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Medicina oriental é tema de
,

encontro em Schroeder
Sanduíches fast food devem

,

,

ser ingeridos com moderação
•

!

71 FINAL
,

Malwee ,chega
inteira

para grande
decisão

4 E 51 PATRITISMO: NEM MESMO O FRIO ATRAPALHOU A FESTA

•

,

I

Se até pouco tempo atrás a

€omissão técnica da
Malwee tinha dificuldades

para escalar o time na Liga
Futsal, hoje a realidade é
diferente, Sem nenhum

jogador machucado, a
equipe jaraguaense partiu
ontem para o Rio Grande
do Sul onde enfrenta
amanhã o Carlos Barbosa
na partida que pode definir
o campeonato.

passaram pela Rua 28 de Agosto.
Nem mesmo o frio conteve a demonstração de patrio
tismo daqueles que fizeram uma verdadeira declaração de

,

,

Milhares de pessoas participaram ontem dos desfiles
alusivos ao Sete de Setembro na região do Vale do Itapocu.
Em [araguá do Sul, 4.500 estudantes tomaram conta da
Av. Reinoldo Rau (foto). Em Guaramirim, 3.500 pessoas

/

amor ao pals.

PIERD RAGAZII DE FREITAS
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71 CORINTHIANS
,

'

Amoroso pode
estrear contra

o São Paulo

-.
'

•

Em pleno feriado para
comemorar a

Independência do Brasil, o
Corinthians apresentou
ontem mais um reforço, que
está louco para entrar em

campo já' neste domingo no

clássico contra o São Paulo,
pelo Campeonato
'Brasileiro. O atacante

Amoroso veste a camisa 10

que era do argentino
Carlitos Tevez. •

,

81 NEUROS�

osos são
•

mais narcisistas �

mostra

estudo

•

,

www.studiofm.com.br
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61 PRECAUÇÃO
Cartão de
crédito
é ignorado por
•

jaraguaenses
Maioria afirma que prefere
não usar o "dinheird de

plástico"como forma de

pagamento. No Procon, as
poucas reclamações se

referem às taxas embutidas.
•

Já em grandes cidades como
São Paulo, o órgão de defesa
do consumidor recebe
milhares de queixas
diariamente.

•

Segurança:
começando pela,
rua da sua.casa. ,',

.
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RENOVAÇÃO COM éTICA

61 ABRIGO
"

Prefeitura

inaugura
Centro de

Resgate Social
Três pessoas deixaram de
morar nas ruas com a

abertura do Centro de

Resgate Social, que tem
capacidade para atender 18

desabrigados .
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SEXTA-FEIRA, 8 de setembrode 2006

• EDITORIAL

O governo Luiz Inácio Lula da

I Silva optou pela combinação de

: uma política econômica de forte
I

: rigor fiscal e mone tário com

i válvulas de descompressão em

! programas sociais e no crédito
,

! popular, Esse arranjo explica boa
,

, parte do cacife que sustenta nas
I

i pesquisas sobre a sucessão

I presidencial. Permitiu ao petista
I

,i comprar credibilidade perante os

! mercados e honrar, ainda que
,

! parcialmente, um compromisso
, ,

• FRASE
1

-

,
,

,

•. CORREIO DO LEITOR
,

O CORREIO DO POVO

-

•
,

: i
I 1 ,
,

i
. I

I •
•

, ,
,

I
I ,

I
,
I

I.... o rigor fiscal e monetário bancado pelo ex

I
ministro Palocci criou uma "gordura ��

que
I Lula anda queimando neste ano eleitoral
!
! da campanha de 2002, o de
. melhorar a vida dos mais pobres,
I Agora, quando Lula tenta

I conquistar um segundo mandato
I '

1 nas umas, economistas e analistas
I alertam para o risco de uma crise.
I fiscal já no começo do próximo
, governo, seja ele do petista ou do

I seu principal adversário, o tucano
! Geraldo Alckmin, No entanto, o

; rigor fiscal e monetário bancado.

! pelo ex-ministro Antonio Palocci
I Filho criou Ulna "gordura" que
1 .

I Lula anda queimando neste ano

I
,

sua dívida social, o Brasil deveria
tentar reduzir o tamanho dos

gastos públicos, hoje ao redor de
um terço do PIB por ano,

Obviamen te, "conservadores"
miram a Previdência e os gastos
sociais. "Progressistas" culpam os

juros altos. Ambos talvez tenham
a sua dose de razão. O mais

prudente seria buscar uma redução
do gasto público que não elegesse

,

um único demônio corno

responsável pelo seu tamanho.

Juros altos não são amados pelos
governantes. E a sustentabilidade
da Previdência é uma questão

,

sobre a qual o Brasil tem de se

debruçar.
. No Palácio do Planalto,.

o próximo presidente ainda teria auxiliares de Lula afirmam que ele

espaço para tocar a combinação de tentará reduzir esse gasto público
uma . política econômica sem demonização. Alckmin
conservadora com projetos sinaliza o mesmo em seus discursos

compensatórios na área social. de campanha. Mas não será fácil

Estes, apesar do carimbo de arbitraras perdas e ganhos de uma
assistencialistas, mudam' para intervenção desse tipo. Ela parece

,

melhor a situação de.quem não necessária. Caberá, ao 'próximo
tem nada. E aqui voltamos a um presidente optar por enfrentá-la

ponto que também ajuda a ou deixar a máquina rodar até

entender a popularidade de Lula. 2010, quando haverá nova disputa
Para que o país tenha taxas mais pelo Palácio do Planalto. Detalhe:
vigorosas de' crescimento, o que o problema então poderá ser bem

permitiria resgate mais célere de ,_
. maior,

eleitoral e que tem como durar pelo
•

menos mais dois ou três anos. Ou

seja, o aperto pallociano foi
suficiente para jogar a inflação para
o patamar de 4,50/0 ao ano e criar

condições para um crescimento do
Produto Interno Bruto entre 3,5%
e 40/0. Esse patamar de crescimento
não é nenhuma Brastemp, diria o

próprio Lula. Mas é mais do que o

Brasil tern experimentado na

média nas últimas décadas. Com
Ulna elevação do PIB de talordem,

•

•

,

Só o voto resolve
,

i Pesquisa recente,
! realizada por jornal de
,

I circulação estadual,
I perguntou: 'Vale a pena
I votar nulo como forma de
I protesto?'. O resultado da

pesquisa mostrou que
36,400/0 dos leitores do

i periódico concordam que

! 'anular o voto é votar
.,

, contra todos os candidatos
. . ,

Inscritos, mas, em

contrapartida,. 42,330/0
responderam que 'o voto é

,
a única aFma para mudar o

i cenário político e deve ser
I
! usado de forma, pensada'.

. Nesta linh-a de raciocínio,
vale lembrar a verdadeira
aula que o presidente do
Tribunal Superior Eleitoral,

,

Marco Aurélio Mello nos

.

I deu quando se pronunciou
I na' abertura da campanha

,

eleitoral em rádio e TV. O
I voto nulo não leva a nada,
i

I. só interessa aos 111aus
I . . .

: políticos. A tese, defendida.
I

por grupos movidos não se

sabe por quais interesses,
de' que uma allulação

\

•

Humberto Pradi, Vice-presidente de
Assuntos Jurídicos da ACIJS e

coordenador da campanha 'Vote
. para Fazer a Diferença', do CEJAS

,

maciça
eleitorais

dos sufrágios
funcionaria como

candidato se eleja e não

corresponda, teremos a

possibilidade de em um

próximo pleito expurgá-lo,
demiti-lo das suas funções.
A campanha do CElAS -

'Vote para Fazer a Diferença'
-

- tem esse apelo. E com o

voto .que vamos construir um

país melhor. Felizmente, a

campanha já traz resultados

positivos, dá para perceber
que há um sentimento de

participação no processo
eleitoral.

Oportuno salientar que
cabe aos jovens, especial
mente quem votará pela pri-

•

Ineira vez, um papel muito
,

Im-l?ortante para que
iniciemos um novo ciclo. As

um clamor nacional contra
a qualidade dos políticos,
não traz nenhum benefício
à democracia. Ao

contrário, agrada aos

medíocres, que podem se

eleger com um percentual
menor e, se houver voto

-

IlUlo da maioria mais um, a

nação também tem
." 1" •

pre] UIZ0S economlcos, pOlS
Ulna nova calnpanha deve
ser realizada. O detalhe:
COIn os mesmos candidatos.

O c.arriinho mais certo é

o indicado pelo eminente

presidente do TSE. Os

políticos que ocupaln

cargos são empregados da
sociedade, devem

satisfação a cada um dos
eleitores. Daí a importância
de escolhermos bem, de

,

darmos o nosso voto àqueles
que julgamos preparados
para nos represelltar nos

poderes e,xecu tivo . e

legislativo. E mesmo que
eventualmente um

� A

novas geraçoes tem essa

responsabi-lidade, pois
caberá a elas conduzir a

nação para um caminho de
desenvolvimento e de justiça
social. E isso só acontecerá
se cada um de nós votar de
maneira consciente. E só o

voto democrático é capaz de
'Fazer a Diferença'.

•

•

Quem paga a conta?
Como já de conhecimento da grande

maioria dos munícipes de Jaraguá do Sul,
uma grande parcela- de cidadãos de
cidades vizinhas utilizam os hospitais
deste município. O que a grande maioria
não sabe, é como é feita a compensação
financeira a estes órgãos através de suas

. respectivas prefeituras. Desculpe a

.

minha ignorância, mas as prefeituras que
fazem limite COlll 110SS0 município tem

feito alguin tipo de repasse para os

hospitais de J araguá ?

O direito a saúde não deve ser privado
a ninguém, muito menos meios de

proporcionar Ulna qualidade ainda
maior. Cabe aos prefeitos das cidades eln

questão, analisarem a situação, e caso

estiverem omissos, procurar meios para
reverter o quadro. Unia possibilidade
seria a criação de um hospital regional,
face ao grande número de atendimentos
no Vale do Itapocú, ou, criação de leis

" .

murucrpa is para que possam ser

•

repassados recursos dos municípios para cr
Hospitais Jaraguá e São José. Sabemos
muito bem que estes hospitais, volte e mei�
passam por dificuldades financeiras, pois
os recursos do S10S muitas vezes parecem
uma piada. J

Caso não haja este tipo de repasse,
aconselho os senhores do Poder Executiv�,
a repensarem a questão da saúde, no que

diz. respeito a situação financeira defs
nossos hospitais, pois quem paga a conjá
são os cidadãos em geral, sem distinção clt

-'

credo, raça, cor ou localidade. Conta esta,
muitas vezes revertida na falta de urn

especialista médico, de Uln leito vago, de
uma cirurgia adiada, etc, etc... '1

Cabem a- n-ós, cidadãos jaragu aenses,
cobrar uma atitude da classe política que
está por vir nesta próxima eleição, cast

,
';', • I

contrano quem val pagar a conta somos
<

nós e nossas gerações futuras.

Fábio Luiz, funcionário público
l

,
<

A Nação desgarrada
-

guardadores de car ro, catadcres de Iixo,
muambeiros, baleiros, vendedores de vales

transportes, CDs e OVOs piratas, cigarros,
óculos, relógios, roupas c tênis falsificados,
biscateiros a céu aberto, numa conjugação
tê nue e conv i v ê

n c i a promíscua com' a

marginalia, a contravenção e () crime, mais

dia menos dia bate à porta do Brasil f(lrlna'l,
O IBGE ressalta que somente 43,1% dios

trabalhadores "ocupados" estão vinculados ao

sistema de previdência, ou seja, os restantes

40 ou 50 milhões estão à margem ele qualquer
p ro te ç

âo so cial , corn vistas a garantir

aposentadoria ou pensão para si ou seus

sucessores, lia medida ern que não contribuen
para () INSS.

Os fatos comprovam que, cedo (lLI tarde,
milhões destes brasileiros, impulsionados [lOr
inúmeras razões para este país subterrâneo .

juros altos, desemprego Oil falta de vagas,
CIIStO trabalhista elevado ou burocracia

instransponível -' irão necessitar l-te alguma
forma de sustento, de seguro social, ele
recorrer às ínstituiçôes estabelecidas. na

busca de direitos garantidos pelo Estado.
C oru 11 C) \! ,1 S t e cn o I ogi as , 1) [(lC e S SllS

ecclI1Ônlicc)s recessiv(ls, esgotalnen.to da
forll1alida·ele e circIIIlstâllcias restritivas à

legalização d,:1s ativictac-tes, aSSllnle cacla ve,

.lnai()r relevâl1cic) o clebate, SC)L,re as
,

'alterllativas �)ara desatar este 11Ó,

Pre()Cllpallte, grallc-tioso e larllelltavellllente
decisive) Pé}!',} () (lCSellV(llvilllCllto n'lci()ll�ll.

Vilson Antonio Romero, jornalista

,

"A gente tapa um furo, mas tem outros e, por mais que � gente tire água com balde, a
.�

, ,

canoa vai enchendo". '

.

•Do senador Heráclito Fortes (PFL-PI), um dos coordenadores da campanha do candidato do PSDS à

Presidência, Geraldo Alckmin, ao comparar a campanha tucana a uma canoa furada,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-ma
"

redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 20�
Caixa Postal19, É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* nãO' serão publicados),
�----------------------�------------------------------------------------� r

,

,

"Eles se enconrrzrm no cais do porto pelas
calçadas FazelTI biscates pelc)s mercados, l)elas
esql,(in'as, C;arregam lixo, vendem revis tClS,

jLlntam bagarlas E são tlingelltes das avenidas
del catJital" (Desgarraclos - Sérgio Napp e Mário

Bár[Jara)

Apesar l-te a taxa de desemprego oficial
medida pelo IBGE se manter IlC} patamar de
10q(1 da população econornicarnen te ativa

(PEA), há um outro Brasil dificilmente
mensurado Clue cresce a olhos vistos em

cada esquina e calçada de nossas cidades,
ern qualquer canto ele 110SSO país, em todos
os rincões do "gigante deitado em berço

•

lê did "

esp ell 1 o .

E este não é um problema so cio Brasil.
•

O Banco Mundial constata que, em 133

países analisados, �1 atividade informal,
clandestina, paralela OLI subterrânea, como
queiram, alcança, em média, 32,50/0 l-ta
economia destas nações. A Organização
Internacional do Trabalho (OIT) estima I

que 56% l-ta população economicamente

ativa da América Latina sobrevive com

empregos ou ocupações informais.
Afora os lnais de 10 lnilhões de

pr()dLlt()reS, c()nlerci,:111tes, lJrest,1ctc)res de

serviços (Ille apes,lr e{e C(lllstitllídc)s C(llnC)

elnpresas operallll1a clalldestillicl.ade, llá Ulll

exércit() de l)rasileir()s Clue gera riqllezas
"llãc) oficiais" SlI1)eric)[es ,I R$ 240 bilhões

�,or al10. Es te nloll tall te, segil nd o a

Funl{ação Getúlio Vargas, pode ser avaliae1()
CC)nl() c()nserv�lelor, sllbestinland() LIln Br,lsil
desgarradc) (lLle reSp()nl1e por algo llróxirllo
ele 40% da eCOllOIllia brasileira, cOllforllle
talnbénl rel,lt,l o BclllCC) MLlllclial, C()ln base
enl nÚlnerClS de 2004 .

Pois este universo de sacoleiros,
•

•

came l()s, nlclsca�es ,

" b"m()to . ()ys ,

"Eles se esconderrl pelos botecos el1tre cort1cos
.,

E l)rc( esqtleCererrl CC)11tarrl.1Jravatcrs, vel/las
/llstórias, E elltclCJ sã() tragos, TIluitc)s estragos, 1JOI
toda (1 noite. 01110S abertos, o longe é perto, o que
vClle é () S()T1110" (Desgarrad()s, .. )

•

Diretor eclii()I'ial/a(lnlillisll'alivo: l�rHncisco ,\1\'(',
E(lii(ll',l: I)atricia �'lora(!s

,

O CORREIO DO POVO
Fundado em 10de maio 1919

Correio do POVOI Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-2001 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do 5ul- 5C I Te1.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@Jornalcorreiodopovo.com.br 1

comere ia I@Jornalcorreiodopovo.com.br
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CRIME ELEITORAL: PELA SEGUNDA VEZ CANDIDATO TEVE PLACA DESTRUIDA

CAROLINA TOMASELLI

I). E rechaça autor ou
)

,qutores de ato de
vanoallsrno contra
sua campanha

}ARAGUÂ DO SUL - "Não é

desta forma que se faz campanha.
Ela deve ser feita corn propostas".

· ,O desabafo é do candidato a

deputado estadual Ivo Petras

Konell, que na quarta-feira
voltou a ter uma de suas placas
de campanha destruída ern

[aragua do Sul. No último fim de

semana, contabilizou prejuízo ao

encontrar 17 placas depredadas,
pichadas e furtadas 11a região. Para
ele, não resta dúvidas que o ato

de vandalismo tern conotaçào
política e foi feita pela mesma

pessoa ou grupo porque, segundo
ele, foram encontradas marcas

-,
idênticas de pneus próximo as

placas. "E, ern alguns casos, tinha
placasde outros candidatos ao

lado, que continuaram intactas",
completou Konell, para quem "os
fatos ocorridos apenas servem

para o fortalecimento da
candidatura e maior dedicação

r.
minha e de todos que me

/' . "

apoiam .

As placas furtadas e

. danificadas já foram substituídas

}ARAGUÂ DO SUL- Pro; to

do prefeito Moacir Bertoldi
(PL), devolvendo R$ 72 mil ao
Ministério das Cidades,

•

recu rsos repass ados ao

município através da Caixa
Econômica Federal, está dando
pano para manga na Câmara de

Vereadores, a exemplo do que
ainda se discute em relação a

desistência de recursos federais
destinados à implantação do

programa Farmácia Popular, do
governo federal. O vereador

Eugênio Garcia Moretti

(PSDB) fez coro à vereadora
Maristela Menel (sem partido),
que já havia questionado o

ARQUIVO

.,

•

chances de vencer. Precisamos de
16 mil votos, enquanto os outros

candidatos precisam fazer de 35 a

40 mil votos para se eleger, o que
nos coloca ern vantage In" ,

argumentou Konell, informando
ainda que iniciou esta sernanat

visitas as casas de moradores de Ill'
Jaraguá. "Para chegar a todos os

lares, só visitando casa por casa.

Assim, todo jaraguaense vai ter a
oportunidade de receber nosso'
material e conhecer nossas

propos tas" .

,

•

executar o projeto, mesmo que
ainda não tivesse em mãos a

garantia de que haveria

liberação de verba federal que
se somaria à contrapartida do

município. Como era esperado,
o trabalho, não autorizado,
acabou embargado.

Também foram lidas as duas

moções da vereadora Maristela
Menel. Uma para que seja
instalada iluminação no trevo

.

de entroncamento das BR- 280
e BR-101 e outra para que seja
asfaltado o acostamento da
mesma rodovia entre Jaraguá do
Sul e· Corupá. (Celso
Machado)

Empresário banca outdoors para candidato e leva multa
FLOR1ANÓPOLIS- Os juízes

do pleno do TRE (Tribunal
,; Regional Eleitoral) corifir
·

" rnararn, por unanimidade, a
, .

multa aplicada pela juiz auxiliar
Volríei Tomazini a UlU

: empresário de Joinville, or
I

propaganda antecipada. oi
,
, mantida amulta ao empresário
, Alessandro José Maia, por fazer

propaganda eleitoral a favor do
I vereador Hazael Tércio da
,

Costa Batista (PSDP\

•

,

. .

•

�

Para Konell, ato demonstra que sua candidatura "incomoda"
,

e a coordenação da campanha, já
no inicio doa semana, registroll
boletim de ocorrência na

Delegacia e comunicou o fato à

Justiça Eleitoral, que irá

investigar o caso. "Todos os

proceditnentos legais foram

tomados, o que tende a inibir este

tipo de vandalismo. A própria
Justiça Eleitoral vai ficar mais
atenta, e também a população",
acredita o coordenador da

campanha do PSB na região
Norte, Emerson Gonçalves,

projeto pedindo'
.

mais

explicações da prefeitura, que
devolve verba ao Ministério das

Cidades, referente à construção
de passagem ern desnível na
rodovia BR-280, nas

proximidades da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul).

O vereador lembrou que se

o projeto não for votado até o

próximo dia 16, pelo seu regime
de urgência avocado pelo
prefeito trancará a pauta de

,votação. "Precisamos de mais

tempo para nos inteirar melhor
sobre o projeto", disse, ao pedir
a re tirada do caráter de

urgência.A vereadora também

lembrando tratar-se de crime

eleitoral e, portanto, sujeito à

multa. No caso do furto, crime
comum. "Se todos apresentarem
suas propostas fica Ulna

campanha cristalizada, e aí que

ganhe a melhor opção", comen
tou Konell que, apesar do prejuízo
financeiro, disse estar otimista

COIU a campanha, concentrada
em Jaraguá e região, e também em

alguns municípios do litoral

Norte, como Barra Velha e São
Francisco do Sul., "Temos reais

,

quer que um representante do
Dnit (Departamento Nacional
de Infra-estrutura de

Transportes) vá ao
• •

Legislativo, a convite da mesa

diretora, para explicar os

motivo pelos quais a obra não.

foi viabilizada. O projeto foi
elaborado durante a gestão do .

ex-prefeito lrineu Pasold

(PSDB), quando também

começaram obras de

terraplenagem da área.
,

A época, dizendo-se
cansado de esperar pela
autorização do Dnit, o prefeito
decidiu autorizar empreiteira
contratada para o serviço a

,

Florianópolis, e candidato a responsável pelos outdoors

deputado estadual. Ele deve impugnados, tendo inclusive

pagar R$ 21.282,00. A ação foi patrocinado exclusivamente as

movida pelo Ministério despesas. Na representação
,

Público Eleitoral em razão da julgada em primeira instância,
o vereador' também foi
condenado a pagar o mesmo

valor de multa e acabou não

recorrendo da sentença ao

TRE.

Quan to à alegação da

defesa, de que a mensagem dos
outdoors não caracterizaria

•

veiculação 'de sete outdoors na
,

cidadeide Joinville ern abril
deste

. ano. Os painéis
corit inham o norne do
candidato, sua foto e a seguinte
mensagem:" Páscoa, é tempo de

renovação. Hazael Batista."
Maia disse elU juízo, ser o único

I
, '.

propaganda extemporânea, o

juiz relator considerou que
"outdoors que divulgam
homenagens a dias fes tivos,
veiculados tão-somente ern

período que precede a disputa
pelos cargos eletivos
evidenciam o propósito. de
fortalecer e fixar no eleitorado
a imagem e o norne de

postulante a cargo político." A
decisão comporta recursos ao

Tribunal Superior Eleitoral.

..

0)'

•

• MOSAICO pol itica@jornalcorreiodopovo.com.br

Ver e crer'
Para conferir, na prática, o fim do voto secreto para tudo na

Câmara dos Deputados e que vale para todos os Legislativos do
pais, ai incluidas as assembléias legislativas e câmaras de

,

vereadores. E preciso, ainda, que passe pelo Senado, onde há ,;'
fortes resistências, Ao Senado, para quem não sabe, cabe

'

prerrogativa única: a de aprovar ou não tudo aquilo que demanda '.'
da Câmara dos Deputados. A resistência se dá quanto à indicação

r

, I

de nomes para o comando de estatais, Banco Central,
embaixadas, mesa diretora da própria Casa e assim por diante,

'j

o que também seria pela sistema de voto aberto. / 1

q

Preocupados?
No mínimo curiosa a

•

decisão de se suspender,
por enquanto, as mudanças
no sistema viário de
Jaraguá do Sul para que,
segundo o alegado, os
motoristas se acostumem.

Engraçado que, quando da

implantação de mudanças
na Barão do Rio Branco e

Marina Fructuoso, não
houve qualquer
preocupação. Colocaram
cavaletes corn placas e foi
,

so.

-��t'

Não mesmo! J

A projeção de receita para
2007 ainda é segredo
guardado a sete chaves.
Mas já se sabe que a

prefeitura entrará no

próximo exercício financeiro
L

. enterrada até o pescoço.
Isso, entretanto, não é sinal
de que a promessa de

campanha para reduzir pela
metade o número de
comissionados, que, ao

contrário, cresceu e muito,
seja cumprida.

Pode?
Nós pagamos 1
Está confirmado: se

depender da turma do

segundo andar, a prefeitura
adota mesmo meio

expediente a partir de
novembro, quando inicia o

horário de verão, retardado
este ano por 'causa das

eleições. Mas ninguém
receberá meio salário. Ou

seja, o contribuinte que se

dane desde que garanta o

dim dim integral dos ditos
servidores.

•

Assembléia aprovou
abertura de crédito

especial, a pedido do

governo, no valor de R$ 401
milhões,' para revitalização .

,

de moradias de baixa renda, í

estudos e projetos para a

construção e recuperação
de rodovias, construção de

penitenciárias e do metrô de

superfície na capital,
promessa de LHS.
Recursos retirados do
saneamento básico dos

•

vereadora corra explicações sobre devolução de recursos

.
�

,j

municípios.

[J

,
,

J

I

)

i

·

....

•

I

)

,
I

r
,

..

r
1

Nós pagamos 2
Desta vez não será

'lo
admissível que a Câmara de
Vereadores não cobre, em

número. reais, o montante
de suposta economia que
viria com meio expediente e

de que forma será aplicada.
Sé a turma do amém não o

fizer, cabe à oposição exigir.
Afinal, que economia é essa

que paga um salário inteiro,
com o bolso alheio, para
expediente pela metade?

Tudo igual
Tribunal de Contas de Santa
Catarina aprovou as contas
dos três primeiros anos da'
gestão Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), candidato
à reeleição. As de 2006, só
no ano que vem. Do
antecessor Esperidião Amin

(PP), seu rival direto na

disputa pelo governo, o TCE
também aprovou tudo.

, Neste quesito, por enquanto,
, ..

estão empatados.

Avanço
A opção pejo regime do

Simples poderá ser

estendida aos

Nem aí
Na verdade, segue o festival
de projetos do prefeito
enviados á Cãmara de
Vereadores remanejando

. verbas de uma secretaria
•

para outra, que já tinham
destino certo no orçamento
de 2006. Raríssimos são os

questionamentos, sempre
derrubados pela turma do
amém. Que nem se

preocupa em fazer ler o

conteúdo, para esclarecer
os contribuintes.

.

representantes comerciais,
às escolas de ensino

I fundamental e médio,
agências de publicidade,
escritórios de serviços
contábeis e corretoras de

seguro. A proposta,
ansiosamente esperada, já
passou na Comissão de

Educação do Senado.

Lá e cá
Contas
Quando daquelas
audiências públicas para
prestação de contas a cada

quadrimestre, obrigatórias
pór lei, ninguém questiona

•

nada. Pessoas designadas
pelo prefeito enchem os

ouvidos da platéia com
I

números sempre positivos.
No final, todos aplaudem,
até po r total

'.

desconhecimento, e fica por
isso mesmo. Um circo.

•

•

,
A Cãmara dos Deputados
discute regras mais rígidas
na utilização dos cargos de
natureza especial. Na
última devassa,
uma funcionária foi
flagrada trabalhando na

campanha de Severino
.Cavalcanf (PP), em

Pernambuco. E alguém
acha que na Assembléia
Legislativa catarinense é
diferente? Cartão ponto
neles! .,

•

;, ,
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RONDA PELA REGIÃO: PÚBLICO FICOU ATENTO ÀS TEMÁTICAS DO DESFILE

KELLY ERDMANN

Enquanto os pequenos
desfilaram, vendedores
aproveitaram para
garantir renda extra

JARAGUÁ
Cerca de 4.500 jaraguaenses
desfilaram em homenagem à

independência do Brasil,
,

7 de setembro. A

DO SUL -

ontem,

exemplo dos anos anteriores,
estudantes marcharam no

ritmo de bandas marciais e o

público ficou atento aos temas

trabalhados por cada um dós
16 grupos participantes. Ern

3.500Guaramirim,
passaram pela
Agosto.
Mesmo com o amanhecer do

Rua
pessoas
28 de

dia marcado por temperaturas
nublado, a

Av.

-

ceuamenas e

população esteve na

Reinoldo Rau para prestigiar o
de

\

pa triotismo
adolescentes. Uma dessas

pessoas foi Gabrielle Moretti.
Ela ,se surpreendeu com as

diferenças entre o desfile de

Jaraguá do Sul e da capital,
, -

mineira, Belo Horizonte. "E a
. . .,

primeira vez que vejo aqui.
Vocês mostram muitas coisas

relacionadas
da

•

crianças e

- .

contrario

também

cultura,
gente. E, teve

dos

à ao

a presença

pracinhas. Nunca tinha visto

isso", declarou a visitante.

Quem a c-om pan h o u o

avenidamovimento na

durante a manhã de ontem,
também pôde
coreografias das

Colégio Divina Providência,
às batidas firmes dos tambores
das fanfarras e à alegria dos
alunos da Apae de Jaraguá do
Sul. Outros detalhes

assis tir

balizas

,

as

do

chamaram
que
dosa atenção

expectadores foram as

temáticas trazidas por escolas
domunicípio. AReinoldo Rau
ficou tomada

•

por crianças
C01U fantasias de personagens
infantis, faixas e cartazes
- .

C1V1COS.

Mas, paraMareio Silveira, que
viu a passagem dos estudantes
de pé 11a calçada, faltaram as

bandeiras do Brasil e o hino
nacional. "Precisamos

,

a civilidade",
enfatizou. Ele acredita nos

desfiles de Sete de Setembro
de

resgatar

•

uma maneira

incentivar o patriotismo e, por

procura prestigiar o

como

•

ISSO,

evento.

DOOUTROLADO

Enquanto alguns levantaram
c e dod a c a m.a p a r a

homenagear o dia que marca a

independência brasileira,
outros preferiram aproveitar o
feriado. Se por volta das 8h30

expectadores se amontoavam
�

nas concentraçoes ou nas

calçadas da Reinoldo Rau para
-

•

•

\ FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS

•

I

-

, \

I

,

,

,"

, ,

,�

Personagens infantis marcaram presença no desfile da Reinaldo Rau

ver o desfile, na Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, o que se

EleLi n d om ar
,

eMaes.

proprietário de UlU

restaurante no Centro de

Jaraguá do Sul e não perde a

clientela trazida pelo Sete de
Se tembro. Conform e as

contas de Maes, ell1 duas ou

três horas é possível lucrar a

quantia de um dia normal de
trabalho comercializando,
pr inc ipalrnente , lanches,
garrafas de água e latas de
refrigerante.
Além dos donos de bares, os

vende dor e s de sorvetes,

•

via eram somente poucas

pessoas. Para estas, o dia de

folga serviu para caminhar na
companhia de animais de

estimação, .andar de bicicleta
ou brincar, ao lado dos filhos,
110 parque de diversão da

,

Praça Angelo Piazera.

DIADE FAZER
DINHEIRO

EJ,.ltre as i n
ú

m e r a s

possibilidades de programas a

serem colocados e111 prática
110 'feriado, algumas pessoas

optaram pelo tra alho.
caso da vendedora Alvina dos

bandeiras,
balões de

-

E o

cata-ventos e

ar, t amb é

m

aproveitaram a oportunidade
garantir renda extra. A

procura foi tanta, que filas se

formaram frente a máquinas
de churros e pipoqueiros.
"Vale a pena deixar a diversão
para à tarde", C011Cluiu Ivone

Campestrini, proprietária de
U111a lanchonete.

de
Santos. C0111 um carrinho de

'pipoca parado na calçada da
Rei1101do Rau, ela disse que o

dia é propício para "ganhar um
dinheiro" .

Outro que resolveu
e acordar

vencer o

cedo foiChurros foi disputado por participantes da festividade cansaço

,
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Guaramirenses acordam cedo para dar demonstração cívica e não se importaram com o frio

1
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GUARAMIRIM - O dia
amanheceu frio, nublado e

com indícios de chuva. No

:Centro de Guaramirim, os

�passos apressados se

olhares
de

misturaram

sonolentos e

a

tranqüilos
,

[l�ssoas que procuravam
,

'rneslua direção:
Agosto.
O Sete de Setembro fez

a

a Rua 28 de

uma

multidão acordar cedo e sair

de casa para assistir ao desfile

cívico, realizado por 3.456
estudantes de

• •

COtU os pes no mesmo ritmo,

pautado pelo som das
fanfarras.

Quando as baquetas deram o

torn do início do desfile, as

'crianças e adolescentes

seguiram marchando pela rua,
observados por milhares de

expectadores.
Nas calçadas, nos quintais de
casas e nas varandas de

prédios, o público aplaudiu a

passagem cada lim dos grupos
participantes. Palmas que

alegraram a jovem Raissa
Mariana Rita, de 11 anos, Ela

.,

, ,

J ,

."
, "

, ,

Em Guramirim, as lendas e histórias infantis também foram destaque na passagem das escolas pela Rua 28 de Agosto

acha "meio chato acordar
,

cedo" no feriado, mas depois
de alguns minutos, gostou da

.experiência. "A gente acaba se

divertindo", comentou.
De acordo caiu o coordenador
de Cultura de Guaramirim,
Francisco Belrniro Laffin

Júnior, os quase três mil e

quinhentos estudantes foram à
28 de Agosto para representar
as escolas São Pedro, Alfredo
Zimmermann, São José,
Almirante Tamandaré e Lauro
Zimmermann. Além disso, o

Centro de Educação Infantil

Carrossel também integrou a

programação cívica, ao lado
do pelotão dos vereadore�
m i r i 11 S d o tuuni c í p i OI)\"
bombeiros voluntários e

alunos da Apae (Associação
dos Pais e Amigos dos

Excepcionais) .

o que fez você sair cedo de casa para ver o desfile cívico?

"As crianças desfilando,
marchando. Se eu pudesse, estaria

ali no meio igual a elas. Isso me

traz alegria. Deixei até o meu

marido em casa para vir".
Ester Terezinha Vieira, 60 anos,

aposentada

"Ver os meus filhos, Por mais difícil

que a situação do brasileiro esteja
difícil a gente sempre se sente
honrado em homenagear a nossa

pátria" .

Iracema Kluck, 28, costureira

,

') ,

I .

I ' ,

.

I

,

"Todo ano faço isso. E o Dia da

Independência e vir no desfile é
•

mostrar patriotismo".
José Francisco Hermes, 59, gari

,

,
'

,

, .

,

"Vim porque o pessoal
comenta que é bom e

bonito" .

Jacir Teles, 23, mecânico

•

,

Clima de disputa eleitoral marc comemoração em Brasília
BRASíLIA- Caiu a popularidade ern

alta, segundo revelam as pesquisas
de intenção de voto, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva

I

comemorou o 7 de Setembro llUIU

clima diferente do ano passado,
quando enfrentou vaias e o protesto
de mulheres de militares. Desta vez,

um grllpo chegou a puxar uma vaia, .

luas que' acabou abafada pelos
aplausos,
O clima de campanha eleitoral não
ficou longe da festa. De onde estava,
o presídente pôde enxergar faixas
do seu principal adversário na

disputa presidencial, o tucano

Geraldo Alckmin, que traziam a

mensagem: "Penso, logo. voto".
Bandeiras do PT e da campanha de
Lula não foram vistas pela
Esplanada dos Ministérios, palco da

comemoração do 7 de Setembro.
O presidente Lula esteve ao lado
dos presidentes da Câmara,
deputado Aldo Rebelo (PC do B

SP), e do Senado, Renan Calheiros
(PMDB-AL), durante todo evento.

Lula e dona Mansa -que vestia saia

verde e camisa verde e amarela
também trouxeram dois netos para

acompanhá-los.
O convidado de honra, o astronauta
Marcos Porites, passou toda
cerimônia afastado do presidente
Lula e só foi cumprimentado 110

final da festa. O destaque ficou por
conta do desfile da Polícia Federal -

•

Na capital do País, cerca de 30 mil pessoas assistiram ao desfile de Sete de Setembro

expectativa do governo era de um

publico de 50 m
í

l pessoas,
Foram investidos na festa R$ 2
milhões, mesmo valor do ano

passado, com palanques, cartazes e

banheiros, entre outras despesas,
Segundo a ONG Contas Abertas, nos

•

quatro anos de mandate, o presidente
Lula investiu R$ 7 milhôes= na

comemoração do 7 de Setembro. Elll'
•

2003, foram R$ 1,9111illlão; ell12004,
R$ 1, l milhão -valor inferior porque o

r e ce b e u ajuda de
para bancar a festa.

responsável por operações que são

citadas por petistas e aliados corno

exemplo de que o governo age para
acabar COlU a corrupção.
A ministra Dilma Roussef justificou.
"Para a gente é muito importante que
a PF seja bern equipada, até porque
vern desempenhando urn papel
muito importante 110 combate à

corrupção, ao crime organizado, ao
•

tráfico de drogas e arrnas. E uma nova

Polícia Federal", argumentou.
Segundo a Policia Militar, 30 mil

pessoas assistiram ao desfile. A
governo
empresários

L- • .

\ •

" " ,
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ECONOMIA: MAIORIA DOS ENTREVISTADOS EVITA'

•

I
,

: DAIANE ZANGHELINI

•

•

,

,

: .... Diretor do Procon diz que esclarecimentos
; podem evitar a maioria dos problemas
, '
--""""'_ -......, .....

I

I
, ,

,

de plástico", que ainda não é

visto com bons olhos por boa
J ,

parte da população que prefere ,

evitar esta opção de pagamento.
De acordo com o diretor do

Procon, Sérgio José Félix, o

número de queixas relacionadas
ao cartão de crédito é

considerado pequeno, mas

: poderia ser evitado se houvesse
I
,

. - .

uma cornurucaçao mais

eficiente entre os negociantes
- o vendedor e o consumidor.
"A maioria das reclamações se

I refere às taxas embutidas, que
! poderiam ser reduzidas se

! houvesse uma comunicação
I
I

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

,

�'

O diretor do Procon ressalta que,
em uma situação corno essa, a

instituição bancária pode ser

notificada por obrigar que o

consumidor aja contra a própria
vontade. Em alguns casos, o

recebedor liga para a empresa

para saber como proceder com o

produto que não vai usar, escreve
uma declaração para explicar que
não quer o cartão e endereça
documento e produto via

correio. "Em situações como

essa, em que o consumidor é

prejudicado, a empresa respon-
'

sável· pode ser notificada pelo
Procon", salienta. O professor de
finanças e orçamento da Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul), Jorge Harry Harzer,
recomenda ao consumidor que
usa cartão de crédito calcular a

porcentagem de juros mensal ao
final da prestação e ficar atento
ao vencimento da fatura. Ele
alerta que os consumidores não

devem observar apenas se o

financiamento é acessível, mas
também os juros embutidos na

-

operaçao. ,

Você usa cartão de crédito?
"Há sete anos não uso

mais. Chegou um

momento em que eu

praticamente só trabalhava
para quitar os juros e as

taxas embutidas".
Paulo Correa, 27, auxiliar

administrativo

"Compro a prestação
ou à vista com

dinheiro, ainda não
tive interesse em ter
cartão de crédito".
Crislei Pauli, 19,

auxiliar de
•

acabamento

"Usava, mas cancelei porque
, era descontada muita
anuidade. Há algum tempo
me ofereceram um com

menos tarifas, mas até agora
não mandaram".
Ivan Maia, 25, operador de
máquinas

-"�,

�'�,�,,'""",., ',-
'. ':<

"�""'
.. -

,
, N, ",'

"Não uso, assim evito

gastar além do que eu

preciso" .

Carla Patrícia Stoberl,
23, balconista

)

,
'

Oemro de Resgate Social abre com três pessoas abrigadas
}ARAGUÁ DO SUL - Três

pessoas deixaram de morar nas
ruas desde o início dessa semana,
com a abertura do Centro de

I Resgate Social. Instalado em
I ,

uma casa no Bairro Jaraguá
Esquerdo, o abrigo tem como

objetivo aproximar os

profissionais de assistência à

realidade vivida por homens e

mulheres que transforrnaram

prédios abandonados em

residência.
O local tem capacidade para

atender 18 pessoas
simultaneamente e, segundo a

secretária de Desenvolvimento
Social e Família, Nilda Bertoldi,
"não vai ser uni. albergue, nem
um depósito de pessoas". Porém,
não há prazo estabelecido para
os abrigados deixarem o Centro.

,

que determina o maior ou

menor esclarecimento das

instituições financeiras sobre as I

taxas, juros e utilidade do cartã '

d -d' A dê
. - t. )1

e ere. ItO. ten encia e que
,

. -

comunicaçao entre, empresa e"

consumidor seja mais eficaz

quando a concorrência for mais
acirrada - o que normalmente,
não acontece em grandes
metrópoles, como .São Pa ,l\lo e

Rio de Janeiro. Levanta �ipto
divulgado essa semana 'k(\'tla

,

Fundação Procon,�e São Pau b,
constatou que o, cartão de
crédito representa 37,81 'to' de
,todas as reclamações feitas a

Instituições ou produtos
financeiros naquela cidade.

Outra situação que está se

tornando comum na região é o

envio de cartões de crédito
através de correspondências,
sem solicitação do destinatário.

A permanência ficaria
, vinculada à situação de cada um
dos beneficiados.

Enquanto estão na casa de

passagem, eles aprendem a

tratar da terra para o plantio
caseiro de legumes, frutas,
verduras e hortaliças. Além

,

disso, recebem alguns cuidados,
como corte de cabelo e

alimentação regular. Conforme
explica N ilda Bertoldi, só

podem ficar no Centro de

Resgate Social aqueles que

passam pela triagem da equipe
da Secretaria.

Um deles é Araken Barros,
55 anos. O alagoense, criado no
Estado do Rio de Janeiro, está
nas ruas há quase ,11 anos, desde

que se separou da mulher. Ele
foi funcionário da Cele sc

,

(Centrais Elétricas de Santa

Catarina) e perdeu a casa que
tinha por causa do vício do
áloool. Agora, com a estadia no

abrigo, Barros planeja "arrumar
alguma coisa para fazer e não

ficardependente dos outros". O
Centro foi aberto na segunda
feira passada, 4, e fica na Rua

João Januário Ayroso, 1855,110
Bairro Jaraguá Esquerdo. (Kelly
Erdmann)

Local tem capacidade para atender 18 desabrigados
•

J".

• CORREIO ECO'NOMICO

A Receita Federal libera hoje, a partir das 8h, a consulta ao

quarto lote de restitulções do Imposto de Renda da Pessoa Física
2006 (ano-base 2005). Nesse lote foram libe'tadas 1.489.543-

declarações, das quais 1.380.541 com imposto a restituir, no

valor total de R$1.289.999.954, 79. A Receita apurou ainda que
• •

51.896 pessoas tiveram imposto a pagar, no valor de R$
63.285.283,05. Outros 57.106 contribuintes tiveram saldo zero

, '

de imposto.
O dínhero da restituição será creditado no dia 15 e.virá corrigido

I
em 5,89%, referentes à taxa Selic acumulada entre maio e agosto
e 1 % de setembro.Para saber se terá a restituição liberada, O' i
contribuinte pode acessar ligar para 0300-789-0300, �

Consulta . ,

'.

-

,
,

\

,

,

,
,
I

Detalhado
Para acessar as

informações pela internet

ou telefone, o contribuinte
.' só precisa informar o

número do CPF (Cadastro
da Pessoa Física), Caso

opte pela consulta ao

extrato detalhado da

Receita, terá que informar

o número do recibo de,

entrega da

declaração.Quem não

informou a conta corrente

para crédito da restituição
pode procurar qualquer
agência do Banco do

Brasil ou ligar para 4004-

0001 nas capitais ou

0800-729-0001 nas

demais cidades e pedir a

transferência dos

recursos para qualquer
banco em que seja .

c o rre nti sta.

FGTS e da indenização de

40% é garantir os recursos

para o trabalhador até que
ele obtenha um novo

. emprego. A multa só incide

Sobre o saldo posterior à

aposentadoria.

Produtividade
o aumento da produtividade
ano a ano tem sido a chave

para o crescimento I

acelerado das economias
asiáticas. Esse incremento
está relacionado a taxas

maiores de poupança,
educação e a um

aprimoramento contínuo dos

sistemas 'de financiamento

às empresas. Segundo o

FMI, a renda per capita na
,

Asia cresceu sete vezes

entre 195.0 e 2005, reduzindo
rapidamente seu desnivel

em relação aos EUA, por
exemplo. Mas a região
continua, tendo grandes
dis p a ri dad e s.

<

i

, ,

,

I
,
,

•

Sérgio Félix diz que o importante é estar bem informado sobre taxas

}ARAGUÁ DO SUL mais eficiente", destaca.
i Considerado o símbolo do Na visão de Félix, a

i consumismo moderno, o cartão concorrência é um dos fatores
,

i de .crédiro apresenta
I atualmente 1,30/0 das queixas! '

I registradas no Procon de

Jaraguá do Sul. Das 3.693

i reclamações registradas na

i instituição este ano, 48 delas

i estão relacionadas ao "dinheiro
I
I FGTS

o empregado que se

aposentar e permanecer
no emprego não tem

,

direito à multa de 40%
sobre o saldo do FGTS

(Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço)
depositado até a data da

aposentadoria se for
demitido sem justa

I .

causa.A decisão é da

Quarta Turma do TST

(Tribunal Superior do

Trabalho) julgando o

processo de três

empregados da

Companhia Estadual de

Energia Elétrica, do Rio

Grande do Sul.

Diferenças
Em Bangladesh,' por
exemplo, a renda per capita
é de US$ 3.000/ano, Em

Cingapura, US$ 33.000.
Cerca de 200/0 da população
total da região (cerca de 700
milhões de pessoas) ainda

• • •

vivem em ruvers

considerados extremamente
,

pobres.Entre 1970 e 2005 os

maiores avanços ficaram

concentrados entre os

países que deram saltos na

produtividade.

Ranking
, , .

Segundo o ranking "Indice

Fiesp de Competitividade
das Nações", divulgado na

semana passada e que
avalia 43 economias, há

'sete asiáticos em situação
bem melhor que a do Brasil,
que ficou na 38a posição.

,
.

I
I

,

.Motivo
Na justificativa do seu

voto, que foi seguido
\ pelos outros membros da

J •

Turma; o ministro relator

Ives Gandra Martins Filho

disse que o objetivo do
-

, "-

• INDICADORES ECONOMICOS

\
,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,150 2,152 ,.

PARALELO 2,243 2,340 It

'TURISMO 2,073 2,343 ,.

EURO
COMPRA VENDA

2,752 2,755
PESO (Argentina)

,

I 0,540 0,540 I
. ,

I

PONTOS OSCILAÇAO
fé BOVESPA 36,709 ·1,760/0
fé DOW JONES (N. York) 1133.1 -O 660/0

It MERVAL (B. Aires)
,

1.650 ,028% ,

II NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39"/0.

0,691

R$ 896,91

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, O CORREIO DO POVO

EMBARQUE: TIME BEM PREPARADO
--

,
,

,
,
,
, ,

i
I
: JULIMAR PIVATTO

� Sem problemas de
contusão, o cuidado
se volta apenas aos

,

! Quatro pendurados
,

,

,

}ARAGUÁ DO SUL
Voltando Ulll pOUCO no tempo,

, podemos lembrar que até o

: penúltimo jogo da segunda fase,
no dia 7 de agosto contra o

Banespa fora de casa (vitória da
,

Malwee por 3x2), o time a

Malwee vinha sofrendo com
1

; seguidas contusões de
! jogadores. Isso quando não

atuavam 110 sacrifício. Hoje a
,

fase mudou. Alem da parte
tática, aliada a recuperação da

preparação física dos atletas
também é uma das armas da

equipe para este segundo jogo
da final, em Carlos Barbosa.

"Chegou uma hora que

percebemos que tínhamos de
treinar apenas um período.
Depois tivemos ulna semana

para enfrentar o Umuarama e
, ,

mais ulna semana para o Jogo
contra o Joinville, pela

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

t'

��,
'�

, '

Dudu (E), ao lado de Jonas no embarque ontem para Carlos Betboss

semifinal. Isso foi fundamental

para a recuperação da equipe",
lembrou Fernado Ferretti. A
única preocupação da equipe é

com os quatro jogadores com

dois cartões amarelos e que

podem ficar de fora de Ulna

eventual terceira partida -

Willian, Chico, Valdin e Dudu.
Com a parte tática bem,

trabalhada e a parte física em
, ,

ordem, Ferretti disse que o

mornen to agora é de ter

tranqüilidade. "N ão vamos

mudar nosso estilo porque
vamos jogar. lá. Corno o adver-
/. /' . _,

sarlo e queln tern mais pressao
'

e tern de errar menos, esta pode
ser a nossa vantagem", disse
ainda o treinador, O camisa 15

, ,

será aproveitado no 'clássico

,

SÁO PAULO (SP) - Em pleno
feriado para 'comemorar a

Independência do Brasil, o

Corinthians apresentou ontem

mais um reforço, que está louco
, . /

, para entrar em campo ja neste
,

,
, domingo 110 clássico contra o São

Paulo, .no Morumbi, pelo
, Campeonato Brasileiro. O
atacante Amoroso, que estava no
Milan, foi apresentado

,

oficialmente 110 salão nobre do

Parque SãoJorge e vestiu a camisa

10 que era do argentino Carlitos
Tevez.

A vontade é tanta de estrear

logo pelo Corinthians que o

jogador até já treinou antesmesmo
de sua apresentação. Na manhã
desta quinta, Amoroso deu várias
voltas pelo gramado da
Fazendinha e mostrou que está
com bom preparo físico - na Itália,

PIERD RAGAZZI DE FREITAS
........._.....""""""�..."...,..

,

,
I
I

'

,

,

,

Ex-sãopaulinoAmoroso agora é do Timão

"

o atacante participou do período
de .pré-remporada no Milan, mas
não vinha sendo utilizado pelo
técnico Carlo Ancelottf

"Agora vou falar com o

professor Leão. Vamos ter um

coletivo amanhã (sexta) no

treinamento de dois períodos.
Treinei:demanhã corri e estou bem
fisicamente", disse Amoroso, que
procurou não fazer declarações
polêmicas contra o ex-clube, '�

gente tem que respeitar o

adversário. Qualquer um que seja. ,

A provocação sempre foi
saudável. Mesmo quando estava

lá no outro lado (São Paulo)".
Na chegada da delegação

corintiana a São Paulo, após a

vitória sobre o Vasco, 110 Rio, pela
Copa Sul-Americana, o treinador
Emerson Leão informou que
Amoroso estará 110 Morumbi no

domingo, "Na pior das hipóteses
começará 110 banco de reservas.

Vou conversar com ele e a

possibilidade de jogar existe. Os
outros dois reforços (o volante

Magrão e o lateral-esquerdo
César) já estão treinando com a

gente e têm mais chances de
•

jogar", disse,
Corn 26 pontos, o

Corinthians ocupa a lSa

colocação no Campeonato,
Brasileiro e luta para se distanciar
da zona de rebaixamento, em que
ficou por 13 rodadas. Caso vença
o clássico, o clube de Parque São
Jorge poderá entrar na zona de.

classificação à Copa Sul
Americana de 2007,

DA REDAÇÁO
Michael Schumacher
manteve a calma ontem

apesar das in t e nsas

especulações sobre o

possível anúncio de sua
,

aposentadoria após, o

Grande Prêmio da Itália
neste fim-de-semana.
Diante de um batalhão de

repórteres ávidos por ouvir
o q ue o heptacampeão
tnundial iria dizer,
Schumacher ficou

tranqüilo e pediu
,

-

cornpreensao.
"Antes de c ome

ç ar,

porque obviamente muita

coisa foi' escrita e dita na

imprensa, acho que está

muito claro o que temos

comunicado há rn e se s",
disse firmemente o alemão
de 37 anos. "Vamos fazer
um cotnunicado em

Monza e este anúncio será

no domingo ... não há razão

para perguntar (sobre isso)
ou debater isso. Domingo
é quando ficará claro e

infelizmente não antes

disso" .

,

t: O jornal alemão Bild,
.de maior circulação no

, ' ,

pais, noticiou na quarta-,
feira que Schumacher

, ,

anunciaria sua

aposentadoria no grande
prêmio da Itália - casa da
Ferrari -, colocando um

,

ponto final à mais bem
sucedida carreira de um

•

Chico assumiu a braçadeira de

capitão com a suspensão de
Falcão e pode erguer o troféu da

LigaNacional pelo segundo ano
consecutivo. "O fato de levan-

piloto na Fórmula 1. A Ferrari
também deve anunciar que
Kimi Raikkonen, da

McLaren, será piloto da
, / '

equipe na p r o x tm a

temporada. Se Schumacher
realmente se aposentar, o

brasileiro Felipe Massa será o

outro piloto da escuderia.

Enquanto Schumacher e a

Ferrari mantém o mistério
até domingo, os torcedores,
temem o pior. "Michael, eu

imploro a você, não deixe a

Ferrari", dizia um cartaz
, , -

escrito a mao nas

arquibancadas de Mónza na

tarde de ontem. "Sem você, a
Fórmula 1, assim como todo

SEXTA-FEIRA, 8 de setembro de 2006 I 7
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JULltVlAR PIVATTO

Comissão técnica
,

,
Tem de ser ressaltado o trabalho da comissão técnica da Malwee '

na recuperação da equipe na segunda fase e nas finais. Primeiro
com a dupla Fernando Ferretti e Marcos Moraes, dando um

padrão de jogo com os atletas que ficaram, apostando nos

juvenis Dudu, Willian e Augusto, que vêm correspondendo. o
segundo voltando a velha forma depois de uma cirurgia no

joelho direito. Depois o preparador físico João Romano, o melhor
do Brasil nas quadras, que conseguiu recuperar os jogadores, (J
junto com o massoterapeuta Maurício Leandro, ambos da

Seleção Brasileira. Por último, o preparador de goleiros Fred, ;:
que conseguiu tirar a pressão do jovem Dudu, fazendo com

1que ele melhore a cada jogo. Uma comissão de peso.

\

,... /' - .

tar a taça nao e tao importante
como a recuperação da equipe e

o título. A gente passou por.
períodos turbulentos, corn saída
de jogadores e maus resultados
e fomos coroados com esta

final", comentou o fixo. Para

ele, a torcida teve papel
fundamental nesta virada. "A

gente percebeu que depois da
derrota em casa por 4xO para o

Banespa muitos 'torcedores
continuaram nos dando apoio.
Foi a partir deste jogo que a

equipe se uniu mais ainda e

chegou onde chegou".
, '

A Malwee embarcou ontem
de manhã para Carlos Barbosa

e, no início da noite, fez um

treino leve de reconhecimento
na quadra do jogo. Hoje a equipe
faz mais um treino tático e um

,

na academia. Malwee e Carlos
Barbosa fazem o segundo duelo
da final amanhã, às 21h30, com
transmissão ao vivo da SporTV.

.�

Schumacher mantém' a calma e

evita especulações sobre futuro

•

,... .. . "

o resto, nao val existe mais .

"Kimi , o verrne lho não se

encaixa corn você", dizia
outro cartaz.

O campeão mundial da
Renault Fernando Alonso,
que briga cOin Schumacher

pelo título da temporada com

quatro corridas restando, tem
certeza que o adversário já
tomou sua decisão e que não·
será influenciado por pedidos
de últirnahora.

"Acho que Michael vai se
concentrar na corrida e no

/

campeonato", disse o

espanhol, ,que lidera o

Mundial com 12 pontos de

vantagem sobre Schumacher.
"Ele j á tomou a decisão de
ficar ou ir, um mês ou uma

,

semana atrás", acrescentou.

I
"

Contratação
Mesmo antes de terminar a

Liga Futsal, o Carlos
Barbosa já está de olho na

Série Ouro do Gaucháo.
Para isso, a atual vice
campeã estadual acertou a

contratação do pivô
Luciano, que jogava no

Santa Fé (SP), equipe
. campeã paulista do
interior, Até o momento, a

ACBF fez apenas um jogo
pelo Estadual.

Estádio
Parece que a saída de Kia
Joorabchian da MSI

começa a trazer novos

ares no Corinthians.
Segundo o site Terra, os
investidores estiveram
reunidos com o presideríte
Alberto Dualib, em

Londres e o assunto do
encontro foi a construção
do tão sonhado estádio
alvinegro, A parceria
mostrou interesse na

obra,

I '

t
•

,

•

I
,

,
,

, ,
,

l
,

,

,

,

I

,

,

,

,

,Divisão Especial
Falando em Estadual, o

líder da Divisão Especial
do Catarinense é a Unisul,
com 19 pontos em dez

jogos disputados, São
.

Miguel do Oeste está em

segundo com 18 em nove

jogos e Chapecó é o

terceiro com 15 em sete

partidas, A Malwee está
em penúltimo, com seis I

pontos ern _cinç.Q,jpa,rtidas('),)
,

, Estréia
Quando chegou ao Santos,
o meia Zé Roberto disse
que precisava de duas
semanas para ter

condições de estrear, Mas
o time da Vila Belmiro
pode antecipar para este

domingo, contra o

Fortaleza, o primeiro jogo
do atleta .. Zé Roberto

ai8,da se, recupera de Um)'! "

artroscopia no joelho, por
isso depende da liberação
do médico.

Jogos
Os jogos da até agora no

Estadual - Malwee 8x4
Inter de taçes, Xanxerê

,

,5x3. Malwee, São Miguel
Z 5x3 Malwee, Malwee Ox3

: Unisul PuMalwee 6x1
Indaial. Vale lembrar que
somente neste último jogo
os jaraguaenses atuaram

,

com O time principal e

também fora de casa -

em Laurentino, no dia 20
de julho,

Retorno
O Criciúma foi buscar no

passado um jogador para
suprir a perda do zagueiro
Luciano, que rompeu o

.

tendão de Aquiles na

partida contra o Joinville
e só volta a jogarem 2007.
Silvio Criciúma foi

• anunciado pela diretoria
do Tigre, que já está
agilizando a

documentação para a

liberação do jogador,

,

•

Próximos jogos
Segundo a tabela de

Federação Catarinense de
Futsal, os dois próximos
jogos da Malwee serão na

próxima semana, Na

terça-feira recebe

Joaçaba, na\ quinta .

enfrenta o Colegial em
Florianópolis, no sábado
recebe o Joinville, e dia

, 21 tem o Chapecó, em
.

casa. Isso claro, se não
houver terceira partida
em Carlos Barbosa,

Apresentação
o Figueirense apresenta
hole mais dois reforços
para o Campeonato
Brasileiro, O primeiro é o

já anunctado lateral

esquerdo Márcio Goiano,
que vem do Gama, O

.

outro é o volante Osmar,
de 21 anos, que estava no

Vasco, mas pertence ao

Madureira. Os dois serão

apresentados oficialmente
no CT do ,Cambirela.Jesc

,

Terminou ontem, em

Ibirama, a fase litorânea
dos Jogos Escolares de
Santa Catarina, No
basquete masculino, o

COlégio Marista
São Luís venceu o

Barão, de Blumenau, por
56x34 e ficou com o título.
Já no vôlei feminino, o

colégio não teve a mesma
.

sorte e perdeu a final por
2 sets a 1 para a Escola
Francisco Mazzolla, de
Nova Trento.

Preparação
Dorival Júnior, novo

técnico do 'Avaí, já vem
,

preparando a equipe para
o jogo deste sábado
contra o Marília, pela
Série B do Brasileirão. O
Leãoda Ilha quer voltar a

figurar no grupo dos
quatro classificados para
a Série A do ano que vem .

. Outro que chegou e já
treina e o atacante
Anderson Potty,

\

..

\

•

•
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O CORREIO DO povo,

�

lIÇAO: SOMOS O QUE FAZEMOS

•

•

,

CARLOS BRANDÃO

•

.... "Os males do corpo são resultado da falta de
o equilíbrio entre nossos órgãos

o

e a natureza", diz
Fredolino Zuse

SCHROEDER - Shiatsu,
acupuntura, auriculoterapia e

massoterapia são algumas das
técnicas milenares de tratamento
aos mais diversos males,
apresentadas pela medicina
oriental ao longo dos tempos. Em
nossa região, Fredolino Edvino

o

Zuse, é um dos únicos profissionais
'o em medicina oriental formado

pelo Centro Brasileiro de Saúde
Holística, órgão de ensino

reconhecido nacionalmente, com•

sede em Joinville, dirigido por

Byung IL Lee, um brasileiro de

origem coreana, que além de
doutor em medicina natural,
também ficou célebre nó cenário

mundial, quando conquistou, em
1983, o campeonato mundial de
tae-kwon do. "Os males do corpo
são resultado da falta de equilíbrio

, -

entre nossos orgaos e a natureza.

Eu busco, através das técnicas da
medicina oriental, restabelecer
esta harmonia, este equilíbrio",

destaca Fredolino, entre um

atendimento e outro, em seu

consultório localizado em

Schroeder.
Catarinense de Ita, o terapeuta

sempre teve inclinação para uma
carreira ligada' à saúde. Trabalhou
em vários hospitais em Santa
Catarina e no Paraná,
inicialmente na área adminis-

,
,

,

Narcisismo atinge mais os

famosos, revela pesquisa
i ,

•

trativa, mas logo passou a fazer
cursos na área. Em 1996, estudou
a ciência da massoterapia, em

o ,

Londrina, no Paraná, onde
estudou anatomia humana,
fisiologia, terapia ocupacional,
recuperação, massagem de

drenagem linfática, massagem
está tica corporal, massagem

relaxante, massagem terapêutica e

massagem desportiva. Em 27 de
outubro daquele ano Fredolino foi
diplomado e não parou mais de
estudar sobre medicina
alternativa.

Além de aplicar as técnicas

nutrientes recomendada pela
OMS, como o Burger King.

Eliane Müller e o fi ,ho,

�atheus admitem ser fãs (fte
tipo de lanche. Ela diz \e
costuma trocar Sis refeiçõ�
saudáveis por sanduíches e muita

batata frita. "Eu como sempre, hão
consigo resistir. Adoro!",

-

comenta a mae.

Mas para quem prefere este

tipo de cardápio vale um alerta.
o

Calóricos, com grande
concentração de gorduras,
carboidratos e sódio, e ausência

de vitaminas e fibras, os alimentos
"trash" podemprovocar ganho de
peso e uma série de problemas
cardiovasculares quando
consumidos rotineiramente.

EXCESSO DE PESO

Segundo o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia ê

IIÁDIO
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Sanduíche fast food atinge limite de gordura diária
Estatística), 38,8 milhões de
brasileiros adultos têm excesso de

peso, sendo que 10,5 milhões sáo

considerados obesos. O padrão
nutricional de ingestão diária de

quilocalorias (kcal) é em tomo de
550/0 a 75% de carboidratos, 100/0 a
15% de proteínas e entre 150/0 e

300/0 de gorduras. A dieta diária
deve somar em tomo de 2.000 kcal

para um adulto e 1.800 kcal para
•

umacnança.
Comendo, por exemplo, uma

porção grande de batata frita com
o lanche Quarteirão com Queijo,
do McDonald's, a pessoa alcança
980/0 da quantidade de gordura que
o organismo deve ingerir por dia.

o A quantidade de sal (sódio) na
comida também preocupa o Idee.
O hambúrguer Chicken

Whopper, da rede Burger King,
por exemplo, tem 1.410 mg de

I
sódio, o que equivale a 59% do
máximo recomendado por dia.No
Bob's, uma das piores escolhas
neste quesito é o BigBob, que tem
'88% do sódio que pode ser

ingerido diariamente.
O problema é substituir

refeições normais por lanches. O o

excesso de gorduras saturadas e sal
contido nas redes de fast food está

ligado ao aumento dos níveis de
colesterol ruim e triglicérides no

\

sangue na infância. O ideal é a

substituição pelas opções menos
o

o

calóricas oferecidas pelas redes.

Optar por uma salada em vez da

batata, frango ou peixe grelhados
em substituição ao hambúrguer e
suco em vez do refrigerante é o

ideal.

,

•

•
, w.'"
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,
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, SÃO PAULO - As principais
redes de fast food do Brasil
vendem sanduíches com

percentual de gordura e de sal que
chegam a corresponder a quase a

totalidade de nutrientes

recomendados para um dia inteiro

pelaOMS (OrganizaçãoMundial
da Saúde). Um único lanche do
McDonald's, o Big Tasty, par
exemplo, equivale a 100% da

ingestão diária de gorduras e a

640/0 do sódio recomendados a
,

uma pessoa adulta. E o quemostra
um levantamento do Idee
(Instituto Brasileiro de Defesa do

Consumidor) nas redes Bob's,
Giraffas, Burger King, Habib's e

McDonald's, em São Paulo.
O Idee constatou que as redes

ou não informam todos os dados
o

nutricionais dos alimentos, como
é o caso 'doGiraffas, ou deixam de
fornecer a quantidade diária de

•

•

"

orientais no tratamento aos mais
o diversos tipos de dores e doenças,
Fredolino Zuse também tenta

educar seus pacientes em relação
a hábitos como o tabagismo e o

alcoolismo. "Somos O que
fazermos. Se a gente fuma demais,

,

bebe demais, ingere alimentos

pouco saudáveis, nosso corpo vai

reclamarmais cedo oumais tarde.
E esta reclamação pode se

manifestar através de dores dos
mais variados tipos", ensina o

especialista.
Com a experiência de quem já

atendeumais.de 10mil pessoas em
oito anos 'de atuação em

Schroeder, o profissional está
promovendo' um curso para

repassar seu conhecimento e

informação a outros. "O curso é

para leigos e vai prepara-los para
conhecer sintomas de
determinadas doenças, facili
tando o pré-diagnóstico", afirma
o terapeuta, que falará sob o tema

,

"O Corpo em Relação a

Natureza", no próximo dia 16 a

partir das 9 horas, em seu

consultório. Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone
3374-1020.

1. .,

,

Glória Maria admite que toma 101 pílulas por dia contra o envelhecimento

- As narcisismo mais elevados que
atores, músicos e humoristas."
Outro aspecto é que "as,
mulheres (famosas) são mais
narcisistas que os homens."

_ A pesquisa foi realizada pelos
professores Drew Pinsky,
pesquisador em medicina, e

Mark Young, especialista em

comunicação da USC, que
afirmaram ter feito "o

•

PAULO

celebridades costumam ser
• • ••

mais narcisistas que as outras

pessoas, comprovaram
cientis tas americanos.

Segundo os pesquisadores, os
participantes de reality shows
sâo ainda mais narcisistas que
artistas. "Os famosos têm um

tipo de caráter mais narcisista

que o conjunto da população",
afirmam os cientistas da
Universidade do Sul da
Califórnia, em Los Angeles
(USC), que entrevistaram 200

,

celebridades, cujos nomes não
foram divulgados.
O estudo diz que "as pessoas

,

com tendências narcisistas

são atraídas pela indústria do

entretenimento", que produz
estrelas em série. Entre os

dados mais chamativos da
estudo está o de que as

"estrelas de programas reality
show. tiveram os índices de

primeiro estudo sistemático,
empírico e erudito da perso
nalidade das celebridades."
No Brasil, UIU exemplo claro
de vaidade além do normal é

o da apresentadora do
fantástico Glória Maria. Com
56 anos de idade, que ela teima
em não assumir, a jornalista
admite que toma mais de 100
pílulas por dia contra o

envelhecimento e que

quando viaja precisa levar
ulna mala só com cosméticos,

•
'. ,

,.
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,

� GLOBO - 18rl

Sinhá Moça
.

.

Dimas vibra com o feito de Justina e

, promete que ele e Fulgêncio não ficarão

presos. O Barão o diz a Cândida que
Justina e Fulgêncio serão julgados e

condenados. Virginia se entristece e

defende Fulgêncio. O Barão manda
Bastião buscar Balbina para que ela fique
com a irmã, caso queira. Rodolfo decide
ser advogado de Fulgêncio e Justina e a

mulher aprova a sua decisão, ainda que o

delegado diga que o Barão jamais o

perdoará. Rodolfo promete que levará à
corte todos os crimes do Barão, .

tcrnando-o réu. Justo diz a Bastião que
Balbina não vai para a fazenda do Barão,
mas ele insiste em procurá-Ia. Frei José
lê o artigo escrito por Dimas e prevê uma

guerra.
o

� GLOBO - 19H

Cobras e �agartos
Duda diz que não queria magoá-Ia e pede
para que ela o perdoe. Bel pede para ficar
sozinha. Luciano descobre que está
trancado no quarto e vê a policia chegar.
Leticia vê Nikki fugir. Luciano consegue
escapar da policia fugindo pelo parapeito
da janela do hotel. Duda volta para a casa

de Silvana. Bandeira e Silvana jantam
juntos. Ellen chama o juiz de paz e obriga
Foguinho a assinar os papéis do
casamento. Otaviano diz a Maria que se

preocupa com Leticia por ela estar tão

próxima de Luciano. Leona passeia pelo
Saara, com muita fome. Os empregados
riem de Foguinho. Leona bate na porta de
Bel e pede comida, se nãovaí desmaiar.

� GLOBO - 2íH

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

-

VIDA" AINDA NAO HAVIAM SIDO
EDITADOS

� SST - 18r.30

Rebelde
Rocco conta a Alma que Vick é.
maltratada mas não pelo pai, e sim pelo
rapaz com quem está saindo. Alma pede
a Rocco que conte tudo que abe pois se

preocupa muito com Vick. Diego fica

surpreso ao Lola com o cabelo tingido de
vermelho. Santos discute com Nico e diz

que ele tem respeitar a decisão de Lupita
mesmo que isso lhe doa muito. Nico e

Lupita se beijam. Santos os vê e fica
triste. Giovanni critica Agustina por ter
contado a Lola que Diego e Roberta

o foram namorados e diz que agora Diego
.
não quer saber nada de Lola e ele
também quervoltar a vê-Ia.

� RECORD -19h15

Bicho do Mato
Cecilia e Juba se beijam. Cecilia
perturbada se afasta de Juba. Juba

pergunta para Cecilia porque ela nega o

amor que sente por ele. Cecilia diz que ele
mentiu para ela. Juba diz que Cecília é
teimosa. Juba pede para ser amigo de
Cecilia. Cecilia aceita. R,amalho chega
com Túlio em sua casa. Betinha se

esconde para não ser vista pelo pai.
Lucimara chega na festa de Molly.
Lucimara diz para Alzira que conhece ela
de algum lugar. Alzira djz que é

impressão. Emilio pede para Graça
convencer Cecília voltar para ele. Leo
convida Jaci para ir ao cinema. Ruyzinho
e Gui ficam com ciúmes. Alzira canta

•

parabéns para Molly.

� RECORD o" 201,

Cidadão Brasileiro
Edouard descobre que a fortuna de
Fausta, herdada pelo seu falecido
marido, está bloqueada na Europa.
Otávio e Edouard acham que Fausta e

Victor inventaram as sete sentenças para
chamar a atenção e para poderem fazer

parte da vida deles. Marcelo liberta Caio
da prisão e o leva para o parque junto
com seus amigos hippies. Tatiana e Caio
se beijam. Caio conta que ele conheceu
um rapaz na prisão que apanhou porque
dizia ser um revolucionário. Tatiana e

Caio fazem amor. Antonio diz a Homero

que ele precisa tomar mais cuidado ao

falar mal do governo e do comunismo,
pois há "espiões" por toda parte. Julieta
cuida de seus sete filhos. Nilo e Agnaldo a

ajudam.
'
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��FINALMENTE
Uma disputa que se arrastou por
15 anos em torno dos direitos

para o cinema do romance O
Perfume, de Patrick Sueskind,
culmina esta semana com a

estréia do filme sobre uma sinistra
-histórla de assassinato no século 18,
estrelado par Dustin Hoffman e Alan
Rickman. Depois de anos de insistência
o autor acabou vendendo os direitos a

Bernd Eichinger, que é o mais conhecido
produtor cinematográfico da
Alemanha e desejava fazer
este filme desde seu

lançamento em 1985.

Informações do site
Terra.

,
,

,

,

��MEMORIAS
Yoko Dna pretende lançar
um livro que reúne
homenagens de amigos e

familiares a John Lennon.
Coincidindo com o 25°
aniversário do cantor, que
morreu no dia 8 de
dezembro de 1980, o livro
Memories of John Lennon
será lançado no dia 1 de
dezembro. A viúva de
Lennon também autorizou o

lançamento de The US Vs
John Lennon, documentário
com imagens raras do
músico que nunca foram
exibidas.

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Eduardo de Souza e Glauciane Latzke em momento de

descontração no shopping Breithaupt

,

II PARABENS!

o Aniversariantes do dia

Adriana Bettoní

Artur Orsi

Igor Grutzmacher Koch

Fernanda Winter

Luiz Antonio Franzner

Marli Keunecke

Jeniffer Keunecke

Gustavo Enrique Bartolini

Augustinho Michalack

Valdenor Flemino

Dorival Vasel

Edélson Lourenço

Raul Paup[tz

Festa
Escola Cristina
Marcatto promove

amanha, a partir das
16h, a sua Festa Anual,
No evento haverá
discoteca

infanto/juvenil, cama
elástica, piscina de "

bolinhas, animação com

.

Apresentação
•

O Guitarrista Celso Blues Boy estará em [aragua do Sul no dia 14
de setembro para uma.apresentàção única no Teatro da Scar. Os

ingressos para cQrj:ferir o show podem ser adquiridos nas lojas
Center Som ao cusÊo de R$ 50, pagam metade estudantes com
carteira e aqueles q.J�:doarem: um litro de Leite Longa Vida.

•
•

•

Stamintisch
A Primeira Stammitsch de Schroeder será realizada dia 16 de setembro o

(Sábado) na Rua Paulo Jahn, próximo a Prefeitura. As inscrições dos grupos
podem ser feitas até a próxima. segunda-feira (11) na Prefeitura ou pelo site

www.schroeder.com.br, o valor é R$ 100 e o pagamento deve ser feito no ato

ou depositado no Banco. A Stammitsch acontece das 10h às 17h.
'

, , . .

musica ao VlVO e

churrasco.

, . .

, .

81 HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Seu regente Marte está em Libra até 23/1 D,
período em que a força do planeta da ação e do

impulso deve ser bem orientada e medida, pois
pode dar vazão a conflitos e tensões nos

relacionamentos. Se a enerqla de Marte for
canalizada positivamente, sem alimentar
processos competitivos e separatistas, pode ser

uma fase superprodutiva para ambas as partes.

Touro 21/4 a 20/5
A passagem de Marte por Libra vai aumentar
sua produtividade. É provável que você funcione
melhor trabalhando e atuando de forma

•

independente, na sua, sem a interferência de
outras pessoas. Neste trânsito, até 23/10, evite
confrontos com chefes e superiores e procure
não exagerar na exigência sobre as pessoas que
trabalham com/para você.

,

Gêmeos 21/5 a 20/6
o trânsito de Marte por Libra, até 23/10', vem
renovar sua vitalidade e despertar seus talentos
criativos. Marte traz mais vigor para sua forma
de se expressar, tornando-o mais assertivo e

autoconfiante. Nos relacionamentos, talvez você
sinta mais necessidade de contato tísico do que
o normal, surpreendendo a si mesmo (ande
sempre prevenido).

.... .. .. .... .... ... .. ..... .. ... .. .. . ..... ... . . .... . . "1

,

Câncer 21/6 a 21/7 Libra 23/9 a 22/10
o Marte em Libra recarrega suas pilhas e põe os

dois pés no acelerador. Em sua passagem, até
23/10, você tende a ficar mais assertivo e

viqoroso e a causar forte impressão entre as

pessoas. Sua saúde e energia vital estão

superaltas, com gás para iniciar coisas novas,
enfrentar desafios, realizar mudanças e lutar
incansavelmente por seus ínteresses.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Encha o tanque: o trânsito de Marte por Libra

(até 23/10) movimenta o tráfego na área

profissional e vida pública. Marte simboliza

ação, impulso, e motiva a direcionar esforços
para a conquista do espaço, oseu próprio, aqui
nesse mundo. Além de produzir muito, encarar
desafios, realizar mudanças e iniciar coisas
novas, você tende a se destacar pelo que faz.

Marte está em Libra (até 23/10) e pode lhe

apresentar alguns confrontos entre sua vida
pessoal.e profissional. Não desanime, mas
também não invista loucamente contra as on

das. Talvez agora a melhor tática seja ficar na
pràia treinando seus músculos, observando o

vento e as marés. Enquanto dá um jeito no seu

caos privado, já muda a da coisa pública. 1

Leão 22/7 a 22/8
Marte transita em Libra até 23/10 e intensifica
sua atividade mental. Nessa fase, você tende a

ficar mais comunicativo e persuasive,
identificando-se fortemente com suas idéias e

opiniões. Se não quer se incomodar e perder
tempo com discussões, não insista em impor
suas posições sobre os outros sem antes
avaliar se está realmente certo.

Escorpião 23/10 a 21/11
O trânsito de Marte por Libra (até 23/10) pode
acentuar sua tendência a sumir por seus
interiores. Talvez você fique um pouco mais
irritável e incomodado e até erga seu ferrão
para defender seu espaço e suas convicções.
Observe suas reações, podem ser o sinal de
energias reprimidas que precisam ser

liberadas: procure colocá-Ias na direção certa.

,

Aquário 21/1 a 18/2
A passagem de Marte por Libra (até "23/10)
tende a ser muito estimulante, sobretudo para
sua cabeça. É especialmente indicada para
atividades que possam expandir sua mente e

visão de mundo. Procure experiências que,
ampliem conhecimentos e que abram outras
dimensões da realidade. Explore novas frentes,
tente conhecer novas pessoas e lugares ...

•

Sagitário 22/11 a 21/12 .

Com a passagem de Marte por Libra, até
23/10, aproveite para reavaliar seus objetivos
e ideais e agir positivamente em direção a

eles. Se você se unir a grupos com que com

partilha suas metas, çonseguirá realizá-Ias
mais rapidamente. Um dos aprendizados des
sa fase é equilibrar interesses e os das outras

pessoas, sem se subordinar ou se impor.

Peixes 19/2 a 19/3
Marte está em Libra até 23/� O e indica uma

fase de forte transformação interna e em seus

relacionamentos mais íntimos. Se, atualmente,
você não está com alguém, o que se transfor
ma é a sua maneira de ver a si mesmo e ao

outro, assim como a Sua atitude nas relações.
É o fim de um ciclo e o início de outro, uma
passagem para um estágio mais profundo.

Virgem 23/8 a 22/9
o trãnsito de Marte por Libra, até 23/10,
impele a levar adiante os projetos iniciados na

,

passagem de Marte por Virgem (desde 22/7) e

a fazer mudanças para o progresso de seus

empreendimentos. Contribui para dar um novo

impulso nos negócios, agilizando sua forma
de gerar recursos. Evite entrar em situações
de risco, vá com prudência.

,

•

,

\

•
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EM 2003: SENADORES DO PSDB, PFL E PMDB, H OJE FAVORÁVEIS,
VOTARAM CONTRA '

• Pelo Estado

Presidente e

candidato no

Sul do Estado

,

Presidente Lula chega amanhã ao Estado para cumprir atividades de
vistoria da BR-101 e fazer comíclo em Criciúma. A propósito da

.

incursão no Sul do Estado, área do governador Eduardo Pinho Moreira,
curioso reparar que a blpolaridade da condição de governante-

. candidato, em Santa Catarina, com a renúncia de Luiz Henrique,
engendrou outro tipo de componente psicológico. Moreira transformou
se no alter ego de Luiz Henrique no poder. E, asseguram assessores,

superando até as melhores expectativas do correligionário candidato à

reeleição. Moreira não apenas tem absorvido impactos que poderlam
respingar na campanha de Luiz Henrique, como tem atuado para
neutralizar adversários. Semana passada, anunciou a autonomia
administrativa das escolas, numa tentativa de esvaziar conteúdo de
Amin. Nesta, assinou a aposentadoria especial para o setor de

segurança e, hoje, faz roteiro de inaugurações no Oeste, área de Fritsch,
,

incluindo a obra do último dos acessos a município, a Aguas Frias, que
faltava na SDR de Chapecó.

•
,

Diferente de
Lula, Moreira

cuida do governo e

LHS da campanha

AGÊNCIA ESTADO

...Emenda apresentada por Tião Viana
recebeu 30 votos a favor e 39 contra

BRASÍLIA - O Senado poderia
ter aprovado há mais de três

anos o voto aberto para os
.

,

processos de cassação de
mandato de parlamentares.
Mas, os mesmos senadores que

hoje são favoráveis ao fim do
voto secreto, sobretudo do

PSDB, PFL e PMDB votaram

contra. Em 2003, o então líder
do PT, senador Tião Viana,

,

j: PATRIcIA GOr�ES

.

apresentou uma emenda
constitucional para acabar COIU
o sigilo do voto. Mas não obteve
apoio dos colegas que se

dividiram: 39 senadores
votaram contra e 30 a favor.
Para aprovar uma emenda é

,preciso obter, no mínimo, 49
votos.

Coube ao atual líder do

governo, senador Romero Jucá
(PMDB), favorável ao voto

aberto, fazer um substitutivo. Só

que ele ampliou o fim do sigilo
para outras situações COIUO a

votação de autoridades, vetos
presidenciais,. escolha de
magistrados e exoneração do

procurador-geral da República.
Foi justamente o que a Câmara
fez na terça-feira. Mas isso,
segundo muitos senadores, teria

. contribuído para a derrota da

proposta de Tião Viana. "Eles
me derrotaram e deveriam pedir
desculpas", disse ontem o

petista. Ele lembrou que o então
presidente do Senado, José
Sarney (PMDB) , fez questão de
sair da presidência para votar

pessoalmente a favor de

preservar' o voto' aberto:
O fato de Romero [ucá ter

ampliado a proposta, segundo
Tião Viana, não poderia servir

•

•

Balão de ensaio.
Amin não pretende encontrar
se com Lula em Criciúma,
ainda que realmente terá
agenda amanhã na cidade.
Além de já ter declarado voto
a Alckmin, correria o risco de
ser hostilizado pelo PT, "Se
aparecer, será rechaçado
pela militância. Vai sofrer o
revés de alguém estranho
que entra em festa errada",
previne Fritsch, o único dos
candidatos que dá palanque a

Lula em SC.

Bancada. Angela An7in (PP) deverá manter o escore

feminino atual na Câmara dos Deputados; pelo menos uma

mulher para 15 marmanjos. Para isso, disputa na mesma base
com dois outros supostos campeões de voto Djalma Berger
(PSDB) e Paulo Bornhausen (PFL). Na foto, a ex-prefeita no

prímeiro de uma série de encontros de candidatos com o trade
turístico da Capital que, há 10 anos, esperam o Prodetur Sul sair
do papel.

.

•

,

,

,

Pátria. o comércio do Relacionamento. Sob c fmâos da catarinense Jeanine

Pires, a Embratur, com apoio d� tiantur, realiza na próxima quinta
.

I.

(14), em Florianópolís, o prime'rto Seminário de Relacionamento
com à Turísta Estrangeiro. Para atendermelhor visitantes à

paisana e da imprensa. Nos setores de segurança, saúde e

transporte.

-

Centro da Capital encerra a

Semana da Pátria com

atividades e lojas abertas até
às 18h. O Agita Floripa vai

expor ao longo do dia
equipamentos da Marinha,
Aeronáutica, Exército e Corpo
de Bombeiros. Por trás da
iniciativa cívica, a CDL
espera aumentar o
desempenho do comércio de
rua aos sábados, a exemplo
de outras experiências bem
sucedidas em SC.

Dia da Cidadania. A inspeção veicular, vistoria das.
oondições de segurança e da quantidade de gases e ruídos
emitidos por automóveis, comum nos EUA e Europa será feita
pela primeira vez em Itapema, neste sábado. No Bras], calcula
se que 30% dos veículos seriam reprovados.

,

No bolso. Ministério Pl; lico de SC conseguiu' fazer a BrasH
, ,\

Telecom reduzir para tarifa I �,al as ligações entre Pomerode e

Blumenau. O rnessno já havia corrido com aquelas de São
Pedro de Alcântara e Grande Florianópolis.

<'

Cautela. Antônio.
Edmundo Pacheco, da
Fecomércio, elogia toda
medida que reduz o spread
bancário (diferença entre o

que o banco paga e cobra
pelo dinheiro), como as

. contidas no pacote
anunciado pela Governo
Federal, neste período pré
eleitoral, para reduzir os juros
bancários. Mas insiste que
são tímidas para esquentar o
comércio. I

SÃO PAULO - Brasil e Uruguai
'

começam agora um processo de
discussão do desenvolvimento
do comércio bilateral. Para
debater o assunto, a Federação.
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) reunirá, -na
próxima terça-feira; os

ministros uruguaios da
Economia e Finanças, Danilo
Astori, e da Indústria, Energia e

Mineração, jorge Lepra. Pelo

governo brasileiro estarão

presentes o ministro de Minas e

Energia, Silas Rondeau, o

secretário-executivo do Minis
tério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior,
Ivan Ramalho, e o vice

presidente do BNDES (Banco

EU VOTO
"Mais do que por dever, mais do que uma obrigação, é um direito
que nos temos para ajudar a eleger os nossos governantes. O
voto é fundamental, é o dia em que nos sentimos um pouco
donos da decisão, porque cada um que aperta a tecla e vota,
está ajudando a decidir o futuro de nosso país".

NEODI SARETTA, prefeito de Concórdia e vice-presidente da
Fecam

•

E aí... •

Esperidião Amin reuniu mais de mil pessoas em Lages. Assegura que o Planalto Serrano é a r�gião
que foi deliberada esquecida pelo governo. "Por puro ódio, abandonaram as obras que

.

começamos", afirma. Enquanto isso, a Coligação Todos por Toda SC prepara para as próximas
semanas roteiros estratégicos do ex-prefeito Raimundo Colombo, na companhia de Luiz Henrique,'
no Norte do Estado.

ADRIANA BAlDISSARElll, COM COLABORAÇÃO DE FERNANDO BOND/FLORIANÓPOLIS E Luís
CARLOS LONGHINI/CONCÓRDIA.

•

-- - -

1
Associados: AGazeta· Blguaçu em Foco - Correio do
Povo • Correio Lageano • Correio do Sul • Destaque
Catarinense·Diário da Cidad�· Diário da Manhã·Diário I
do Iguaçu· Diário O Tempo - Folha da Cidade· Jomal da
Manhã· JomalO tguassu -Municipio Dia-a-dia -Nolisul
O Atlântico. O Perfil Diário· O Vale - Sul Brasil- Tribuna
do Dia • Tribuna Calarinense - Voz' Regional

- - ---�-

se
Assoctaçâo cos Diários do Interior

..

•

de pretexto para os senadores,
pois o que estava em jogo era o

voto aberto apenas para os casos

de perda de mandate, conforme
sua emenda. Ou seja, os

defensores do fim do voto

secreto poderiam pedir desta
que e aprovar sua proposta .

"Essa desculpa agora não cabe",
observou.

-

A LISTA DE VOTAÇAO

Na quarta-feira, na Comis- :

são de Constituição e justiça r

do Senado, os senadores
fizeram, no entanto, o qu� I

faltou ern 2003: desmemj
'

braram a emenda constitucio- :

nal do senador Sérgio Cabral'
(PMDB) que era abrangente e

aprovaram apenas o fim do
voto secreto para os processos.
de cassação. E deixaram as

demais situações, as mesmas

previstas no substitutivo de
Romero [ucá, para ser discutida'
em outra etapa.

Votaram contra acabar com o voto secreto em 2003 os

senadores:
Alberto Silva, Almeida Lima, Amir Lando, Antero Paes de
Barros, Arthur Virgílio, Augusto Botelho, César Borges,
Duciomar Costa, Edison Lobão, Eduardo Azeredo, Efraim
Morais, Garibaldi Alves Filho, Gerson Camata, Gilberto
Mestrinho, Heráclito Fortes, João Alberto, João Ribeiro, Jonas
Pinheiro, Jorge Bornhausen, José Agripino, José Jorge, José
Maranhão, José Sarney, Juvêncio da Fonseca, Leomar
Ouintanilha, Leonel Pavan, Mão Santa, Marco Maciel, -

Mozarildo Cavalcanti, Ney Suassuna, Papaléo Paes, Ramez
Tebet, Reginaldo' Duarte, Renan. Calheiros, Renildo Santana,
Rodolpho Tourinho, Sergio Guerra, Tasso Jereissati e Valdir
Raupp.

Votaram a favor de acabar com o voto, secreto para todas as

situações os senadores Aelton Farias, Aloizio Mercadante, Ana
, .

Júlia Carepa, Demóstenes Torres, Eduardo Suplicy, Eurípedes
Camargo, Fátima Cleide, Flavio Arns, Geraldo Mesquita, Hélio

•

Costa, Heloísa Helena, Ideli Salvatti, iris de Araújo, Jefferson
Peres, João Batista Motta, Luiz Otavio, Magno Malta, Marcelo '

Crivella,Osmar Dias, Patrícia Saboya Gomes, Paulo Octávio,
Paulo Paim, Pedro Simon, Roberto Saturnino, Sergio Cabral,
Sergio Zambiasi, Serys Sihessarenko, Siba Machado, Tião
Viana e Valmir Amaral.

Votaram Abstenção: Antonio Carlos Magalhães, Antonio Carlos
Valadares, e Romero Jucá.

Ausentes: os senadores Álvaro Dias, Delcídio Amaral, Eduardo

Siqueira Campos, João Capiberibe, Lúciâ Vânia e Teotônio
Vilela Filho.

'.

Uruguai e Brasil discutem ampliação do comércio bilateral
•

Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social), Armando
Mariante. As relações
comerciais entre os dois países
podem evoluir, segundo os

especialistas. No ano-passado, o
.

comércio dos dois países fechou
em US$ 1,3 bilhão.corn
vantagem para o Brasil,
superavitário ern US$ 356
milhões. Para ampliar o

comércio bilateral, nesta terça
feira, a partir das 10 horas, a Fiesp

/

promovera Uin encontro entre

empresários brasileiros e

uruguaios com representantes
dos governos, para discutir as

oportunidades de negócios entre
Brasil e Uruguai. Após o

encontro, ainda na Fiesp, será

realizado um workshop sobre
como investir no Uruguai,
destacando as principais áreas

III

/ . .

em que o ernpresano precisa
conhecer COIUO: Call Centers
e Serviços Financeiros,
Assessoria Profissional nas

áreas Jurídica Econômica e

Contábil, e noções de
funcionamento dos Serviços
Portuários e' Zonas Francas.

A . Fiesp também realizará
uma rodada de negócios COIn os

empresários brasileiros e

uruguaios, com objetivo de
identificar as potencialidades
dos dois países, para a

realização de possíveis
parcerias, acordos ou joint
ventures.

fAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EMBAGDA

� Execução
o Iraque executou 27 "terroristas"
condenados pela justiça
iraquiana por assassinatos e

seqüestros cometidos em
diferentes províncias, informou
ontem o govemo. Os 27 foram
enforcados em Bagdá na quarta
feira, acrescentou, sem oferecer
mais detalhes. Um oficial de

justiça, exigindo anonimato, disse
� 'que todos os 27 erám iraquianos,

iiJ dois foram condenados por
acusações relacionadas ao

terrorismo. Os outros 25,
incluindo uma mulher, foram
condenados por homicídios e

seqüestros.

EM JERUSALÉM
� Mantido
'Israel suspendeu ontem o

bloqueio aéreo de quase dois'
meses imposto ao Líbano, mas,
numa mudança de última hora, o
bloqueio naval foi mantido. Na

quarta-feira, o governo israelense
havia informado que todo o

bloqueio seria suspenso, e a
medida chegou a ser anunciada

por um porta-voz da chancelaria.
Mais tarde, esclar.eceu-se que o

bloqueio aos portos libaneses
continuará até que uma força da
ONU chegue para impedir o
contrabando de armas para o

Hezbollah.

NOMÉXICO
�Acordo
O presidente eleito do México,
Felipe Calderón"anunciou ontem
que uma de suas prioridades
será firmar um acordo migratório
com o presidente dos Estados ,

Unidos antes que termine o

mandato de GeorgeW. Bush. Em
entrevista coletiva com
correspondentes estrangeiros,
Calderón disse que tentará
convencer os legisladores norte
americanos que tal acordo
servirá aos interesses de ambos
os países.

•

•
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SEM TRÉGUA: PREMIÊ TERIA SE RECUSADO A APOIAR CESSAR-FOGO

,

RAMALLAH - Um grupo de

legis ladores e in telec tuais
moderados pales tinos
disseram ontem que o

primeiro -rninistro britânico,
Tony Blair, deve ser impedido
de e n trar nos territórios

palestinos durante uma

próxima viagem ao Oriente
Médio devido a seu apoio a

Israel durante a recente guerra
no Líbano,
Numa carta aberta publicada
pelos palestinos, a maioria a

•

•

40 Seminário daQualidade
'O'Núcleo da Qualidade ACIJS-APEVI promove, dia 14 de

setembro de 2006 (quinta-feira), às 18h30min, no CEJAS,
o 4° Seminário da Qualidade, com o objetivo de, trazer a

Gestão da Qualidade para a realidade das empresas,
desdobrando o tema e mostrando o caminho a ser trilhado

para atingir resultados, adequarido-se a um mercado cada

vez mais competitivo. No programa, a palestra Gestão da

Qualidade ao Alcance de Todos, proferida por Paulo César
R. C. Alvim, Gerente da Unidade de Acesso à Inovação e

Tecnologia - SEBRAENacional, seguida do case Primeiros

Passos Rumo à Gestão da Qualidade, com Jonas Lieskow,
Diretor daTDV Dental Ltda. vencedora do Prêmio Talentos

Empreendedores. Entre as apresentações, uma atividade

de integração: Ginástica Laboral e, ao final, após sorteio de

brindes, coquetel de confraternização. Investimento de R$
15,00 para empresas nucleadas, R$ 20,00 para empresas

, .

Associadas e R$ 30,00 para outros interessados, Inscrições
com o consultor Alberto Zeni pelo e-mail

alberto@acijs.com.br ou fone (47) 3275 7005. I

I

•

"

•

•

,

� Para apaziguar críticos, primeiro-ministro
anuncia que deixa cargo

I daqui a um ano

o sangue libanês em suas mãos

nas águas palestinas", diz o

comunicado publicado ontem

no diário palestino al-Ayvam.
"Não devemos permitir que
venha e tenha a chance de

aparecer como um promotor
da paz. Ele é um homem da
.violência e um promotor da

guerra", acusaram. "Des ta

forma, pedimos à liderança
palestina para dizer a Tony
Blair que este não é o momento

adequado para vir à Palestina".
Blair tem encontro marcado
com o presidente palestino,
Mahmoud Abbas, no domingo.

Buscando apaziguar

•

•

críticos, Blair prometeu ontem
.". "

que Ira renunciar ao cargo ate

setembro do ano que vem, luas

não precisou uma data. A

pressão por sua saída aumentou
entre os trabalhistas pela'
posição adotada na guerra
entre Israel e Hezbollah - vista

por muitos como subserviente
aos ditames do presidente
americano George W. Bus11.

"Seu objetivo principal é

aparecer como um promotor
da paz em vista das críticas
domésticas e externas por sua

rejeição ao cessar-fogo", afirma
o comunicado palestino,
assinado por 20 grupos de

segurança é vital para uma

eventual retirada das forças
americanas do Iraque. Depois dê
desmobilizar o exército iraquiano
ao concluir a invasão de 2003,
forças da coalizão passaram a

treinar uma nova força militar
\ iraquiana. Entretanto, ainda não
\,
está claro quando essas forças
tarão preparadas para assumir as

tarefas de segurança.
"De hoje em diante, as

responsabilidades das Forças
Armadas iraquianas serão, cada
vez ais, definidas e comandadas
por aquianos", disse o general

,

am' ricano George Casey, 11a
,

c
.

rimônia C� transferência. O

US$ 82 732 a clientes não
,

especificados por 11 serviços
supostamente executados entre

junho de 2002 e maio de 2004. A ,

DataUSA é conhecida como

Viewpoint USA. Segundo o
I

indiciamento da justiça federal,
Costin disse a empregados para
alterar dados de pesquisas, e

gerentes da companhia
orientaram funcionários a "falar
com cães e gatos" quando tinham
de fabricar resultados.
O agente especial da polícia federal

práticas de Washingtol1. Os 14
suspeitos foram levados de prisões
secretas a Guantámano, onde
serão julgados. O presidente dos
Estados Unidos, GeorgeW. Bush,
afirmou na quarta-feira que entre
os suspeitos estão altos dirigentes
da Al-Qaeda, como Ramzi
Binalshibh e Abu Zubaydah. O
principal prisioneiro, porém, é

Khalid Sheik Mohammed, que
teria sido o organizador dos ataques
de 11 de setembro de 2001 nos

Estados Unidos. OCICV afirmou
•

ter recebido garantias 'do governo

direitos humanos e culturais,
50 intelectuais e três

legisladores de pequenos
partidos. .

Bassam Salhi, um dos

legisladores que assinaram o

documento, frisou que a carta

de protesto não é endereçada
ao povo britânico, mas

pessoalmente a Blair, que
"demonstra uma completa
subordinação aos Estados
Unidos em todas as questões
relativas ao Oriente Médio".
Salhi adiantou que haverá

protestos e greves parciais se

Blair desembarcar em

Ramallah.

. '

Governo iraquiano assume controle das Forças Armadas
•

favor de um acordo de paz com

Israel, eles acusaram Blair de
recusar-se a apoiar o pedido por
um cessar-fogo imediato no

mês passado para dar a Israel

"tempo suficiente para
continuar sua missão

destrutiva" no Líbano. "To11y
.Blaír é uma persona non grata

, . .

em nossos países, e sua visita a

Ramallah é uma séria
- .

provocaçao aos sennrnentos

populares dos palestinos,
porque ele velU aqui para lavar

,

Governo da China revela que
poluição ambiental custou 64 bi

PEQUIM - A poluição
ambienta] causou US$ 64
bilhões em prejuízos
econômicos diretos à China
elU 2004, o equivalente a 3,50/0
do PIB (Produto Interno
Bruto)' nacional , A
estimativa foi divulgada
ontem pelo governo chinês e

inclui a exploração de
•

recursos naturals como

minerais, florestas, água e

pesca. "O estudo marca o

início dos ne s sos esforços
para calcular o PIB ecológico.
Ainda, não completamos sua

metodologia, por' isso
teremos que trabalhar muito

para aperfeiçoá-la", afirmou
Pan Yue, vice-ministro da'

Proteção Ambiental.
, ,

E a primeira vez na história
•

que a China considera os

prej uízos ecorrôm ic os

provocados pela poluição
ambiental no Relatório de

• INFORMATIVO

BAGDÁ - A coalizão liderada

pelos Estados Unidos transferiu
formalmente ontem para o

governo do Iraque o comando das,
Forças Armadas iraquianas.
Autoridades americanas

consideram o evento um passo

importante rumo à independência
do Iraque e à retirada das forças
estrangeiras do país. Mas, o

derramamento de sangue
continua. Horas antes da
cerimônia de troca de comando,
seis ataques a bornba contra,

patrulhas da polícia em Bagdá,
mataram pelomenos 17 pessoas e
feriram mais de 50.
A transferência do controle da

.'

Execução Orçamento do PIB.
Pan esclareceu, contudo, que

, o estudo contemplou apenas
dez dos 20 tipos de

contaminação ambiental em

função dos limites
,

tecnológicos.
A pesquisa não abrangeu

a poluição dos lençóis
freáticos e do solo, por

exemplo, destacou o vice

ministro. As projeções, no

entanto, são assombrosas. A

poluição dos recursos

hídricos, uma das mais graves
variedades de contaminação
ambiental que atinge o país,
provocou um prejuízo de US$
27,3 bilhões naquele ano. De

acordo com o Relatório, o país
precisará de US$ 135 bilhões

para tentar reverter os danos
ambientais acumulados em

2004, com base na tecnologia
atualmente disponível no '

mercado.

ACIJsrj
ASSOCIAÇÃO COME_J;I:CIAl E
INOUSTlflAl DE JARAGUA DO SUL

�,
APEVI·

premier Nouri Al-Maliki e Casey
•

assinaram documentos que
colocam o primeiro-ministro no

comando direto da Marinha e da

Força Aérea, além da 8ª Divisão
do Exército. "O Exército

iraquiano de hoje foi reconstruído,
longe da violência sectária", disse
Al-Maliki.

A 8ª Divisão esteve envolvida
em combates recentes entre forças
do governo e milícias xütas. As

tropas da divisão combateram os

milicianos na cidade de

Diwaniyah, numa batalha que
durou 12 horas e deixou 20

•

soldados e 50 milicianos mortos.

Companhia falsificava pesquisas entregues à Bush
BRIDGEPORT - A proprietária

daDataUSAInc., umacompanhia
que promovia pesquisas políticas
para as campanhas do presidente
George W. Bush, do senador Joe
Lieberman e de outros candidatos

. declarou- se culpada de fraude por
fabricar resultados de sondagens. ,

TracyCostin, de 46 anos, pode
ser sentenciada a até cinco anos

de prisão e pagar umamulta de até
US$ 250mil em 30 de novembro.

Como parte de um acordo

judicial, Costin aceitou devolver

americana (FBI) Jeff Rovelli
afirmou que 500/0 da informação
compilada pela DataUSA e

transmitida para a campanha de
Bush era falsificada. Segundo o

subprocuradorEdwardChang, em
várias ocasiões quando a compa
nhia estava apertada com prazos
os resultados eram falsificados,
com o sexo dos entrevistados ou

filiação partidária sendo

manipulados a fim de preencher
cotas. Outras vezes todas as

respostas eram fabricadas.

CruzVermelha espera visITar prisioneiros de Guantánamo
GENEBRA - Os 14 prisioneiros

levados pelos Estados Unidos à.
base de Guantánamo sob suspeita
de terrorismo receberão a visita do
CICV (Comitê Intemacional da
Cruz Vermelha). Ontem, a

entidade COIU sede ern Genebra
anunciou que a viagem de seus

funcionários deve ocorrer na

próxima semana, mas admitiu que
não sabe ainda onde estão as

prisões secretas mantidas pelos
americanos, Deputados europeus
insistiram ontem que seus

governos foram cúmplices das

americano de que os funcionários
da entidade poderão conversar

com os detentos sem a presença
de oficiais americanos, uma

exigência do Comitê
Internacional da Cruz Vermelha

sempre que visita uma prisão.
Para oCICV, o fato desses suspeitos
estarem sendo levados para locais
conhecidos seria um passo

importante. Mas isso parece não

ser o suficiente para deputados
europeus. Em Estrasburgo, o dia

hoje foi de queixas contra os

governos noParlamentoEuropeu.
•

NO CAIRO

.... Imagens
A rede de TV árabe AI-Jazira
exibiu ontem o que seriam
imagens inéditas de Osama bin
Laden reunido com alguns dos
autores dos atentados de 11 de
setembro de 2001 contra os
Estados Unidos.A estação não
informou como obteve o vídeo,
que foi obtido pela subsidiária de
mídia da AI-Qaeda, As-Sahab. As
imagens mostram Bin Laden
com seu ex-auxiliar Mohammed
Atef e Ramzi Binalshibh, outro
suposto ,autor intelectual dos
ataques contra os Estados
Unidos.

,

EMBAGDA

.... Fechamento
o govemo iraquiano ordenou
ontem o fechamento por ummês
do escritório em Bagdá da rede de
televisão via satélite AI-Arabiya.
Funcionários da empresa, cuja
sede fica em Dubai (Emirados
,

Arabes). A companhia não é a
única asoírer esse tipo de

retaliação, uma vez que a rede
árabe AI-Jazira está com seu

escritório na capital iraquiana
fechado já há dois anos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PÁGINA DA (RIANÇA
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NO próximo dia 10,
Sarah Larissa
Bruch completa 8
anos, "Que Deus

sempre ilumine
seus caminhos",
Quem deseja um

feliz e abençoado
aniversário são
seus paiS Cláudio
e Cris

-

-

Par Daniele Santos
recepcao@jornalcorreiodopovo.com.br
(enviar fotos até Quarta às 12h)

•

•

."

•

,

A gatinha Thauana c I
Os dindos Ado Lu' Gomp e�ou ? aninhas dia 6,

, , eo e Lia manda
,

parabéns e muitos beijos
m os

,
.

,

O gatinho Joe Renan con:pletou seu 1 o �nin�o
'dia 5, para alegria cos pais Rosllene e Clde, Te

amamos filhão"

Passando pela' I
Eduarda que coc� jna a bo�eqUinha Maria
ParabérJs dos paispseot/aa2 anlnh�s neste sábado,

nge e Jaime

Neste sábado o garotão Artur comple�a 2.anos,
Quem deseja muitas felicidades é seu urnao

Vitor e os pais Odair e Dagui

I

,

''IF'.', I ..

e

''''"
.I'

"'A}f!,,

o da Silva comemora

Kauan Henrique 11lgeo�:�es junto com os pais

t sábado seus .

nes e
,

Ie e Renato .

corujas FranCie

.

,

o garotão Maxwell
Os avós parabenizam , "dia 6
Gaenlli Neto pelo seu anlversano ,

A pequenina Saara W
aninhas. Felicidades dendor.completa hOje 2

o vovo e da vovó

As princesintias EvaM'
.

e Anna Victória (1 ano�r;aonna (3 meses dia 06)
passam'

meses dia 10)
I

para deixar um brilho tJspecial pelaco una e rec bem a homenagem dos paisJ,
I;
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RECANTO'"
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O nOlso n,.íeio é faz,-, a al,gria clI "U filho

. ,

Quem aniversàriou dia 5 é '

qU,e?1 aniversaria dia 7 é
a g�tlnha Nicoli e

felicidades é o que d '

o gatinho Talys, Muitas
os avós eseja os pais, a Talissa, e

<' mpleta hoje 2 anos,

A fotinha Andressa Arenét COé os pais Silvio e

m manda os parab ns
e que 'I',

e e toda a famlla
Cleonlc .

Parabéns aos aniversariantes do mês de agosto
que comemoraram no buffet O Recanto das Festas
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O garoto Carlos Henrique Marquardt,
comemorou no dia 7 seus 9 anos,Quem o

parabeniza são seus pais Arno e Eliane e seus

irmãos Bruno e Daiane

No dia 07, Emily Camily completou seu 10aninho, "Desejamos que a felicidade e a

���ae;�nç�esteja ,seTT_Jpre presente Elm sua vida"
e wa/��:a o seu Irmao Patrick e dos opas Mario

I\l\ge\aM. .

Moretti facnll\
S/S/Go5/08/06

.Maria ElVira
Hort Reimer

'1IIIhl,
'1/11"

'1/)1/'11,IIIIII ' I

\

Quem completou 6 anos neste dia 6 é Willian
Vinícius Petry, e quem manda os parabéns sao
seus pais Ronaldo e Teima, seus avós e seus
adrinhos

Quem completa seu 10 aninho dia 11 é Pamela

Caroline Martins. Quem deseja muitas
felicidades são seus padrinhos ROnalda e Teima,
o orírno William e todos seus familiares Rua Pres.Epitácio Pessoa, 985 - Fone (47) 3275-1641
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