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71 LIGA FUTSAL

Umempate
separa a

Malwee do
•

bicampeonato
1L0go mais às 21h30, a
Malwee entra em quadra
eentra o Carlos Barbosa

]para buscar o bicampeonato
úlla Liga Futsal. A equipe

,

i�aguanese só precisa de
I!IJl.Ill empate para trazer a

taça.

71SURPRESA

Grêmio adota
humildade' <

e vai chegando
na ponta

••
'
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81 DIA D
•

VeteIinártos
fazem

declaração
de amor
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51 NA MIRA: TRANSAÇÃO MILIONÁRIA FEITA PELO EX-PRESIDENTE WALTER FALCONE
,

• •

<

A aplicação de R$ 18 milhões do Instituto de

Seguridade dos Servidores Municipais
de Jaraguá do Sul na compra de Notas do Tesouro
Nacional e, principalmente a entrega destes títulos para.

. - .

58 I TERROR

• Carro-bomba
deixa
17 mortos e

29 feridos
<

Segurança Públl�a:
a defesa doscustódia da agência internacional Deutsch Bank, feita

pelo ex-presidente Waletr Falcone ,está na mira de uma

auditoria que investigará possíveis irregularidades na
transação.

51 ALARME: MAIS DE 50% DOS REMÉDIOS VENDIDOS NÃO SÃO PRESCRITOS
PIERO RAGAZZI DE FREITAS

, .

• •

catarlnenses,

De todos os

medicamentos
, alopáticos
comercializados

G)AeN
§,J}�

,

, ".

•

no país, cerca de
50% não foram

prescritos por

profissionais da
saúde. Quando o

RENOVAÇÃO COM éTICA,

assunto e os

antibióticos a

situação é ainda
mais�éria: 75%
das vendas em
farmácias são

ocasionadas pela
automedicação.

58 I DIREITOS

ONUpede que
"

•

americanos

fechem prisões
secretas
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" Tem mais 40 Bstadlas

esperBndo por voc'l
Assine

O CORREIO 00 POVO
fi concorral

• Carlos Wudke
• Clinicar· Or. Jober T. Bastos
• Elizabeth T. P. Zezulno
• Evlláslo Alves
• Gulrdastes Jaraguá
• Jefferson Gross
• Josó Markieuvlzl
• Leonlce S. Klein
• Levi Roberto de Souza
• Magna K, N. Matejunas

• Natália Teima fele_.
• Ralf Ouwe

•

• RC Informátlca
, .

• Regina Koepp Dr$W's
• RogériO t, UfeOWltz
• Selma Plnl'lo
.SóPortu
• Sul Com, de COfllbwtfv6f.

. Lubrlffeames· Sr.Mi3M
• ValdemarWisei1ral
tWalt8rlawirl

CADA ESTADIA DA DIREITO A UM

25°
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MAXIMA

481DEVOLUÇÁO
Receita libera
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EDITORIAL

Lá vem mais uma onda de
i dignação da opinião pública
ulta e ultrajada. Agora a grita é

ontra o direito dado aos

eputados sanguessugas de se

dandidatar a um novo mandato.
I

e oBrasil fosse deixado nasmãos
a opinião pública esclarecida,

isso aqui virava uma Venezuela

�m dois tempos. Ou Ulua Bolívia.
s que vivem reclamando "dos

" -

ovemantes sao os mesmos que
dernonstrarn a menor

,

- ,. . ''-

tençao as mstituiçoes e aos seus

tos - ou seja, são os primeiros a

sculhambar "o poder" que tanto
riticam. São os que querem
assar os sanguessugas a golpes de
anchete de jornal. Deputados
anguessugas são aqueles
cusados de receber propina para
ogar dinheiro do orçamento 110

olpe das ambulâncias

uperfaturadas. Há Ulua série de
indícios contra eles, e seus nomes
rostos vêm sendo expostos há

meses nas listas negras da

mprensa. O eleitor esclarecido,
ue acompanha o noticiário

I
, ,

• FRASE

político, já tirou sua conclusão:
,

são todos uns vet Illes. E a senha

para os formidáveis shows de

populismo. Como sempre, a

parte chata e antipática da
história foi parar nas mãos da
instância superior, o Tribunal

Superior Eleitoral. Aí é fartura
de matéria-prima. O presidente
do TSE, Marco Aurélio Mello,
votou contra a proibição da
candidatura do vilão Eurico

Miranda, aquele presidente do

Vasco da Gama. Evidentemente,
de imediato, nas esquinas mais

cultas, passou a ser chamado de

vendido, de primo do Collor, de
mancomunado com toda essa

podridão que aí está.O chato é

constatar que o ministro Marco

Aurélio, primo do Collor, está

certo. Limpidamente certo. Por

que EuricoMiranda não pode se

candidatar a deputado? Porque
embolsou dinheiro do Bank of

América, porque desviou renda
dos estádios, porque juntou um

patrimônio incompatível com
seus vencimentos, porque iludiu »

Jtl
,/I
ti '.

a Receita, porque fez tráfico de
influência. Porém, a pergunta que
se faz é: quem disse que Eurico
Miranda cometeu essa penca- de
delitos? Os indignados
responderão: ora, as evidências
disseram, os fatos deixaram claro,
está na cara. Muito bem. Está na

cara, mas não está no processo. 'O
,

mundo inteiro sabe? Otímo-mas
a Justiça não. E se existe ainda no

país algum fiapo de uma coisa

chamada Estado de Direito,
Eurico Miranda tem que estar

livre para se candidatar ao que

quiser.E os sanguessugas também.

Apareceu depósito suspeito na

conta do deputado? Quem pode
lhe cassar algum direito não é a

, '

manchete de jornal. E o processo

legal. Onde está a conclusão do

processo legal?Estão livres como

pássaros. Possivelmente são

culpados, mas o juiz populista quis
cassar seus direitos com base na

grita dos indignados. No final das
contas, fez papel de herói, fez tipo
de justiceiro e fez de tudo, menos
justiça. OministroMarco Aurélio
Mello comentou sua posição em

favor das candidaturas dos

sanguessugas com uma frase

resignada: ''A sociedade não vai

entender." Não vai entender

porque não quer, ministro.

"É verdade que também somos responsáveis pelo que hoje se vê: a cada dia mais

corrupção; a cada dia, menor reação".
.00 ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,

<'

Não há nada de novo no
,

.cenárío polüíco brasileiro
I

A crise brasileira (política,
,

econômica, moral) .encaixa-se
com perfeição na primeira
sentença do Eclesiastes bíblico:

I "Não há nada de novo sob o sol".
I Em 29 de setembro de 1870, o

l!mperador' Pedro II redigia
arrazoado ao Conselho de

'Ministros, opondo-se a reformas
sistemáticas na Constituição
(qualquer semelhança ... ), exce
tuando quatro, que considerava

-indispensáveis.
Cento e trinta e seis anos

,

-depoís, aquelas quatro urgências,
.listadas por Dom Pedro,
'continuam aí, aguardando

,
solução. A primeira é a reforma
do Judiciário, que, já naquela
época, não funcionava. A

,segu11da tratava da extinção da
GuardaNacional, a PM ele então,
que já causava dores de cabeça à
sociedade e ao governo pela
dificuldade de mantê-Ia sob
controle.

A terceira relacionava-se ao

recrutamento militar, tema hoje
ainda mais problemático: as

Forças Armadas, segundo
,

notícia recorrente, constatam
,

que os traficantes infiltram seus

"soldados" entre os jovens
recrutados. A quarta reforma
tratava da lei eleitoral, com a

observação manuscrita do

imperador: ''As eleições, COlUO se

fazem no Brasil, são a origem de
todos os nossos males políticos".
Quem não subscreveria, tantos
anos depois, esse diagnóstico?
Não se busque no velho

imperador veia profética. Ele
não se referia ao futuro, luas ao

presente. A sobrevivência de seu

diagnóstico deve-se menos a

seus dons de exegeta' e mais à

resistência de nossas elites

dirigentes emmudar. Se soubesse

que tudo se manteria mais ou

111el10S da mesma forma por
,

tantas e tantas décadas depois, é
possível que não precisasse ser

deposto pela República e

abdicasse espontaneamente em

favor do primeiro aventureiro

que se aprese11tasse. -

Os antigos políticos minei

ros, célebres pelo dom de cunhar
frases de efeito, costumavam
repetir, referindo-se ao C011ser

vadorisrno de seu estado, que

, Ruy Fabiano,
colunista

"em Minas os fatos se recusam a

acontecer". A autoria da frase é

imprecisa, mas a ouvi, em torn
, '

de blague, do próprio Tancredo
Neves. A frase está longe de
circunscrever-se a Minas. Cabe
no Brasil por inteiro.

Fernando Henrique e Lula
reivindicam o, título de

presidente que mais assentou

famílias em toda a história do

país. Nenhum dos dois, porém, o
fez por livre e espontânea
vontade. Foi preciso que as elites

dirigentes se vissem na

iminência de UIU conflito de

grandes proporções para agendar
o terna e começar a trabalhá-lo

(resolvê-lo é palavra muito forte
para os costumes nacionais).

A inércia gerencial do país,
que parece ter nascido com ele,
só é afetada quando o copo está

prestes a transbordar. Aí,
qualquer gota d'água torna-se

- .

ameaçadora. E o quadro presente.
Lula, diante do colapso do atual
sistema política, promete
reformá-lo se reeleito. Alckmin

,

idem. "Não há nada de novo sob
o sol"

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVÓl/
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Sete de setembro, independência de que?

Quatro semanas para o primeiro turno

Corno podemos comemorar a

Independência do Brasil, se conhecemos a

realidaderle nosso país, sabendo que
infelizmente estamos nas mãos dos
banqueiros, instituições financeiras
nacionais e internacionais' e

principalmente, nas mãos de representantes
do governo que ao invés de trabalharem para
o povo, trabalham em benefício próprio,
desviando verbas públicas para si e para suas

quadrilhas de ladrões do nosso dinheiro.
Desta forma, a única coisa que podemos

comemorar neste dia é a vergonha nacional
e as denúncias que nos assolam a cada

momento, denúncias estas que só servem

para nos deixar mais decepcionados e

revoltados com os "representantes" do

povo.
Os desfiles são muito bonitos, com as

Forças Armadas nas ruas, polícia montada
com seus animais deixando "fezes" por onde·

passam, os estudantes mostrando seus

uniformes impecáveis (doados pelo governo
estrategicamente bem próximo desta data
festiva, seria uma estratégia de Marketing?
Sabe-se lá ... ), os pracinhas arrastando seus

sapatos surrados 110 asfalto, os carros do

Corpo de Bombeiros com seus anjos, os

idosos desfilando a vergonha de suas míseras

aposentadorias e o palanque cheio de

lideranças políticas e "autoridades" (um
bando de pavões, arrebitando seu rabo para
aparecer bem nas capas dos jornais do dia

seguinte) .

,

Apesar da discreta subida de Alckmin no

final de agosto, a reta final do primeiro turno

abre-se com amplas chances para Lula. Basta
o presidente não esquentar a campanha nern
cometer erros que poderá vencer no primeiro
turno. Provavelmente, por uma margem
apertada. Talvez, ern situação semelhante a

verificada em 1998, quando FHC confirmou
a vitória definitiva no primeiro turno COIU

53,10/0 dos votos válidos.

O. que joga a favor de Lula, além do
, .

ambiente econômico positivo para as

camadas mais populares do eleitorado, é a

desorganização da campanha de Geraldo
Alckmin. Aparentemente, Alckmin não

consegue motivar o eleitorado a pagar o custo

da mudança de presidente.
,

Ainda que o candidato do PSDB-PFL
tenha todo o potencial para ser UIU bom
candidato; a campanha não ajuda, o discurso
não empolga e os aliados o estão traindo.
Somente após enorme tiroteio de aliados
contra a sua propaganda eleitoral, Alckmin
resolveu ser mais agressivo.

Mesmo com todo O favor itismo, a

vantagem de Lula de 12 pontos contra todos
os candidatos pode ser pulverizada nas

próximas semanas.Para tanto, Alckmin teria

que ter um desempenho acima das

expectativas e contar com erros de Lula. Ou

algum fato novo aparecer na ceaa política.
Assim, o favoritismo de Lula só seria

\
\

Tudo é perfeito, com pessoas empenhadas
emmostrar uma realidade que não existe, pois
o Brasil não é independente de nada, a não

ser do "Império Português", que agora passou
, ,

a se chamar "Império do Governo" ou

"Império do poder Público", mall tendo a

colonização do povo, estes escravos do �0
capitalismo e de tudo que norteia o poder.. ]"

O Brasil será um dia independente quando �

o povo tiver consciência de sua importância :J
na Dernocracia, fazendo valer seu voto e q
eliminando da vida pública, todos aqueles que

nbuscam UIU cargo político somente em favor
de sua sigla e de seus comparsas, utilizando o

poder público para massacrar cada vez mais a
19

população que nada pode fazer para se
)J

defender. -

�3
Enquanto o nosso país continuar sendo

'l:
'

explorado e roubado por esse tipo de I�
sanguessugas, não temos nada a comemorar

lq
110 dia 7 de setembro, sendo Ulua data como

'.0

outra qualquer, onde 111Uito dinheiro é i1
desviado enquanto pessoas morrem nas filas rr

) 'I

dos hospitais ou de fome e frio, ou pior que
. n

isso, morrem assaltadas, vítimas da
, li

insegurança nacional.
-r I�

,

' [!Resta apenas uma COisa, entregar nas
. II

mãos de Deus e rezar para que um dia tudo
,

d
' fi

ISSO n1U e e os nossos representantes criem
;�

vergonha 11a cara e trabalhem como qualquer
fi

outro trabalhador assalariado em benefício-
Jf�

de todos para o bern geral da Ilação.

Gerson Costa, Representante Comercial fi
'I', ,

fI

, ' J
<

Os que vivem reclamando ""dos governan
es'' são os mesmos que não demonstram a

enor atenção às instituições e aos seus ritos

I
- IL---------------------------------------- �----- �--------------------------�

!
I
,

,

. . ,

il

d f di " L
ameaça o por atos 'novos extraor manes.

A campanha entra elU setembro do jeito que
)

estava no início de agosto. Lula é favorito,
I)

tem chances de vencer definitivamente em
J

primeiro turno, mas o jogo não acabou,
,I

'J

Alckmin ainda pode virar o resultado. -

A relativa cautela que os candidatos à
J

Presidência tiveram em agosto não deve sé

repetir em setembro, quando deverão ocorrer
ataques mais diretos ao presidente Lula e ao

1
seu governo. FHC chegou a recomendar na ,

semana passada "botar fogo no palheiro".
Aliás, em seus últimos programas de agosto, I
Geraldo Alckmin carmnhou nessa direção,
resgatando o episódio do rnensalão.

Além do aspecto ético, os candidatos I

deverão passar a explorar mais os aspectos'
negativos do governo, como aumento do 1

desemprego e crescimento do PIB abaixo das I
•

expectativas. J

Porém, dada a ampla vantagem de Lula e 1
o fato de q_ue a munição disponível contra 1

ele já ser de conhecimento da maior parte do '

eleitorado, a simples pancadaria não é It

garantia de sucesso, mesmo que possa render)

algum ganho em termos de preferência)
eleitoral. Para virar o jogo, Alckmin terá que I

empolgar e mostrar que vale a pena fazer a)

mudança. )

!
.

Murillo de Aragão, cientista político e analista)
político sênior da Arko Advice. \

I

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem serenviados por e-mail.
redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251
200, Caixa Postal19. É obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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ELEiÇÕES: OS SALÁRIOS PARA O MAGISTÉRIO

• •

• MOSAICO poi itic a@jornalcorreiodopovo,com,br

Vê se pode! ,

-

Deputado Adelor Vieira (PMDB), único de Santa Catarina listado
na relação dos sanguessugas, para justificar abstenção quando .

a Câmara dos Deputados derrubou o instituto do voto secreto,
disse que seria a favor se o voto do eleitor também fosse aberto.
Típico de quem está enrolado e não sabe como explicar, O
parlamentar prega a volta do voto de cabresto, aquele vigiado de r,
perto nas poucas urnas então existentes por cabos eleitorais

J-,

quando não pelos próprios candidatos, vigente por pelo menos ',"'
quatro décadas no século 20, Joinville teve um senador eleito):
assim: foi Carlos Gomes de Oliveira, nunca mais reeleito a nada I ,

depois que a abominável prática ter sido varrida do processo J::, ,

I ...

eleitoral.
'

-[

, )
,

Muito bom
No país inteiro começa a pegar
feito sarampo a decisão dos
Tribunais Regionais Eleitorais de

impugnar candidatos com

participação evidenciada em

escândalos como o dos
sanguessugas, falta de
idoneidade, por responderem a

Alto astral
r

I

CELSO MACHADO

� Candidatos têm
categoria como

prioridade de
maior impacto

preenchemos 25% 90S cargos ern

comissão que então existiam,

Chegamos a transferir 56 cargos

para o Tribunal de Justiça, através
de lei, e outros 144 cargos não

foram preenchidos e, sim,
declarados extintos", afirmou
Amin. A redução de custeio

permitirá urn crescimento da
receita entre 4% e 60/0, segundo ele,
para aplicar o dinheiro naquilo que
será preferencial em seu governo:
salários justos para professores,
policiais e profissionais da área de
saúde. Ern seu programa eleitoral

gratuito 110 rádio e na tv, o

candidato a coligação A Força do
Povo, José Fritshc CPT) apresenta

Sindicatos acusam empresas
de forçar ritmo de trabalho

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

, ' ,

processos cmunas e por
irregularidades na documentação
apresentada, Benza Deus!

''A surra de votos nesta eleição vai )'

ser maior ainda", Frase do f

candidato à reeleição Luiz

Henrique da Silveira (PMDB),
referindo-se a concorrentes

,

diretos: Amin e Fritsch, Neste '

domingo à tarde o PMDB pretende "1,
fazer concentração gigante em

Curitibanos, reunindo prefeitos e

vice-prefeitos da coligação Todos

por Toda Santa Catarina.

FLORIANÓPOLIS- O ex-

g governador e candidato pela
J coligação Salve Santa Catarina,

Esperidião Amin (PP) voltou a

," reafirmar compromisso de, se

'; eleito, colocar os salários dos
, \

q professores da rede estadual entre
(J os seis melhores do país. José
1 Fritsch, da coligação A Força do
i Povo, também garante dias
I melhores para a categoria.Amin

não dimensíona valores com

procedimentos para reduzir gastos,
(loque garantiria a promessa na

q prática, Fritsch, ao contrário, fala
� em economia possível de R$ 800
If milhões. "Prometer salário igual
I aos professores da rede municipal
L de [oinville e não pagar é o filme-a

p que nós estamos terminando de
F assistir agora", espetou o candidato
fj referindo-se a promessa feita por
J LuizHenrique da Silveira (PMDB)
1 na campanha de 2002. Segundo
" Amin, uma das garantias de
,'I recursos está na redução de
L despesas COIn os cargos ern

J comissão. "Nós já fizemos isso entre
(lOS anos de 1990 e 2002", disse o

) candidato, em alusão ao seu

" segundo mandato como
,

;l, goverllador."A época, nós

J contingenciamos, ou seja, não

,

FLORIANÓPOLIS- COIn

representantes das classes patronais
ausentes, a Comissão de Direitos

Fundamentais, de Amparo à

Família e à Mulher da Assembléia

Legislativa promoveu audiência

pública pat-a debater a situação dos
trabalhadores nas indústrias de

,

alimento de Santa Catarina, corn
foco principal para os trabalhadores
do setor avícola.A indústria avícola
é uma das quemais cresce 110 Brasil,
responsável pela terceira maior

entrada de divisas pat-a o país. As
exportações do setorvêmcrescendo
vertiginosarnente - de 879 milhões
de dólares, en12CX:::O, pat-a 2 bilhões e
862milhões de dólares, até outubro
de 2005. Devido àboa performance
na exportação, as indústrias
aumentam a velocidade da nórea

(correntes transportadoras onde os
,

frangos ficampenduradospat-aserem
I

I desnlontados), fazendo com ( Ie

! aumellte talnbéln o ritmo e

I trabalho,oque acabacaUSatldo lesões
! por esforços' repetitivos lnais

i conhecido comoLER Isso, segundo
i o sindicato da categoria, está
transformatldo os u-aballla0í\rpc

t

Amin e Fritsch prometem priorizar a educação caso sejam eleitos e criticam postura de LHS

um exército de lesionados,mutilados
e excluídos do mercado de trabalho,
Siderlei de Oliveira, presidente da

Confederação Nacional das
Indústrias da Alimentação,
exemplfica"Um carro entra na linha
demontagemempedaços e sai inteiro,
110 caso do h'3.l1g0 é o inverso, uma

desmontagemonde o trabalhadorfica
o dia inteiro dando cortes de urn

mesmo jeito, o que provoca as lesões

por esforço repetitivo", lembrou,
'Alertando para a gravidade do

problema, Siderlei citou o caso de
Concórdia onde 250/0 dos
trabalhadores da fábrica ela Sadia
teriam sido afetados pela doença.
Entre as propostas defendidas na

audiência estão: a regulação da
velocidade das nóreas, diminuindo a

cadência do ritmo de trabalho; a

redução de horário do setor avícola

para seis horas diárias; o rodízio nas

fullÇõeS, pat-a 111udar a posição dos
lTIovilllentüs repetitivos;' o

reconllecullelltopelo INSS das lesões
de telldões causadas pelos
nlovilllelltos cOlno Ulna doellça
profissiollal do setor e a itnediata

redllção do riUll0 de u-abaUlo.

proposta semelhante. Anuncia que
reduzirá pela metade as atuais 46
secretarias de estado e, também, o
quadro de cargos comissionados
existente 110je para poder
remunerar melhor os professores.
Só isso, garante, representaria uma
economia de R4 200 milhões ao

ano. Fritsch vai mais 1011ge,
Pretende renegociar a dívida do
Estado, hoje estimada ern R$ 10
bilhões. As três providências
juntas, segundo o petista, na prática
representariam economia de R$
800 milhões, o que viabilizará a

proposta que tern para os

professores. Já o candidato do PDT,
Manoel Dias, que considera uma

,

Pé atrás
Senador Leonel Pavan (PSDB),
apesar de aparente tranqüilidade,
anda com a pulga atrás da orelha,
Teme não concorrer à sucessão
de Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) no caso de vitória em

outubro, com lhe foi prometido na
,

formalização da aliança, E que
LHS já acenou para o prefeito de

Florianópolis, Dário Berger, vital

para uma vitória na Capital.

-

,

"miséria" os salários pagos a

professores da rede estadual,
ressaltou que a educação é "uma

questão de salvação nacional" e

defendeu o ensino elll tempo
integral no Estado. "Esse modelo
de educação não foi inventado pelo ,,�PDT, é omodelo usado pelos países
ricos do mundo. A criança
permanece na escola das 811 às 18h,
por um período de oito anos,

recebendo assistência dentária,
médica, fazendo três refeições ao dia
e recebendo informacão e íormacão

, ,

preparando urn l10VO cidadão",
disse o candidato sobre as

vantagens do ensino em tempo

integral.

Joinville garante verbas para
desvio da malha ferroviária

}OlNVILLE- O Ministério do

Planejamento confirmou 11a

quarta-feira ao deputado Carlito
Merss (PT) a inclusão de R$ 24,8
milhões para a construção do
contorno ferroviário de [oinville
na proposta Orçamentária de
2007.Há cerca de 15 dias o

deputado esteve COIn o Ministro
do Planej amento, Paulo
Bernardo, para a efetiva inclusão
destes recursos dentro do PPI

(Pojeto Piloto de Investimento)
e que estão fora de

contingenciarnento, ou .seja,
dinheiro carimbado. Corno
relator do Orçamento de 2006,
Carlito também destinou R$ 9,7
milhões para o contorno

ferroviário de [oinville através de
emenda pessoal e já garantidos

•

para este ano.. A proposta
orçamentária daUnião para 2007
deverá ser elltregue nos próxilnos
diàs, qualldo deverão ser inclllídas
ainda as emelldas illdividuais e

coletivas de bancada catamlellse,
No total, entre custeio e

illvestimentos, Sallta Catarilla
está cOlltelnplada com recursos

que ultrapassamR$ 1,45 bi, porém,
ainda sem garantias de execução.
'Sobre o projeto de desvio da malha

,

ferroviária em Jaraguá do Sul, ainda
não 11á notícias de que o projeto
saia do papel tão cedo, (Celso
Machado)

Averdade
-

, -

Geraldo Alckmin (PSDB) diz que ._

manterá o programa Bolsa
,

Família, "que nasceu conosco",
"

referência ao govemo de Femando ,r:

Henrique Cardoso. Não é verdade. ),

Nasceu com ex-ministro da :c

Educação, Cristovam Buarque '

(PDT), quando govemador do f i

Distrito Federal. Chamava-se 'i

Bolsa Escola, Foi copiado pelos "

tucanos e pelo PT
•

Tudo azul Homenagem
,
•

"Está maravilhoso para fazer a

campanha, o clima está excelente
e dia primeiro de outubro estarei

aqui no SBT para falar sobre os

apoios que vou buscar para
vencer o segundo fumo".
alavras do candidato José
ritsch (PT) em entrevista à

i emissora de TV, Sobre o baixo
índice nasJpesquisas disse: "Teve

eleição que eu nem aparecia e

me elegi",

,

Senador Jorge Bornhausen recebe
o títulQ de Cidadão Honorário de
Canoinhas nesta segunda-feira, dia
11. Por conta de benefícios que
teria carreado para a região.
Bomhausen é um dos

parlamentares catarinenses que
não disputam a reeleição em

outubro, O outro é o ex-govemador :
,

e atual deputado federal Paulo
Afonso Evangelista Vieira (PMDB).

-,
,
,

•

Direto
Cálculos
"Se cada um de nós que votar no
Manoel Dias trouxer 12 votos, e

esses 12 trouxerem mais 12,
colocaremos o trabalhismo

govemando no Palácio dá
Agronômica!", O apelo está no

site do PDT, com o título "Vamos
fazer a Rede 12", o número do
candidato, Matemática, como se

sabe, não é uma ciência exata,
Em eleições, então, menos ainda.

Documento da Federação
Catarinense de Municípios
entregue aos candidatos ao

govemo do Estado defende que
recursos ,de emendas de

deputados estaduais ao

Orçamento sejam repassados
diretamente às cidades. E não
mais entregues pelos pariamen- .

tares em atos simbólicos, que
fazem disso suas plataformas
eleitorais com, chapéu alheio.

,

,

,

•

•
,

,

Deputado Estadual foi presidente da
,Comissão de Agric. e Política Rural.
.. Membro da Comissão de Economia,
Ciência e'Tecnologia, Minas e Energia.
.. Membro da Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais de Amparo à
Família e à Mulher.
Relator da CPI da Casan.

,

Secretário de Estàdo da infra-estrutura �,
sua prioridade foi a pavimentação dos ",.

• • •

acessos aos munlclplos.

,
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Em nome da fé
, Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus de Passos, emI

Minas Gerais, foi multado em R$ 2 mil pelo Tribunal Regional,

I
Eleitoral. Gutemberg Silva Oliveira fez propaganda para dois,

I

candidatos durante o culto e também distribuiu panfletos naI

porta da igreja, o que é proibido pela lei eleitoral. O
desembargador Almeida Melo, do TRE, considerou em sua

• decisão que a liberdade religiosa alegada pelo pastor em
,

sua defesa "refere-se aos assuntos do altar e não se estende,
•

I
às atividades eleitorais, estas regidas pela Lei Eleitoral". OI,

,
,
,

pastor afirmou que estava apenas "orientando" os fiéis.,

I •

,
,
I

I
I
I
,

Apoio LiminarI
I
,

o candidato a deputado TSE concedeu liminar em
I

estadual, Carlos Chiodini favor da coligação que tem,

I (PMOB), recebeu apoio como candidato à reeleição oI
,
I . do prefeito de Luiz presidente Luiz Inácio Lula da,
,

Alves, Erico Gielow Neto Silva (PT). Os petistas haviamI
(PMDB), o Tequi. Na pedido a suspensão de trecho

I quinta-feira, Chiodini da propaganda no horárioI

participou de uma eleitoral gratuito da coligação
I reunião na casa do PSDB-PFL por a considerarem,

I prefeito, com ofensiva. Ela apresentavaI

I participação de cerca de imagens externas e
,

100 lideranças. Tequi montagem ao citar pessoas
também declarou apoio ligadas ao PT e ao governo
ao candidato a deputado acusadas de corrupção. A
federal, Mauro Mariani. coligação de Geraldo Alckmin

(PSDB) já avisou que vai

Assembléia recorrer.

Prefeitos e presidentes
Contrato 1das Câmaras de

Vereadores da' região se Deputados, prefeitos e
. reúnem na próxima presidentes de diretórios do

quinta-feira, a partir das Pp, PMN, Prona e PV se

16 horas, para reúnem com os candidatos
•

assembléia da Amvali da coligação Salve Santa
(Associação de Catarina, no Hotel Castelmar,
Municípios do Vale do em Florianópolis. O encontro
Itapocu). Na pauta, com Esperidião Amin (PP),
desenvolvimento candidato de número 11, será
econômico e na segunda-feira, dia 11, às 11

II I sustentável da horas, quando será lançado o
I ,

• . -

"Contrato com Santarmcrorreqrao.I
Catarina" .

,
i Infração,
I

Contrato 2
'.

,

o candidato a•
,

,
• governador José Fritsch Um dia depois, no mesmo bat,

I
, (PT) e a coligação local, o candidato af

A Força do Povo governador Antônio earlos
perderam 60 segundos Sontag (PSB) apresenta seu f'

do horário de plano de governo, com
propaganda na televisão propostas para os eixos da
ontem, hoje e amanhã. educação, segurança, meio-,,

, A ação foi ajuizada ambiente, saúde, habitação,
I

I
pelo candidato Luiz transporte, geração de postos,

I

II
I

Henrique da Silveira de trabalho, entre outros.I

I (PMDB) porque o Outra coincidência é o nome
i

petista usou espaço do plano de governo da
,

destinado à propaganda coligação Por uma nova Santa
dos cargos de deputado Catarina: "Contrato de

,

estadual e federal, no Trabalho" .

dia 28 último.
,

, , I Mala direta
Agua,

I ':1
I Chefe da Casan de Corupá,I

.,' I'
: I',

A partir de segunda-
'

'

Valter Maia, e gerente regional'
"

I,
I "

'

: Iii'

feira, os 252 associados da companhia, Irvando Zomer,I I';
,I I,
I "

, ,I ,

, 1'1 da Aciag (Associação participam da sessão da •

,
- "i I

I

Comercial, Industrial e Câmara de Vereadores de
, Agrícola de Guaramirim) Corupá de segunda-feira.

,

receberam, via e-mail, Segunda o vereador Loriano,

'. .

notícias da Câmara de Costa (PSDB), o Kutcha, autor,
•

, ,

'�"

Vereadores. O projeto é do pedido, o problema da falta,

chamado Câmara News de água no município atingiu
e pretende difundir as níveis alarmantes. O contrato
atividades legislativas com a companhia vai até
no município. 2009.

•

CAROLINA TOMASELLI
,

� Assis garante que
Assembléia investiga
O caso, mesmo

depois das eleições •

}ARAGUÁ 00 SUL - O líder do
PT na Assembléia Legislativa,
deputado Francisco de Assis

Nunes, tentou ontem minimizar

a conotação eleitoral sobre o

pedido de instalação da CPI da
Fazenda, apelidada de CPI do
Dilúvio.Na terça-feira, deputados
de seis partidos, liderados peloPI,
protocolaram o requerimento
para investigação sobre as

irregularidades fiscais descobertas
pela, Operação Dilúvio, que

respingou no governo do Estado
com a prisão do ex-consultor de

\
,

A •

assuntos econormcos 11a

Secretaria estadual da Fazenda e

ex-coordenador doCompex, Aldo
Hey Neto. Dias depois, o

secretário da pasta, Max

Bornholdt, deixou o cargo.
O início das investigações

depende da, leitura do
requerimento pelaMesa Diretora

GUARAMIRIM - A Secretaria

municipal de Administração e

Finanças deve apresentar dentro
de duas semanas parecer sobre as

propostas de alterações à lei

municipal que trata da isenção do
pagamento do IPTU aos

contribuintes que exercem

atividade
'

agrícola em

propriedades localizadas no

perímetro urbano deGuararnirim.
As mudanças foram sugeridas por
uma comissão formada por
vereadores, agricultores e

representantes da Secretaria de

Agricultura.
, A comissão foi criada no dia
15 do mês passado, depois da

Assis afirma que tarefa dos deputados é investigar, "não importa quando"

da Casa, presidida pelo governista
Júlio Garcia (PFL), o que não

aconteceu na última sessão da
Assembléia antes das eleições, na
terça-feira. "Mas isso pouco

importa. O importante é que se

investigue, sem criar uma situação
eleitoreira, Isso comprova a tese

de, que a gente quer investigar,

mobilização dos agricultores
contra, principalmente, o fato de
terem de comprovar todos os anos

,

a atividade agrícola para ficarem
isentos do pagamento do IPTU. O

problema, para eles, é ter de se

deslocar até a prefeitura e pagar
taxas para requerer o benefício,
concedido através de uma lei

municipal aprovada em 2002.
Outra alegação é de que os

agricultores já pagam o 11'R

(Imposto Territorial Rural), além
de contribuição ao Incra e ao

FundoRural. Segundo o vereador
,

integrante da comissão, Alcibaldo
Pereira Germann (PP), o setor

'jurídico da secretaria ficou de

,

FWRIANÓPOLIS - A Coligação
Todos por Santa Catarina e o

candidato ao governo do Estado
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB)
, tiveram suas

representações contra aColigação
Frente de Esquerda (PSOL/ '

PSTU/PCB) e a

candidata à deputada estadual
Joaninha de Oliveira [ohnson
(PSTU) julgadas procedentes.
A Coligação Todos por Santa

Catarina propôs representação
requerendo a suspensão de

mensagem veiculada pelos
acusados no horário eleitoral
gratuito, com conteúdo
considerado degradante à imagem '

de seu candidato a governador.

,

Secretaria apresenta parecer sobre propostas à lei municipal

Luiz Henrique da Silveira, por sua
vez, interpôs duas representações
com pedido de direito de resposta
em relação a mesma propaganda,
que foi veiculada no. dia 1o de

setembro, 110 bloco das 12h20 às
12h40 e também no bloco das
13h20 às 13h40 .

Proferida pela candidata à

Assembléia, a propaganda
continha a seguinte mensagem:
"Sou Joaninha, professora.. Luiz

Henrique desviou 33.000.000,00
(trinta e trêsmilhões) de dinheiro
do Fundef Paga o pior piso salarial
aos professores e questiona a

licença tratamento de saúde da
nossa categoria. Isso é valorização
do-magistério?" O juiz auxiliar do

independente de quando",
declarou Assis ao O Correio

ontem, por telefone. A

instauração da CPI dependia da
assinatura de pelo menos 14 dos
40 deputados e foi assinada por 16
nomes do PI, Pp, PSB, PTB, PL e

PSOL. Lido omaterial, os partidos
terão cinco sessões para indicar os

nomes dos parlamentares qu'él
vão coordenar as ínvestígações,

,

num período de 90 dias. A CI1 �
vai apurar montante desviad�
quem eventualmente participo�
como ocortia a sonegação, o reà1
envolvimento do ex-assessor d�
Secretaria daFazenda e consultor
doCompex, um programa criado

pelo governo doEstado em 2004
,

para auxiliar as empresas
-

importadoras. Aldo Neto fdi
preso com mais de R$ 2 milhões
sob a acusação de envolvímenté

•

nomaior esquema de fraudes de

exportações no país. I

Para o líder do PI, não hª

possibilidade da CPI não set
criada, ainda que a ausência dos

deputados do PMDB, PFL '€

PSDB, que apóiam o Executivo, �
inviabilize o encamínhamento
dos trabalhos no Legislativo. '',4.
CPI é fato concreto. A
Assembléia não pode se furtar d�

investigar.Não está se acusando,
mas penso que deputados devem.
fazer sua parte. Não é por estar

em campanha que vamos deixar
de trabalhar", declarou Assis,
candidato à Câmara dos

analisar as propostas e dar o

parecer, que serádetalhado na

próxima reunião, em data a ser

marcada. Depois, o Executivo vai
elaborar o projeto de lei e

encaminhar para/ apreciação da
•

Câmara de Vereadores. "Será um

projeto bastante discutido e

negociado, por isso acredito que
os vereadores vão estar de acordo",
comentou Germann, lembrando
caber somente ao Executivo a

autoria de projetos que tratam de
renúncia de receita.

Além de ampliar o prazo para

comprovação da atividade,
agrícola, a principal reivindicação
dos agricultores, o vereador

,

TRE/SC, Oscar [uvêncio Borges
Neto, considerou que a afirmação
veiculada não demonstra suas

fontes e induz o eleitor a formar

juízo depreciativo do candidato,
prórnovendo desequilíbrio na

disputa.Omagistrado determinou
a veiculação de direito de resposta
no horário da propaganda eleitoral
gratuita da Frente de Esquerda, no
mesmo horário e COIU duração de
um minuto, devendo ocorrer no

primeiro programa subseqüente à

entrega do material com a

resposta. A juíza auxiliar do TRE/
. SC, Eliana Paggiarin Marinho,
entendeu que a candidata

"Joaninha", ao afirmar que LHS
teria desviado recursos do Fundef,

r

Q
-

I,
'

I

'"Y ,! .; ���ec� .MAI 5 c0n:'�d idade \
, .�l4I.! 'o�x inicial �o

.. tamento ortodôntico, todos os I
',B' ., .

.
.. tos, ao ealizados aqui mesmo na

.

<' aMais, em .... 's instalações, que além de
,�,' � dernas.são bem I alizadas, no centro da cidade.
I -

�..�-- "�

,

Suspensa propaganda eleitoral da collqação Frente de Esquerda

1

1
!

I{I.; 1"� rI

,
, ·�;·,r, ., j.••

l

I
,
,

j
•

também explica que outros
artigos da lei municipal estão
sendo revistos. "Por exemplo,
quem tem filhos morando na

propriedade. Entendemos que
está havendo bi-tributaçãq.
Queremos encontrar uma

solução para estes e outros casos",
disse Germann, informando
ainda que, enquanto a lei não
sofre alteração, os agricultores
que não solicitaram a isenção do
IPTU dos anos de 2001 a 2005
tem a oportunidade de

regularizar a situação at�
novembro, uma das vantagerls
concedidas pelo Refis II (Projeto
de Recuperação Fiscal). I

•

l

I
r
•

I

imputou a ele a prática de crime, ,

denegrindo sua imagem, de form E

a comprometer seu conceit (

.perante o eleitorado. Desta fonna ,

proferiu sentença no mesm r

sentido, determinando f

veiculação de direito de respose !

em favor de LHS. Na açã (

proposta pelaColigaçãoTodos po '1

Santa Catarina, a magistrada ,

confirmando decisão liminar jl i

deferida, determinou a cessaçâ (

definitiva da veiculação d' !

mensagem impugnada, com I

conseqüente perda, pel f

Coligação Frente de Esquerda, d
c

direito a vinte segundos df f

propaganda eleitoral gratuita )1l. I

televisão.
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SEGURIDADE: PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES SOB ANÁLISE

, .

•

CESAR JUNKES

CARLOS BRANDÃO

� Se comprovado,
Watter Falcone poderá ser

�cionado para ressarcir
�ofres da autarquia
"I(

( }ARAGUÁ DO SUL _ O Issem
.

,

f- Instituto de Seguridade dos

Servtdores Municipais de"

�araguá do Sul, passa por uma
�rofunda reestruturação.
�egundo o presidente do

§onselho de administração,
Egon Lotário Jangnow, desde o

,ªfastamento do médico Walter

'Batista Falcone, da presidência
Slxecutiva sob suspeita de má

,�plicação dos recursos, os

responsáveis pela autarquia
(t,lstão com "os olhos mais

ábertos". "Ainda não sabemos
�e a atuação deWalter Falcone
10i de.má fé ou ainda, se gerou

prejuízos para o patrimônio dos
@ssociados. Estamos

-g:ontratando uma auditoria
'#xterna para verificar isto: Se

.houve prejuízo ou se o ex

<presidente lucrou em algum

explica. Mesmo que o

procedimento do ex-presidente
não tenha sido por má fé ou que
ele tenha se beneficiado com a

operação, o Issem já teve um

grande prejuízo de imagem e

terá prejuízo financeiro, pois se

vê na obrigação de contratar

uma auditoria externa, cujo
custo será absorvido pelo

,

·Instituto. O médico Walter
Falcone foi procurado, via
celular, pela reportagem de O
Correio do Povo, mas não quis

". '
. ,

w,llitv.: ,,� ,,,.,,", <" "

Presidente garante que responsáveis estão com os olhos mais abertos

,

milhões, em NTN (Notas do
Tesouro Nacional). "A compra
das letras em si é legal e,

\ inclusive, prevista em lei. Mas
ela foi feita sem a autorização
do conselho de administração,
além disso, a custódia destas
letras foi feita no Deutsch Bank,

, o" que também pode ser

considerado irregular", informa
Egon. O conselheiro destaca

que, além de necessitar de

�

momento' com a, operaçao
financeira, nós vamos descobrir
e buscar formas de ressarcir o

.

Instituto", declara Jangnow,
anunciando que o quadro de ·12
conselheiros está sendo
arenov�do neste mês, com a

(eleição de seis novos

.íntegrantes.
B Segundo Jangnow, o fato

:que levou a exoneração do
·tnédico Walter Falcone, diz

Etespeito a compra de R$ 18

. � �

autonzaçao para esta operaçao,
o ex-presidente deveria ter

custodiado os papéis em um

banco estatal. "Poderia ser no

Banco do Brasil, na Caixa ou

Besc, que além de garantia dos

•

se prenunciar.

MERCADO
FINANCEIROl •

•
•

o

o

A •

governos, possuem agencia em

Jaraguá do Sul, facilitando o

I 'I"contro e e o acesso as etras ,
.

Os NTN-B (Notas do
Tesouro Nacional) são emitidos
e garantidos pelo Governo

•

1
,

, ,

)

)

s

)
-

)

e :, }ARAGUÁ DO SUL - Apevi vai promover uma pelo vice-presidente de

é purante a plenária conjunta apresentação do projeto de Assuntos da Indústria,
is óçom a Acijs, que acontece na redes ernpresariais, com a Giorgio Donini, que fará a

o (próxima segunda-feira (11) presença do consultor Edmir entrega do projeto de lei que
na Câmara de Vereadores de Dumke, do Sebrae, que institui o Programa de
Jaraguá do Sul, a Apevi abordará um assunto que vem Desenvolvimento de Jaraguá
(Associação das Micros e ganhando destaque em todo do Sul. "Será mais uma etapa

[ Pequenas Empresas do Vale do o .País. deste trabalho que é resultado
r Itapccu), homenageará o ex- .' A reunião acontecerá às de um processo de discussão
I presidente Alessandro 18 horas, no Poder Legis- pública entre as entidades de
ne, ,JJCoelho. A homenagem lativo como retribuição à grande representatividade e

m £ffintegra as comemorações dos sessão que a Câmara Muni- de pesquisa, em busca do
it ()1121 anos da entidade e, cipal realizou no primeiro desenvolvimento sus ten-

lia ,Bftonforme o presidente Márcio semestre nas dependências do tável, com ações de médio e

m ()r!Silveira, é um r e couhe - Centro Empresarial. Após o longo prazo", assinala Donini .
. f 1; cimento à contribuição do encontro dos associados, os O presidente interino da
)Sll f,jêex-dirigente .ao associa- vereadores realizam às 19 Acijs , Jaime Richter,

,

;:ã1 oi':tivismo da região.
. horas a sessão, que inclui uma convidou os associados e a

pol 1()' Na mesma reunião, a apresentação do ProJaraguá comunidade a prestigiarem o

lda ,BL
.... ...;.... _

•

l

l

., ,

r I; £1.
-

•

()£:'Iça •

d' B fr

•

Com o novo mapa viário, sua empresa necessitará de:

.

* ALTERAÇÃO DE. PLACAS
*TOLDOS
* LUMINOSOS

•

Solicite uma visita!
.

.

Plantão 8831·9218/ 8831-9933
Rua Antônio Kochella, 143 • Ilha da Figueira· Jaraguá do sul-se

,

Federal. Os "papéis" como são

chamados pelos profissionais do
mercado financeiro, são

corrigidos semestralmente, e

podem ser vendidos a qualquer
momento, não sendo
necessário esperar até 2045,
/

data de vencimento dos títulos.

Segundo especialistas, as NTN
B tem rendido, em média, 9%
ao ano mais INPC, que tern

ficado na ordem de 40/0 ao a110,
•

que segundo avaliam é uma taxa

ra-zoável, levando-se e1U

consideração as garantias de
retorno do Governo Federal. Os

profissionais da área destacam

que o bom negócio com os

títulos depende do momento do
/

mercado. "E a lei da oferta e da
procura, se houver um baque
mundial, com certeza vai haver
reflexão sobre o rendimento
dos títulos, m as isso pode
acontecer a qualquer outra
aplicação", diz um eles,
destacando que a grande
vantagem está na garantia de
1000/0 do Tesouro Nacional e

uma possível desvantagem, �
justamente na flutuação do
mercado em geral»

\ .

Issem em

números
• Cinco mil associados
• Patrimônio de R$ 60
milhões (aproximado)
• Custo mensal de
aposentadorias chega a

R$ 264 mil

_
encontro, pelos resultados
positivos que representa o

trabalho integrado entre

poder público e iniciativa

privada.
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CORREIO ECONOMICO
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:Apevi homenageia ex-presidente na Cãmara de Vereadores
ê

Apeio
Para não deixar as negociações de liberalização comerclal da i
Rodada de Doha se perder nas gavetas da burocracia da '

Organização Mundial do Gornérclo (OMG), o G20 e outros cinco,
grupos de países em desenvolvirnento ceclcíram lançar, hoje e

amanhã, no Rio de Janeiro, um apelo em favor da retomada das Inegociaçôes.O apelo é acornpanhado por duas exigêrlclas: que
não haja recuo nos objetivos traçados durante o lançamento da I
Rodada, em 2001, nem nos acertos já alcançados nesses cinco
anos de negociação, como a decisão de eliminar até 2013 os I
subsidias à exportação de produtos agrfcolas.O encontro,
convocado pelo mlnisfro brasileiro das Relações Exteriores,
Gelso Amorim, é o mais importante desde que as negociações!
para a liberalização do comércio mundlal fracassaram ern jLllho,
em Genebra, travadas pela resistência dos EUA em redtlZlr
subsídios aos produtores locais.

.'

--t--- ------.-- _-._- __ o ••------- ..- ••---�••• -.- --------- -_••_-_ _ .._--" •••_--

1-

Subsídios
. Sem chance

-.

',: !
,I
i

O G20, forrnado na r�o(jada de
Doha sob a licjerança de Brasil
e índia, agrega os principais
exportadores agrlcolas e

defende o 'fim dos subsldios

Para o comitê, há poucas
chances de um retrocesso
nos preços, Antes da últirna
reunião, realizada na semana

.

passada, o barril do petróleo
era negociado em -

terno de US$ 70,
Apesar de ainda não ter
alterado sua previsão de
reajuste para a gasolina, o
Capom lerobra que os preços
do petróleo têm influência na

economia do pais, já que é em .

prrJduto utilizado em algumas.
cadeias produtivas, COl1}o a

'

petroqulmica.

I -

I
,

I
i
I

, I
,

nos países ricos e maior
acesso a esses mercados.No
hotel Copacabana Palace, o
grupo receberá a

representante de comércio
dos EUA, Susan Schwab, o
Comissário de Comércio da
União Européia, Peter
Mandelson, o ministro da
Agricultura do Japão, Shoichi
Nakagawa, e Pascal I_amy,
diretor-geral da Organização
Mundial do Comércio (OMC).

,

I
,

I

Previsão
,

A projeção para o aumento do
reajuste do gás de cozinha
(gás de IJutijão) foi mantida
em 0,1% neste ano.O mesmo

ocorreu para ospreçcs da
telefonia fixa (2,7%) e para a

energia elétrica (previsão der",
queda de O,9cYo).Para o

conjunto de preços
administrados, houve
Lim leve recuo na projeção,
que passou de 6,20/0 para
6,1% neste ano.

Reajuste
o Copom (Comitê de Política
Monetária do Banco Central)
admite que p0derá rever a sua

previsão de, que os preços,ela ,
.

,gasolina não terãorreaju,ste no-
. mercado interno neste ano. A
razão dessa provável revisão
é o elevado preço do petróleo
no mercado internacional, diz
nota da instituição divulgada
ontem.

i
,

• INUICADORES ECONÔIVlICOS!

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO
---_......._�---�-!--

2,159 " COMPRA VENDA
,

�_._._._-_._-,. -_:::.:..:__,

2,728 2,737
PESO (Argontlna)

r�39 0,539

2,157

2,220

2,097

,

�
I

-�---,,-- ---'--�'-'-

PARALELO 2.320 jt
_ ...._-- -_._----

2',237 ItTURISMO

OSCILAÇÃO 0,712PONTOS
---_..•_-

jt BOVESPA 36.559 -0,41%
- --_._�--------- _'.-. . ........__ . ----_..--

11 DOW JON_E��..YQrkl 11.3ªg_"__ O,Q:tX-, __. _

it MERVAL (6, Aires) 1,632 -106%� . ...__ . ,,_._� .. _J... ..

ra NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,390/0
R$ S95,91

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

,

I

'iJ,
,

I

\
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ORIENTAÇÃO: É PRECISO TER BOM SENSO, DIZ MÉDICO

•

•

K:ELLY ERDMANN
,

... Maioria dos casos de
,

iintoxicação no Brasil
sao causados pela

. ,

medlcaçao sem cuidado
,

: }ARAGUÁ DO SUL - O
consumo de remédios sem
,

àcompanhamento médico é
· , .

uma pratica comum entre os

brasileiros. De todos os

medicamentos alopáticos·
I

comercializados no país, cerca
•

me 500/0 não foram prescritos por
,

profissionais da saúde. Quando
<b assunto é os antibióticos a
,

situação é ainda mais séria: 750/0
,

dias vendas em farmácias são
I

?casionadas pela autorne-

dicação.I

Os dados resultaram de uma
I

pesquisa realizada pela
,

,

Fundação Osvaldo Cruz e
,

divulgada recentemente pela
,

Agência Nacional de VigilânciaI

Sanitária (Anvisa). Conforme
, .

o estudo, o uso inadequado
, .

dessas substâncias é responsável
,

também pela maioria dos casos
,

.

de intoxicações Brasil afora.
De acordo com o

I .

farmacêutico Marcos Roberto
,

Gascho, esse problema pode ser
I

ídentifícado em Jaraguá do Sul
,

corn facilidade. Ele explica que
,

:0 medicarnento mais
, .

:procurado, .sem receita, é a

'amoxicilina. O antibiótico,
usado para amenizar problemas

•

., .

nas vias aereas superiores
(faringe, laringe, brônquios
ere}, "virou erroneamente.

:reméclio para gripe" na

;concepção,da comunidade,
,

:comenta.
Outro campeão de vendas é

:0 diclofenaco (mais conhecido

;pelo nome de Cataflan). Este

-antiinflamatório passou a ser

'utilizado para tratar inúmeros
, • I

'Sintomas, por vezes sem

O CORREIO DO POVO �

•

A

• OCORRENCIA POLICIAIS

. ,

Doze pessoas foram detidas na noite de quinta-feira. A polícia I
foi informada de que havia uma mulher vendendo drogas na

Rua Arthur Muller, por volta das 22h. No local abordaram a mulher
A.G., 30 anos, e outras onze pessoas que estavam próximas ao

veículo dela, o Ford Ka, placas AIZ-8503, mas nada foi
encontrado. Apenas próximo ao carro foi localizado um cachimbo
e uma bucha de papel com oito pedras de crack. Os envolvidos:
F.C.U. 21 anos; S.R.S. 33 anos; L.T.S. 24 anos; C.O. 25 anos;

. ,

A.R. 23 anos; C.P.J. 28 anos; V.A.K. 37 anos; R.C.A. 18 anos;
,

E.S.B. 18 anos; M.J.O.M. 24 anos, J.C.G.L. 25 anos e A.G. 30
anos, foram levados a Delegacia de Policia. ,,�

:)

Eletrônico, entre outros.

E para que In pensa que a

velha carta foi superada pelos
recursos da Internet, Weiler

aponta que de um total de 8,3
bilhões de objetos postais
entregues em 20'05 no

mercado interno, 6,3 bilhões
foram cartas e telegramas, em
sua maioria, comerciais. "Eles

representam nada menos que
580/0 da receita na composição
do faturarnento". N úrneros

tão atraentes não passaram

despercebidos aos

investidores da iniciativa

privada, que agora defendem
uma possível quebra do

monopólio estatal com

abertura para investimentos

privados. "Isso representa
risco à sobrevivência da

1

,

i
I
J

I

•

Detidos

•

•

le

CESAR JUNKES

. . ,,- "

Intuito e nao arriscar ser pega
de surpresa com efeitos
colaterais. Já Doralina Pereira

confessa, "por causa de uma

gripe qualquer não vou ao

médico". Mas, quando a doença
é mais do que um simples
resfriado, a aposentada prefere
ter o diagnóstico em mãos antes

d farrnáci "Se entrar na armacia. empre

pega a receita antes de comprar
o remédio", finaliza.

área da saúde, pois assim, cada
pessoa já possui informações
suficientes para saber como

pode ou não se automedicar.
,

E exatamente isso que
Denise Marquardt faz. Ela.

•

salienta que não tem o hábito
de comprar medicamentos sem

antes pedir autorização a um'
profissional de confiança. O

•

i
'

••

O médicoWilly Hiraga diz que é necessário ter bom senso para evitar um ma/-estar

Furto na ComBat
A jovem M.B., 25 anos, teve
sua carteira furtada na

madrugada de quinta-feira
na Danceteria Combat. Na
carteira estavam várias
documentos, cartão do
Banco Bradesco, cartão de
crédito do Itaú, cerca de R$
80,00 e um celular LG.

Pegou fogo
o veículo GM Corsa Wind,
placas MBT-1701, pegou
fogo na madrugada de

quinta-feira. O carro estava
estacionado na garagem de
uma empresa, na Rua .

Roberto Zeidel. A perda foi

total e a causa do acidente
ainda não foi identificada.

\

nenhuma relação com a

potencialidade da substância.

Segundo a farmacêutica Fabiana
de Leon, esta prática pode trazer

efeitos colaterais, já que "não é

todo medicamento que é bom

para todas as pessoas". COin W
ingestão. sem cuidados,
paciente corre o risco de sen \r .

reações adversas. As mais

rotineiras são as dores no

estômago e sangramentos em

úlceras.
O clínico geral, ,,(illy

Hiraga, não condena 'jPor
completo a medicação

1
'�or

contra própria. {bPara ele',' é
necessário ter born Senso e

. ,�
encontrar um meio termo entre

tomar remédios não prescritos
pelos médicos e procura-los por
causa de qualquermal-estar. Isto
porque, nem todos os sintomas,
principalmente provenientes de
gripes e resfriados, precisam de

. uma consulta especial. O ideal,
enfatiza Hiraga, é ter orientação
prévia e acompanhamento
contínuo de um especialista na

.

Você costuma tomar remédios sem prescrição médica?

"Costumava me automedicar,
mas, parei porquetive

problemas sérios com uma

alergia. Fiquei com medo!".
Isilda Rodrigues, 49,

comerciante

.' 1

�..

.

�
.....I

: .j\ '1 • �

Flagrante
O jovem L.E.L., 16 anos, foi
'detido em flagrante acusado
de furtar cinco produtos das

Lojas Americanas no

Shopping Breithaupt. O
menor já tem passagem pela
polícia por outros furtos. Os
produtos eram quatro
desodorantes marca Gillete
Series, no valor de R$ 12,99
cada e um creme hidratante
Nívea Body, no valor de R$
5,49. A tentativa de furto
aconteceu às 19h dessa

quinta-feira.

1

f

"

, ,

","

••

Registro no SPC/SC cai 17,89%,'
critério. Como resultado, o

número de registros caiu",
analisa o diretor. De janeiro a

agosto deste ano, houve uni
aumento de 25,830/0 no volume
de consumidores que quitaram
suas dívidas, se comparado com

2005. Houve também urh
aumento de 105,860/0 11'a

recuperação de cheques no
, .

comercio.

Números apontam para recuperaçãq

O opulento edifício de 20
andares que abriga a sede da
estatal em Brasília é Ulna

pequena amostra da marca

desta "empresa de grandes
números", assim definida por
Weiler. Os Correios

transportam e entregam cerca

de 790 milhões de objetos por

mês, equivalente a 3.500
•

toneladas diárias. O segmento
de encomendas ultrapassou em

10,3% a meta prevista para

participação nos resultados de
2005. Já o tráfego postal, passou
de 8 bilhões, no ano anterior

para 8,5 bilhões, em 2005, o que
é considerado- um bom
crescimento. A tudo isso, se

soma a boa aceitação dos novos

serviços como o Banco Postal,
o Sedex Mundi, o Correio

••

[

"Não. Procuro sempre
.

tomar o que os médicos

já me prescreveram".
Kathia Bretzke, 42,
psicóloga

Corretos: depois da crise à volta por cima e o debate sobre a privatização entram em pauta
DIVULGAÇAo CDRREIOS/CNH/ADI

'�:"lI.
""""'

..

,BRASÍLIA (CNR/ADI) ..

Apesar dos episódios de
denúncias de corrupção que
culminaram com a demissão
da cúpula dos Correios, a,

estatal que existe desde a

época do Brasil-Colônia
parece agora renascer das
cinzas e é apontada por

pesquisa Vox Populi corno a

segunda instituição mais

confiável do país, superada
apenas pela Família: Além
disso, ocupa hoje uma

invejável colocação no

mercado postal. "Qualidade
nos serviços, resultados

", • N

pOSitiVOS e preparaçao para
novos desafios" é a receita, de
acordo com o consultor da

presidência da estatal, Fausto
Weiler.

"Todo mundo faz isso, !

geralmente para dor de

cabeça, enjôos e dores
musculares" .

Rosane da Silva, 32,
, .

costureira

"Não. Sempre procuro um

médico e repito o que já foi
prescrito alguma vez" .

Mara dos Santos, 27,
professora

-
.

.

i
•

i
I
I

I

FLORIANÓPOLIS O
volume de registros no Serviço
de Proteção de Crédito de
Santa Catarina (SPC/SC)
apresentou queda de 17,89%
em agosto em relação ao

mesmo período do ano

passado. Por outro lado, houve
um aumento de 15,23% no

volume de consultas 110S

mesmos ,períodos analisados.
N a avaliação de Rui

Reckelberg, diretor de SPC da

Federação das Câmaras de

Dirigentes Lojistas de Santa
Catarina (FCDL/SC), os
,

numeros apontam para ulna

tendência de recuperação de .

crédito
.

do consumidor
catarinense. "Este aumento

nas consultas mostra que os

lojistas estão utilizando cada
vez mais os serviços do;SPC e

concedendo crédito com mais

,

./ "..j'

empresa e pre)UIZO ao usuano ,

afirma Weiler, para quem a

reserva de mercado para cartas

e telegramas é fator essencial
•

até para a garantia da

universalizaçâo "prevista na

Constituição Federal",
defende. Enquanto os

.

Correios operam mesmo nos

menores municípios, Weile.y

prevê que os grande'S
investidores não teriam o

mesmo interesse. Na queda de

braço pelo monopólio, a

es ta tal parece ter bons aliados.
No Supremo Tribunal Federal
(STF), onde tramita processo
para definir a questão, seis dos
11 ministres j á declararam
seus votos, se ndo quatro
favoráveis à existência do

monopólio.

,
.'
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HORA DA DECISÃO: É HOJE ... OU DOMINGO QUE VEM
�-
,

I
I • -

, • I

jULIMAR PIVATTO

i
I

� Equipe jaraguaense
tez o último treino

I

ontem à noite em

Carlos Barbosa

CARLOS BARBOSA (RS)I
ARAGUÁ DO SUL _ Só uma .

quipe pode sair com o troféu
8a Liga Futsal logo mais às

iZlh30 em Carlos Barbosa. A
,

iMalwee, que tetn a vantagem do

�n1pate no confronto, fez o

iúltiluo treino ontem á noite no

local da partida. A ordem na

!equipe agora é a humildade e a
I

superação, atitudes essenciais
I

ina recuperação do time na

kompe tição, segundo o

Isupervisor técnico Kléber
,

IRangel. "Foi isso que nos fez

Ichegar até aqui. Passamos por
lmornenros difíceis, 111as
I_
estamos nurn a crescente e

felizmente deu tudo certo",
afirmou o dirigente.

A experiência também é
( )

algo que pode fazer a diferença .

I

neste jogo. "As duas equipes-têmI.) . '" .. I .; . ," _... _' �,_.

[fF;�d.i.Ç9�S" de chegar ,�l,l1 finais.

�yai ser um jogo dificílimo que

(Bode ser definido em detalhes,
,como, qualquer clássico",,fi

rfiomentoll ainda Rangel. O

.camisa 9 Márcio acredita que a
J) ,

rr,uperação ajudou a Malwee a
, . -

superar os cn ticos que nao
•

S 2'acreditavam na equipe. "Va1110s
lutar por este título e para calar
a boca de muita gente que não

'j -acreditava em nós", desabafou
o jogador. Para o ala, só existe

LIm segredo para vencer o Carlos
Barbosa fora de casa. "Lutar,
lutar, lutar e nunca desistir",j
�I ;

,

•

CESAR JUNKES

.� ;' {�t�t1-:e
JC;IlS

tf�'�1i','. . ""
.

JI" C'

�O'

I
,

,

No primeiro jogo, em Brusque, a Malwee levou a melhor e tem a vantagem do empate hoje

afirmou.
,

Valdin, que também brilha

pela artilharia da competição
(tem UIU gol a menos que

Marinho, da Intelli), disse que
o título vem em primeiro lugar.
"Se vier COIU a artilharia,
melhor ainda". Mas ele afirmou

que a equipe 'está preparada.
"TeIUOS que ter cuidado com

toda a equipe e não apenas com

alguns jogadores", afirmou ..
Segundo ele, o técnico

Fernando Ferretti também usa

o discurso da tranqüilidade.
"Nas conversas, ele pediu para
termos bastante atenção na

marcação e precisamos definir
na hora dos contra-ataques",

conclui o jogador. A final entre
Malwee e Carlos Barbosa

começa às 21 h3 O com

transmissâo da Rádio Jaraguá e

da SporTY. Se o time da casa

vencer a partida, provoca o

terceiro jogo, marcado para o

próximo domingo, às 14h,
também 11a serra gaúcha,

CARLOS BARBOSA _ A

equipe do Carlos, Barbosa confia
no poder do ataque para vencer.
O treinador da equipe, [arico,
vem dando uma atenção
especial neste setor, que 'já
mareou 90 gols na competição.
O goleador da equipe, Leandro
(14 gols), que já defendeu a

Malwee na Liga em 2002, disse

que o time precisa evitar os

erros na hora da finalização.·
"Procuramos, durante a

semana, treinar uma

movimentação rápida para

chegar e concluir na hora do gol.
Desta vez, não podemos falhar
como falhamos no primeiro
jogo". Outra preocupação da

equipe, segundo Leandro, é

evitar os erros de passe. "Este é

o jogo do ano. Se. perdermos,
acabou tudo. Por isso, todos os

jogadores estão empolgados
" .

para entrar e vencer , garantIU.
A equipe do Carlos Barbosa
também está concentrada,
desde quinta-feira, em Bento

Gonçalves.

;Grêmio tenta confirmar boa fase contra o Vasco em São Januário
,

I
,

.-.

PORTO ALEGRE (RS) _ O
IQrê'luio tenta confirmar a boa fase
110 Campeonato Brasileiro contra
o Vasco, seu adversário direto na

briga por uma vaga na Copa
Libertadores do ano que vem,

rhoje, no Rio. O .time gaúcho
venceu sete de seus últimos oito

j}ogos, é terceiro colocado na

.classificaçâo, com 38 pOI1tOS, e

,

1

S

1

. , .

!Quer a vitona para manter uma

.vantagem sobre os adversários.
;,' Apesar do bOIU momento, os

.gremístas não querem falar em

lwrojetos mais altos, como entrar

211a briga pelo título, e mantêm a

.postura humilde de quem entrou

J'\O campeonato com o çbietívo
rmáximo de ficar na zona' de

.elassífícação para a Sul
JAluericana, do quinto ao décimo
i lugar, sem correr riscos de voltar
"à série B,
fi O volante Jeovânio, que
rvolta ao time após cumprir
(suspensão, diz que o grupo trata

cada jogo como ulna decisão,

5

S

or

'5

o

e

a

•
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o
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o

o
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procuran o nao pensar na

posição que estará ocupando na

tabela no final do campeonato.
Mas admite que "sonhar todos

sonham". Omeia Tcheco também
contém o entusiasmo e diz que
um empate contra o Vasco da
Gama é bom resultado. Além de

[eovânio, o zagueiro Evaldoe o

meia Hugo retomam suas

posições por estarem recuperados
de dores musculares.

.. LINHA DE FUNDO
•

'i
"

JLJLIlv1AR PIVATTO

Duelo de gigantes
Malwee e Carlos Barbosa são duas equipes acostumadas com
disputa de títulos. Por isso mesmo que favoritismo não existe .

Duas das principais forças do futsal nacional prometem um

grande jogo para logo mais à noite. Vantagem do empate pode
ser importante para os jaraguaenses, mas no futsal só pode se

pensar em resultado igual no final da partida. Entrar em quadra
pensando no empate é algo impensável. Mas Ferretti sabe como
proceder de acordo com a necessidade do jogo. A equipe
também. Não foi à toa que conseguiram virar O jogo contra
Joinville na semifinal.

II

• •

• •
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•
"

"
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Bicicross
A equipe Duas Rodas de
Bicicross também particlaa
neste fim-de-semana do
Campeonato Brasileiro em

Pirapora (MG) - Leonardo

Spredemann (boys 10

anos), Guilherme
Bourscheidt (boys 13 anos),
Leandro Miranda (boys 14

anos), Nei Bourscheidt e

Dorival Gruetzmacher

(ambos da cruizer 45+),

· )

vai em buscar do pódio para
que a equipe Officer conquiste
o título com duas etapas de
antecedência.

Copa Clio 2
I [

"O traçado de Vitória me

agrada muito. Em 2004 e 2005 ,

pooería ter conquistado ótimos
., ,

resultados senão fossem as
,

falhas mecânicas no carro", ' ;

comentou o piloto, que
terminou em sétimo e sexto

,
,

lugares, respectivamente, nas ,

duas vezes em que participou. ,
,

A prova será domingo, às 11 h,
com transmissão da Rede TV!.

r

,

E tetra
A jaraguaense Natany
Pazzeto conquistou, no

último fim-de-semana, o

tetracampeonato estadual
de judô, na categoria infanto

(11/12 anos), até 42 quilos.
Já na quarta-feira, em
Ibirama, ela participou dos
Jesc, onde ficou com a

medalha de ouro

competindo com atletas até
dois anos mais velhas.

"

Mais uma
A Seleçâo Brasileira de vôlei
feminino segue imbatível no

Grand Prix. Ontem as meninas
'comandadas por José Roberto
Guimarães despachara as

japonesas pior 3 sets a 1 e

garantiram a, vaga para a

semifinal com o primeiro
lugar. Elas esperam o

resultado do outro grupo para
conhecerem as próximas
adversárias - China, Cuba ou

Itália .

,

\
•

,

"

I
•

Será? ,

,

Romário está em Porto
Rico, onde joga com sua .

equipe o Miami FC contra o

Is nders no fim-de-
s if! ana. Ele disse que tem

0% de encerrar a carreira
o futebol �da este ano.

Perto. da marca dos mil

gols, o atacante já confessa
ser impossível atingir a

. marca. Será que ele pára
mesmo?

•

\ ,
• •

, )

Na Colômbia
o jornal colombiano £1 Tiempo
mostrou em sua edição de
ontem que Vanderlei

Luxemburgo é um dos

principais candidatos a

assumir o cargo de treinador
da Seleção da Colômbia.
O outro nome forte na

lista é o argentino
Marcelo B.ielsa.
Os dirigentes colombianos
admitiram que ainda não
conversaram com Luxa, mas

que ele é um dos técnicos
mais capacitados para
assumir o cargo,

,

"

,
, .

,
, ,

,

,

}
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Copa Clio 1
O piloto da Copa Clio, Kreis
Jr" está em Vitória (ES),
onde disputa, neste

domingo, a sexta da

competição, a única em

circuito de rua no calendário
deste ano. O jaraguaense

-.
c

,
.

,

EM l°DE OUTUBRO VOTE
,

EM UEM TEM NOSSA
,...

REGIAO NO CORA AO.

\ Brasilelrão Série A
23' ROdada
Hoje
i6h Ponte Preta x Santa Cruz
i8h 10 Vasco x Grêmio
i8hi0 Palmeiras x São Caetano

Amanhã
iSh São Paulo x Corinthians
iSh Paraná x Fluminense
tsh Juventude x Cruzeiro
iSh Figueirense x Goiás
i8hi0 Botafogo x Flamengo
18hi0 Internacional x Atlético-PR
18hi0 Fortaleza x Santos

CLASSIFICAÇÃO
Col.
l'
2'
3'
4'
5'
6"
7'
6'
O'
10'
11'
12'
13'
14'
15'
16'
17'
18'
19'
20'

PO
42
36
38
37
94
32
31
31
30
30
2ll
27

�{
26

.

26
24
24
22
16

SG
13
14
a
7
o

6
5
ia
·3
8
·2
·2
·1
·7
-s
·4
·6
·13
·9
·16

J V
21 12
22 11
22 i 1
21 10
22 9
22 8
21 9
22 8
22 6
22 7
'22 8
21 6
22 7
22 7
22 6
22 6
22 6
22 6
22 4
22 4

E
6
5
5
7
7

.

8
4
7
G
9
5
3
6
6
2
8
6
6
10
6

o
3
'6
6
4
fi
6
6
7
8
6
9

. 10
9
9
12
8
10
10
6
12

OP GC
37 24
35 21
36 28
29 22
�1' 31
34 26
34. ' 29
35 25
33 36
33 25
22 24
29 31
28 29
32 39
22 ao
23 27
19 25
30 43
23 32
24 40

Time
São Paulo
Santos
Grêmio
Internacional
Vasco
Figuoirense
Peranll
Cruzolro
Flumlnenso
BOlllfogo
Juventude
Atiellco·PR
Goiás

,

Palmolras
Corinthians
São Caetano
Flalnengo
POlito Prata
Fortaleza
Santa Cruz

I

" I
-

I
,
> •
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"
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-
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VOTE EM
. DEPUTADO ESTADUAL

,

.

,

,
,

1

COI19SÇ'D TODOB PORSANrA CArARINA • PMDB ,
•
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MAUS-TRATOS: ATROPELAMENTO PROPOSITAL E ENVENENAMENTO SÃO COMUNS

I

DAIANE ZANGHELINI

.. Profissionais dão

exemplo de trabalho
incansável no "Dia
do Veterinário"

}ARAGUÁ DO SUL - "Se
tivesse que voltar no tempo e

optar entre a medicina humana
e a medicina veterinária,
escolheria novamente a

,

medicina veterinária. E preciso
que mais profissionais ingres
sem nessa área para defender os
animais, sem interesses

mercantilistas" .

Essa é a visão do veterinário
Valdemar Schweitzer sabre a

missão do profissional
homenageado hoje, Dia do
Veterinário. Na opinião dele, o
veterinário "é o ser humano que
anda de mãos dadas com o

animal para proteger e lutar pelo
seu bem-estar". Da mesma

forma, a veterinária Solange
Benz ressalta que o profissional

•

precisa "ter amor à medicina
aliada ao afeto pelos animais".
"No dia-a-dia encontramos

dezenas de pessoas que afirmam
amar os bichos, mas isso não

significa que elas' tenham pré-

FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS

disposição para serem vete

rinárias", ressalta.
Há 16 anos na área, Solange

trabalha na Clínica São
Francisco de Assis (especiali
zada em tratamento de animais

domésticos ou silvestres de

pequeno porte) e já tratou de
aves de rapina (como coruja, i

III

araponga, gavião), macaco-

prego, sagüi, cachorro-do-mar Ir

papagaios, tartarugas, jabutis e até

lagartos. Grande parte dos
animais silvestres que chegam às
mãos dela foram atropelados ou
submetidos a uma carga grande
de stress. "Bichos mantidos

ilegalmente em cativeiro podem
adoecer e morrer de patada
cardíaca, desidratação e desnu-

trição, por
ambiente

•

vtverern em um

completamente

Meteorologia indica final de semana com chuva na região
-

.
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F!nal de semana será de temperatura amena com chuva em Jaraguá do Sul e região

.'
, }ARAGUÁ DO SUL - Uma'

frente fria deve passar por Santa
Catarina neste final de semana,

trazendo chuva para a região de

Jaraguá do Sul. Mas, ao contrário
dos últimos dias, a nova massa

de ar polar, ainda em formação
no Rio Grande do Sul, não faz as

•

temperatures despencarem.
"
'.

O sábado e o domingo ficam
. '

.

corn céu encoberto e a previsão,
segunda a meteorologista
Gilsania Araújo, da Epagri/
Círam, é de tempo instável. O
aumento da nebulosidade, visto
desde a quinta-feira passada, vai
se intensificar hoje, dando

condição para temporais

,

isolados do oeste catarinense até

o litoral norte do Estado.
Os termômetros podem

indicar um pouco de frio, porém,
nada parecido com o que foi
sentido ao longo da semana. A
máxima fica por volta dos 25°C
e a mínima próxima aos 14°C.
Para quem programou viagem a

São Joaquim em busca de neve;
a notícia não é animadora.
Gilsania garante que não há

possibilidades do fenômeno
voltar a ocorrer, pelo menos nos

, próximos dias.
Amanhã, domingo, o tempo

começa a mudar novamente e

sol aparece entre as nuvens. A
,

partir de segunda-feira, 11, o céu
limpa e a semana fica marcada

por temperaturas elevadas,
alcançando os 30°C, com
facilidade.

Como as frentes frias não têm
mais bloqueio da região sudeste
do Brasil, as chuvas devem se

tornar freqüentes no mês de'
setembro.

.

A meteorologista confirma a

previsão de tempo encoberto

para o final de semana de 16 e 17

e, depois, nos dias 20 e 21.
Conforme a climatologia, a

incidência rotineira de chuva se

prolonga até a primeira quinzena
de novembro. (Kelly Erdmann)

,

diferente do seu habitat na
tural", lamenta.

Com a experiência de 23
•

anos de trabalho, 22 deles

prestados em [araguá do Sul, o
profissional Valdemar Schwei
tzer acredita que a muitos

jaraguaenses enxergam o animal.
de estimação como um objeto, e
não como um companheiro que
necessita de cuidados. "Alguns

•

O CORREIO DO POVO

,

• •

proprietários deixam seus cães

sem comida, presos ameiometro

de corrente e expostos diaria
mente à chuva, ao frio e ao calor
excessivo", critica. Ele ressalta

que muitos donos sequer dão

banho, vacina e alimentação
adequada aos cachorros, facili
tando a infestação do animal, do
meio ambiente e das pessoas por
pragas como bicho-de -pé,
moscas, berne e piolho. Entre
os casos de crime contra os

nasal, o céu da boca e a língua do
animal, Schweitzer submeteu o

cão a uma cirurgia, e

, acompanhou sua recuperação até

ser adotado por uma moradora
"�r

da capital, Florianópolis. Há
cerca de um mês, o veterinário
também cuidou de um rottweiler
que foi amarrado pelo próprio
dono no pára-Iama -. da
motocicleta e arrastado por
cerca de dois quilômetros. '�lém
de ser ummal que se volta contra

<;> próprio dono, maltratar os

animais é um crime passível de
punição", alerta, lamentando
que casos de morte de cães e

gatos por envenenamentos e

atropelamentos propositais no

•

animais que mais o chocaram,
lembra do caso do pincher
mestiço que, em 2004, vagou três
dias pelas ruas domunicípio com
uma faca de 25 centímetros
cravada na cabeça. Para retirar o
objeto, que perfurou a região

. .;. -

murucipio sao comuns.

',11

Solange Benz ressalta que o profissional precisa ter amor à medicina
aliada ao afeto pelos animais ',' .

,.

"Via Jará" divulga eventos e trabalho de artistas locais
PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Enéias Raasch é o novo apresentador da RBN e 'valoriza as ações dos, artistas locais

}ARAGUÁ DO SUL - O

público que assina aTV a cabo

agora tem uma excelente

opção de programa cultural para
assistir nas noites de sábado.

Apresentado pelo cantor e

compositor Enéias Raasch, o
"Via Jará - Programa deMúsica
e Cultura de Jaraguá do Sul"
exibe a agenda cultural dos

municípios do norte

catarinense e entrevistas com

artistas locais.O programa, que
estreou no sábado, 2, é exibido
no Canal 21 (RBN TV), aos

,

sábados, apartir das 22h, com a

produção de Francisco

Antônio e Enéias Raasch e edição
de João Luciano.

Na edição de hoje, os

telespectadores podem
acompanhar a cobertura completa
dos eventos culturais que
acontecem no fim de semana e

curtir uma entrevista com o

violonista Turíbio. Santos,
considerado um dos melhores
violonistas clássicos do mundo

pelos jornais "LeMonde" (França)
e "The New York Times" (EUA).

O programa "Via Jará" foi
lançado noCentro Empresarial de
Jaraguá do Sul, na noite da última
segunda-feira. Na edição anterior,

Enéias Raasch entrevistou o

artista plástico Paulico e o

violonista Darlon Mateus de
Souza. "OVia Jará é o espaço de
divulgação das instituições
culturais e do trabalho dos
artistas locais", ressaltou Enéias
Raasch.

divulgarPara a
- ... -

programaçao, as msnnnçoes
culturais da região norte do
Estado podem, enviar sua

agenda de eventos parao e-mail
viajara@radiobrasilnovo.com.br.
Outras informações podem ser

obtidaspelotelefone (47) 3371-
0444. (Daiane Zanghelini)

, '

•
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Sinhá Moça
ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO,
OS DEMAIS CAPíTULOS DE
"PÁGINAS DA VIDA" AINDA NÃO
HAVIAM SIDO EDITADOS

� GLOBO -19H

Cobras e lagartos
Bel oferece um prato de comida a

Leona, mas garante que não acredita
em seu choro e nem que o filho seja de
üuda. Leona afirma que também foi

I enganada por Estevão e pede que Bel
,

não odeie seu filho, Duda se revolta

quando Silvana comenta sobre a visita
de Leona, Otaviano denuncia Luciano,
Letícia vê o pai do outro lado da rua e

manda que Luciano fuja para a casa de
Duda, Celina obriga Otaviano a retirar
a queixa, Ni�ki pede dinheiro a

: Estevão, Murilo conta para Luciano
que Nikki estará no Shopping ao lado

1 da Luxus no dia seguinte, Luciano vigia
: Nikki e vê Estevão escondido no

,shopping, Estevão segue Nikki. e

I Luciano segue os dois,

"

,

r

, .

,

I � GLOBO· 2"1 H

Páginas da Vida
,

,

)

I ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO,
i OS DEMAIS CAPíTULOS DE
: "PÁGINAS DA VIDA" AINDA NÃO
HAVIAM SIDO EDITADOS

,
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.. PARABENS!
Aniversariantes do dia
09/09
Valdimir Lúcio
Roberto Baumgartel
Erich Grutzmacher Koch
Tainá Karsten
Vania Leticia Berner
José Roberto Ponticelli

. César Zanella
, Zenilda Mendes Ribeiro� SST - 181,30

Rebelde
Os alunos do colégio Latino Americano
provocam os alunos do colégio Elite
com a intenção de que eles bebam e

percam o jogo, Franco percebe que os
,

alunos do colégio Latino Americano
conheciam a estratégia do jogo, Alma
comenta com Alice que Walter a usou

para descobrir a estratégia do jogo,
I' Miguel e Santos, ao verem Tomás e

, "',. ", .,',

Giovanni embriagados, partem para'
cima dos alunos do colégio Latino,
Gastão pede a Alma e Martin Otávio
que expliquem o que aconteceu na

festa, pois além de voltarem tarde, os
garotos estavam em um estado

deplorável. Alma responde que eles

apenas dançaram e insinua que ele

,deveria se preocupar mais com sua

estratégia de jogo, pois parece que foi
parar as mãos dos alunos do colégio
Latino,

a

� RECORD ·191,15

Bicho do Mato
Betinha tenta disfarçar para não ir com
junto com Vanda na universidade,
Betinha combina com Nicolau um jeito
de enganar Vanda, Bárbara lê o jornal.
,Ao seu lad'o Jaci prestando atenção na

leitura da avó, Bárbara de rabo de olho

percebe que a menina está interessada
nela, Cecília e Mesquita chegam ao

'

escritório de Ramalho para falar das
vacinas envenenadas, Betinha finge
que Carmem precisa dela urgente na

loja, Vanda percebe que Betinha está
,

mentido, mas deixa ela ir. Brandão
entrega uma encomenda para Silvia,
Cecília e Mesquita perguntam para
Ramalho como anda as invesnçações
da contaminação dos Guaporás.

� RECORD .,. 20h '

Cidadão Brasileiro
Dadá e alga chegam no velório de
Mariazlnha. Maria e Gasosa
agradecem a presença de todos, Maria
diz à Gasosa que ela não conseguirá
viver sem sua irmã, alga aiuda Maria a

vestir Mariazinha para o velório, Maria
coloca um vestido Igualzinho ao de
Mariazinha, Deita-se ao lado de sua

irmã e se desculpa pelo atraso, Maria
acaba morrendo também, alga se

assusta e corre ao encontro de
Gasosa, que fica muito abatido, Luiza
chega em casa e leva uma bronca de
sua mãe, Antonio chega em casa e

leva uma bronca de Carolina, Ele já não

liga mais para o que Carolina diz,
Camilo chega na casa de Luiza para
levar Dóris para passear, Luiza conta

,

que Dóris não conversa mais com ela,

I

II

,

,

)

l

I
,

•
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Agostinho Kuskowski Filho
Evandro Luis Ropelato
Marlene da Costa
Daniel Antônio Wulff
Alexandre Claudino
Joelma S, Santos
Josiane K, Lessmann
Marlon José Franzner
Vanderlei cos Santos
Kethy B, E, de Andrade
Vinicios J, Stein
Schirlei C, da S, B, Afonso

lago Zimermann
Adelé'io'Rikl�ri" '"

Raquel Sueli Vasel

10/09 '

"

Luana Lewerenz
Donovan Wille
Geraldo Porath
Edir Maria K, Winter
Cristiane Regina de Mira'
Adolar Dsvaldo Steilein
Rosani Lenzi
Patrícia Beltramini
Daniela Eloiza Herrmann
Sarah Larissa Bruch
Elton J, Rabelo
Juarez Pereira
Sandra Streber
Vanessa Daniele Ranthun
Roselete Mechioretlo
Nirma Hruschka
Alcione Zanghelini
Carlos Matheus Naiberg
Josiane L, Sporrer
Benedito Grabowsky
Iria Wulf
Ana Paula Lange
Ana Carla Lange
Sabrina de Campus Shlepha

,

��JUNTOS
Os atores ,lim Cauey
e Cameron Dlazatuarão juntos
em uma comédia romântica

produzida pelo francês Alaln
Chabat, segundo o site

Virgulando, Na filme,
intitulado "A Little Game",
OS atores interpretarão
um casal de namorados

que quer saber como
seus amigos vêem sua

relação, e descobrem

que todos acham

que não ficarão
muito tempo
juntos.

"
, i i:

. 'I
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��OPINIAO
O seriado The O.C"
exibido pela Warner e
pelo SBT, é a melhor
série de TV na opinião de
94 % dos internautas que
votaram na, enquete db
site O Fuxico. Em

segundo lugar, ficou a

.

série Friends, exibida
também pelo SBT, com
85% dos votos. Quase
empatado com Friends,
os internautas
escolheram em terceiro
lugar, 370/0, o seriado
Lost, exibido pelo canal
AXN.

,
,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

\

,
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Câncer 21/6 a 21/7
Ooops! Atropelaram o caranguejo? Praias,
praças e palcos lotados, todo mundo andando
pra lá e pra cá, gente com pressa de resolver
coisas", Coisas que você bem sabe que só se

, trata com mais vagar, Não se abale com a agi
tação de uns, com a falta de tato de outros, O

que importa é que há emoção rolando, Apro
veite a adrenalina boa e surfe a maré cheia,

Libra 23/9 a 22/10
Este é o seu dia da semana preferido? No astral
de hoje, tudo pede ação, Ainda não tem

'�rograma, é? Ah, tá, só se você não quer.
Conecte-se, entre no site do cosmos e acesse

sua agenda, escolha seu evento. Sem convite?
Então crie sua festa particular, seja você mesmo

o seu promoter. Você bem sabe que não

depende de ninguém pra badalação,

,

DIVULGAÇÃO

, s

Show
O Curupira Rock Club apresenta

hoje, às 23h, show do músico

Wander Wildner, autor do
clássico "Bebendo Vinho" e

vocalista da banda gaúcha Os

Replicantes. A noite começa com

as apresentações das bandas:
Stuart (Blumenau), Blase'
(Joinville) e In-Solv (Blumenau).
Ingressos no local a R$ 10. '

BaliHai
,

E hoje a abertura da temporada
2007 do Bali Hai na unidade de

Piçarras. Presença da banda
Núcleo-Sul e dos Djs Ricardinho,
Leandro, Lolo, Rava, Spectral
�kunk (Efeelings) e Lica

(Octoplay). Ingressos antecipados
a R$ 15,00 (fern) e 20,00 (masc)
e na hora, R$ 20,00 (fern) e 30,00
(masc).
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Bateu uma estranha vontade de sair por aí e

agitar? Legal, taurino, é bem quando parece
estranho que vale arriscar, Om pouco de
atrevimento dá um gostinho mais especial e,
junto com' sua perseverança, tudo pode ficar
perfeito, O desconhecido em você e em alguém

�

mais, uma gostosa aventura, Dê o seu salto, já
no prímero.ato.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mudança, palavra tudo a ver com o geminiano
jeito de ser, Que tal mudança mais novidade?
Gostou, né? Sentidos alertas, um leve arrepio
acendendo todas as luzes do painel", Agora é
pôr em prática os impulsos da imaginação,
gerar a criação, ativar seus contatos, Mate sua

curiosidade com vida nova, Você sabe, como
ninguém, misturar trabalho e. diversão. ,

'. HOROSCOPO

Touro 21/4 a 20/5
•

Leão 22/7 a 22/8
. Sabadão, você aí, todo Leão, disposto e

disponível pro tudo de bão. E o melhor, cheio
de coragem pra partir para aquela conquista
que parece impossível. Impossível, no seu

dicionário, é quase uma palavra mágica, cujo'
sinônimo é vitória, Então, avante, coloque em

prática o seu manual de sedução. Mas não pule
a dica n01 : não vá com muita fome ao pote.

Escorpião 23/10 a 21/11
Hora de realizar aquela fantasia que anda lhe
(lnsjplrando. Falta coragem? Ora, deixe de
conversa, escorpiano. Falta grana? Use a

criatividade, que isso você tem de sobra, Chega
de desculpas para si mesmo. Você sabe muito
bem que você não conseguirá se perdoar se
acabar deixando a onda passar. Engate a

primeira, pegue o telefone e",

,

Aries 20/3 a 20/4
Nossa, se sentindo todo poderoso, ariano? E
está mesmo, Lua na cabeça, alta vitalidade,
beat acelerado, Com todo esse gás e uma boa

peqada, o primeiro lugar já é seu, Algumas
curvas serpentinas e desvios duvidosos podem

,------------1
' surgir pela estrada, mas nada que atenção e

freio não segure, Se o nome do dia é desafio,
ele tem a sua cara, .

,
, ,

Sagitário 22/11 a 21/12
Calma, centaurinho! Com essa pressa toda
você vai deixar de saborear a melhor parte,
Explorar novos caminhos e desdobrar horízon
tes é da sua natureza, mas em alta velocidade
fica difícil ver a paisagem. Continue nessa dls
posição, com o mesmo dinamismo, só preste

,

atenção no caminho.' Chegar atrasado? Se
atrasa é quem não está inteiro no momento.

Virgem 23/8 a 22/9
Que tal trocar esse entusiasmo para arrumar os

.

armários por uma caminhada ao ar livre, uma
corrida, talvez? É' no contato com a natureza

que os seres de elemento Terra se nutrem de

força e se encontrarn.. E, de repente,
encontram também um outro ser, o que pode
tornar tudo ainda mais interessante, Dar um
passeio por seu lado selvagem, que tal?

"

,

,

. ti
,.

Capricórnio 22/2, ,a 21/1
Tudo vai sair como você quer e planeja,
Controle total da situação, você dominando,
seus esforços sendo reconhecidos, os

, resultados aparecendo, Acha que é sonho,
delírio? Não é não, Aproveite o vento a favor e

ponha em prática aquelas suas idéias que você
nunca divulga, Concretizar o abstrato, pelas
mãos de um capricorniano, é possível, sim,

.
,

,

Aquário 21/1 a 18/2
Como assim, aquele seu projeto já está

engavetado e jogou a chave fora?! Chame o

chaveiro, abra a gaveta, Datado, passado?
Permita-se ver a si com outros olhos. O que
antes parecia sem saída e sem possibilidades,
hoje pode revelar outras qualidades, Com o

tempo, você foi ficando mais sábio e também
mais esperto e descolado, conhece as trilhas."

, '

•

Peixes 19/2 a 19/3
Experimentar, colocar outro tempero, sentir um
novo sabor. Ações simples que ficam perdidas
no tempo e no espaço sem se realizar, Não há o

que complicar, Desenrole esse peixe e ponha
logo pra assar, não tenha medo de ousar, Não
vê que estão esperando pra provar as suas
artes? Sempre há mais o que inventar." Olhos
vendados, quemsabe?

,
"

r
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Comb está a campanha? Quais as vantagens
e prejuízos decorrentes da minirreforma
eleitoral?
Manoel Dias - Somos vitoriosos nesta

,

campanha. O PDT foi o partido que mais

lançou candidatos a deputado federal no
Brasil. COIU isso, vamos garantir as condições
para superar a cláusula de barreira e nos

firmarmos como o único partido de esquerda
no Brasil. A decisão de lançar candidatos em

todos os níveis também nos permite colocar
nossas propostas, mostrar como somos e o que

queremos. Somos um partido nacionalista,
socialista e democrático e demarcamos o

nosso campo como o Partido da Educação.
Esta é a luta de toda a vida do PDT, do Brizola

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

campanha e revelam o que pensam sobre temas atuais e comportamentos.
Manoel Dias, o sexto desta série de entrevistas, propõe reformas no governo

,
sobre um pacto para a educação, que deixaria de ser proposta eleitoreira

I

para tornar-se programa permanente de Estado.

,

QUEME
MANOEL DIAS, 68 anos,

,

advogado, nasceu em Içara. E

presidente estadual do PDT e

secretário nacional da sigla.
Amigo de todas as horas de
Leonel Brizola, Maneba teve
dois mandatos cassados pela'
ditadura militar.' Em 1964,
quando era vereador, e em

1969, quando deputado
,

estadual. E casado com Dalva
De Luca Dias. Nos últimos
anos, viaja o Brasil inteiro para
construir o partido. Preside a

Fundação Leonel Brizola -

Alberto Pasqualini para
educação política.

-

-

e também do Cristovam Buarque. Isso nos dá
credibilidade. O país vive uma crise sem

precedentes, moral, ética e política. O PDT

quer se consolidar e, para isso, tem a

candidatura própria a presidente. No Estado,
vamos,alcançar uma votação expressiva.: temos
chapa completa e vamos eleger, no mínimo,
três deputados estaduais e um federal. O que
nos coloca numa posição boa e crescente. Há
60 anos, em Santa Catarina se vota nos

mesmos. Do ponto de vista ideológico, não
muda nada com as coligações que estão aí, e

do ponto de vista político, menos ainda. Muda
apenas a ordem de ocupação do poder.

I

,

I

,

.' ,

A descentralização, que em Santa Catarina
tornou-se lei, é, na: sua opirrião , uma

necessidade 'da' adrninistração pública?"!'
C:omo o assunto seria tratado em' seu

governo?
Maneca - O pDT é municipalista.,

, ,

Defendemos a inversão do que ocorre hoje e,

para isso, é necessário reformar a Constituição
e fazer um novo pacto federativo. Defendemos
a descentralização, mas a faríamos através de
convênios com os 'municípios. Os prefeitos e

vereadores têm melhor discernimento sobre
os problemas locais. Precisamos, na verdade,
descentralizar serviços.

I
I
,

I
,
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:..J "O QUE PENSA SOBRE:
.

t�'r
'

.

. . . . '.

"

1,0:.¥ Aborta: do ponto de vista religioso, sou contra; mas, público. Sou um idealista, quero construir um país
f�, como lei, acho que deveria ser instituído o livre- melhor

1;;;, arbítrio, cada pessoa decide-sobre seu corpo
'

,Personalidades: Mao Tsé-tung, Getúlio Vargas, Leonel
t:� ,Drogas: sou contra, só prejudicam, afetam a dignidade "Brizola, Darcy Ribeiro, José de Castro e Doutel de.

I!;;,; da pessoa Andrade'

r�E! Animais: respeito tudo e todos, mas temos prioridades, Livro: Cartas da Inglaterra, de Eça de Queirós

I '

. Coma crianças morrendo de fome. A Fetaesc tem um Filme: Um conto de Natal, baseado em livro de Charles

t." i dado de que a cada dois dias morre uma criança em Dickens

l�i6 w SC de inanição Onde mora e c�mo anda: elll apartar:nento na Avenida

!' Religião: tive formação religiosa, em seminário, mas Trompowsky (area central da Capital), tenho uma

r�:, diria que estou um católico relaxado caminhonete Cherokee, mas adoro andar a pé. Conheço
r'" Futebol: joguei muito futebol, era Fluminense. Hoje cidades e lugares, como nenhum turista conhece;
f.: minha torcida é factual, não aprecio mais, os jogadores sempre caminhando, de manhã e à noite
kt, estão ali só pensando 1:10 sucesso pessoal Mulher: Dalva é militante, ativa, tanto quanto eu,'
r,,�'

i'�' Vaid.ade: o çrande-patrmõnlc político que construí. professora aposentada, escritora, tem presença
i

.

c São.qu'ase 50 anos, sempre reto, coerente, sem marcante inclusive do ponto de vista político, vai

I (I nenhum âto de traiç.ão ou malversação do dinheiro participar multo."

I
'.

". . .
,
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.
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Quais serão as prioridades de governo, se

for eleito?
Maneca - Educação. E não é um projeto para
um governo apenas, é um projeto de Estado.
Há 500 anos, temos no Brasil um modelo
educacional que é lesa-pátria. Países como a

Coréia e a China investem 200/0 do PIB em

Educação. O Brasil investe quatro vírgula
alguma coisa por cento. Este modelo de ensino
de quatro horas por dia não adianta nada:
550/0 das crianças do ensino fundamental não
sabem ler, quando lêem, não interpretam. Isto
é -UIU crime contra o povo brasileiro, A elite'
não quer educar, quer uma massa de incultos,
mas se pensa que assim está construindo um

paraíso, está enganada. Está construindo este

inferno: para sair às ruas, precisa ser COIU duas

ALGUMAS PROPOSTAS:

,

• Iranstorrnaçác das escolas públicas em tempo integral, das 8h às 18h, com três refeições; assistência
médica, dentária, capacitação e aulas de civismo
• Em 15 anos, todas as escolas serão em tempo integral com inclusão digital completa
• Resgate da Udesc como mstrurnento de desenvolvimento e ampliação da abrangência para todo Estado
• Implantação da Universidade Aberta para atender até 96% dos jovens que não podem pagar o ensino

superior. Aulas via satélite e pela internet, Com convênios com igrejas e instituições
• Uso de telessalas também para capacitação profissional

.

• Construção de hospitais regionais pú.blicos, implantação de equipamentos mais sofisticados nestes,
evitando o deslocamento das pessoas para os grandes centros e as humilhações das filas
• Atendimento descentralizado também a pequenas e médias empresas.

,

•

Candidato.8 vice: Gui
Pereira dos Santos, 65
anos, é advogado e

empresário de Chapecó e

milita há muitos anos no
PDT

Candidato ao Senado: Pedro
Flori Ramos, o Bispo Flori, tem
45 anos, atua na Igreja Batista
Palavra Viva em Florianópolis
e é estreante na politica

� .
"

..

-
,

,

•

,
-

caminhon�tes na frente e duas atrás para�e 91
proteger. E o resultado deste modelo: a el!te 51
só pensando em si, criando um fosso social.
Está deflagrada uma guerra civil neste país. .?J

I •

Por isso, precisamos investir maciçamente ,mn [ri
,

educação. Em escolas' públicas de qualtdaat �r
em tempo integral. Com isso, vamos recupe�r III
a auto-estima do povo brasileiro: No ,govet�, 'I

•

cada um entra com seu projeto. Nó.s :Vq�S ),(1
construir um projeto de Estado, como os i/

espanhóis fizeram - a concertacion, que durou 'I'

15 anos. Depois disso, ninguém mais falará B

em educação como compromisso eleitoral, ,J
será urn processo do país, não instrumentode JJ
proselitismo político. .

"

.. )
•

Quais seriam as primeiras medidas? o

Maneca -: No primeiro dia, chamarei partidts cC

e representantes da sociedade para fazermc;
num grande encontro, o pacto da educação.
Direi: a partir de agora, a educação não é um ;

programa do governo, nem do PDT, mas �e :l

Santa Catarina, para ser vanguarda no Brasil.. .1

Vamos atualizar o Estado e recuperar o temp} o

perdido. No futuro, a disputa 'no ·mundo não c'

será de quem tem o capital, luas entre quem f(

tem conhecimento." ,

,
)

, . ' I

Como estruturaria sua equipe de governo, .,1

sobre qual critério?
" 1

Maneca - Imediatamente mandarei Jm n

projeto para a Assembléia para reduzi� a e

estrutura de poder,' extinguir'ei 'a'lgunfas ,;

�e'c·t'e'tariais t!)'2'ottárei dt-aisticanieíiteJ a );

quantidade de icafg'os éb·rHissionad.;6�! V�rrtos "

r
-

,.,

profissionalizar O serviço público. A graride j

reivindicação dos setores é por mais in'fta.
estrutura e não tem como atendê-la com e�te :J

.

-

.

I
Estado ineficiente, arcaico.e obsoleto. O (

, f.,' , !

liberalismo defendeu a extinção e redução po c

Estado e para isso teve de desmoralizá-lo. Não
, , '

foram criados planos de cargos e salários. �

preciso reformar o Estado. Vamos estabelecer 1

o projeto de profissionalização pa s

administração pública. ..i

,

Se houver segundo turno, e o senhor não (

estiver na disputa, qual a tendência de apoio (

do seu partido? ,

Maneca - Esta tendência não existe. 0'ITbSSO
. , ..,

",

partido está concorrendo, nenhum nem' outro

são nossos companheiros, então, se isso (
, ,

acontecer, vamos reunir o partido. O. grands c

patrimônio do PDT é a unidade, varnou c

discutir e, se for o caso, aprovar qual a (

reivindicação administrativa e programática I

que poderá ser composta.

Afinal, por que quer ser governador? ,

Maneca - Para mudar Santa Catarina .. II

população está tão revoltada, 'frustrada e
c

indignada, mas então tem .de mostrar isso (

mudando, esperando outra solução .. O t

trab-alhismo tem sido fiel à construção da i

Nação. Vamos implantar uma estrutura de
Estado mais fluida. No atual modelo, des .

,

terços das pe ssoas
: são excluídas. Ha I

concentração de renda e os governos ;

defendem apenas os interesses das classes
dominantes. Se a população está satisfeita '

com a falta de emprego, de segurança, de

e-ducação, vota nos mesmos, mas se quisei
mais, muda.

ENTREVISTAS
- Elpídio Neves (PTC) 22 de agosto - CesarAlv�renga (PSDC) 24 de agosto - Esperidião Amin (Coligação Salve Santa Catarina PP/PMN/PV/Prona) 29 de agosto
- Antônio Carlos Sontag (Coligação Por uma Nova Santa Catarina PSB/PTB) 31 de agosto -João Fachini (Coligação Frente de Esquerda PSOL/PSTU/PCB) 9 de setembro
- Manoel Dias (PDT) - José Fritsch (Coligação A Força do Povo PT/PRB/PUPCdoB) 12 de setembro - Luiz Henrique (Coligação Todos por Toda SC PMDB/PFUPSDB/PPS/PRTB/PTdoB/PAN/PHS) 14 de setembro

, ,

\

,
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DEVOLVENDO DINHEIRO: MAIS DE UM MILHAO TERAO DIREITO

•

•
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[f{ffiÊNCIA ESTADO

•

•

�I� O quarto lote é o último a ser liberado antes
'rna primeiro turno das eleições, no valor total de
-ss 1 ,290 bilhão

'I() BRASÍLIA - A Receita Federal

r;já liberou a consulta ao quarto
jlote de restituições do Imposto
3lde Renda da Pessoa Física 2006

(ano-base 2005). A menos de
ummês das eleições, o lote inclui
o maior número de

(c�ontribuintes com direito a

restituição (1,381 milhão de
,
'

,

,I iJ

pessoas) entre os quatro já
liberados neste ano.Para saber se
teve a restituição liberada, o

contribuinte pode acessar a

página da Receita na internet ou
ligar para 0300-789-0300. Para
fazer a consulta, o contribuinte
só precisa informar o número do
CPF. Caso ele opte pela consulta

•

"
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•

,

ao extrato detalhádo de

processamento, que informa
também eventuais problemas já
detectados pela Receita na

declaração, o contribuinte terá

que informar o número do
,

recibo de entrega do documento.
O quarto lote é o último a

ser liberado antes do primeiro
turno das eleições. Foram
liberadas 1,490 milhão de

declarações, das quais 1,381
milhão com imposto a restituir,
no valor total de R$ 1,290
bilhão. O número de

. . - ,. .

restituiçoes e um pouco superior
ao do primeiro lote (1,222
milhão) e está bem acima do

segundo (547,5 mil restituições)
,

e do terceiro (269,5 mil).Nesse

quarto lote, a Receita apurou
,

ainda que 51.896 pessoas
tiveram imposto a pagar, no

valor de R$ 63,285 milhões,
Outros 57,106 contribuintes
tiveram saldo zero de imposto.,
O dinheiro da restituição será

creditado no dia 15 de setembro
e virá corrigido em 5,89%,
referentes a Selic acumulada

entre maio e agosto el% de '

setembro, A Receita lembra que
o valor disponível não terá

qualquer outro acréscimo,
independentemente da data em

que for sacado, 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 correntista.

, .I.
' '

J1Comitê de Política Monetária diz que estudou corte nos juros e prevê parcimôniaJ '
, ,

'
,

- o , bomBRASÍLIA

o-cornportarnento da inflação fez
Ir o Banco Central reduzir a taxa
de juros em uma amplitude
maior do que a esperada pelos

"ranalis tas 'do mercado
,

financeiro. No entanto, o

[f!Copom (Comitê de Política

I; Monetária) admite, na ata de

c, sua última reunião divulgadaG, ,

\,
on tem , que estudou

primeiramente uma redução de
1", (_ ,

.apenas 0,25 ponto percentual'j'J
Inos juros antes de reduzi- os

-\

'efetivamente em 0,5 ponto e

�\ reafirm�u que poderá agir com
'

, ,
'

maior parcimônia em decisões
o 'futuras.
- ,

t' I

� O Copom avaliou a

:J conveniência de reduzir a taxa
")t)elicem 251lontos básicos (0,25
!;!ponto percentual). Apesar de
entenderem que diversos
fatores respaldariam tal decisão,

eros membros do comitê
,

O'
I

concluíram que, neste

momento, uma redução de 50

pontos básicos na taxa Selic
resultaria em maior adequação'
das condições monetárias

correntes à melhora no cenário

prospectivo para a inflação
observada entre as reunião de

julho e de agosto.
Na reunião da semana

passada, o Copom decidiu, por
unanimidade, reduzir a a taxa

básica de juros da economia

brasileira (Selic) de 14,750/0 para
14,250/ó ao ano. A maioria dos
analistas de mercado esperava
um corte de só 0,25 ponto.

O crescimento do PIB

(Produto Interno Bruto) só foi

divulgado na manhã ,do dia

seguinte à decisão do Copom.
A ata não faz nenhuma menção
ao crescimento de só 0,50/0 da
economia no segundo trimestre
para embasar o corte maior que

o esperado dos juros.O BC,
. /' ,."

entretanto, ja pOSSUla numeros

sobre a inflação que permitiam
um menor conservadorismo
com os juros. A inflação dos
últimos 12 meses encerrados em

agosto está em 3,840/0 enquanto
a meta para o ano é de um IPCA
-

(Indice de Preços ao

Consumidor Amplo) de 4,5%.
, O BC, entretanto, lembra
que os cortes de juros têm

efeitos defasados e mostra
-

preocupaçao com o

cumprimento da meta de

inflação em 2007.Segundo o

Copom, ainda há incertezas

sobre o impacto que os recentes

cortes de juros terão até o
- . -

proximo ano e, por essa razao, o

Copom entende que poderá agir
com maior "parcimônia".A
cautela indicada na ata é

justificada pelo fato de que os

efeitos da política de corte de
-

,:., BC vê maior chance de reajuste da gasolina neste ano
, , ,

ri,
BRASÍLIA - O Copom

,,'-' , (Comitê de'PolíticaMonetária do
2' Banco Central) admite que
G poderá rever a sua previsão de que
" ,lOS preços da gasolina não terão

reajuste no mercado interno'

neste ano. A razão dessa provável
revisão é o elevado preço do

/' petróleo no mercado
':! ,internacional."O cenário central,
(J, de trabalho adotado pelo Copom,

I () que prevê preços domésticos da
I'i gasolina inalterados em 2006,
'.1 vem se tornando progres-

,

I '" ,sivamente menos plausível, e,

i, portanto, ,
aumentaram

of significativamente os riscos à sua

concretização.
consolidem 'as

Caso se'

tendências
gasolina, o Copom lembra que os

I

preços do petróleo têm influência
na economia do país, já que é um

produto utilizado em algumas
cadeias produtivas, como a

petroquímica.A projeção para o

aumento do reajuste do g�s de
cozinha (gás de butijão) foi
mantida em 0,10/0 neste ano.O
mesmo ocorreu para os preços da
telefonia fixa (2,70/0) e para a

energia elétrica (previsão de

queda de O,90/0).Para o conjunto
de preços administrados, houve
um leve recuo na projeção, que
pass�u de 6,20/0 para 6,10/0 neste
ano .

• ,

n

I I
'

,
, ,

I
I �I

-
,

I
'"
,

observadas recentemente, o

Copom poderá ter de incorporar
ao seu cenário central de trabalho
uma elevaçào dos preços
domésticos da gasolina ainda em

\ '

2006", diz a ata da última reunião
do Copom, divulgada ontem. '

Para o comitê, há poucas
•

chances de um retrocesso nos

preços. Antes da última reunião,
,

realizada na semana passada, o
barril do petróleo era negociado
em torno de US$

.

70.
Apesar de ainda não ter alterado
sua previsão de reajuste para a

juros, iniciada em setembro do
ano passado, ainda não

surtiram total efeito sobre a, propague para cenários mais

economia. Além disso, outros longos.'
fatores, como a expansão do Evidentemente, na even-

nível de emprego e da renda, tualidade de se verificar uma

também terão impacto sobre o' exacerbação de riscos que
nível da atividade. implique alteração do cenário

O Copom avalia ainda, de prospectivo traçado para a

acordo com o documento, de � inflação neste momento pelo
que ainda há incertezas nos

'

. comitê, a estratégia de política
mercados internacionais e que

\
onetária será prontamente

adequada às circunstâncias.

'vigilante' para evitar que essa

incerteza de curto prazo não se
_

- -

por essa razao permanecera

.. BREVES

....Peritos
Os médicos peritos da
Previdência vão decidir na

segunda-feira, através de uma

assembléia eletrônica se vão,
ou não, paralisar seus
trabalhos na terça e quarta
feira, no Rio de Janeiro, como
forma de advertência ao

governo pelo não cumprimento
das exigências da categoria.
Caso as reivindicações não
sejam atendidas,'além da

paralisação de dois dias, os
médicos podem entrar em

greve por tempo indeterminado
a partir do dia 20. Na tarde
desta segunda-feira, a

Associação Nacional dos
Médicos Peritos vai promover
uma conferência eletrônica em

São Paulo I com o presidente
do INSS, Valdir Simão. O
processo de votação será .

aberto após esta reunião, no
site da ANMp, para que os

delegados decidam se haverá
mesmo a paralisação de dois
dias. A principal reivindicação
é a questão da segurança no

trabalho I onde médicos peritos
da Previdência seriam
supostamente agredidos.

•

I

....Protesto
As passagens na fronteira com

o Brasil e Argentina foram
fechadas por grupos de

dirigentes cívicos e militantes
de um partido de direita que se

manifestam em quatro regiôes
contra o presidente boliviano
Evo Morales, informaram
diversas fontes nesta sexta
feira. As pontes da Amizade e

Internacional que unem o

departamento boliviano de
Pando com Brasiléia e outras

pequenas localidades do Brasil
foram tomadas por opositores

.

do governo, disse o

comandante da unidade
policial, coronel José Luis
Centellas. No extremo-sul do

país, em Tarija, os manifes
tantes cortaram a passagem a

Argentina em San José de
Pocitos, confirmou a ministra
de Governo, Alicia Munoz.

o

e ;n
J, I'\J

ais nao e
I'\J

a ex ensao e seu

caráter

eum'ran

en e

o

e seu
I

ovo.

\.
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Educação Infantil ao Ensino Médio
www.marista-jaragua.col11.br
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Fritsch éo
xis da eleição
ao governo

, Desempenho do

petistq, mais do que
o de Amin, vai

definir se haverá

segundo turno

Grana. Comitê do
PMDB mais Luiz
Henrique arrecadaram
quase o dobro do que já
gastaram nesta

campanha: quase R$ 2
milhões. Fritsch e Amin,
mais comitês,
conseguiram em tomo de
15% deste valor: Diferença
entre ambos é que até

agora o petista gastou
quase R$ 130 mil a mais.

Minlrreforma.
Principal impactodanova lei
sobreacampanha doPTé
a restriçãodearrecadar
com a vendade camisetas
dos candidatos.

•

O CORREIO DO PO�� ,
.
í,�

,

ual será o desempenho de José Frisch nesta eleição?
Ele conseguirá alavancar melhor índices de intenção
de voto com as aparições do presidente Lula, ainda que

rapidas, como a que estámarcadaparaeste sábado emCriciú
ma?Aíé que estáo busílis desta eleição, que começou franca
mente polarizada entre Luiz Henrique e EsperidiãoAmin. Com
este, faltam três finais de semana para o da eleição. Mais do
que os resultados deAmin, que aparentemente já alcançou o
teto em tomo de 30% dos votos e trata de evitar refluxos por
conta da limitadaestruturade aliança, éa pe�ormancede Fritsch
que deve estartirando o sono ou, pelomenos, mobilizando os
cálculos da coligação governista. Avitória ou não de Luiz Hen
rique em primeiro turno tem relação diretamente proporcional
à quantidade de votos do petista. Na última, ele ficou apenas
2% atrás, com diferença de 60 mil votos. Fazendo a leitura
transversal que as circunstâncias pol íticas exigem, fica fácil de
entender porqueAmin nunca imaginou aproximar-se de Lula
no primeiro turno. No fundo, ele depende também do cresci
mento de Fritsch para poder levar a briga aos dois tempos.

Jaksson Zanco/Divulgação

t'
) LuizHenrlque na festa de Pavan, em Balneário.

PORNOPOLÍlICA

, Associação dos Diários do Interior· ADI/SC colunaadí@cnrsc.com,br
.� -�- �,- �--�
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se

Associados: A Gazela - Biguaçu em Foco • Correio do
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Catarinense- Diário da Cidade· Diário daManhã· Diário
do Iguaçu, Diário O Tempo· Folha da Cidade· Jornal da
Manhã· Jornal O Iguassu •MunicIpio Dia-a-dia • Nolisul·
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FGY, o grupo alimentação st:lbiu uidl
1,010/0 nas últimas quarrc otí
semanas,

Até a semana passada a alta 6JIl
I

estava em 0,70%, As earner ,5�
,

bovinas subiram 3,880/0 nas I,Bl,

últimas quatro semanas (estava GVf
"

em 2,380/0), enquanto as aves e :) e
.

ovos saíram de queda de O,O�% 0\°+
(na semana passada) para alt1 de 91�
0,990/0 no período. Já as hortal\ças 26t
e legumes, que registraram [fll

)

deflação de 5,580/0 na sernaru Gfl

anterior,
.

continuam em qu�da, ,BE
mas com índice menor, cpm íl1(

redução de 3,210/0 no período ob
encerrado anteontem, Braz SJ)'

considera que esses movimente: ()

são sazonais, devido a períodos de 51)
entressafra, "São oscilações 25

comuns em produtos agrícolas", ,",
comentou. No grupo de vestuário OJ'

a FGV detectou doismovimentos zo

opostos. De um lado, puxando os 20

preços para baixo, estão as Ih

promoções promovidas pelos 20

lojistas, Em sentido contrário, há 8fl
a renovação dá nova coleção para GIl

·

•..•• 1,_. I' "' ........... " ,.' ,_ ','. ,

FGV qQs�ry,ou"ql,lt; ,qs[ mªiores"", as esraçõesprimavera/verão, com ffll

aumentos do, período de quatro pressão de alta, "Ummovimento oi

semanas encerrado anteontem está compensando o outro", ,",
foi basicamente no grupo de segundo Braz, fazendo com queo o:

alimentos (especialmente carnes grupo continue com deflação Of

'bovinos, aves e ovos) e devido a (0,090/0 nas últimas quatro O"

reajustes de serviços de água e semanas), enquanto na semana Ef

esgoto, Pelo acompanhamento da passada estava em 1,1% de queda .s

.... Carnes, aves e ovos foram os itens que
,

registraram as maiores elevações, seguidos por
água e esgoto

RIo - O Indicador de Preços
ao Consumidor Semanal (IPC
S) registrou na semana até 7 de
setembro a maior alta desde a

primeira semana de maio,.

Segundo a Fundação Getúlio

Vargas, o indicador subiu 0,35%,
ante alta de 0,16% apurada na

semana anterior, A taxa ficou
acima do teto das estimativas dos
analistas do mercado financeiro,
que esperavam um resultado
entre 0, 120/0 a 0,26%, e bem acima

da mediana das expectativas (O
170/0).

Para o coordenador de índices
de preços ao consumidor da FGY,

.

André Braz, no entanto, a forte
alta não indica aceleração cios
índices de preços ao consumidor
a curto prazo. Tanto que o núcleo
do índice ficou em 0,190/0,

, '

enquanto o IPCS cheio registrou
oscilação de 0,350/0."Não há nada
sinaliaando pressão sobre os

preços ao consumidor",
comentou Braz e ele continua'
confiante de que a inflação
prevista este ano ficará abaixo da
meta fixada pelo Banco Central,

'O IPCS da FGV capta o

movimento dos preços em sete

capitais (São Paulo, Rio, Belo
Horizonte, Porto Alegre,
Salvador Recife e Brasília) e é

divulgado semanalmente.
O grupo de Alimentação

acelerou de uma alta de 0,700/0 na
semana de 31 de agosto para
1,01% na semana de 7 de
setembro, Nos demais grupos, as

variações foram respectívamente
as 'seguintes, nas semanas de 31
de agosto e 7 de setembro:

Habitação (0,04% e 0,170/0);
Vestuário (-1,110/0 e -0,090/0);
Saúde e· Cuidados Pessoais

(0,09% e 0,170/0), Educação,
leitura e recreação (0,100/0 e

0,010/0), Transportes (0,070/0 e

0,120/0) e Despesas diversas (-
0,100/0 e -O 110/0), O técnico da

Descapitalização agrícola deve prejudicar colheita j

RIo - A descapitalização dos

produtores agrícolas doSul do País,
por causa da quebra de safra

naquela região no ano passado,
deve impedir um

.

maior

crescimento no volume de grãos a
ser colhido este ano, prevêem os

técnicos do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE).Na
estimativa de safra para este ano,

verificada no campo no mês de

agosto, os dados são 0,28%
menores do que na previsão
realizada no mês anterior,
passando 118,020 milhões de
toneladas para 117,694milhões de
toneladas .. Ainda assim, a·

estimativa para este ano é 4,55%
superior a do ano passado (112 574
milhões),

Segundo o IBGE, a principal
queda nesta projeção referente a.

agosto foi do trigo, que caiu 6,22%
em relação a julho. A estimativa é

-de que a produção de trigo este ano
.
será de 3,369milhões de toneladas,
o que representa uma expressiva
queda, de 27,670/0, em relação a

2005. São apontadas como

principais causas para esta redução
a baixa cotação do produto no

mercado interno e a dificuldade de

comercialização enfrentada nas

últimas safras, além da retração da
áreaplantada, num total de 25,03%,

. Diploma. Manoel Dias
informa que, a partirde
2008, sóserácandidatodo

. PDTquemse formarna
UniversidadeAbertaLeonel
Brtzola, em implantação. ) Amln em rasante em Imbituba, hoje estará em Criciúma,

Aposta que, passada a
eleiçãoevencidaacláusula Assfduo. Afrânio Arnaldo
de barreira, seráo único Boppréconfirrnaàcoluna Jaborfaz palestra dia 18, de
partidodeesquerda. que compareceu à manhã, noCenlroSul, no 26º

Assernbléiana quarta, Congresso BrasiJeirode
Pesquisa. Pesquisa Chegou9h15minea NeuroolU ia.

da Cooperfil feita em 24 sessão jáhaviaterminado,
. • • Candidatos da

regiões indica que, em De fato,Julio Garcia aabrtu ColigaçãoTodosporTodaSC
20 delas, Fritsch às 9h efechou dois fazemcorpo-a-rorponeste

sábado, às 9h, naAvenida Brasil,
apresenta percentuais ao minutos depois, com seis BalneárioCamboriú.
governomenores que os deputados,O líderdo P- l�ilaia,(.1"1oois terços dos
de Luci ao Senado. Só SOLvottou à tarde e só prefenos de SC, flliados ao
supera acompanhei ra havia por IáJoares PMOB, PSOB, PFL e PPS, têm
em Concórdia, Palhoça, Pontícelli. Agora, só depois encontrodecampanha neste
Blumenau e Lages. daseleições. 'domíngoemCurilibanos.

E' Se Luci Choinacki cola em Lula. Raimundo Colombo cola em Luiz Henrique. E
ai... assim segue a disputa ao Senado. Então, parece claro que, ao inverso da última,

esta é a eleição da continuidade� A propósito, levantamento da FSP dá oonta de que
os 19 govemadores candidatos à reele�o arrecadaram 18Z'1o a mais do que
principais adversários. Luiz Henrique só perde em vantagem sobre o oponente para
Aécio Neves, em Minas,

,

,

Segundo o técnico do Levanta
mento Sistemático de Produção
Agrícola do IBGE, Paulo Renato

Correa, a safra de trigo nacional
deverá sermelhor remunerada este

ano, apesar da produçãomenor do
que no ano passado. "Houve uma

elevação no preço do produto
,

importado da Argentina, pOI 'Ie

novas tributações impostas naque 'é

le país e isso deve contribuir para a B

pequena safra de trigo deste ano", ,",
"

considerou, Ele lembrou ainda que SI

a situação das colheitas do Sul do 01

país só estará mais clara a partir do (li
levantamento de setembro,

• INFORMATIVO ACIJS�d
ASSOCIAÇÃO COMEJtClAl E
INDUSTRIAL DE JARAGUA 00 SUL

...&"\
APEVI

4° Seminário da Qualidade
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, adequando-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 - SEBRAE Nacional, seguida do ca�se Primeiros
Passos Rumo à Gestão da Qualidade, com Jonas Lieskow,
Diretor da TDV Dental Ltda., vencedora do Prêmio Talentos
Empreendedores, Entre as apresentações, uma atividade de

integraçã6: Ginástica Laboral e, ao final, após sorteio de

brindes, coquetel de confraternização. Investimento de R$
15,00 para empresas nuc1eadas, 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.
Associação des Diários do Interior
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TERROR: ATAQUE SUICIDA NO AFEGANISTAO

a 61J£ CABUL - Um atacante
I 15fsuicida lançou ontem um

II I,SiveíC\,llo carregado de explosivos
a B'llcon'tra um comboio militar dos
e :J �Estados Unidos no centro de
Yo o'ffCabul, se matando e a pelo
Ie 91�lnenos outras 16 pessoas, entre
IS ,B?�las dois soldados dos EUA. Foi
m fflBÜ mais mortífero atentado
la Gfllsuicida na capital afegã desde a

a, ,Bblnvasão americana de 2001 para
m íl10derrubar amilícia governista do
lo oJ)(Taleban.Dois outros soldados
az s£ldos EUA estão entre os 29
• •

(�' (lJferidos na explosão nas
le 3))proximidades da. Embaixada
el 25camericana, que ocorreu no
.n (f

',' ',BI,momento em que comandantes
JO oru

:01 2e)]i

OI 20 I

AGÊNCIA ESTADO

•

WASHINGTON - Richard

� .,. O atacante suicida jogou carro cheio de
�
1 uidexplosivos e comboio militar virou uma pilha de
J =rnetals retorcidos

•

•

da Otan apelam a nações
membro para enviar reforços
para o combate a um'·

revitalizado Taleban. Um
,

general britânico confidenciou

que os combates na volátil

província sulista de Kandahar
são mais ferozes hoje do que no

Iraque.
O atacante suicida jogou o

Corolla cheio de explosivos no

lado do comboio de Humvees

depois de iniciar uma

ultrapassagem, transformando
os blindados em uma pilha de
metais retorcidos. A explosão
ocorreu cerca de 50 metros da

Praça Massood, que leva ao'
,

.

principal portão do fortífícado
complexo da Embaixada dos
EUA. Vidraças foram

estilhaçadas num grande raio

no centro da cidade.O atentado
ocorre três dias antes do quinto
aniversário dos ataques de 11 de
setembro nos EUA e no

momento em que os afegãos
recordam Ahmad Shah
Massood, o lendário coman

dante da Aliança do Norte que
combateu as forças soviéticas e

o Taleban e que foi assassinado

por supostos talebans se

passando por jornalistas em 9 de
setembro de 2001.

O presidente afegão, Hamid
Karzai, emitiu um comunicado
afirmando que "o hediondo ato

de terrorismo de hoje vai contra
os valores do .Islã e da

,

humanidade".O Afeganistão
sofre a mais mortal onda de

,

�: :�jBombas perto de mesquITa na India matam 22 pessoas
há [;11 NASHIK - Pelo menos 31 recolhernacidadedeMalegaon,
Ira B'JG'pessoas morreram e 100 ficaram local das explosões, que tem
)ffi f[ll)fet'tcla�\'nà /�'tp'losãro"'de) duas?" I uma longa' história'de violência
1tO 0IDb6rri1:)'as escondidas' em religiosa.O temor é que ataquesj) II .

\
o , ,obicicletas em duas ruas repletas revanchistas alimentem um

:0 o:lde fiéis que deixavam uma espiral de violência entre

;ao ol;;mesquita depois das orações de hindus e muçulmanos em todo
tro o'[isexta-feira no estado de o país, como já ocorreu no
Ina sf1fMaharashtra, no oeste da Índia. passado. A explosão aconteceu
da .sbAutoridades imediatamente durante a celebração islâmica

impuseram um toque de do festival Shabe Barat, ou a

"Noite da Fortuna", quando os

fiéis passam toda a noite orando
em busca de bênção divina. Eles
costumam trocar doces com

vizinhos e parentes e lançar
fogos de artifício Malegaon já foi
cena de violência religiosa no

.

passado, com conflitos entre

hindus e muçulmanos, a mais

recente registrada em 2001,
quando 15 pessoas morreram..

a £)
,

pOI 'loqArmitage assume ter revelado identidade de espião da CIA

e
,

, ,

a

•
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colunista conservador Robert
Novak e o repórter doWashing
ton Post Bob Woodward.

Durante quase três anos,

uma investigação dirigida pelo
procurador especial Patrick

.

Fitzgerald busca determinar se

funcionários da administração
George W. Bush revelaram
intencionalmente a identidade
da agente da CIA como forma
de castigar seu marido por
criticar os assumidos motivos

,

para se lançar a guerra contra o

Iraque. Com sua declaração,
Armitage tenta tirar da Casa

Branca a responsabilidade pelo
vazamento da informação ..
Revelar a identidade de um

,

agente da CIA é um crime
federal pelas leis americanas.

O ex-embaixador Wilson
contestou publicamente uma

declaração feita por Bush em seu

discurso sobre o Estado da
.

Nação em 2003 garantindo que
o ex-presidente iraquiano
Saddam Hussein havia tentado

comprar urânio processado no

Níger para desenvolver armas
nucleares.A declaração de Bush
foi posteriormente desmentida.

: Ex-presidente do Irã reconhece o Holocausto
, IRÃ - O ex-presidente
e iraniano Mohammed Khatami
.
lamenta a crise dos reféns norte

, americanos em seu país, em 1979-
, 80, e considera o Holocausto um

,

,"fato histórico", segundo
t entrevista publicada ontem.

o 'Acredito que o Holocausto é o

, crime do nazismo. Mas é possível
que o Holocausto, que é um fato
absoluto, um fato histórico, seja

__ mal usado. O Holocausto não

.

deve, de forma alguma, ser

pretexto para 'a supressão dos
direitos dos palestinos", disse ele
à revista Time,' dos EUA.
Khatami é considerado um,
reformista que passou todo o seu

.
.

mandato (1997-2005)
enfrentando a resistência dos
conservadores. Seu sucessor, o

radical MahmoudAhmadinejad,
retomou as políticas
conservadoras, fez ameaças de

,

,

destruir Israel e negou a

ocorrência do Holocausto, que
matou 6 milhões de judeus.
Quanto à crise dos reféns, iniciada
em 1979, quando estudantes
radicais ocuparam a embaixada
dos EUA em Teerã emantiveram
52 norte-americanos sob seu

controle durante 444 dias,
Khatami disse que o fato foi uma

reação a décadas de exploração
norte-americana sobre o Irã.

•
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Padre fez falsa ameaça de bomba

AMSTERDÃ - Um padre de 63;\ Meulenbroek disse ser

,

violência desde a queda do
Taleban em 2001. Cerca de mil

pessoas já foram mortas este

ano em ondas de atentados
suicidas e emboscadas.A
explosão de uma bomba ontem
na beira de uma estrada na

província ocidental de Farah na
passagem de um comboio
militar italiano feriu quatro
soldados, um deles seriamente.
Na cidade sulista de Kandahar,
um carro-bornba foi supos
tamente detonado prema
turamente, matando apenas o

atacante suicida, informou a

polícia. O alvo seria,
aparentemente, comboios da
Otan que passam regularmente
pelo local.

Cerca de 20.000 soldados da
Otan e um número próximo de

, �

amencanos estao no

Afeganistão tentando esmagar
•

uma revigorada insurgência
Taleban. Os combates mais

pesados têm ocorrido nas vastas

planícies desérticas nas

províncias sulistas de Helmand
e Kandahar, que são também o

, centro da produção de ópio do

país."O combate é extra

ordinariamente intenso. A
. intensidade e ferocidade dos
combates são bem maiores do
que no dia a dia do lraque",
comparou o comandante das
forças britânicas no Afega
nistão, brigadeiro Ed Butler.
Seus comentários foram feitos
um dia depois que o

comandante militar da Otan,
general americano J ames L.

Jones, anunciou que pediria às
26· nações membro numa

reunião da organização hoje em
Varsóvia reforços para as tropas
no Afeganistão.

Licor envenenado,com metanol
causa a morte de' 22 pessoas

anos confessou ter passado um
trote anunciando que havia
uma bomba num concerto de
Madonna na capital holandesa
na semana passada com a

intenção de impedir que a

pops tar apresentasse seu

polêmico "ato de crucificação",
anunciou ontem o porta-voz da

promotoria de Amsterdã,
Robert Meulenbroek. A cena,

onde a cantora de 48 anos

encena a crucificação de Jesus
ofendeu cristãos em concertos

. .

anteriores na Itália e na

Alemanha. Os dois shows de
Madonna, no domingo e

segunda, em Amsterdã
ocorreram como planejado
apesar de alguns protestos.

.. NICARÃGUA - Um lote
envenenado de um licor caseiro
matou 22 pessoas na Nicarágua,
informaram serviços de

emergência ontem, prevendomais
mortes pela frente. Cerca de 90

pessoas estavam sendo tratadas de
envenenamento em um hospital
da cidade de Leon, a 90 km a

noroeste da capital, Manágua,
onde maior parte da bebida
alcoólica parece ter sido

. distribuída. "Estamos recebendo
chamadas constantes de novos

. casos", disse Eleazar Eugarrios,
funcionário de um serviço de

,

emergência . "E terrível nós
. achamos que mais pessoas vão

morrer." Eugarrios disse que

•

ambulâncias extras chegaram de
Manágua para ajudar a lidar com a

crise. Muitas pessoas foram
enviadas à capital para tratamento
após o hospital local ficar sem

espaço. A venda de bebidas
alcoólicas destiladas feitas ern casa
é legal na Nicarágua e um hábito
comum nas regiões rurais. Muitos
dos que morreram eram pobres,
apesar da TV local ter informado

.

que um médico estava entre os

mortos.
.

O lote havia sido misturado
com metanol, um líquido.
venenoso que, quando ingerido,
pode causar danos nos órgãos em

,

algumas horas e levar à cegueira
ou à morte por falha respiratória ..

ras B £1

lO", ,"[l!Armitage, ex-subsecretário de

que �Lll_Estado dos Estados Unidos,
I do Otl reconheceu que foi ele quem

r do (li,' revelou à imprensa, há três
.

anos, que a mulher de um

diplomata de carreira crítico à
--1 1-._.

invasão do Iraque era agente da

� �CIA.Em entrevistas ao jornal
� "New York Times" e à rede de
- televisão CBS, Armitage
lamentou ter divulgado, "por
,erro", que Valerie Plame,
'.mulher do ex- embaixador
.josephWilson, trabalhava para.

. ja CIA em. conversa com o

. provável que os promotores
peçam que o padre seja punido
com trabalhos comunitários, já

q��e ele não tem antecedentes
c iminais.O padre foí quase
it lediatamente detido depois de
. zer a ameaça no domingo. Ele,

sou o t({1efone fixo de sua

residência e ligou para um

serviço de emergência que
rastreia automaticamente

chamadas. O padre foi levado a

um juiz na sexta-feira e liberado

enquanto aguarda julgamento.
"Talvez sua sentença deveria ser

decorar todas as músicas" de
Madonna, brincou
Meulenbroek. A pops tar e seu

entourage seguem agora para

Praga.

• BREVES

NO IRAQUE

.... MAIS MORTES
Um total de 1.584
iraquianos morreram, em
Bagdá em agosto, uma
média um pouco acima de
50 por dia, anunciou ontem
o ministério da Saúde
iraquiano, o que contradiz
as afirmações americanas
de que o número de
mortos caiu pela metade
graças ao plano de

segurança para a capital
"O número de mortos (por
causa da violência) em

Bagdá no mês de agosto
caiu 52% em comparação
a julho", disse o general
William Caldwell, porta
voz da coalizão dirigida
pelos Estados Unldos."O
necrotério de Bagdá
recebeu os corpos de
1 ,584 pessoas em agosto,
mortas em atos de
violência", declarou Hakim
ai Zamily, diretor do
Ministério da Saúde, O
balanço diz respeito às
pessoas mortas em Bagdá
e seus arredores, incluindo
mulheres e crianças. O
número de mortos caiu
14% em relação a julho, o

mês mais sangrento na

capital desde a invasão
dos'Estados Unidos em

2003, com 1,850 mortos,
Em junho, 1.350 corpos
foram contabilizados no

necrotério,

NA INGLATERRA

'.,. JEAN CHARLES
. A organização Anistia
Internacional defendeu
ontem uma Investigação
sobre a morte do brasileiro
Jean Charles de Menezes
que poderia abrir uma

segunda "frente de
batalha" para a famflia no

caso, Na quinta-feira, o

legista que examina o caso

adiou -possivelmente até
2008- a abertura de uma

investigação separada da
que já corre na Justiça
contra a polfcla londrina.
No Reino Unido, legistas
são responsáveis por abrir
processo e solicitar júri

•

popular quando
autoridades públicas estão
envolvidas em mortes
vlolentas.Mas essa

possibilidade foi adiada
pelo legista John Simpson'
até a conclusão de outro
processo -movido pela
Procuradoria britânica
que examina se a Polfcia
Metropolitana (Scotland
Yard) desrespeitou regras
de segurança e de saúde'
públlca.Se o processo se

arrastar indefinidamente,
no entanto, o legista John
Simpson ressaltou que
prosseguirá com sua

investtçação.ü
pesquisador. da Anistia
Livia Zilli disse que a

organização estava
"desapontada com a

decisão, 'e que
"investigação deve ser

feita agora". "Em outros
casos, nunca houve
adiamentos do processo
do legista", afirmou, Para a

Anistia, a investigação do
incidente é uma "questão
de direitos humanos",

•

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
I
I

,
'

I

,

I '

I
I i

!

,

I '

[,
I 'I
, '

,
,

68 I FIM DE SEMANA, 9/10 de setembro de 2006
,

'

,

•

-

CÁRCERE: VIOLAÇÃO DOS DIREITOS INTERNACIONAIS

,. .

.... Muitos governos aliados aos Estados Unidos
estão sendo pressionados a dizer como ajudaram
Washington
: GENEBRA - AONU pede que
I

os Estados Unidos fechem todas
as prisões secretas ainda
mantidas pelo governo e alerta

que a prática é considerada como
uma violação do direito
internacional. Enquanto as

Nações Unidas criticavam

Washington, o reconhecimento
por parte do presidente George
W Bush 'da existência dessas,
prisões gerou uma onda de

protestos pela Europa. Muitos
governos aliados aos Estados
Unidos estão sendo

pressionados agora a dizer de que
forma ajudaram Washington.

Na sede da ONU em

Genebra, a Alta Comissária das

Nações Unidas para os Direitos

Humanos, Louis Arbour, apelou
à Casa Branca para que as prisões
fossem "abolidas" e frisou que a

transferência de prisioneiros
para Guantánamo, como foi

indicado por Bush, não é uma

. medida suficiente. O governo
americano anunciou que estava

removendo 14 suspeitos de atos

terroristas à base naval na ilha
cubana. Entre eles estaria Khalid
Sheik Mohammed, que teria

liderado os ataques de 11 de
setembro de 2001.

Eles estavam sendomantidos
em locais secretos, apesar de o

Departamento de Estado
americano ter negado a

informação por mais de um ano.

O Comitê Internacional da Cruz
Vermelha já anunciou em

Genebra que fará uma visita aos

suspeitos.
,

Mas o reconhecimento
americano não foi o suficiente

para evitar as críticas, nem da

parte daONU nem de governos
europeus. "O sistema (de prisões
secretas) deve ser fechado"
afirmou Jose Diaz, porta-voz

, '

•

ONU para direitos humanos. O
sistema mencionado pela ONU
teria mantido cerca de 100

suspeitos de atos terroristas em
-

locais até agora não revelados.
Para a ONU, a manutenção

de prisões secretas poderia gerar
um "comportamento abusivo"

,

por parte de outros governos.
Esta não foi a primeira vez que
Arbour pede o fim das prisões
secretas. Nos últimos meses,

porém, ,Washington
simplesmente ignorou os apelos,

daONU.
Mas as revelações de Bush

estão tendo ainda outro

'impacto: a pressão dedeputados
europeus e partidos de oposição
para que seus 'governos

esclareçam de que forma
colaboraram com o sistema de

,

prisões secretas dos Estados
Unidos. Investigações feitas até

agora pelo Conselho da Europa
indicam que 14 países estariam
envolvidos.

Na Holanda, o Parlamento
decidiu ontem convocar o

primeiro-ministro Jan Peter
,

Balkenende para se explicar

Saddam não tinha ligação corna AI-Qaeda,
segundo conclusão do Senad .dos EUA

WASHINGTON - Não há
nenhuma evidência de que o

presidente deposto do, Iraque,
Saddam Hussein, tivesse um

relacionamento com o terroris

ta Abu Musab al-Zaraqwi ou
,

outros membros da Al-Qaeda
enquanto estava no poder, de
acordo com um relatório do
Senado sobre as informações de
inteligência disponíveis antes

da invasão do país pelos Estados
Unidos. Políticos da oposição ao

presidente George W. Bush
dizem que esse relatório reduz
ainda mais a credibilidade das

alegações feitas pelo governo

-

para justificar a �erra.
'

Os documentos, que eram

secretos e foram liberados
ontem, também exploram o

papel que informações
incorretas fornecidas pelo grupo
de iraquianos exilados

Congresso Nacional Iraquiano
desempenharam na marcha

para a guerra. O relatório revela,
pela primeira vez, uma avaliação
feita pelaCIAern 2005, segundo
a qual, antes da guerra, o

governo de Saddam "não
mantinha relação, nem abrigava
ou fazia vista grossa a Zarqawi e,
seus associados".

Ainda assim, Bush e outras

figuras da àdministração diziam
que a:presença de Zarqawi no
Iraque antes da 'guerra era

evidência de uma conexão
.

, �

entre o governo de Saddam e a

Al-Qaeda, Zarqawi foi morto
•

por um ataque americana em

junho deste ano.O relatório, que
ficou dois anos em elaboração,, '

é um "indiciamento devastador
, das tentativas incansáveis,
enganadoras e enganosas da

administração Bush-Cheney"
de ligar Saddam à Al-Qaeda, de
acordo com o senador Carl

,

Levin.

•

,

\

diante do Poder Legislativo
sobre' um eventual
envolvimento do país. Dick
Marty, senador suíço e líder das

investigações, alerta que nem

todos os países europeus
envolvidos contam com prisões
secretas. "Muitos ajudaram no

transporte desses prisioneiros",
explicou Marty à

Ali.Balkenende, porém, optou
por criticar os americanos e

alertar que as relações entre os
'

,

dois países poderiam ser afetadas.

Segundo ele, o gabinete
holandês estava "irritado e

preocupado" com a revelação de
Bush e que esclarecimentos
seriam exigidos da Casa Branca.
Sarah Ludford, parlamentar
européia, alertou que os países
europeus serão agora obrigados
a "quebrar o silêncio".

"A declaração de Bush foi
como um puxão de tapete para
, ,

varias governos europeus que

agora poderão ser acusados de
tolos ou de mentirosos", afirmou
a deputada, que exige que os

governos europeus esclareçam
quem fez patte do esquema.

Os maiores suspeitos de ter

mantido prisões são a Polônia e

a Romênia. Ambos voltaram a

negar a acusação. "Se houver

pressão internacional, o

presidente (da Polônia) pedirá
investigações sobre o assunto",
afirmaram porta-vozes do

presidente polonês, Lech

Kaczynski.Para o analista,
Victor Mauer, do Centro de
Estudos Estratégicos de Zurique,
as revelações de Bush ainda
terão muitos impactos na Europa
nos próximos meses.' "A

informação irá afetar a

credibilídade de governos

europeus que ajudaram os

Estados Unidos", disse.Um dos
,

poucos governos que saiu em

defesa das prisões secretas foi o
da Austrália, aliada dos Estados
Unidos na "guerra contra o

terrorismo." "Conseguimos
muitas informações por meio

.
'

desses programas", disse o

ministro das Relações Exteriores
australiano, Alexander Downer.
Já a China e a Malásia deixaram
claro que condenam a existência
das prisões.

Forças internacionais já
, '

patrulham litoral do Líbano
BEIRUTE - As Nações

Unidas anunciaram que uma

força naval conjunta formada

por França, Grécia e Itália já
patrulha a costa do Líbano.
Em resposta, Israel afirmou

que o bloqueio naval imposto
ao Líbano será suspenso.

Um funcionário do

governo libanês, falando na

condição de não ter o nome

revelado, disse que o

patrulhamento da costa, a 10
krn das águas territoriais

libanesas, teve início à Oh30
de ontem.

Em Jerusalém, a porta-voz

,

Miri Eisin afirmou que Israel
encerrará o bloqueio naval do
Líbano nas próximas horas.

Israel havia bloqueado o
,

acesso ao Líbano por ar e mar

no início de sua guerra contra
,

o Hezbollah para evitar que a

Síria ou o Irã fornecessem
armas ao grupo guerrilheiro.

Cedendo a intensa pressão
internacional, Israel encerrou
o bloqueio aéreo na quinta
feira, mas havia informado que
o embargo naval continuaria
até que a patrulha inter

nacional chegasse para moni

torar o mar.

Seqüestrador de garota austríaca é enterrado em local desconhecido
VIENA, - O corpo de

Wolfgang Priklopil, o

,

, ..

austríaco que sequestrou uma

garota de 10 anos e a manteve

em cativeiro por oito anos e

meio, foi enterrado ontem

com nome falso e em local
não revelado para evitar que
seu túmulo seja violado por
vândalos.

Priklopíl, 44 anos, jogou
se em frente a um trem após
descobrir que Natascha

Kampusch, hoje com 18 anos,

havia escapado da casa onde
era mantida aprisionada.

Natascha não

acompanhou o enterro, mas, '

de acordo com a polícia,
deixou os exames médicos a '

que está se submetendo para
dizer adeus ao seu captor no

.local onde está enterrado. A,
cerimônia fúnebre do técnico
de comunicações durou

apenas 5 '

minutos,
presenciada pela mãe do

seqüestrador e duas outras

pessoas.
De acordo com a rádio

Austrian, nenhum padre
compareceu ao funeral.
Enquanto 110ve' policiais
faziam a guarda, as duas

pessoas que acompanharam o

funeral deixaram sobre a cova

flores rosas e vermelhas, de
acordo tom a rádio. Ele foi
enterrado em um caixão de
madeira clara.

Na semana passada,
N atascha divulgou um

comunicado no qual ela
demonstrou uma certa

tristeza com morte de

Priklopíl e que reconhecia a

dor de sua mãe. Natascha é

mantida em um local não

divulgado desde que

conseguiu escapar da casa de
Pr ik lo p il para evitar o

assédio da imprensa.
Psicólogos que a atenderam
disseram que ela está exausta

após ter dado sua primeira
entrevista, na qual descreveu
sua raiva e o medo com os

quais conviveu desde que foi

seqüestrada em 2 de março de
1998.

O jornal Kurier publicou
ontem, sob o título
"N a tascha Supers tar" uma

matéria sobre a audiência que
,

sua entrevista na TV obteve:
2,7 milhões dos 8 milhões de
austríacos acompanharam a

entrevista.

Também ontem, o jornal
• Kronen Zeítuug, que vem

publicando a cada dia novas

informações da en trevis ta

com Natascha, informou que
uma vez a garota conseguiu
passar desapercebida até o

portão da casa de Priklopil,
quando de repente, ela ficou
com vertigem, ficou nervosa

e voltou para dentro da casa.

"Era o medo de escapar, como
,

aquelas pessoas que têm medo
de deixar suas casas, mesmo

quando tudo está aberto",
disse a adolescente na

reportagem.

,

O CORREIO DOPOV
-

II BREVES
NA INDIA '

'

....ACIDENTE
Os corpos ,de 50 homens que
estavam presos desde a noite da
última quarta-feira dentro de uma

•

mina no leste da India foram
localizados, segundo informou
ontem a rede de televisão NON. A
tragédia ocorreu no distrito de
Ohanbad, no Estado de Jharkhand,
por causa de um vazamento de

gás na mina de carvão de Nagda,
da empresa Bharat Coking Coal
Limited (BCCL), que provocou
uma explosão. Três mineiros
escaparam da explosão porque I

trabalhavam no setor a�o da mina. i.f'
Eles foram intemados com I
diversas queimaduras, mas !

outros 50 morreram por I i

asfixia.Seus corpos foram
I i

localizados a quase 500 metros de I s

profundeza, no ·nível17 da mina.
No entanto não há confirmação
oficial.
Uma equipe de cem especialistas
da Coal India Limited, subsidiária
da BCCL, tentaram resgatar aos
mineiros, mas as esperanças de
encontrar sobreviventes eram

praticamente nulas.

[
I rI
[ "

I
I

,

,

NA NORUEGA

....AEROPORTO
O aeroporto internacional de Oslo
foi fechado ontem e milhares de

pessoas tiveram de ser retiradas
por causa de um incidente de

segurança. No meio da tarde
.

a

polícia foi informada de que um

homem não identificado teria
burlado os serviços de segurança
do aeroporto de Gardermoen,
norte da capital norueguesa. '

"Trata-se de um homem que
burlou os controles de passagei-
ros. Pode ser um funcionário que
esqueceu seu crachá de identifica- '

ção, ainda não sabemos", explicou I L

Aage Oedegaard, da polícia do I

aeroporto. "Revistamos o terminal
e não encontramos ninguém. Os
passageiros puderam vo�ar para o

prédio e o embarque foi
reiniciado", afirmou, por sua parte,
Jon Kobro, chefe do serviço de

comunicações. Por causa Ido
incidente, milhares de

passageiros do terminal
intemacional tiveram de ser'
retirados. A polícia do aeroporto
não qillis comentar o incidente.

(

NOS EUA

....VíDEO
O porta-voz da Casa Branca, Tony
Snow,' disse ontem que não há I
razões para acreditar que seja
falsa a gravação divulgada pela
emissora de televisão árabe AI
Jazira, que mostra os preparativos
dos atentados de ,11 de setembro
de 2001.A gravação, divulgada na

quinta-feira pela TV do Qatar,
mostra o líder da rede terrorista AI

'

Qaeda, Osama bin Laden, ao lado '

de coordenadores dos ataques
'terroristas em Nova York e na

região de Washington, entre eles
Ramzi Binalshibh. As cenas

também contém partes de

depoimentos gravados de dois I
, seqüestradores do 11 de Setem- i
bro -Wael ai Shihri e Hamza ai
Gharridi. O vídeo mostra os !

testemunhos póstumos de Wael ai i

Shihri e Hamza ai Ghamdi, dois Idos terroristas que pa�ciparam I

desses atentados, que justificaram I
os ataques citando conflitos
envolvendo muçulmanos, como o

, israelo-palestino, o da

Tchetchênia, e o da Bósnia.
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• 'Vire a página e confira o que aguarda você no mês de aniversário da Caraguá...
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No aniversário da iraguá, vá de Volkswagen para 'a terra do Tango. , .

•

, >.•

,

,

•

Neste mês, na compra de seu Volkswagen O Km ou Semi-novo. da Caraguá,
.

.

você pode sair ganhando 2 passagens aéreas de ida e volta para a

bela e inesquecível Buenos Aires na Argentina,

•

Acelere para a Caragtlá! promoção e inscrições válidas
, ,

para sorteio dia 30 de Setembro de 2006.

Nó aníversário da Caraguá é assim ... A festa, quem faz é a Caraguá

. .

c

,

mas o presente em ritmo de Tango pode ser seu.

•

Dia 30 de setembro, grande Festa de Aniversário na Caraguá, com entrega dos Prêmios e Feirão,
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ULTRAPASSE O DESEJO COM A SATISFAÇÃO
•
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3274.6000
RUA BERNARDO DORNBUSCH, 800 • JARAGUÁ DO SUL
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