total da dívida e o restante em

•

,

,

,

•

PIERD RAGAIII DE FREITAS

Eugênio disse que se o objetivo é arrecadar os benefícios deveriam ser maiores

até 35 meses. O vereador
Eug

ênio Moretti Garcia

(PSDB), disse entender que se

o objetivo é o de arrecadar
visando aumentar o fluxo de
receitas do município, os

benefícios oferecidos deveriam
ter maior amplitude. Por

exemplo, segundo ele, de 1000/0

para multas e 800/0 para os juros.
"Já propus issono ano passado,
tuas fui voto vencido", lembrou
o tucano, acrescentando que,
ern 2005, por proposta pouca
atrativa (500/0 e. 300/0,

Pavan critica c programa de
Lula e crê em segundo turno

FLORIANÓPOLIS- O senador
Leonel Pavan (PSDB),
candidato a vice-governador na
chapa de Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) criticou o

programa de governo do

presidente Luiz Inácio Lula da
•

Silva (PT) apresentado na
,

'

última terça-feira. O tucano
• A'

apontou incoerencias no

documento e condenou a·

ausência de metas para o
• A •

crescimento economico e para a

� carga tributária. " O presidente
Lula e o PT não conseguem
desenvolver urn projeto de país,

.

um programa para o futuro, um
tl0VO modelo que assegure

\

crescimento-a não ser promessas
,

genéricas e vazias ", afirrnou..
. acrescentando que o "grande
desafio da oposição neste último
mês de campanha será o de

despertar a capacidade de

indignação do povo para com a
•

falta de planejamento do

governo.". Ern que pese o
•

resultado das últimas pesquis i ,

o senador Leonel Pavan l o
,

presidente estadual do PSDB ,
l

Dalírio Beber, viram um clima
i de aparente tranqüilidade na
. ,

coordenação da campanha de
Geraldo Alckmin , f""

-

•

esta semana, quando
participaram de reunião de

avaliação. Há monitoramento

interno de números, paralelo às

pesquisas oficiais e a convicção
de que é possível provocar e

chegar ao segundo turno. O torn
mais pesado e mais contundente
da campanha pela TV que agora
inicia não é fruto de pressão
. . , .

mterna e ja estava previsto na

estratégia inicial, segundo Pavan.
.o senador e candidato a

\

vice-governador, Leonel Pavan,
admitiu entretanto, que
reclamou da falta dematerial ern

.

maior quantidade do candidato
Alckmin em Santa Catarina.
Mas minimiza o problema,

-

argumentando que também
pouco se vê do presidente Lula,
candidato à reeleição, nos

roteiros pelo interior, A queda
de Alckmin nas pesquisas em

Santa Catarina, para ele não se
.

deve diretamente à falta de apoio
partidário e .de discurso da
tríp lice aliança , mas pela "onda
publicitária nacional de Lula ,

que criou um país virtual,
- . .

somente com numeros positivos,

, como se não houvesse nenhum .

-

problema a ser resolvido. E um

C!overt10 de maquiagern".

respectivamente) o Executivo
ficou muito aquém do objetivo
traçado. O débito projetado gira
ern tomo de R$ 18 milhões hoje.
"Pouco mais de R$ 1,9 milhão
foram arrecadados no al10

passado", disse o vereador.
Criticou a pressa do Executivo

•

ern aprovar o projeto, o que
ocorreu na sessão de terça-feira,
lembrando que na próxima
segunda-feira, dia 11, haverá
novo mutirão de conciliação
promovido pelo poder
Judiciário, onde muitos casos

penden tes de dívida pública
serão resolvidos, incluindo
dispensa de custas advocatícias.

Segundo mensagem do prefeito
enviada à Câmara, atualmente
cerca de 400/0 dos processos que

. .. ,..,

tramitam ern pnmeiro grau sao

de municípios que procuram a

Justiça para cobrar dívidas dos
.

contribuintes. Mesmo com rito

especial, o excessivo número

de ações dificulta o ingresso das
receitas nos cofres municipais.
O prefeito alega necessidade de
se oferecer benefícios aos

inadimplentes como forma de
se garantir a manutenção dos

serviços públicos essenciais "e
o desenvolvimento do

município". Bertoldi alegou
que a pressa na aprovação do

projeto decorre exatamente da

realização do mutirão de

conciliação, que começa na
'

segunda-feira e vai até dia 15.
o

No caso de débitos em

cobrança judicial, incidirá, pelo
projeto aprovado na Câmara, a�
cobrança de custas judiciais e

'

despesas processuais, quando; l�,
houverem. O programa de '

regularização de dívidas com o
. - .

munrctpro.que agora se
.

transforma. em lei, não

beneficia débitos do ITBI

(Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis).

Justiça investiga denúncias
do PP contra Luiz Henrique

FORIANÓPOLIS- Abuso do

poder econômico, abuso do poder
de autoridade e uso indevido dos
meios de comunicação pelo
candidato do PMDB, Luiz

Henrique da Silveira, ao governo
do Estado' são as principais
ilegalidades e írregularidades que
a Justiça' Eleitoral está

investigando corn base t1aS

denúncias apresentadas pelo setor
jurídico do pp, que teriam ferido a

Lei Complementar 64/90, a Lei
das Inelegibilidades. As

denúncias, segundo o advogado
Gley Sagaz, da Coligação Salve
Santa Catarina (PP/PV/Prona/
PMN), mostram de forma clara

"que amáquina vem sendo usada
escancaradamente para' fins

eleitorais, de 11á muito tempo".
Uma das denúncias diz respeito à

realização de um "megaevento"
ernJoinville em 9 de abril passado;
quando do ato de licença e

lançamento da candidatura do ex
governador. "Nessa ação, está

comprovado que o evento foi
bancado pelo erário catarinense,
já que o PMDB não conseguiu
comprovar o pagamento dos
ônibus que realizaram o transporte
dos correligionários, ficando•

comprovado que as empresas que

. realizaram o transporte são todas
contratadas das secretarias ,de
desertvolvimento regionais",
explicou Gley Sagaz. Da mesma

forma, o PMDB não conseguiu
comprovar o pagamento das

despesas com aquisição de 10 mil
camisetas e 10 mil sacolas;
juntando como prova uma 110ta

fiscal fria, novalor deR$ 64.400,00,
de urna empresa que não mais

existe perante o fisco, e cuja
autorização para confecção do
bloco denotas data de 8 de agosto
de 1994!"Namesma investigaçâo
estão sendo analisados pela Justiça
Especializada a distribuição, t10

mês de janeiro de 2006, ao longo
da BR-101, de Florianópolis a

Joinville, dezenas de out-doors
com a seguinte mensagem:

,

"Descentralização: nunca se fez
tanto por Santa Catarina. Apoio
revista Metrópole. A edição e

circulação da revista levou o TRE
a multar o candidato à reeleição
ern R$ 21 mil por configuração de
propaganda extemporânea.
Também está sendo analisada a

edição· de caderno especial
intitulado "40 meses de

mudanças", que circulou
encartado 110 JornalANotícia. de
7 de maio de 2006.
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Economia de guerra
De certo para dar o "exemplo", a Secretaria de Desenvolvimento,

-

Social e Familia, comandada pela primeira dama Nilda Bertoldi,
implantou atendimento externo em turno único, 7h30 às 13h30 ..
Na esteira do procedimento, já é voz corrente que toda a prefeitura
vai adotar o sistema. Tudo em nome de necessária economia,
dizem. Que, aliás, nunca se sabe de quanto e muito menos em

que se aplica o que, supostamente, possa ser poupado. Depois:
da boataria de que não haveria dinheiro suficiente para quitar a ti

primeira parcela do décimo terceiro em agosto, o que não foi :

feito, e de suposto acordo fechado pela maioria dos servidores f

em assembléia, para receberem apenas em novembro, é de se (

pensar que o rombo seja grande. Aliás, em salários não vai haver (

economia nenhuma, serão pagos integralmente. ;
•

"

Já no dia 16 quem faz
,

campanha em Santa Catarina -

é o tucano Geraldo Alckmin,
que deu uma melhoradinha
nas intenções de votos em

pesquisa feita pelo Instituto
Datafolha. Mas ainda longe
dos índices alcançados por

•

Luiz Henrique, que o apóia.
Geraldo não consegue "co-
lar" em LHS. Entre um e ou

tro, o vice José Alencar pisa
em Jaraguá do Sul dia 14.

Na coligação Todos por
Santa Catarina, já há

projeções para os campeões
'\

de voto à Câmara dos

Deputados. Pelos lados do
PFL, Paulinho Bornhausen,
filho do senador Jorge;

.

Nelson Goetten de Lima e

Gervásio Silva, ou dois
últimos disputando a

dianteira. No PMDB Mauro j
Mariani, João Matos e Edinho

)
Bez. No PSDB, liderança de

Djalma Berger.

Seis prefeituras de Santa
Catarina estão sendo

investigadas por supostas
fraudes na compra de
ambulâncias via emendas

I
apresentadas por :
parlamentares incluídos na i
lista dos sanguessugas. Uma I
delas seria Schroeder, I

durante a administração do

ex-prefeito Osvaldo Jurck

(PMDB). Mas lá, nem ele
.

nem o governo atual querem
falar. ,

Cadê?
Até agora, nem sinal das
obras de construção do novo

terminal .central previsto
como ponto de partida no

projeto que vai integrar o

íransporte coletivo urbane.
Aliás, que cobrem, o PT e o

PL, do vice José Alencar, dia
14, em Jaraguá, as razões de
o dinheiro prometido do
BNDES não ter sido
liberado.C prefeito disse,

. ,

recentemente, que estava
'tudo resolvido .

De volta 2
r

-

l
\

. ,

,

D
,

, J

1

1

•
,

,

)

Arenas
·

No programa eleitoral gra
tuito de ontem, na TV, ouviu
se alto e bom som: Luiz

Henrique da Silveira (PMDB)
vai construir arenas multiuso
e centros de eventos em

todas as regiões do Estado ..
Para gerar empregos, renda
e incentivar o turismo. A

intenção é boa, resta saber,
na prática, como os municí- .

pios. vão bancar a manuten

ção. Jaraguá que o diga.

Apostas

,

Saúde
Luiz Henrique, em três anos

Na lista
. - .

·

meio, nao consequu. nem

de ,longe, acabar com a tal

ambulaneíoterapla, que foi
motivo de fogo cerrado
contra Esperidião Amin (PP)
nas eleições de 2002.
Doentes, às centenas,

· continuam viajando pelo
Estado em busca de
atendimento especializado.
LHS, agora, no rádio e TV é
vítima da própria acusação.

Conceito
Antônio Sontag (PSB),
candidato a governador,

· disse no programa eleitoral
gratuito de ontem, sobre
propostas para a educação:
"A vida só vale a pena
quando os pais podem dar
aos filhos algo melhor que
receberam de seus pais." E

quem, por circunstâncias
várias, inclusive por
promessas de políticos não

cumpridas, não o conseguir
deve se suicidar?

Nunca!
Você sabe por que paga os

tubos de juros a bancos,
financiadoras e nas compras I

a prestação? É porque até

hoje o artigo da Constituição
promulgada em 1998, que
garante juros de 1 % ao mês.
não foi regulamentado. E não
o será nunca, nisso todos
podem apostar para ganhar.
Lá na Câmara dos Deputados
também tem a bancada dos
banqueiros.

De volta 1
Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva tem visita marcada a

Santa Catarina no sábado.
Consta uma inspeção às
obras de duplicação do trecho
Sul da BR-1 01, na condição
de. presldente, Depois faz
discurso como candidato á

reeleição. A inspeção não se

sabe se será por terra com o

trânsito fluindo normalmente,
para sentir o drama na carne,
ou se de helicóptero.

Extra
A Receita Federal vai liberar .

,

. amanhã, às 8 horas, a

consulta ao quarto lote de

restituições do Imposto de
-

Renda 2006. Para o

contribuinte saber se terá a

restituição liberada, pode
acessar a página
www.receita.fazenda.gov.br
ou ligar para 0300-789-0300.
Quem conseguir informação
por telefone ganha uma

estátua em praça pública .
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Recado aos eleitores
Tribunal Superior Eleitoral informa: 50% ou mais dos votos

,

nulos dados pelos eleitores não 'anulam a eleição, ao contrário
do que vem sendo divulgado, principalmente pela internet.

Segundo o presidente do TSE, Marco Aurélio Mello, essa

determinação não existe em lei, não está na Constituição e há

até uma decisão recente da Corte falando exatamente o oposto.

Asfalto
Prefeitura de Schroeder

inaugura hoje, às 16 horas, a
pavimentação asfáltica do
trecho da Rua Marechal Castelo

Branco, que dá acesso à '

localidade de Bracinho. Com
custo total de R$ 617 mil, a obra
foi feita com recursos do

governo federal, através de
emendas apresentadas pelos
deputados João Pizzolatti (PP) e

Carlito Merss (PT) nos valores

de R$ 1,95 mil e R$ 48.750,00,
respectivamente. O município

, entrou com contrapartida de R$
196 mil e, os moradores, R$
176.383,00.

Moção
Vereadora Maria Lúcia da Silva
Richard (PMDB) é autora de

moção endereçada à Weg
parabenizando a empresa pela
inauguração da mais moderna

fábrica de tintas em pó da
América Latina, no dia 23

último, em Guaramirim. "Não

podemos pensar nossa região
sem a Weg, que contribui muito
com seus impostos e geração
de empregos", elogiou a

vereadora na sessão de terça
feira, quando a moção foi

aprovada.

Utilida(fe
Aprovado terça-feira pelos
vereadores de Guaramirim

projeto de lei que' declara de

utilidade pública a Associação
de Moradores da Estrada '

Vicente Bemardes. Fundada em

19 de fevereiro de 2005, a

associação pertence ao

Guamiranga, bairro onde mora

o autor do projeto, vereador
João Deniz Vick (PMDB).

Redutores
Implantação de redutores de

velocidade no Bairro Corticeira
,

é tema de indicação ao

Executivo feita pelo vereador

Evaldo João Junkes (PT). Pede
três redutores: em frente ao

Mercado da Traude, à Escola

José Dequech e a Loja Eliane.

Dívida
Informações extra-oficiais dão
conta de que a dívida da

prefeitura de Jaraguá do Sul

ultrapassa os R$ 7 milhões. Há

quem diga que a administração
municipal "pendurou" até conta

de compra de pneus para
veículos das secretartas.

lavo as mãos
Candidato à reeleição, deputado
federal Adelor Vieira (PMDB) se

absteve da votação da emenda

constitucional, que acaba com o

voto secreto na Câmara dos

Deputados, aprovado em

primeiro turno. Se a proposta
for aprovada no, Senado, as '

recomendações de cassação
serão decididas pelo voto

aberto no plenário, dificultando
,
a absolvição dele e dos outros

acusados de envolvimento no

esquema de compra de
ambulâncias supertaturadas.

lô fora
Já o deputado João Pizolatti

(PP), que assim como Vieira

tenta novo mandato na Câmara
e conta com apoio dos
diretórios do seu partido no

Vale do Itapocu, preferiu se

ausentar da sessão que
derrubou o voto secreto. Na

justificativa, encontro do

partido realizado no Vale do

ItajaL Os outros deputados da
bancada catarinense votaram a

favor da emenda.

Ataque
o candidato do PSDB à

Presidência, Geraldo Alckmin,
criticou a declaração dada pelo
presidente Lula, candidato do
PT à reelelção. Em comício em

,

Pernambuco, Lula disse que
democracia "não é só coisa

limpa" e que ela às vezes tem

"coisas" que causam

"preocupação" e

"desgosto",Alckmin disse qu,\
�

quem pensa dessa forma, não

deveria fazer política., "O Brasil

pode e deve ter governo
honesto, que não compactue <'

com corrupção", disse ele,

"Isso é uma barbaridade, Quem'

pensa dessa forma, não
deveria fazer política, Estamos

decrescendo de uma das

pedras basilares da

organização da sociedade."

Defesa
o presidente do PT, Ricardo
Berzoini, saiu em defesa de Lula
e disse que Alckmin ataca o

petista porque não tem

propostas para apresentar ao
eleitorado. ''AcredITo que o

'

candidato da oposição, por falta
de proposta, tem que falar de
Lula. Acho que ele deveria

apresentar mais suas

propostas", disse,
Lula defendeu terça-feira seu ex

ministro e candidato do PT ao
,

governo de Pernambuco,
Humberto Costa, indiciado pela
Polícia Federal por suposto
envolvimento na máfia dos

vampiros."Eu sempre, como
cristão que sou, sei que Deus

escreve certo por linhas tortas,
e a verdade virá à tona",
afirmou. "O povo é mais

inteligente que a classe política,
,

e ele vai dando a resposta a

cada dia e a cada hora",
declarou, dirigindo-se ao petista.

�·-l �

, CONTAS 2004: HOSPITAL SANTO ANTÔNIO É ALVO
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J Peixer pede respeito e Mannes diz que função do Legislativo é investigar

Vereador do PP acusa petista de usar sessão para pedir votos

•

CARLOS BRANDÃO

... MP recomenda aprovação das contas do

município, mas a Câmara de Vereadores insiste
em dizer que existe irregularidade

DIVULGAÇÃO

,

GUARAMIRIM - A contas da

prefeitura municipal, do
exercício de 2004, estão no

centro de uma acirrada
discussão entre Executivo e

Legisla tivo. N a entrevista

coletiva, de ontem, o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL)
declarou que está cansado da

perseguição empreendida pela
,

Câmara de Vereadores contra

a administração e sua pessoa.
"Existe uma perseguição
política e pessoal contra mim.

O próprio Ministério Público
recomendou a aprovação das
contas da administração
municipal de 2004, mas a

Câmara de Vereadores não

. aceita. Este é o último apelo
que faço, para que possamos
trabalhar juntos pelo
crescimento de Guaramirim",
diz o prefeito em tom de

desabafo, apresentando parecer
,

do Ministério Público de Santa

Catarina, que não considera
crime as ações do prefeito
referente ao exercício de 2004.

-

Peixer alega que a perseguição
a ele é sistemática e caluniosa.
"Eu acredito que o presidente
da' Câmara, senhor Marcos

Mannes, que eu ainda respeito,
tenha bom senso e pare com

isso, pelo bem da comunidade",
afirma Mário Sérgio Peixer.

A novela das Contas de

2004, da prefeitura de

Guaramirim, esta em exibição
desde meados desde ano,

quando a Câmara de
Vereadores enviou ofício ao

Tribunal de Contas do Estado,
solicitando auditoria nas

contas da prefeitura e do

Hospital Santo Antônio, pois
haviam sido encontrados
indícios de irregularidades,
além do não cumprimento da,
Lei de Responsabilidade Fiscal.
O documento destacava, entre
as irregularidades, a renúncia
de receita, falta de pagaménto
de empresas contratadas,
distribuição de brindes para os

servidores, sem empenho, entre
outras. O TCE, depois de
analisar as contas daquele

petista "deixou claro que só votou

a favor do projeto em troca de apoio
dos empresários para sua

campanha" .

O projeto a que Bernardi se
,

-

refere foi aprovado em primeiro
turno na sessão de terça-feira. De
origem do Executivo, autoriza a

administração municipal a

repassar R$ 40 mil para a Aciag
, (AssociaçãoComercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim). O
recurso é destinado ao custeio do

projeto de desenvolvimento
sustentável de Guaramirim,
reestruturação do

_
Codem

Executivo: ter que exonerar o

secretário, que ganha em tomo de

R$ 9 mil, para vir a Câmara de
Vereadores num espaço de 30 dias
e ganharR$ 5,8mil. Este é o preço
político que o prefeito paga para

impedir que ummembro legítimo
do PDT possa estar lá (no
Legislativo) fazendo o trabalho,
que fez em tempos de outrora",
declarou Lessmann, que já ocupou

_________________!l� � � � � _

GUARAMIRIM - Homem de

poucas palavras, o vereador
Belmor Bernardi (PP) quebrou o

silêncio l1a sessão de terça-feira
para criticar o líder da bancada
do PT, Evaldo João Junckes (PT),
o Pupo, primeiro candidato a '

deputado estadual da história de
Guaramirim. "Eu, corno guara-

, mirense, elogio a coragem do
vereador Pupo por se lançar can
didato, mas ele deve se apresentar
ria hora das reuniões. Hoje, ele
estava l1a Casa antes de começar

Bernardi, reportando -se ao

presidente da Casa, Marcos
Mannes (PSDB) para pedir o

cumprimento do Regimento
Interno da Câmara no que se re

fere à presença dos vereadores em

plenário no horário estipulado.
Bernardi também criticou o

PT, que nomunicípio faz oposição
ao governo do prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL), que tem o

PP como aliado. "O PT só jogou
pedra em todos os outros partidos,
agora está na vez de receber as

pedradas", largou o pepista,
acrescentando que o vereador

- /'

a sessao, mas so velo para o

plenário para pedir votos", disse

-

-

o

período, recomendou a

aprovação pelo legislati�Q
municipal, o que n�o
aconteceu. Após nova análise
dos documentos, desta vez pela
Comissão de Economia,

.

Finanças e Fiscalização da
Câmara, constatou-se ai

mesmas irregularidades que ja •

haviam gerado o questí
onamento anterior, e o

legislativo solicitou nova e
•

minuciosa análise por parte tlo
Tribunal de Contas. )

"O Legislativo é lO
,

fiscalizador do executivo. Se
existe indício de írregularidaà
nossa função é verificar sempre,
Não sei porque o alarde,
Homens públicos, que exercé
mandatos, estão sempr

sujeitos à fiscalização. Se o

prefeito está se incomodando
com isso, não devia ter se

candidatado", diz o vereado
Marcos Mannes, presidente da
Câmara.

O vereador disse que O!

indícios de irregularidades são

fortes, gerando inclusive

parecer da justiça federal sobre
o assunto. "Tenho em mãos um

parecer da juíza federal da 4ª -

Vara, de Joinville, [anaíra
Machado, impedindo o

município de Guaramirim de
fazer empréstimo junto a Caixa
Econômica Federal, justa, -

mente por possíveis irregula -

ridades nas contas de 2004", di
o vereador.

,

,

(Conselho de Desenvolvimenn
.

� i

Econômico Municipal) e Fundo

Municipal de Desenvolvimento
Econômico. "Não vejo muito!

empresários preocupados com o

desenvolvimento do municípi1 .

Prova disso é esta campanh
eleitoral. Ternmuitos empresária

- - ,; .

que nao estao nem ai para O!

candidatos locais. Dizem qUê
Guararnirim precisa Sê

desenvolver, precisar crescer, ma
,; . ,; .

o que e, um municipio sen

representante?", declarou Juncke
em plenário, durante apreciaçãJ
do projeto. (Carolina Tomaselli)

J

•
•

Lessmann diz que prefeito usa secretário para prejudicar PDT
]ARAGUÁ DO SUL - O

presidente do PDT de Jaraguá do
Sul e candidato a deputado
estadual, Ruy Lessmann, acusou
ontem o prefeitoMoacir Bertoldi
(PL) de "usar" o secretário de

esportes, Jean Carlos Leutprecht
(PTB), para prejudicar o PDT.
Primeiro suplente da coligação
PL/PDT/PTB/PPS, Leutprecht
assumiu por 30 dias vaga na Câ-

mara de Vereadores no lugar de
Ronaldo Raulino (PL), que se

licenciou para se dedicar a sua
,

campanha a deputado estadual.
Se Leutprecht permanecesse à

frente da pasta, cargo para o qual
deve retomar passadas as eleições,
seria Lessmann, segundo suplen
te, que assumiria a cadeira na

Câmara.

"Veja o preço que paga o

cadeira na Casa, de janeiro �

setembro de 2005, período em qUi
o vereador Terrys da Sílva (PTll)
exerceu cargo de confiança 111

prefeitura. "Para não deixaro PD�
assumir, ele (o prefeito) usou dest
subterfúgio, um ato de purl
vingança contra o partido, COl1tfÍ '

os atos do executivo, que estã� ,

indo na contramão domunicípio"
acusou o candidato. (CT)
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REPASSE: VERBA DEPOSITADA AO FUNCULTURAL NÃO CHEGA AOS GRUPOS ARTíSTICOS CATARINENSES
,

•

• •

• •

DAIANE ZANGHELINI

�,� Ministério Público
»apura uso de verba
'j'destinada à lei de

:�;!nCentivo à cultura
J,I'J .

,;:; }ARAGUÁ DO SUL

h[Representantes da Fecate

_i:(Federação Catarinense de

r) Teatro) e daGesto (Associação de
':J Teatro de Florianópolis)
iassinaram na tarde de terça-feira,( I�' .

em Florianópolis, uma

representação no Ministério
f) .

'}!úb�ico para apurar

'.Jrjrregularidades na lei estadual de
,'}jntentivo à cultura.

• é;. J O pedido de investigação diz

[Ifrespeito a diversos projetos de

� ,cultura que tiveram recursos

_ captados através de empresas e
v

( . � não repassados pelo governo do
r r:

c Estado às entidades culturais. A
.J �,

._, captação acontece através de
l ',) I

. � renúncia fiscal de 5% do ICMS
I; J .

(Imposto Sobre Circulação de

�()Mercadorias e Serviços) das
. .

.

,

().8�mpresas parncipantes, que e

'} ,,{repassado para projetos culturais

'l1fl.t,ra,-:és de depósito aoFuncultural
III Ide Santa Catarina. r

Bt De acordo com o presidente
B [fda Fecate, Leone Silva, neste ano,
o quatro projetos culturais de

':J!)araguá do Sul foram aprovados,
,iymas não aconteceram porque o

_ ;; governo do Estado não pagou aos
.

_r:grupos artísticos o dinheiro

:;jJcaptado para esse fim. "Enquanto
alguns projetos culturais.

. - .

catarmenses nao acontecem
- -

porque os recursos nao sao

repassados, projetos de outros'

I)J[ }ARAGUÁ DO SUL - Os
ilo'alunos da Apae (Associação
(; (de Pais e Amigos dos

.()jrExcepcionais) participaram
E,fna manhã de ontem, 6, da

;,(l"programação da Semana da
�c, Pá tria, es tabelecida pela
'JL�ISecretari.a de Educação
'J? jaraguaense. Eles encenaram

';[. peças teatrais e cantaram o

II'chino nacional em

c'�l�homellagem à independência'
()B;do Brasil.
(i Para a diretora da

instituição, Cíntia Chiodini
Schrnõcke l, esta é uma

oportunidade de incentivar a
inclusão dos portadores de

.

f, ,
deficiências na soci�dade. "Só
vem a acrescentar. E um novo

'j r "

r;,'olhar no processo de
.. aceitação dessas pessoas",
"'

"l : comentou. Durante as

'-)J apresentações, desenvolvidas

h� pelos professores de oficinas
_., terapêuticas, os alunos
.t� ,

'J"
lembraram de canções

, ,

" infantis, como "Marcha
- J, .

.

Soldado", do carnaval,

CESAR JUNKES

. � (,,'

iii, "

.

•

•

Leone questiona patricínio concedido a projeto liderado pela atriz Vera Fischer que não reside no Estado há anos

estados recebem apoio do governo
de Santa Catarina. Isso é um

descaso!", criticou.
Para explicar a situação, Leone

Silva citou a peça "Porcelana

Fina", que teria captado R$ 500
mil em Santa Catarina, luas. não
foi, apresentada no Estado. A lei
estadual de incentivo à cultura
estabelece que o projeto só pode
ser aprovado se o proponente

comprovar que reside em Santa
Catarina há pelomenos três anos,
o que não aconteceu neste caso.

"A catarinense Vera Fischer,
protagonista e proponente da

peça, que foi exibida apenas 110Rio
de Janeiro, não reside mais em

Santa Catarina há décadas",
exernplificou.

.

Os projetos culturais de Jaraguá
do Sul que, neste ano, tiveram

recursos captados e não repassados
•

aos grupos artísticos pelo governo
do Estado são o "Boi-de-Mamão"

(dança folclórica), da Escola

Municipal Ribeirão Molha,
"Dança Alemã", do grupo
folclórico do Colégio Evangélico
Jaraguá, a peça de teatro "Moin

moin", do Gats (Grupo Artístico
• •

Teatral Scaravelho), e o "Festival
de Rock Alternativo", promovido
pela escola de músicaBichoGrilo.

De acordo conl o diretor e

professor da escola de música

Bicho Grilo, Walter Schwartz, o
governo do, Estado informou que
a verba não poderia ser liberada

por causa da campanha eleitoral.

Com isso, a instituição não pôde
realizar uma oficina demúsica, que
seria ministrada por cantores e

compositores locais, e a gravaçãê
de um CD e de um DVD com O"

participantes do "Festival de ROCK \�
Alternativo" (que aconteceu dia'i
9 de julho), previstos no projeto.
Schwartz desconfia que o recurso

para a peça "Porcelana Fina" tenha
sido repassado ilegalmente pelo
governo do Estado, utilizando
recursos captados por pro

pcnentes de outros projetos.
"Queremos saber se a peça da \/era
Fischer teve, de fato, recursos
captados entre as empresas
catarinenses ou se foi con

templada diretamente como caixa

do governo", afirmou.

•
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Estudantes·encenaram peças teatrais ontem e hoje participam de desfile na Reinaldo Rau
•

c u l in ár ia, n a t u r e z a e da

tecnologia brasileira.
Além do hasteamento da

bandeira nacional, realizado

ontem, a Apae também fez

ações cívicas ao longo da

semana. Hoje, quinta-feira, os
alunos integram o desfile de
7 de setembro, marcado para
co rneçar às 9h, n a Av.
Reinoldo Rau, Centro. Fazem
parte do progr am a , 16

instituições, entre elas
centros de educação infantil
e escolas. A Apae atende 255

excepcionais de J araguá do
Sul, Corupá e Schroeder.
(Kelly.Erdmann)'

•
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• CORREIO ECONÔMICO
Inflação sur.preende ,

, 1

o IPCA (Indice de Preços ao Consumidor Amplo) registrou em:

agosto inflação de 0,05%. No mês anterior, a Inflação medida,
pelo fndice havia ficado em O, 19%.A taxa é a menor desde Junho:
(-0,210/0) e está abaixo das previsões do relatório de mercado
elaborado pelo Banco Central, que projetavam Inflação de 0,23%:
no mês passado.O IPCA serve de referência para a meta de:
inflação do governo, que é de 4,5% neste ano, De Janeiro a I
agosto, a taxa acumula alta de 1,780/0 e, em 12 meses, de:
3,840/0.Segundo o IBGE, a queda da Inflação deve-se:
principalmente à redução de preços no grupo transportes (-:
0,32% em agosto contra +0,37% em julho).A alta da gasolina
caiu de 0,81 % para 0,40% nos últimos dois meses. Já o preço:
do álcool passou de 1,04% para -0,80%. Além disso, as tarifas,
de ônibus interestaduais e Intermunicipais tiveram crescimento i
menor.

\
'

Tarifas '.

o IBGE informa ainda que houve
queda nas tarifas de telefone fixo
(-0,54%), TV e som (-1,23%),
artigos de limpeza (-0,30%),
remédio (-0,14%) e energia
elétrica (-0,16%).Por outro lado,
houve a�a de 2,26% no salário de
empregadas domésticos. O
aumento reflete parte do reajwste
do salário mínimo de R$ 300
para R$ 350.Na comparação
entre 11 regiões do país; a malar
alta foi registrada em Goiânia.

. (0,38%). Por outro lado, a maior
deflação ocorreu em Belém (.
0,32%). Em São Paulo, a inflação
foi de apenas 0,04%,0 IPeA é
calculado pelo IBGE desde 1980,
se refere às famílias com

rendimento monetário de um a

40 salários mínimos e abrange
. nove regiões meíroooltsnas do
país, além do município de
Goiânia e de Brasília.

banco para outro· e a criação do
crédito com desconto em folha
para empresas.

•
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Estudo
"O objetivo não é fazer pacotes.

,

Acabou essa época por 'enquanto. :
Só pacotinhos para a gente Ir .!
melhorando", disse Julio Sérgio .

. ,

Gomes de Almeida, secretário de :

Polftica Econômica da
Fazenda.Ele ressaltou que elas
estão em estudo e não significa

,

um compromisso do governo em :

dlvulgá·las, já que .alnda há :

pendências sobre a parte
operacional dessas medidas. O

.

secretário adiantou. ainda que o

govemo estuda cerca de 15
medidas para o setor Imobiliário.

. Parte delas deverá ser divulgada
.

na próxima semana.
.

•

Imobiliário

Juros bancários
o govemo federal estuda novas

. medidas para estimular a

concorrência entre os bancos e,
dessa fonna, reduzir os juros
cobrados dos clientes. Terça-
feira, o Ministério da Fazenda já
anunciou um conjunto de seis
tens com esse objetivo.Agora, o
foco se�á trabalhar nos pontos
em que não se chegou a um

consenso, como a portabilidade
do créoto consignado (desconto
em folha de pagamento) e

imobiliário -ou seja, a

transferência da dívida de um

O secretário explicou que o \

crédito Imobiliário ficou de fora dai
portabilidade, por enquanto,

'

porque O custo cartorial desse
tipo de financiamento é elevado.
Mesmo que fosse incluído, na
prática, a medida não teria ,

,

efeito.O mesmo ocorre com o

consignado, já que multas vezes
'

há um convênio de uma

instituição financeira com a

empresa do trabalhador.
No caso do consignado para

empresas, o govemo estuda
aperfeiçoar o sistema. Hoje, a

empresa consegue dar como ;
garantia para um empréstimo um,

contrato de fomeclmento.

•

,

1

,
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II INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL, i.

.

.

.

, •• r ,
." '

,•

•

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO I

COMERCIAL 2,150 2,152 " COMPRA VENDA

PARALELO 2.243 2,340 Ie 2,752 2,765
PESO (Argentina)

TURISMO 2,073 2,243 Ie
I 0,540 0,540

• BOLSAS DE VALORES' • • POUPANÇA
PONTOS OSCILAçAO 0,761

It BOVESPA 36.769 ·1,76%
1',<, -,,<
"\" ."', .

• CUB' seternbro
.

, .
'
. .

11 DOW JONES N. York)
.

11.469

It MERVAL (B. Aires) 1,654 ·148%
R$B96,91 •

It NIKKEI (Tokio) 16,951 ·1,390/0

• LOTERIAS

-. Megasena • Quina; .:.' .
.

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

.
.

.

• kotomanla 'li Loteria Federal .

,
.

I" ,.

". .

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

•

concurso: 04068
1° Prêmio: 18,467
2° Prêmio: 16.215
---_._._-

3° Prêmio: 21,902
-

4° Prêmio: 61,207
5° Prêmio: 61,381

45 . 51 . 53 - 55 • 56 . 59 . 60
•

63 - 74 . 77 . 78 - 93 . 00

fAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II OCORRÊNCIAS POLICIAIS

,Atenção
Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou ontem a meia-noite, a

Operação Sete de Setembro 2006, que vai se estender até a

meia-noite de domingo (10). A PRF'alerta os motoristas que
pretendem viajar neste final de semana que devido ao feriado
da Independência, o movimento' nas rodovias federais será
acima do normal. O maior fluxo é esperado na BR 101 Norte,
tendo em vista que amanha é feriado em Curtiba/PR, e muitos

paranaenses devem se deslocar às praias do litoral norte
j catarinense. A operação vai contar com cerca de 480 policiais,

além de helicóptero e 54 viaturas.

deles estava armado, e

anunciaram o assalto. Os
bandidos furtaram R$ 430 do
caixa e fugiram a pé em direção
ao Estádio João Marcatto.

I

No Shopping
:_ Foi furtada uma bolsa que
: estava em uma cadeira da praça,
, de alimentação do Shopping
Breithaupt. O furto aconteceu às '

21 h30 de terça-feira. Dentro da
I bolsa estava um passaporte, um

I' celular Sony/Ericsson, CNH,
,

carteira de identidade e várias
: moedas.
"

i
! furto em veículo

Um veículo teve o vidro

quebrado por volta das 19h de

terça-feira, quando estava
estacionado na Rua Jorge
Czerniewicz. Foram furtados
vários documentos, três cartões
da Caixa Econômica. Federal, um
celular Motorola e a quantia de
R$ 700. \

Detidos
Dois menores de idade e um

maior foram detidos por volta
das 17h de segunda-feira
acusados de furtaram alguns
objetos de uma residência, no
Bairro Vila Lenzi. A polícia foi
avisada por testemunhas que
três homens haviam cometido
o crime e fugido. Em seguida os

bandidos foram reconhecidos
na Av. Getúlio Vargas e levados
a Delegacia.

Porte de drogas
Dois jovens foram detidos na

tarde de terça-feira por porte de

drogas. A polícia abordou o

veículo Honda CBX 250 Twister,
,

sem placa, e depois de revistar
os dois ocupantes da moto
encontraram com eles 15

gramas de maconha e J O

pedras de crack. E.D.S., 20
anos, e D.L.P., 23 anos, foram
levados a Delegacia de Polícia.

Furto em casa
Furtaram 'de uma residência na

i Rua Erwina Menegotti, Bairro
,

: Chico de Paulo, um aparelho de '

OVO marca Cyberhome, um

; cartão de crédito do Bradesco e

) R$ 280. O furto aconteceu às
! 15h dessa terça-feira.
i
•

,

•

I Tentativa de furto 1
O homem G.C. foi detido

-: acusado de furtar dois CDs de
"

: música do Super Center,
, Angeloni. G.C foi visto saindo

com os produtos sem pagar. A
.
tentativa de furto aconteceu por
volta das 14h de terça-feira.

Arrombamento
Um, Consultório Odontológico foi
arrombado na madrugada
dessa segunda-feira, na Rua

Henrique Piazera. Foram \

furtados: uma impres�ora Hp,
,

um aparelho de Fax, livros de

odontologia, uma televisão ,14"
,

marca LG, um motor elétrico de
c

bancada para próteses, exames

e modelos de gesso de "

pacientes, um controle de ar,

condicio.nado e vários
instrumentos odontológicos.

Tentativa de furto 2
o jovem T.R.S., 18 anos, foi
detido em flagrante tentando

; furtar um litro de licor no valor
de R$ 23,99 do Supermercado,
Breithaupt, na Rua Reinaldo

.

Rau. Ele foi abordado fora do
estabelecimento com o produto
dentro 'da calça. O crime
aconteceu ás 18h de segunda
feira.

Acidente
A motorista R.F.; 29 anos, bateu
seu veículo contra uma casa na

"-

Rua Roberto Ziemann, Bairro
Czerniewicz. O acidente
aconteceu às 18h30 dessa
segunda-feira. A vítima foi
atendida pelos Bombeiros de
Jaraguá do Sul, mas não teve
ferimentos.

I
, ,

!

i
1
1
i

Assalto
A Vídeo Locadora OVO Point foi
assaltada na noite de terça-feira.
Dois homens entraram no

estabelecimento, sendo que um

'II FALECIMENTOS

, ,
,
,

,

,

I

, '
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TÉRMINO: DEPENDE DO FINANCEIRO DA PREFEITURA, DIZ ARQUITETO

•

KELLY ERDMANN

� Cerca de R$ 3 milhões
são necessários para
conclusão da obra,
iniciada há 10 meses

,<I
k ."

, "';

)ARAGUÁ DO SUL - A
estimativa da Prefeitura de

inaugurar a Arena Jaraguá ainda
em 2006 tem chances de não ser'
concretizada. Pela quarta vez

, .

desde o início da obra, em

novembro do ano passado, a data
> •

para a entrega esta preste a expirar
e os operários ainda trabalham na

construção, sem previsão de

começar a etapa final.
.

Conforme explica Fausto

Goetten, arquiteto da Proma,
empresa jaraguaense responsável

,
pelaArena, algo em tomo de 150/0
do projeto precisa ser acabado.
Falta 'a parte das brises

(iluminação e ventilação
naturais) e dos painéis de
alumínio e vidro, que servem para
o fechamento do local. "A

. execução depende do financeiro
,

da Prefeitura", comenta.
J Mesmo com a: expectativa de
� finalizar a obra até o término de

O CORREIO DO POVO

�\}
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PIERO RAGAZZI DE FREITAS
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E'�quanto'� verba não é liberada, cerca de 70 operários fazem o trabalho de acabamento e pintura
de mais 90 dias de trabalho.

Segundo o arquiteto, é impossível
reduzir o prazo porque a maioria

daqueles materiais não pode ser

cortada ou adaptada. "Só o

transporte leva de 45 a 50 dias",
esclarece.

, Enquanto a verba não vem,

os cerca de 70 operários da

empresa fazem o acabamento
com a aplicação de texturas nas

paredes, pintura das torres e

colocação de cerâmica nos

banheiros. Além disso, é também,
,

nesta fase que as instalações
hidráulicas e elétricas passam a

,

ser realizadas.

jaraguaense, Moacir Bertoldi, a

administraçâo municipal
trabalha com a estimativa de

inaugurar a Arena ainda esse ano.

Mas, para isto, é necessário

angariar ulna contrapartida de R$
1,5 milhão, exígida para que o

Badesc (Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina) libere
quantia igual proveniente de
financiamento. Sem este recurso '

em caixa, a Prefeitura planeja
associar a obra ao nome de alguma
empresa interessada em pagar

pela publicidade agregada e

também alugar os 18 camarotes '

através de um plano de negócios.
As negociações estão a cargo

do vereador e representante da

Fundação de Esportes, JeanCarlo

,

" novembro próximo, não há

tempo suficiente para colocar o

planejamento em prática. A
partir do momento que a

administração municipal liberar
o dinheiro equivalente aos

'acabamentos, a Proma necessita
PRAZOS E RECURSOS
De acordo com o prefeito

i

CANARINHO
,

w w w canarinho, con), b r

)ARAGUÁ DO SUL - Os
moradores da Rua Erico Duwe,
no Bairro Rio da Luz, estão

indignados com administração
/

municipal. E que eles n âo

suportam mais, a poeira e a lama

geradas pela, estrada coberta de
.
macadame. Nos dias de chuva,
a água acumulada ern buracos

respinga em pedestres, ciclistas
'e nas casas. Quando o sol

,
,

reaparece, o problema é o pó
assentado 110S móveis das
residências.

Conforme urna moradora
.'

que não quis se identificar, a

comunidade da região solicita
há anos a: passagem rotineira' de

caminhões-pipa ou o

'asfaltamento da rua. "Toda

eleição os candidatos pedem se

queremos algo e sempre fàlamos
o mesrno , mas, só fica na

promessa", reclama. Além disso,
ela costuma telefonar para o

CESAR JUNKES
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,

, Faleceu às 07:00h do dia 06/09, o senhor Sebastião Cassiano, com,
I 'idade de 59 anos.O velório ,foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
Faleceu às 14:00h do dia 05/09, o senhor Hilário Franzner, com

•

I idade de 73 anos.O velório foi realizado na Comunidade Santa Ana e o

I sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.
I L_ .__
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Você terá as informações mais rapidamen:te.

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

Donas-de-casa sofrem com a poeira constante no local
setor de ouvidoria da Prefeitura

jaraguaense, pedindo atenção
do poder público, porém, diz não
receber resposta alguma. "A
desculpa é o caminhão

estragado ou a falta de água",
finaliza. O movimento intenso

de carros e caminhões ao longo

da estrada forma nuvens de

poeira que obrigam até mesmo

os ciclistas a parar e esperar por
-

alguns minutos antes de
/

continuar o trajeto. E o caso do

aposentado Harry Schmidt, de
74 anos, Ele costuma transitar

pela Erice Duwe e enfatiza não

•

, ..

FRETAMENTO E TURISMO " .;;�í=iiiAll' GUARAMIRIM
<;'" � ,,"��-.�<,�.,�,'!', 'IU';;',� '==••�.,

�

(47) 3275-8505 (47) 3275�1661
(47) 3371-9616

(47) 3373-0472

Leutprecht. Ele esteve na capital )

catarinense, Florianópolis, na

terça-feira passada para buscar
estas parcerias e diz que, na

próxima semana o edital de
concessões será lançado. A partir
de então, a iniciativa privada tem
30 dias para se inscrever,
chegando, portanto, ao final da

primeira quinzena de outubro.
Quando indagado sobre os

prazos, Leutprecht diz que há a

possibilidade de a prefeitura
adiantar parte do total faltante

> •

com orçamento proprio.
"Podemos fazer isso e tell tar

•

deixar a obra andando
normalmente. A data de entrega
prevista é final de novembro",

•

reitera.

>

agüentar a situação. "E uma

vergonha!", salienta o idoso que
,

já foi surpreendido por banhos
de lama enquanto andava de
bicicleta naquela rua.

•
,

RESPOSTA
De acordo com o secretário

de Obras, Alberto João
Marcatto, os caminhões-pipa só

passam nos locais onde a

Prefeitura está prestando algum
tipo de serviço. Além disso, a

prioridade seria molhar as ruas
,

•

mapeadas e com, maior

Intensidade de tráfego de
veículos pesados. Atualmente a@1:i"'l>
secretaria conta com apenas

> •

quatro automóveis para esse

fim, sendo que dois deles não

podem ser usados por causa de

problemas. "Os equipamentos
estão sucateados e temos 520
km de es tradas COlll

macadame", finaliza Marcatto.

(Kelly Erdmann)

•
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ATRÁS DO TíTULO: SEGUNDO ROUND

•

JULIMAR PIVATTO \

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Jonas e João querem vencer a ACBFpara "vingar" a derrota sofrida em 2004

cresceu dentro da equipe. "Há
, . -

tres ou quatro meses o time nao

vinha bem e não era problema
só de uma atleta. Hoje, como
toda a equipe se encontrou, fica
mais fácil de entrar no

esquema", disse o jogador de 25
anos e que fez dois gols no

primeiro jogo da final.
Para ele, Malwee e Carlos

Barbosa são hoje as duas
•

maiores forças do futsal
brasileiro. "[oinville, com o

plante l que tem, poderia
,

facilmente estar entre os dois,
mas não está na final. Não

quero desvalorizar as outras,

mas, no mornento, são as duas
melhores equipes brasileiras",
comentou.

A equipe embarca hoje, às

9h, para Carlos Barbosa. Depois
de enfrentar 10 horas de

viagem, fará UIU treino leve no

local do jogo. O time ficará
concentrado na cidade de
Bento Gonçalves, que fica a 15

qu'ilôrrie tros do Local da

partida. Se houver necessidadelft
de UIU terceiro jogo, este seráü

no próximo domingo, 17, às
"

14h, também em Carlos �.
Barbosa. '

•

Atlético faz 3x1 no Paraná

pela Copa Sul-Americana

I

QUINTA-FEIRA, 7 de setembro de 200� 7

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO

,

I

Basquete adulto
A equipe ternlnina da Proma/Faculdade Jangada/FME viaja hoje
para Chapecó, onde joga às 18h30 contra o time da casa pelo
Campeonato Estadual de Basquete Adulto. No sábado, as

meninas comandadas por Júlio Patrício viajam para Caxias do
Sul (RS), onde disputam a Copa Caxias, juntamente com as

outras três equipes que participam do Catarinense. Na sexta elas
enfrentam Blumenau. No dia seguinte enfrentam Galópolis, o

time da casa, em jogo válido também pelo Catarinense. E no

domingo encerram a participação contra Chapecó. O técnico
Júlio Patrício não poderá contar com as jogadoras Dayana e .:

•

Carla, que se recuperam de lesão e devem ficar mais 20 dias

paradas.

•

Bicicross
Três pilotos da Associação
Jaraguaense de Bikers'
embarcaram ontem para
Pirapora (MG), onde

disputam, no fim-de
semana, as 5" e 6" etapas
do Campeonato Brasileiro
de Bicicross. Luis Eduardo
Markiewcz participa na

categoria boys 15 anos,
Guilherme Getelina na boys
14 anos e Carlos Miguel
Strelow, de Schroeder, na

boys 10 anos.

Jesc 1
A equipe de basquete
masculino do Instituto
Educacional Jangada ficou
com o título da fase
litorânea dos Jogos
Escolares de Santa
Catarina. No próximo
sábado, eles enfrentam o

. campeâo da etapa Oeste,
em Curitibanos, para
decidir a vaga para o .

Brasileiro. Hoje o feminino
do São Luís enfrenta o

Barão, de Blumenau, na

final.

Enduro eqüestre
o jaraguaense Douglas
Farias Corrêa Anjo
conquistou, no fim-de

semana, o Campeonato'
'Brasileiro de Enduro

Eqüestre e a 4" etapa do
Campeonato Catarinense.
As provas, que
aconteceram em conjunto,
foram realizadas em

Pomerode. Ele competiu na

categoria adulto -

graduados, montando o

puro sangue árabe
Santelmo.

Jesc 2
Outra equipe jaraguaense .

que faz final hoje é o vôlei
feminino do Colégio
Marista São Luís. As
meninas enfrentam, na

final, a Escola Francisco
Mazzolla, de' Nova Trento.
Vale lembrar que os

campões de cada
modalidade buscam vaga
para a fase nacional, que
será de 17 a 26 de
novembro em Poços de
Caldas (MG).

mais tempo em quadra.
"Quando eu cheguei aqui,

jogava dez minutos por jogo,
agora estou atuando mais",
comentou. Para ele, como a fase
do time melhorou, ele também

CURrIlBA (PR) - O Atlético
Paranaense saiu 11a frente no

clássico paranaense daCopa Sul
Americana ao vencer o Paraná

por 3x1, de virada, sobre o Paraná
Clube, ontem à noite, no Estádio
Pinheirão, em Curitiba. Por ter

jogado fora de casa, o time rubro

negro leva vantagem no saldo de

gols para a partida que será

disputada na próxima semana, na
Arena da Baixada.
. O jogo foi bastante corrido,
apesar dos sete graus. E poderia
ter sido melhor, não fosse o

.

péssimo estado do gramado, que'
dificultou a troca de passes. O
Paraná começou dando

impressão de que iria arrasar. E já
aos três minutos, Cristiano

aproveitou falha de João
Leonardo e tocou por cima do

goleiro Cléber, abrindo o placar.
A pressão continuava, 111as,

quatro minutos depois, o meia

atleticano Cristian chutou de

longe. A bola desviou na zaga e

enganou o goleiro Flávio. Depois
. do empate, o Paraná retraiu-se e

o Atlético aproveitou para virar
o placar aos 25 minutos, com
Marcos Aurélio.

O Paraná voltou para o

segundo tempo UIU pouco
melhor, tentando novamente
colocar pressão sobre o

adversário. Mas, aos seis minutos
o meia Beto fez uma falta e foi
expulso. O Atlético, que já era

•

superior, passou a jogar mais

tranqüilo, explorando contra

ataques. E foi num deles, aos 21

minutos, que Ferreira passou fácil

por dois zagueiros e mareou o

terceiro. Não era a noite do
Paraná. Tanto que, aos 33

minutos, o zagueiro atleticano
. João Leonardo foi expulso após
cometer pênalti, mas Cléber
defendeu a cobrança de Emerson.

HOJE - Depois de dez anos
•

sem participar de uma competição
internacional, o Botafogo, que
tanto festejou a façanha de

conquistar a vaga 11a Copa sul
americana ano passado, deve
entrar 110je COIU um tirne misto

•

para enfrentar o Fluminense, às

19h, no Maracanã, na estréia de
ambas equipes 11a competição. Já
o time das Laranjeiras, segundo o
técnico Antônio Lopes, dará à

disputa a mesma importância do

Campeonato Brasileiro.

Jogos
Resultados
Sui-Americana
Paraná 1 x3 Atlético�PR
Vasco Ox1 Corinthians
Santos 1 xO Cruzeiro
Hoje
Sul-Americana

•

19h - Botafogo x Fluminense

Recopa Sul-Americana
22h - Boca Juniors x São
Paulo

. ,

itória Peladão -
,

�s meninas da Seleção Encerram na próxima
terça-feira, 12, asBrasileirj de vôlei

. -

inscrições para oestrearam com vitória na

Campeonato Aberto defase final do Grand Prix.
Futsal de Jaraguá do Sul,Ontem elas venceram a
conhecido como Peladão.Rússia por 3 sets a O,
Até agora, a FME já tem 25parciais de 25/15, 25/19 e

equipes pré-confirmadas e25/22 em uma hora e 16
a previsão é que 30minutos. Esta foi a décima

,

participem do torneio, quevitória seguida da equipe. ,

Amanhã elas voltam a é um dos principais ,
.'

eventos do gênero najogar, às 12h30 (de •
. -

Brasília), contra o Japão. reçiao.
,
,

•

Contratação Danos morais
A Editora Globo terá de

O Figueirense apresentou
pagar R$ 35 mil ao

ontem à tarde seu novo
atacante Edmundo, como

reforço. O lateral-direito
indenização por danos

Márcio Goiano chega como
morais. O recurso da

reforço até o fim deste ano.
empresa foi rejeitado. O

O jogador, de 21 anos,
processo se refere a uma

pertence ao Iraty (PR), mas
matéria publicada no dia 13

estava disputando a Série B
de maio de 2002, em que a

com o Gama. O alvinegro é ,

Revista Epoca publicou
o sexto colocado no

uma matéria classificando
Campeonato Brasileiro,

o jogador como "exemplo
•

com 32 pontos. de rejeição".
-

Aposentadoria? Enfarte
Segundo o jornal O jovem votante Diogo, 20
sensacionalista alemão anos, do Cruzeiro, sofreu
Bi/d, Michael Schumacher duas paradas cardlores-
anunciará, neste domingo pirat6rlas no treino de on-
depois do GP da Itália, a

• tem na Toca da Raposa. O
aposentadoria na F6rmula atleta deve ficar pelo me-
1. .üs motivos, segundo o nos mais três dias em
tablóide, seriam a falta de observação no CTI. Os
garantia que ele teria em médicos ainda não sabem
disputar o tltulo da próxima • •

a causa que originou o

temporada e que ele enfarte e nem se o jogador
gostaria de encerrar a poderá retomar as

•

carrerra no auge. atividades.

A�l
I(JI()

� Defendendo a Ulbra,
os dois foram

vice-campeões da

Liga em 2004

}ARAGUÁ DÇ) SUL - O que
o ala Jonas e o preparador físico
João Romano não querem é que
a história de 2004 se repita. Na
ocasião, os dois defendiam a

Ulbra e venceram a partida da
I

final em casa, mas perderam os

dois últimos jogos para o

Carlos Barbosa. Hoje, no time
da Malwee, os dois querem
escrever um final diferente

para esta história. "Sei que vai
ser UIU jogo muito difícil;
porque lá dentro a camisa deles

pesa ainda mais. Não tem nada

definido", afirmou o camisa 11
,

Jonas.
�

Já Romano perdeu duas
finais para o Carlos Barbosa

. .

(2001 e 2004) e ganhou uma
•

(2003). "Das seis últimas
edicões, só não estive 11a

o .

decisão no ano passado,
quando parei 11a semifinal. Mas

,

posso afirmar que será um jogo

difícil", comentou o

preparador. Jonas chegou na

Malwee este ano e começa a

viver sua melhor fase nesta

etapa decisiva. Segundo ele,
isso se deve ao fator de estar

,"Atleta jaraguaense busca vaga
,

r

para sul-americano d� atletismo
}ARAGUÁ DO SUL - Com a

melhor marca no salto em

distância e no salto triplo, o

atletaWillian Barrionuevo viaja
I, amanhã para Fortaleza (CE),
<,oI1de disputa o Campeonato
Brasileiro de Atletismo para
Menores. Com 16 anos, ele será

o único representante da equipe
Apa/Malwee/FME na

competição, já que a Federação
I' Catarinense de Atletismo não

. dispõe de condições financeiras
de levar os outros dois atletas

jaraguaenses classificados -

, Dione Balena (110m com

barreiras) e Simone Ponte Ferra

Á1.5001n rasos).
Como Willial1 tem grandes

chances de conquistar a vaga

para o Sul-Americano da
. categoria, a equipe jaraguaense

está bancando a viagem do

atleta, já que tem grandes
chances de conquistar a vaga

para a Seleção Brasileira. O Sul
Americano acontecerá de 13 a

16 de outubro em Caracas, na
Venezuela.

Nas duas provas, Willian
telu boa vantagem em relação ao
segundo colocado do ranking.
No salto ern distância, ele

atingiu a marca' de 7m15
durante a Olesc deste ano em

Jaraguá do Sul. Os segundos
colocados, o carioca Jefferson
Lucindo e o pernambucano
Fernando -da Cunha Filho,
atingiram 7n102, No salto triplo
ele tem 14m46, contra 14lU36
do paulista Frederico Nunes e do

perriarnbucano Fernando
Cunha Fi111o.

.

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
. '.

Willian Barrionuevo atingiu a melhormarca do ano durante a Olesc

•

-
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Bruna Brito, Talita Maba e Lincoln Alves de Assunção Carla Maurer e Marcos Santini

:l
,

Festas na Bierbude

,

• Patricia Stinghen

Celso �Iues Boy na SCAR
<'

.

Anotem na agenda: no próximo dia 15 a

Choperia Bierbude promove mais uma edição
de suas baladas de sexta-feira. A festa Indoor
Sound terá no line-up Djs Xallnho, Rodrigo
Fabro e Nando Oliveira x R. Costa

(percussão).
E programada para última quarta-feira do

mês, dia 27, apresentação de Rex Jonhson em

mais uma edição da Dose de Blues.
Reservas de mesas podem ser feitas

através dos telefones (47) 32751686 ou 9108
9126.

Eis um prato cheio para
os amantes da boa

•

, , , .

rnusica, que na proxima
quinta-feira poderão
conferir no palco da
SCAR a apresentação do
renomado músico
brasileiro. Ingressos
antecipados já
disponíveis na bilheteria
da instituição. Contato
pelo tel. (47) 3275 2477.

•

Bruno Campos no elenco de Nip/Tuck
Segundo o site Dia On 'Line, a terceira temporada do

seriado-Nip/Tuck' que estréia no próximo dia 12 no canal
'I por assinatura Fax terá um um brasileiro no elenco fixo.

�I\e é Bruno Campos, mais lembrado no Brasil pelo papel
de Massimo no filme 'O Quatrilho', de Fábio Barreto. Se

por aqui Bruno só fez um trabalho marcante, nos Estados
Unidos seu currículo é extenso. Antes de viver o Dr.

,

Quentin Costa no seriado 'Nip/Tuck', ele fez participações
em 'ER', 'Will and Grace', 'Boston Legal' e 'Jesse'.

Vencedora do Globo de Ouro de melhor série
dramática em 2005, Nip/Tuck, explora o lado obscuro das
cirurgias plásticas e o doloroso caminho que leva as

pessoas a buscar a beleza externa .

. 2a Semana Eletrônica no Ibiza
,

•

,

\" I

Thiago "Pingua" Airoso estreando a mesa de snooker do mesanino do SCAR Lounge Bar

Romulo Pires e Laisa Marquelli

,,

Strassenfest mit Stammtisch
Em comemoração ao aniversário de 42 anos da cidade, acontece no próximo dia 16 em

Schroeder na Praça Christian Mathias, a primeira edição do Stammtisch da cidade.
A organização prevê desde já presença de milhares de pessoas não só da cidade, mas

como de toda região para prestigiar o evento.
.

,
,

,

, ,

,
Nesta semana, dois dos nomes mais aclamados no mundo tomam conta das pickups do Ibiza .

No.dia 7 de setembro o DJ n° 5 do mundo segundo a revista DJ Mag, Ferry Carsten, é a estrela da
noite. Já no dia 9 de setembro, o fechamento será com chave de ouro com o trio Above&Beyond.
Diretamente da Inglaterra e n° 19 da lista da DJ Mag, serão os nomes do grande show da noite.
Além dessas duas grandes atrações, ainda incrementam o line-up outros DJs de renome nacional.

Ingressos antecipados podem ser adquiridos aos valores de R$ 30,00 (fem) e R$ 35,00 (masc)
para quinta, R$ 25,00 (fem) e R$ 30,00 (rnasc) para sábado. Já o passaporte para os dias dias do
evento pode ser adquirido ao valorde R$ 40,00 (fem) e R$ 55,00 (masc). Contato: (47) 3264-1158.

,
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� llLOBO - í 8H

Sinhá Moça
Cândida não encontra o Barão em casa.

O Barão tranca os escravos na senzala e

diz que tudo voltou a ser como antes.
.

Cândida, Virgínia e Bastião arregalam os

olhos ao verem o Barão andando. O
Barão conversa com os fazendeiros no

armazém. Justo diz a Balbina que seus

filhos não vão voltar. Justo sofre pelo
Capitão ter morrido sem saber que era

. seu filho. Dimas enfrenta o Barão e diz a

Rodolfo. que eles precisam libertar

Fulgêncio e Justina. O Barão encontra
Sinhá Moça na igreja e mostra interesse

pelo neto, mas nem fala o nome do

genro. Justina e Fulgêncio são presos. O
Barão abre de novo a senzala e avisa que
Frei José irá casar seus escravos em

uma grande festa.

> GLOBO - i9H

Cobras e Lagartos
Bel não acredita;mas Estevão arremata

que Duda sabe de tudo. Foguinho
ameaça se jogar da torre da Luxus. Ellen

. pede que Duda salve Foguinho. Letícia e
.

I Luciano seguem Nikki. Duda escala a

torre e consegue segurar Foguinho. Bel
se chateia ao saber que Leona ligou para
Duda. Luciano descobre o quarto onde
Nikki está hospedada. Ellen impede
Foguinho de contar a verdade para Duda.
Luciano entra no quarto de Nikki e a

deixa em pânico quando liga para' a
polícia. Foguinho diz a Duda que a casa e

todo seu dinheiro pertencem a ele. Nikki

consegue fugir do hotel. Bel pergunta a

Duda por que ele não contou sobre o

filho.

� GL()80 � 21 H

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

-

DA VIDA" AINDA NAO HAVIAM SIDO
EDITADOS

,>_ SST" 18h30· c._ .- - •.

Rebelde
'"

Rocco pede a Mia que averigue se Vick
está sendo maltratada pelo pai, pois se

for assim terão que denunciá-lo. Lola

pede a Agustina que descubra se Diego
continua apaixonado por Roberta. Ela

responde que eles foram namorados
mas isso faz muito tempo e não existe
mais nada entre eles, Roberta diz à mãe

que não quer que ela volte ao colégio e

nem sai com seus professores pols se

sente multo envergonhada com seu

comportamento, Roberta é dura com a

mãe, a acusa de estar ausente quando
mais precisou e diz que agora não
precisa dela para nada,

� RECORD - 19r115

Bicho do .Mato

> RECORD - 2()h

Cidadão Brasileiro
Antonio implora para Marcelo deixá-lo
ver Luiza. Marcelo explica que ela não
está com vontade de ver ninguém e que
Antonio tem que respeitar isso. Antonio
aceita. Marcelo conta que Caio, o amigo
de Tatiana que foi preso, já foi localizado.
Antonio entrega os documentos do
garoto e vai embora, Luiza aparece e

agradece Marcelo por não ter deixado
Antonio vê-Ia. Ela diz que não quer ser
influenciada por ninguém para desfazer
seu casamento. Antonio vai ao parque.
Ele vê Tatiana e um grupo de jovens
praticando tai chi chuan. Uma moça
explica para Antonio que tai chi chuan é
um arte marcial.

•
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��GRAVAÇOES
Deborah Secco

começa a gravar a
novela "Pé na jaca" na
próxima semana. A,
atriz viverá uma freira
na trama de Carlos'
Lombardi. Por causa
des ensaios
exaustivos do quadro
"Dança no gelo", do
programa "Domingão
do Faustão", Deborah
fraturou uma costela
e está de repouso.
Informações do site
EGO.

��VAIADA
Letícia Birkheuer fez
um escândalo em um

,

aeroporto de São
Paulo nessa terça,
segundo o Jornal
Extra. O motivo foi o
atraso do vôo da

Varig Ql!e ela pegou
de São Paulo para Q
Rio. O avião deveria
decolar às 10h22,
mas só levantou vôo
às "1 h1 O. A modelo
deu um ataque com a

comissária e acabou
vaiada pelos
passageiros. '

��PROCURADA
A atriz Jessica Alba foi

apontada como a celebríôaoe
mais procurada na internet,
de acordo com o site
EntertainmentWise. A

pesquisa, realizada pela
Celebopedia, mostrou que o

nome da atriz é o mais

digitado em sites de procura.
Em seguida, aparecem
Orlando Bloom, Angelina
Jolie e Paris Hilton. No
entanto, Jessica não ganhou
o posto de celebridade mais

. bonita na pesquisa. O

privilégio foi concedido à atriz
israelense Natalie Portman.

-

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

,
•
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I
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Se Jaraguá do Sul está em peso está na torcida para que a Malwee conquiste o

bicampeonato da Liga Futsal, imaginem como anda o coração dos familiares dos
jogadores. A empresária Dayanne Pereira é a torcedora número um do fixo e

capitão, Chico, não por acaso marido dela

MATRICULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

r;

Informações e Inscrições: �Q��9 PONTO PISO ACABAMENTOS' .'

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 140 - Centro - tel. 3370-6363/ fax. 3376-4040
Jaci se apresenta para Bárbara que fica

•

atônita. Cecília vai chegando e percebe
que Jaci já conheceu Bárbara. Cecília
explica para Bárbara que Jaci precisa de

proteção e o único jeito é ficar longe da
. aldeia. Bárbara autoriza que Jaci se

hospede em sua casa por um tempo.
Teleco pede para Tiniá prestar atenção
nos seus olhos. Tiniá não entende nada e

sai da delegacia. Francisca ainda está
desconfiada da história de Geraldo.
Mariano diz para Geraldo levarMargarida
na delegacia. Geraldo diz que vai levar..
Francisca da lima indireta para Geraldo,
falando que ele é o pai de Margarida.
Ramalho está em reunião com Maria
Elisa e Ruth.

Cuno d, D"o,q�OO fit
D.,.ntlo. _. II'I"rlort.

Profissionali%ante
www.criart.com.br

Baile do Comerciário •
.

Nesse sábado (9) o Sindicato dos Empregados no Comércio promove o 212
Baile do Comerciário. A festa acontece no Pavilhão "N.' do Parque de
Eventos a partir das 23h. A animação fica por conta. do grupo Pop Band.

,

Aniversário
A Rádio [araguá AM comemora hoje seus 58 anos de sucesso com várias
apresentações no Parque Municipal de Eventos. A festa que começa às 17h
terá várias atrações como: Banda Som da América, Fernando Lima e

Ecco "s Band, Ricardo e Raphael, Grupo Campanha de ]oinville e do Rio
Grande do Sul a Banda Danúbio Azul. A entrada é franca.APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

E o jovem goleiro Dudu, além d conquistar a titularidade da equipe
da Malwee, arrematou o coraç" da bela Tatiane Revena

FOTOS: OIVULGAÇAO
r

WI PARABENS!
Aniversariantes do dia

Patrícia Morgado . ,

Danilo C. Simon

Henrique Fugel Filho

Simone Szirkowski

Maria da Graça F. da Silva

Eliane Petry Lehnert

Cristiane Voigt
Leia M. Dalpiaz
Isolete Berti Pcholidt

Carlos Alberto Vieira

Karin C. Nieuwenhoss

Alan G. de Macedo
"

Juliana Garcia·

Belmiro Bernardino

Carlos Afonso Schmit

Lauro Redmerski

Ladies .First
Nesse sábado (9) a

Moinho Disco promove
novamente o sucesso

Ladies First. Elas entraram
primeiro até às 24h30 e

eles somente à Ih. Drink's
por conta da casa até 1 h.
Presença. dos D]s Sande,
Spiga e Nando Oliveira vs

R.Costa. Ingressos
antecipados masculino R$
15 e feminino R$ 10. ,

,

Aries 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 relacionamen- .

\ tos. Aproveite para se organizar e fazer ajustes
e acordos para que as coisas funcionem
melhor. As relações de trabalho sao favorecidas

(inclusive com superiores) e o que é feito em

parceria e em equipe será mais produtivo.

Touro 21/4 a 20/5
Algo que vinha rolando bem redondinho deu
uma parada brusca, atrapalhando seus planos?
Se não há muito o que você possa fazer neste
momento, não pire na batatinha. Enquanto isso,
faça uso de uma das suas peculiaridades que
as pessoas mais amam em você, taurino

_

querido: sua habilidade para apreciar as
pequenas e boas coisas da vida. •

Gêmeos 21/5 a 20/6
Fique um pouco em terra, geminiano. Ah, seus
interesses estão todos lá fora, em horizontes
distantes? Tudo bem, pense com as estrelas,

. planetas e satélites: não ficaria bem mais fácil

atingi-los se antes você fizesse um mapa? Por
onde começar, o que vem depois, o que levar
na viagem ... Com um pouco de organização
você vai muitíssimo mais longe.

Câncer 21/6 a 21/7
Olha a onda, olha a onda! Está se sentindo

pressionado, caranguejo? Então mexa as

pinças e saia logo dessa. Agitação boa é a da
testa, do barzinho, da paquera. Ficar aí,
sufocando, não está com nada. Pegue a

próxima onda e vá surfar com alguém
interessante. Na dúvida, olhe para os lados.
Sua intuição vai dizer exatamente com quem.

Leão 22/7 a 22/8
Pela estrada afora, eu vou bem sozinho ...
Peraí, alto lá! Não mesmo. Pode até seguir pela
estrada afora, mas esse papo de bem sozinho
não tem nada a ver, ainda mais num feriado.
Certamente tem algum encontro que bem

poderia acontecer hoje. Algum vamos-nos

falar-qualquer-dia-desses que poderia se

transformar num café, num suco, num vinho ...
•

Virgem 23/8 a 22/9
Quê delícia, virginiano, você anda-mais afetuo
so, sociável e be.m mais confiante também.
Como é bom quando você deixa sua energia
amorosa fluir e se abre para as pessoas, se
aproximando delas e deixando que cheguem
perto de você ... Tudo fica mais quentinho e

colorido. Tem gente que está louca pra lhe
conhecer mais, só esperando o seu a16.

•

•

,

Libra 23/9 a 22/10 Capricórnio 22/2, a 21/1
Sua vida só vai ficar cinza se você quiser. Lem
bra daqueles lápis coloridos que você guardou
bem organizados dentro de si? Escolha uma

cor bem bonita e comece a pintar à sua volta.
Vermelho onde requer paixão, verde onde é

preciso esperança. E se estiver precisando de
um pouco mais de amor, arrisque um rosa pink.
Já pensou que romance divertiqo pode surgir?

,

Pode parecer que, romanticamente, você não
está nem perto de onde gostaria de estar. Na
verdade, só está levando um pouco mais de

tempo para chegar lá. Mudanças podem ser

lentas, mas chegam. Enquanto isso aproveite
para colocar algumas coisas em dia. Produza,
faça o tempo render e quando menos você
esperar, tchum: as mudanças já estarão aí.

Escorpião 23/10 a 21/11
Não se surpreenda se sua concentração estiver
falhando um pouquinho ... Pois é, assuntos do

coração na cabeça. Normal. Pense ern investir
em algo diferente para renovar seu romance ou

então em começar algo completamente novo. O
dia está cheio de possibilidades, mas você tem

I que pôr o nariz pra fora d'água. Deixe-se ser

notado.

Aquário 21/1 a 18/2
Que legal! Rever pessoas que gostamos e

matar as saudades é combustível aditivado no

seu tanque. Nem os cérebros ligadaços como o

seu se alimentam apenas de tralalás. Pequenas
escalas para reabastecer vão lhe deixar ainda
mais animado e produtivo. Deixe que o co

piloto chamado emoção assuma a direção um

pouquinho.
-

Sagitário 22/11 a 21/12
Isso mesmo, vá em .frente! Você adora

quando ao invés de lhe dizerem para segurar a
. ,

rédea, pôem é mais lenha na fogueira, não?
Você, que é naturalmente animado, com um

pouco de incentivo de quem lhe interessa, não
há o que lhe segure. Se o que está batendo é

. emoção das boas, daquelas que não cabem
no peito, corra pro abraço!

Peixes 19/2 a 19/3
Uma nota ao piano, -uma porta que se abre, o
vento que revira os jornais, a presença que
muda a pauta do dia. A essência do afeto
redimensiona a existência. Cada detalhe é .

importante, a poesia do presente é o verso

mais bonito, sentimento que se sente junto é
rima rica. Estar com os seus queridos, bem
perto. Simples e bom, não é, plsciano?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

,

28 I QUINTA-FEIRA, 7 de setembro de 2006

1

!
,
,

,

:�

•

,

Pelo Estado

Luiz Henrique
é o único de 19

candidatos
a renunciar

Luiz Henrique da Silveira não é chegado a fazer nenhum tipo de

pequenas apostas. Nem aquelas de salão, garante o assessor de

Imprensa da Coligação Todos por Toda SC, José Augusto Gayoso, Mas
, que o candidato dedica-se às Igrandes apostas no campo político, é

inegável, No Brasil, 19 entre 27 governadores concorrem à reeleição,
Todos na condição de favoritos nas pesquisas eleítorats. O único que
renunciou ao cargo foi o catarinense. Apostou na diferença, Contra as

expectativas da oposição, que até abril torcia para que o então

governador mordesse a língua temeroso de processos judiciais. No
períodc pré-eleitoral, rezava para que ele caísse no ostracismo, já que
ficara longe das ações de governo. E, agora, espera que o peemedebista

.\

saia do páreo a partir de denúncias de uso da máquina por ocasião do
evento de despedida em Joinville. As duas primeiras não se

confirmaram, a terceira depende da Justiça. Até lá, segue valendo a

previsão de Luiz Henrique de vitória em primeiro turno pelo menos com

500 mil votos na frente, A propósito, para quem perguntasse, em 2002,
sobre as previsões acertadas de números, Luiz Henrique usava o

exemplo do açougueiro que, experiente, acerta antes da balança a

quantidade pedida,

Peemedebista

aposta em vitória sem

regalias do cargo
,

PATRíCIA GOMES

Pra logo. A aprovação
'da Lei Geral da Micro e

Pequena Empresa na

Câmara dos Deputados é a

senha de que passará
também no Senado, na
avaliação do presidente da
FCDL/SC, Roque Pellizzaro

.

Júnior. A preocupação
.

agora é a de que seja
promulgada ainda neste
ano para vigorar em 2007,
"O pequeno empresário
catarinense não agüenta
mais um ano com esta

carga tributária
rnonsuuosa", analisa, As
MPEs são responsáveis por
60% dos empregos formais
e 20% do PIB nacional.

,

. Dois toques. A sessão de ontem da Assembléia durou escassos

minutinhos, Foi o tempo do presidente Julio Garcia abrir e
encerrar a última sessão antes das eleições. Não havia mais do
que meia dúzia de deputados e Afrinio Boppré, único dos líderes
que insistiu na agenda, sequer foi isto. Ainda que com pouca
audiência, Garcia arriscou: "Esp mos retornar em 3 de
outubro com uma sessão festiví .

Na foto de véspera, Garcia (E)
com o líder do governo, João H rique Biasi, ainda que nem .

pareça, sob o fogo cruzado da posição.

. Ibope. Para quem aposta
nas pesquisas de intenção
de voto que emparelham
Luiz Hénrique a Amin na

Grande Florianópolis, tem
sido fundamental a aparição •

.
do deputado Cesar "Casa
Feliz" Souza no programa .

da Coligação Todos por
Toda se. A propósito, Cesar
Souza Jr, aplica-se em

provar que filho de peixe,
peixinho é. Em Biguaçu, no
Bairro Vendaval, visitou o

Lar do Idoso do Seu Doca,
uma das entidades para as

quais Oesar-pal destinara
subvenções sociais.Ensino.
Curso superior de
Tecnologia em Meio
Ambiente da UnC, em
Concórdia com extensão
em Itá, deve obter, depois
de três dias de verificações,
reconhecímento do
Conselho Estadual de'

Educação,

Primeiro catarina. Jornalista e historiadora Rosana
Bond está exultante que, fií::llmente. tenha recebido do
historiador Roberto Queve& �p inventário de Aleixo Garcia Filho.

. O documento, que será ofer \\do para restauração ao Estado ou

Prefeitura de FlOrianópolis, co Iprova a existência do filho do
náufrago português (que navegava pela coroa espanhola) Aleixo
Garcia. descobrídor dos incA's, com uma índia guarani. De modo

que, o primeiro catarinense mestiço morreu no Paraguai com
parcos bens para deixar aos três filhos dele.

Feriadaço. A população de Canoinhas, no Planalto Norte,
emenda seis dias de folga a contar de hoje. O prefeito Leopoldo
Weinert (PMDB) decretou ponto facultativo e na sexta e na

segunda, devido ao aniversárlo de 95 anos do rnunlcíplo, dia 12.
Em Mafra, que comemora 89 anos, a prefeitura também emenda
o feriado, mas volta na segunda.

EUVOTO
"Para tentar mudar a realidade do meu país, O voto é o instru
mento mais democrático que o cidadão tem. Nós não devemos
abdicar dele, votando em branco ou mesmo anulando-o".

•
•

MOACIR JOSE CASAGRANDE, presidente da Associação
Empresarial de Concórdia (ACIC)

\
. .

E aí...
O PT catarinense volta a apostar no fetiche da cadeira. A senadora ldell Salvatti voltou a exibi-la
agora no horário eleitoral da candidata Luci Choinacki, Se em 2002, o PT capitalizou com a imagem
dos Bornhausen ocupando duas das três cadeiras de SC, agora a senadora insiste que cabe ao

eleitorado decidir se a terceira vaga "continuará de costas para o povo", ou como quer dizer, com o ..

PFL. .

•

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FERNANDO BOND. E PATRIcIA, '

GOMES/FLORIANÓPOLIS, Luis CARLOS LONGHINI/CONCÓRDIA E LUCIANO WEBER/SÃO B.ENTO
DO SUL.
,._._._ ..... -._--'"

.,

•

Aa.oclados: AGazeta. Blguaçu em Foco· Correio do
Povo • Correio Lageano • Correio do Sul • Destaque
Calarineose· Diário .daCidade· Dlérlo da Manha - Diário
do Iguaçu· Diário O'Tempo • Folha da Cidade· Jornal da
ManhA· JornalO tguassu· Municipio Dla·a·dla· Notisul·
OAtlAntico • O Perfil Ol.ário • O Vele· Sul Brasil- Tribuna
do Dia • Tribuna Calarlnense • Voz Regional

se
Associação dos Diários do Interior

•

- .... - --

•

•

CONSCIÊNCIA: ESCOLHA DEVE SER BEM PENSADA

MARCO AURÉLIO GOMES

•

O CORREIO DO POVO

�Este tipo de voto teve início em Lages, em 1994, com uma campanha
desencadeada pela Associação Comercial ,e Industrial da cidade

DIÁRIO DE ITAJAi

•

II'" ,

fi '. ,.,.",
< < .. ,

J

Região da Amfri lançou campanha pelo voto regional, resultado de parceria entre associações

FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI).
- O voto regional continua sendo
um instrumento para que o eleitor
catarinense escolha. os seus

,

representantes na Assembléia

Legislativa e no Congresso
Nacional. Mesmo que, nesta

eleição, nem todas as regiões
tenham adotado o voto

preferencial aos candidatos locais,
boa parte do Estado ainda arrisca

a opção regional.A verdade é que
a regra pode valer para uma região
e não se aplicar a outra. Um caso a

parte é o daGrande Florianópolis,' .

considerada terra de ninguém,
onde os chamados candidatos
nativos são obrigados a competir
com muitos candidatos de fora.

.
.

O voto regional teve início em
Lages, em 1994, com uma

. ,

campanha desencadeada pela
. ,

AssociaçãoComercial e Industrial
- Acil, com o tema "Serrano vota
,em Serrano". . Segundo as

lideranças empresariais que vêm

acompanhando o. processo, o

esforço vem obtendo bons
resultados. Esta é a quarta eleição
em que a campanha acontece e "se
analisarmos os números podemos
constatar que deu resultado",
observa o empresário Luiz

Spuldaro, que fornece as pesquisas
que dão sustentação à campanha.

Em 1990, dos 88 mil eleitores dos
18 municípios da Serra
Catarinense 37.500 dos votos

válidos para deputado estadual
forampara serranos contra 10.900

para os chamados

"paraquedistas"." Em 2002, a

região já contava com 104 mil
eleitores e metade dos votos

válidos foram para candidatos
serranos enquanto os demais do

.
.

Estado levaram 27 mil.
-

CONSCIENTIZAÇAO -

Nà região da Amfri, que reúne 11

município da Foz do Rio Itajaí, o
voto regional já está nas ruas. A

campanha "Valorize seu voto,
vote em candidato da nossa

região" é resultado de uma

parceria entre as associações
empresariais de Itajaí, Navegantes
e Balneário Camboriú e as

Câmaras dos Dirigentes Lojistas
de Itajaí e de Navegantes. Estão
sendo distribuídos 70mil folhetos
e três mil cartazes pelas cidades.
A campanha também prevê
outdoors e busdoors (propaganda em

,

ônibus). O presidente da

Associação Empresarial de
Navegantes (Acin), Vinício
Bortolatto, afirma que umamaior

.

representação política da região
trariamuitas vantagens. "Quando
fizermos uma solicitação será

muito mais fácil de conseguir" .
COMPROMISSO - Em

Criciúma, a campanha do voto

regional vem acompanhada com

o compromisso dos candidatos
com as reivindicações locais. Na

região Carbonífera, as solicitações
são amplas e atingem o meio

ambiente, duplicação da BR- 101,
segurança pública, saúde e infra

estrutura,. enfatizando

principalmente as questões
econômicas da região Sul. O voto

comprometido já conseguiu apoio
de alguns candidatos. Outros
ainda precisam assinar a "pauta de

reivindicações". O documento foi
elaborado pela Câmara de

.

Dirigentes Lojistas, em parceria
COIn a Associação Empresarial de '

Criciúma - Acic, sindicatos

patronais e outras entidades.

EUVOTO
. A Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá doSul (Acijs)
.,

.

lançou uma campanha sobre a

importância do voto. "Não se

anule. Vote para fazer a diferença",
Cartilhas foram distribuídas para
os eleitores, outdoors colocados na
cidade e peças divulgadas 110S

veículos de comunicação. Mas a

instituição não optou por levantar
. .

a bandeira do voto regionalizado.

Polícias rodoviárias deflagram operações para o feriadão
FLORIANÓPOLIS- As polícias

Rodoviária Federal (PRF), e

Militar Rodoviária (PMRv)
deflagraram ontem, a Operação
Independência nas rodovias

•

, federais .e estaduais. O serviço
encerra às 24h de domingo. O
trabalho da PRF começa àmeia
noite e encerra no domingo. Já
a PMRv· intensífica o

patrulhamento entre às I8h de
ontem e 8h de segunda-feira.

O maior fluxo de veículos
deve ocorrer no trecho Norte
'da BR-I01. Sexta-feira é feriado
em Curitiba (PR) e muitos

\

•

paranaenses devem se deslocar
-

para as. praias do Litoral

catarinense, prevê a polícia.A
.. ." .

esnmativa e que o pico ocorra

na tarde e noite de domingo,
quando o tráfego normal deve
aumentar em 200/0. A PRF
atuará com um efetivo de 480

... policiais, que trabalharão em
•

esquema de revezamento. Serão
utilizados, além de um
helicóptero, 54 viaturas, 32
bafômetros e 18 radares. O
limite de velocidade no trecho
duplicado da BR-lOl é de 100
km/h, Nas demais rodovias e

no trecho Sul da rodovia o

limite é de 80 km/h.
Já os 3.593,19 quilômetros

, da malha viária estadual serão

monitorados por, 5.95 oficiais,
que também atuarão em escala
de revezamento. A PMRv
trabalhará com 126 viaturas,
entre motocicletas, guinchos,
ambulâncias e carros de

patrulhamento. No mesmo

período de 2005, aconteceram
227 acidentes: 119 com vítimas
e 108 sem, com o envolvimento
de 267 veículos. Sete pessoas
morreram e 173 ficaram feridas"

•
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ONDA DE PESSIMISMO: COM FRACASSO NA ECONOMIA

,

�
� Um dia depois do ministro Guido Mantega
insistir em 4%, Ipea divulga expectativa de 3,3%

BRASÍLIA - O Ipea (Institute
de Pesquisa Econômica

Aplicada, órgão ligado ao

Ministério do Planejamento)
reduziu a previsão para o

, . '

crescimento econormco

brasileiro neste ano de 3,80/0
para 3,3%.A previsão do
instituto, que é revisada
trirne s tralmerite , contraria

opinião do ministro Guido

Mantega (Fazenda), para quem
ainda é possível o PIB (Produto
Interno Bruto) registrar uma
expansão de 4% em 2006.
Para isso, a economia teria que
crescer 5,5 % no segundo
semestre, uma taxa considerada
'bastante alta para o,Brasil e bem
superior ao ritmo de
crescimento 'do primeiro
semestre (2,20/0).Uma onda de

,

'

pessimismo sobre a economia

brasileira surgiu no mercado
financeiro após o IBGE

(Ins titu to Brasileiro de

Geografia e Estatística) divul-
. /

gar que a econorma cresceu so

0,5% no segundo trimestre..

Segundo o boletim Focus, do
Banco Central, a previsão
média das instituições
financeiras foi rebaixada para
um crescimento de só 3,20/0 em
2006.0 mau resultado do
segundo trimestre foi puxado
pela indústria, que encolheu
0,3% entre abril e junho. Em
juiho, o IBGE divulgou que a

. produção cresceu apenas 0,60/0.
No boletim divulgado ontem,
o Ipea reduziu suas previsões de,
crescimento para a indústria

(de 5,30/0 para 4,2%), a

agropecuária (de 2,5% para

2,30/0) e os serviços (de 2,70/0
para 2,40/0). Os .investimentos
(formação bruta de capital
fixo), que haviam subido no

último boletim trimestral,
caíram de uma projeção de
crescimento de 7,80/0 para 6%.

Por outro lado, o Ipea se

mostrou mais otimista com o

comércio exterior, a inflação e

os juros. O institute elevou sua

previsão para o superávit da
balança comercial neste ano de
US$ 40,4 bilhões para US$ 43,6
bilhões.

Já a projeção para o IPCA

(principal índice de inflação ao

consumidor do país) caiu de

4,4% para 3,2% -ou seja, bem
abaixo dameta de inflação deste

ano, de 4,5%.Já a taxa básica de

juros da economia brasileira
deve fechar este ano eIU 140/0,
contra previsão anterior de

14,2%.

Instituto registra 6,6°C negativos São Joaquim
I'. .

.

FLORIANÓPOLIS - A massa

. polar estacionada sobre as

regiões Sul e Sudeste do Brasil
,

fez os termômetros caírem a

temperaturas abaixo de zero

ontem. Em Santa Catarina, a

mínima chegou a 6,6°C abaixo
de zero na ár'ea urbana de São

Joaquim, de acordo com a

empresa Climaterra.
Na estação do instituto em São

\ José dos Ausentes, no Rio
Grande do Sul, os termômetros
registraram 5,4°C negativos -a

menor do Estado, de acordo
com a MetSul Meteorologia.
O Inmet (Instituto Nacional de
Meteorologia), que possui

No Paraná, houve geada em

vários pontos do Estado e

ternperatur às negativas no

Planalto das Palmas, afirma a

MetSul. De acordo com o

Instituto Tecnológico Simepar,
a menor temperatura registrada
durante a madrugada foi de

2,2°C negativos em Telêmaco
'

Borba. Em Curitiba, fez 1,2°C.
LUIZ DEL MOURA

III t

l1li ., ".,

,

�

estaçoes em outros pontos,
registrou como mínima no Rio
Grande do Su13,7°C negativos
em Cambará do Sul. Neve alegrou turistas que visitaram São Joaquim

,

•

,

,

, ,

'

Agência de saúde dá nota baixa a 74% das operadoras
BRASÍLIA - A Agência

Nacional de Saúde Suplementar,
em pesquisa divulgada terça-feira,
deu nota baixa para os serviços

, prestados por 740/0 das operadoras
de saúde privadas do país.

A partir de uma escala que vai
de 0, o pior possível, a 1, omelhor,
QS resultadosmostram que, de um
'total de 2.014 empresas, 26%

.atíngíram um índice superior a

0,5, 190/0 tiveram desempenho
inferior a isso e 550/0 receberam
nota zero porque não prestaram
informações consistentes à ANS.

Segundo o diretor-presidente
do órgão, Fausto Pereira dos
Santos, o objetivo é dar ao

consumidor um elemento a mais

na, escolha ou avaliação de seu

plano de saúde. "Queremos trazer
mais informações ao consumidor,
que hoje basicamente avalia as

operadoras apenas pelo marketing
,

e pelo preço." ,

, ,,' Para não comparar empresas
,

com perfis distintos, a agência
dividiu as operadoras de planos
médico-hospitalares ou

odontológicos em oito categorias,
que vão desde empresas específicas
de sindicatos ou funcionáríos de

empresas até cooperativas ou

seguros de saúde de instituições
,

com fins lucrativos abertas a

qualquer consumidor. '

A divisão também foi feita,
segundo o porte para evitar que
empresas pequenas fossem
comparadas com as grandes. Corno

,é a primeira vez que esses dados
sâo divulgados pela ANS, não é

,

'

.
possível comparar o desempenho
das operadoras neste ano com o

de anos anteriores.
No geral, potém, o diretor

presidente da agência diz que
houve urna pequena melhora no
setor em relação a 2004, ano em

ql!e houve uma divulgação apenas
de dados gerais dos maiores
setores.

No cálculo da nota geral das
906 empresas avaliadas (ou seja,
excluindo as 1.108 operadoras que
não deram dados consistentes), a
média geral do setor médico-

,

hospitalar foi de 0,551, enquanto
a média do setor de empresas de
planos odontológicos foi de 0,506.

CCJ aprova convite para Paulo
Okamotto depor no Senado-

Brasília - A cCJ
, (Comissão de Constituição e

Justiça) do Senado aprovou

ontem, convite para que o

presidente do Sebrae, Paulo
Okamotto, esclareça à

embate eleitoral um assunto

que temos entendimento de

que está mais do que
esclarecido", afirmou.

Segundo parlamentares da

_ oposição, o presidente Lula
relatou conversa, com

OkaÍnotto na qual teria

autorizado o presidente do
Sebrae a pagar a dívida com o

PT. Já Okamotto afirmou à

CPI dos Bingos que não

informou o presidente sobre o

suposto pagamento, mas se

responsabilizou pela dívida,
registrada na prestação de
contas do partido.

O presidente do PSDB,
Tasso Jereissati (CE), disse que
Okamotto mentiu ao Senado
Federal, e por isso deve se

explicar. "Ficou claro que ele

, �

cormssao as supostas
contradições entre o seu

depoimento à CPI dos Bingos
e as afirmações do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva sobre

pagamento de dívida no valor
de R$ 24,5 mil ao PT A dívida
seria do próprio presidente da

República.
A 'data do convite a

Okamotto ainda não foi

definida, mas ocorrerá

somente após as eleições.
Segundo o líder do PSDB no

Senado, Arthur Virgílio
(AM), a oposição quis marcar
o convite após o período
eleitoral para não ser acusada
de politizar a discussão. "Não
queremos ser acusados de
subverter o processo em

/

curso. E algo imoral que tem

que ser apreciado", disse.
Já a líder do PT no Senado,

Ideli Salvatti (SC), disse ter

.,. . ,

cometeu perjuno e 1SS0 e o que

. pode acontecer de mais grave
em um depoimento à CPl. Se
ele não vier, é a confirmação
de grave perjúrio", afirmou.
Para Arthur Virgílio,
Okamotto provavelmente vai

,

fugir do depoimento sem

comparecer à CCJ para se

explicar. "Foi um crime. Ele

jurou aqui que diria a verdade,
e seu colega o contradisse. Ele

precisa se explicar", ressaltou.

, � .

convicçao que o convite a

Okamotto tem intenções
/

eleitorais. "E requentar, é

trazer para o cenário do
I)

I

O Colégio Marista, na sua missão de "formar bons
cristãos e virtuosos cidadãos", coloca-se na condição de

parceiro e incentivador de todos os processos que visem ao

bem-estar do cidadão e busca contri uir, através da educação,
para que o civismo e o amor à Pátr'/ sejam uma constante no
cotidiano da vida escolar.

Entendemos que também é ever da �scola repensar
costumes, conceitos e práticas. Para nós, educadores e

educandos, o Brasil do século XXI é a escola, o hospital, a

saúde pública, a assistência social, as estradas, as obras

inacabadas, o povo pedinte, os milhares de desempregados. O
,Brasil é também o esporte, as obras, as autoridades

comprometidas e responsáveis. Aqueles que são
,

verdadeiramente brasileiros, exemplos de coerência e de

patriotismo, a quem reverenciamos e enaltecemos. Sabem o

Hino de mente e coração. Vivem o Brasil com emoção!
O Marista pensa a Pátria de forma bem mais abrangente,

-

muito mais que uma esplendorosa comemoração. É necessário,
neste mundo dinâmico, ver a realidade que nos cerca e repensar,

adequar, sem abdicar da tradição que é importante, mas que
pode ser comemorada mais próxima da realidade em que '

vivemos. Momento forte tem que haver, mas patriotismo deve

acontecer no dia-a-dia, em cada ação, em cada brasileiro,
saindo do próprio coração.

,

Queremos comemorar, sim! Participar mais concretamente
•

e fazer acontecer.
/

.

E nesta homenagem, mais brasileira e patriótica, que o

Colégio Marista.está se inserindo e assumindo um compromisso
com a cidadania mais presente e de resultados mais concretos

,

' ,

de acordo com sua missão.
'

Assim como os demais Colégios Maristas, o Colégio
Marista São Luís, imbuído dos princípios delineados nesta

mensagem, decidiu não participar do desfile cívico, mas

. empenha-se, no cotidiano, em despertar e cultivar, uma
formação consciente, crítica' e participativa do cidadão.

COMUNICADO
WINTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUçAo

LTDA, torna público que requereu junto a FATMA a Licença
•

Ambiental de Operação para extração de areia/cascalho"
no lugar denominado de Rio Jaraguá!Alto Garibaldi,

em Jaraguá do sul/se. MIN 759/CRN,
E DNPM 815.367/2006

.. BREVES

.'

Vergonha "

A pior colocação do
Brasil dentre essas

'

categorias foi a de

impostos, 151 a -a carga
tributária no Brasil
corresponde atualmente
a 39% do PIB (Produto
Interno Bruto), segundo,
cálculos do IBPT
(Instituto Brasileiro de
Planejamento
Tributárlo).A Venezuela,
por sua vez, "tornou mais

diff,cil registrar marcas,
obter crédito e fazer

,

negócios através de suas

fronteiras", diz o

relatório.

Mínimo
o relator da Comissão

Especial Mista do Salário
Mínimo do Congresso,
senador Paulo Paim (PT
RS), informou ontem que
um relatórlo preliminar,
reunindo o resultado das
discussões realizadas ao

longo de um ano, será
enviado a todos os

integrantes da comissão

para que seja lido na

primeira semana de
outubro, Conforme a

Agência Câmara, Paim
afirmou que um dos

objetivos do parecer é

assegurar que o mínimo
tenha pelo menos um

reajuste anual,
correspondente à

inflação e ao dobro da

variação do Produto
Interno Bruto (PIB) do
ano anterior.O documento
tem como preocupação
construir uma regra que
torne certa a reposição
das perdas dos .

aposentados e

pensionistas, com uma

política perrnanente de

recuperação dos

benefícios, dando o

mesmo aumento do
mínimo a esse grupo"

Ranking
o Brasil ficou em 1210

lugar em um ranking de
175 países, elaborado

pelo Banco Mundial e

divulgado no relatório

"Doing Business 2007:
How to Reform"
("Fazendo Negócios .

2007: Corno Reformar")
ontem, em termos de
facilidade para abertura
de novo negócio, Entre os

membros efetivos do
Mercosul, fica à frente

apenas da Venezuela.Em

relação à posição no

relatório anterior, no

entanto, o Brasil subiu
uma posição -estava em

122°.
'

O relatório do banco
considera 10 quesitos
relacionados à facilidade
para começar um

negócio: abertura ,do

negócio, licenciamentos,
contratação de

. funcionários, registro de
marcas, obtenção de

crédito, proteção de
investidores, impostos, ,

comércio entre países
fronteiriços, respeito a

contratos e fechamento
do negócio. -

I

•

. .
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CRISE SEM FIM: MAIS UM DIA DEI TERROR NO IRAQUE

... Novos registros de violência foram revelados
um dia após o presidente, Jalal Talabani, ter dito
que a violência no país terminaria até o final do

,

próximo ano

,

.

BAGDÁ/IRAQUÉ - Duas
.

explosões quase simultâneas
causaram a morte de nove

pessoas' e deixaram outras 39
.

feridas ontem no norte de

Bagdá. Em outra região da

capital, a polícia encontrou 19

corpos com sinais de tortura em
,

bairros nas duas margens do rio

Tigre. Todos tinham mãos e pés
amarrados, apresentavam sinais

de tortura e foram baleados.
Os novos registros de violência
foram revelados um dia após o

presidente do Iraque, Jalai
Talab'ani, ter ,expressado
otimismo ao dizer que a

violência no país terminaria até
o final do próximo ano.

· As explosões aparentemente
coordenadas ocorreram em um

estacionamento e em uma

estrada.' As bombas detonadas
com poucos minutos de

diferença tinham como alvo
uma patrulha que passava pelo
local em momento de grande
movimento de veículos e

,

pessoas, disse o tenente

Mohammed Khayun. Dois dos
mortos eram soldados

iraquianos. Entre os feridos
também há oito militares.
No nordeste da capital
iraquiana, um homem' abriu

fogo contra peregrinos que' se
dirigiam para a cidade de

Karbala, sagrada para os xiitas,
matando uma pessoa e ferindo
duas.

Terça-feira, o Parlamento

iraquianovotou a favor da

prorrogação do estado def
A' , •

emergencia no pais por mais u I

mês. A medida, em vigor
I

cerca de dois anos, atinge to
, �

,

o Iraque, exceto a reg' .o
.

"

autônoma curda, e possibilita a

imposição de toques de recolher
'_ .,...,.

e pnsoes sem autonzaçao previa
da justiça.

,

FORA DE BAGDA
Também na terça-feira, a

explosão de um carro-bomba
no subúrbio de Mossul (360 km
de Bagdá) atingiu uma patrulha
iraquiana. A emboscada matou
seis policiais, segundo o major
Ahmed Khalíd.. Ataques
também foram registrados em

áreas residenciais da província
de Diyala, norte de Bagdá,
deixando um saldo de três

mortos, entre eles uma criança
de dois anos. Próximo dessa

região, em Baquba, um homem
armado matou três

trabalhadores que estavam em

um ponto de ônibus. A
violência sectária ganhou força
nos últimos meses em

diferentes partes do Iraque,
sobretudo depois de um ataque'

"'. . .

a um s an tu ar io xn ta em

Samarra, ao norte de Bagdá, que
destruiu uma das cúpulas
douradas do templo, em 22 de
fevereiro último.

,

Irã anuncia sucesso em teste de avião de combate
•

IRÃ - A força aérea iraniana
• •

anunciou que testou ontem

"com sucesso" um avião dê
combate "de construção
nacional" chamado Saeqeh [ou
Thunderbolt], como parte das
manobras militares Impacto de

Zulfaghar, iniciadas no último
dia 19. O anúncio do teste bem-

,

sucedido ocorreu um dia após o
presidente dos EUA, GeorgeW.

Bush, comparar o Irã à

organização terrorista AI

Qaeda, dizendo que Teerã
continua sendo o mais ativo

governo patrocinador do
terrorismo internacional.

.

"O mais preocupante é o nexo

potencial entre armas de

destruição em massa e

,
• ••

terrorismo que emana d',� Irã",
afirmou.· �\,

Segundo a te�evisão púbi!ica
iraniana, o avião de combate já
faz parte ofícialmenté da
Aeronáutica, após realizar com
sucesso um vôo operacional e

. demonstrar sua capacidade de

lançar mísseis ar- terra com

precisão.
As autoridades militares

disseram que o avião, desenhado
e produzido no Irã, aumenta a

capacidade das forças do país, "O
Saeqeh é semelhante ao caça
norte-americano F-5, .mas sua

capacidade é superior e foi
construído no Irã, Nenhum país
nos ajudou a produzi-lo", disse
o general Attaollah Saleh.

No mês passado, as Forças
Armadas do Irã deram início a

uma "grande manobra militar"
denominada Impacto de

Zulfaghai, para "demonstrar sua
capacidade defensiva". No
último dia 26 iniciou uma nova

fase, no norte do golfo Pérsíco e

no mar de Omã. Desde o início
das operações o Irã tem

anunciado periodicamente que
testou com sucesso novos tipos
de arrnamentos.O nome das

operações vem do termo

"zulfaghar'', que significa espada
'

,

de duas lâminas. E também o

nome da espada de Ali, primeiro
ímã (líder religioso muçulmano)
dos xiitas e genro do profeta
Maomé.

·

Evo Morales faz visita surpresa a Fidel Castro
, , ..

,

�: BOLÍVIA - O presidente
·

bÇyliviano Eva Morales será o

segundo líder do exterior, depois
do venezuelanoHugoChávez, que
será recebido pelo ditador cubano
Fidel Castro, 80. Morales viajou
ontem de surpresa para Cuba.
,A viagem de Morales

surpreendeu boliviana e inclusive
seus colaboradores mais

próximos. De,acordo com um

comunicado do vice-presidente
,

AlvaroGarcia Linera, o avião que
transporta o presidente, um .

declarado admirador de Fidel,
decolou do aeroporto de La Paz às

fi

3h (4h de Brasília).
Morales enfrenta uma grave

crise política em seu país, onde as

quatro principais Províncias
, .

convocaram uma greve CIVICa

contra a Assembléia Constituinte.

Esperava-se que Morales
visitasse Havana apenas a partir de
11 de setembro, quando dará início
à Cúpula, dos Países Não-

,

Alinhados.
Também'está prevista a visita

de Morales aNovaYork,emmeados
de setembro, onde participará da

.

Assembléia Geral das Nações
Unidas.

•

,

Fidel voltou a aparecerna terça-
feira em reportagem publicada pelo
jornal cubano "Granma", na qual
admite ter perdido 18,6 kg desde o
31 de julho, quando foi

hospitalizado para fazeruma cirurgia
intestinal, mas afirma que O

momento mais crítico de sua

doença ficou pata trás e que se

recupera em ritmo satisfatório.
Rumores sobre o péssimo estado de
saúde, e até da morte de Fidel,
rondaram os cubanos até que as

primeiras fotografias do líder foram
divulgadas

'

no dia de seu

aniversário, em 13 de agosto .

"Eu só pensava na fuga",
diz ex-refém austríaca

\
• ,

AUSTRIA - A jovem austríaca

que passou oito anos e meio ern

cativeiro disse ern entrevista a

uma revista divulgada ontem que
", fi "dso pensava na uga urante o

período que passou como refém
do engenheiro' Wolfgang
Priklopil, 44, que se matou após
sua fuga. "Eu só pensava em

fugir", disse Natasha Kampusch,
18, à revista "News", apenas duas

, .

semanas apos conseguir sua

liberdade.Na entrevista, a garota
disse ainda que sabia que "não
veio aomundo para ficar trancada
e ter sua vida arruinada".
"Eu me sentia uma pobre galinha
presa em um galinheiro. Vocês
viram na TV ,o quanto a cela era

pequena, era desesperador",
acrescentou.

A garota afirmou também

que se questionava o tempo todo
por que "entre tantas pessoas no

mundo" isto tinha que acontecer
justamente com ela.

Kampusch conseguiu escapar em
23 de agosto, aproveitando-se de
ummomento de distração de seu

seqüestrador durante uma

conversa telefônica.Priklopil
atirou-se nos trilhos de um trem

após constatar a fuga da garota.
O conteúdo do relato à revista

austríaca "News" foi divulgado
horas 'antes da exibição de uma

.

entrevista à TV pública ORF,
prevista para as 20h15 (15h15 de

Brasília) .

A gravação ocorreu na tarde
de terça-feira e alguns detalhes já

•

foram revelados. Kampusch
resolveu mostrar seu rosto e

trajava apenas um lenço na

cabeça para esconder os cabelos.
O jornalista que entrevistou

.
a jovem, Cristoph Feuerstein,
disse que o rosto da jovem tem

apenas uma "semelhança
distante" com a conhecida

simulação feita por computador
que tem circulado na imprensa
mundial.

FOME
A "News" publicou uma

fotografia colorida de Kampusch
em sua capa, na qual ela aparece
com um lenço cor-de-tosa
cobrindo os cabelos loiros.A

,

entrevista foi concedida no

Hospital Geral de Viena, onde a

jovem foi examinada por um

cardiologista para checar se a

garota sofre de problemas
cardíacos. Kampusch disse ter
-

sofrido de palpitações durante o

período em cativeiro, que a faziam
sentir tontura.

A jovem disse ainda que não

recebia comida suficiente. Outra
, .

revista austríaca, a "Profil",
relatou que, na época da fuga,
Natascha pesava apenas 42 kg-o
mesmo peso de quando foi

seqüestrada quando caminhava
até a escola, aos dez anos de idade.
Kampusch disse a "News" que

passou por uma fase de transição
até obter a liberdade e que sente

que "não terá problemas" para
conviver com outras pessoas.

,

OMC alerta China sobre risco de
acordos bilaterais e regionais
,EUA - O diretor-geral da

OMC (Organização Mundial
do Comércio), Pascal Lamy,
alertou ontem a China
quanto ao risco da busca de
acordos bilaterais e regionais,
que podem afetar os

interesses de longo prazo do
-

-

.

país."Acordos de livre-
comércio, sejam bilaterais ou

regionais, não podem, a meu

ver, substituir a OMC", disse
Lamy, em visita a Xangai.
"[Esses acordos} podem servir

aos interesses geopolíticos ou

de curto prazo da China, mas
/_. .

nao a seus m te ress e s

sistêmicos no longo prazo."
A China vem negociando

atualmente .corn diversos

países e blocos regionais o

estabelecimento de tratados
comerciais, a fimde encontrar

mercados para os quais
exportar sua produção em

, . ,

termos comerciais mais

favoráveis.Tais tratados são,
"por natureza, discr i
minatórios" em relação aos

" "'" . . " -

parses nao participantes e nao

constituem uma alternativa
para a China, dado o volume
de seu comércio exterior",
afirmou o diretor da OMC.

A OMC vem tentando
liberalizar o comércio
mundial através rodadas de

negociação -das quais a

•

Rodada Doha é o exemplo
mais recente. O processo, 110 .

entanto, está atualmente
paralisado, depois da
suspensão das negociações
ocorrida em julho - .

pr incipalment e devido ao

impasse na remoção de tarifas
e no corte de subsídios no

comércio agrícola.
Lamy afirmou que a China

precisa redobrar esforços para
a retomada e conclusão da
Rodada Doha. "Uma Rodada
Doha bern sucedida pode dar
à China um ambiente estável
e previsível para os negócios e

oferecer perspec tivas para
outro período de 10 ou 15
anos de desenvolvimento

,

econômico pacífico."

PROTECIONISMO
Sem a Rodada Óoha e sem

uma OMC "em perfeito
fuhcionamen to", a China

pode ser uma das maiores

vítimas de uma eventual onda
de protecionismos.

O governo chinês, no

entanto, vem sinalizando que
não pretende estar à frente
dos esforços para a retomada

,

da rodada. Nesta semana, o

ministro chinês do Comércio,
Bo Xilai, disse que a suspensão
da rodada "não tem nada a ver

com a China".
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O CORREIO DO POVO

-

NO JAPAO

�Nasceu
A princesa japonesa
Kika, que deu à luz
ontem a um menino, o

primeiro herdeiro ao

Trono a nascer na familia

imperial em 41 anos, A
notícia do nascimento de
um menino põe fim a um

longo período de

especulações sobre uma

crise na linha de
sucessão ao trcno.ü
menino é o terceiro na

linha, atrás de seu tio -o

príncipe herdeiro
Naruhito, 46- e seu pai, o

príncipe Akishino, 40.0
nasclrnento aconteceu
cerca de uma hora
depois da divulgação da
notícia de que Kika iria
ser submetida a uma

cirurgia de cesárea em

um hospital particular de
Tóquio,

•

,

,i

-

NA AFRICA DO SUL

...Polêmica
Mais de 80 cientistas e

acadêmicos de diversos
países denunciaram a

posição do governo da
•

Africa do Sui com

relação à aids como

ineficaz e imoral e

exigiram a demissão da
ministra sul-africana da
Saúde numa carta

aberta do presidente
Thabo Mbeki ontem. De
acordo com os

cientistas, as atividades
da ministra Edmie
Tshabalala-Msimang
causam embaraço à
-

Africa do Sul e minam os
,

esforços da ciência. no
combate à síndrome da
im u nod efi c i ê nc i a

adquirida.Entre os

signatários estão o

vencedor do Prêmio
Nobel David Baltimore e

o doutor Robert Gallo,
que fez parte da equipe
que descobriu o vírus
HIVe ajudou a

desenvolver o primeiro
.
exame para a detecção
da aids,

EM ISRAEL
,

�Suspenso
O governo israelense
anunciou ontem que
suspenderá o bloqueio'
imposto ao Líbano desde
meados de julho.Por
meio de um comunicado,
o primeiro-ministro de
Israel, Ehud Olrnert,
informou que forças
internacionais
substltulrão os

israelenses 'em posições
de comando nos portos
e aeroportos
llbaneses.lsrael
bloqueou o Líbano por
terra, ar e mar logo nos

primeiros dias de uma

ofensiva contra o grupo
guerrilheiro pró-iraniano
Hezbollah.
A guerra entre Israel e o

Hezbollah no Líbano
estendeu-se de 12 de

julho a 14 de agosto.
,

Mais de mil pessoas

I

I
I

, .

morreram, CIVIS

libaneses em sua

•
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