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41 POLITICA-

Malwee após
'derrota se

Vetado projeto
que fixa

/

prazo para
atendimento

•

concentra no

terceiro jogo
• •

•

Equipe volta aos treinos

hoje e se prepara para jogar
sem Falcão, Valdin e

Augusto, suspensos. O
técnico Fernando Ferretti
disse que ainda não tem

nada perdido.

Prefeito Moacir Bertoldi (PL)
vetou totalmente projeto de
lei que obriga o controle,
através de agenda, das
consultas nos postos de saúde.

,

O garoto Kauê Cristiano Andrejewski, sete meses, vítima de
complicações durante o parto, está lutando pela vida em um

leito da UTI do Hospital Jaraguá desde a véspera do feriado de 7
de Setembro, depois de sofrer uma parada respiratória.
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Noite à Fora
continua na

liderança da
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Copa Caxias

"

,\

i

•
, ,

61 MORTE,

r�;2..><::��"�:":�""-4':;:;::�:w::;,-:::",'::,*�::w::>::>',:;;;�;::@,,:;;:,:i:'<;':*,':,�/;��'m·",:::«,=<,��:::;"'>�':<>'�1. �'

:� !j
f , >--,

I
I
"
:'. não resiste a

,
'

,

ferimentos

Motociclista

•

, ' 1",
.,;ii,"

"" c

"'0 .

Lindosmar Pain [unior; 21,
morreu ontem no São José
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a, EDITORIAL
,
,

,
•

I
I

I Segundo a Assessoria de
C municaçâo do Ministério do
D senvolvimento Social e Cem
b te à Fome, os pagamentos
d stinados às transferências de

I .

re da cresceram 560/0 eln apenas·
u 1 mês. O salto foi considerado
volumoso saindo de R$ 632,4

I
.

mílhões em junho, para R$ 990,6
lhões ern julho deste ano. A

gr vidade dessa notícia reside no
fa o desse estranho .crescimento

te, ocorrido depois das conven

ç es partidárias. Pela lógica, esse

ti o de beneficio não poderia
c ntinuar cadastrando benefici-
, ' ,

a os, uma vez que estamos nas

vésperas das eleições e isso

q eiram ou não os governistas, '

.

p de, significar compra ou

a iciamento do voto do eleitor

bJ bre quévíve abaixo do nível de
p breza. Mesmo que os R$ 990,6
111 ilhóes não, correspondam
sqr,nerlte "às .despesas do mês de

'

julho, o governo escolheu um ano

d cisivo para apresentar números
" _�- 1 ._ �" � .• ' ,,'\)1

efpressivos pará o programa. Os
.

drdos do sistema illt�?i98'Sxi
a ministração firlà\1c�íra '

, j I � ,

I ostr,�!Ill que os pagamentos
"" ,. "

'

tttais,.9\0 beneficio, foram, de R$
51,7 bilhões ern 2004 e R$ 6,6
8uhões ern 200S. Caso o governo

,
,
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benefícios amenos de 30 dias para
as eleições.Se o governo Lula e o

PT queriam benefíciar mais

famílias com o Bolsa Família, por
que não fizeram antes do período
proibitivo. Fazê-lo agora, deixa
uma dúvida muito grande quanto
à seriedade do programa e se não

tem o fim eleitoreiro como analisa

qualquer pessoa por mais rude que
seja. Esse tipo de programa

paternalista usando o dinheiro do
contribuinte para favorecer Ulna

sigla partidária, merece e com rigor,
uma fiscalização e análise mais

criteriosa pelos órgãos
. fiscalizadores das eleições de 2006,
o Tribunal Superior Eleitoral, os

tribunais regionais bem como as

procuradorias eleitorais. O
crescimento do Bolsa Família nos
termos apresentados pela própria
assessoria do Ministério do
Desenvolvimento Social, é algo
estranho, e porque não dizer,
muito estranho, merecendo o

alerta dos partidos políticos
envolvidos com a eleição que vai

suceder o mandato do Presidente
Lula.A meta atingida em junho
deste ano fechou um total de 11

milhões de famílias, inseridas no

programa caITO chefe do governo

petista. Coincidência ou não, a

ampliação de, famílías atendidas
p,e;19, ,B,Qk;a,FF\lwlié,l �oi eX?it;:tt1,lfOrt<;
na época eln que diversas pesquisas
de votos refletem um crescimento

de popularidade do candidatoLula.
Se fiscalizaremCOIn rigor, claro que
encontrarão rabo e grande.

mantenha nos próximos meses o

que foi gasto ern julho de 2006, o
orçamento do Bolsa Família
fecharia o ano com pagamentos
da ordem de R$ 9,4 bilhões, um

'

crescimento extraordinário em

cima de Ull1 programa que pode
facilmente ser subentendido como

umajogadapolítica para a captação
de votos. Esse crescimento

extraordinário l10S repasses do
Bolsa Famíliamerece uma análise
jurídica do ponto de vista eleitoral.
Analisando-se pelo ângulo de que

Cresclmento.extraordínãrío em cima de um
. . '

rograma que pode facilmente ser subentendido
orno uma jogada política para a captação de votos

os estados não podem receber

repasses durante o período de três

meses antes e trêsmeses depois dás
eleições, para aquisição de bells ou
financiar obras ou qualquer outro
empreendimento oficial, claro
está, que, os repasses para o Bolsa
Família, ficam enquadrados
dentro do que' determina a Lei
Eleitoral que rege as eleições de
2006.Tudo bern que o programa
atende grande parcela da

população pobre. Mas nunca se fez
.... ).1. .J<.,...- ,.1,)'-.,. ')(',.1' ..\ ,liJ ...1'; \

urn programa COIn tamanha

amplitude, nlert;ç.ffiAA,:t da
autoridades federaisquêMcà1lza
as eleicões, Ulna análise mais

.

,
.:>.

.

criteriosa em cima desses repasses
ao Bolsa Família, que alca ça .

números assustadores de

, -

:

1 m sete de setembro
iferente

. '

, .

•

I '

i Estamos menos ufanistas, é
,

v.erdade. Lamentavelmente, a

, opa' do Mundo que não

anhamos movimentou lnais
I ,/., .

mossas cores verde-amarelas do

�ue a Semana, da Pátria, eln que

�upostamente conlelnoralnos a

nossa indepelldência como País e

�ue lnovilnelltarão as eleições
&este allo, época eln que
:decidimos o rUlno que iremos
•

'seguir nos próxinlos anos, a partir
,

.

:da escolha de nossos represen-
'tantes.
" ,

I E não adiantaln textos que
,

:expliquem que em l10SS0 cé1) têm
,

Imais estrelas e eln nossa vida tnais
,

!alnores.A verdade é que SOlllel1.te

Ise�do inertes à situação COD10 está,
, tenamosmUlto a cOlllell10rar 11Ulll
,

:horizonte em que cada vez lnais

:solnos enxovalhados, COl110

Icidadãos, por uma lnilloria de
I \,

. • '
','

1 . ,I,
'

.

:corrupto� que se arroga estar nqs
: 'braços dopovo. Dizer-se que 11aela

, .

,sabia e gué nelll nleS�110 o
,

,

:mensalão é Llil1à realidade é fruto
,

:nãb de àlguélll distallte, l11as

, alguém certo de que mentir é o'
. '., ' ,

: lnelhor ca.lninllo para continuar.
, I

I
I ., .

a governar.
Talvez fosse melhor que todo

(l,Governo assumisse a posição do

A •

eCOll0mlCO, em que os lllesmos

800/0 dos jovens acessanl a

educação superior? Há Ulna

diferença entre ser patriota e

concordar com o jogo que fazell1
os políticos. Patriotas' SOlnos
todos, que amamos esta terra que
l10S acollle e onde localizalnos todo
o evoluir de nossas existências.

Chega Uln lnomellto, elltretallto,

que ainda que patriotas, ainda que
cansados, nos.revoltalnos com as

condições que nos oferece a gestão
pública, COIn os altos sa1ários e com
a inércia e illaptidão para gerir a
nfraestrutura, a saúde e a educação
do Brasil. E talvez isto que mais

tenlla saltado aos olhos nesta

recente comemoração da
,

Independência do Brasil.

Randal Gomes,
<'
- Coordenador dos Cursos de

Comércio Exterior e de Gestão
Financeira da FATEJ, escreve
às terças-feiras nesta coluna

,

.�,

músico Wagner Tiso, que
claramente defendeu que ética é

urn problema secundário e que a

governabilidade do País - a

qualquer preço - é' o item

fltndamelltal. Foi atacado, mas ao
lnellOS deixou clara a posição de

'que muitos que sobreviveln das
benesses da viúva têln em relação
ao atual governo. Por outro lado,
surpreellde, a posição que vêm

tOlnando a Rede Globo, ao se

alillllar aos demais llleios de

illforll1ação de massa; que
COlldLlzeln a elite pensallte do País
e deixar claro que BASTA!

Enl olltras épocas, llão pode
ríanlos ilnagillar a ilnpassividade
de Willialn BOllner dar lugar às
abertas críticas às políticas (ou à

falta delas) do Governo Federal,
.

de se.escancararem os problelnas
de LIll1 Brasil que gosta de se ver

Dlais brallco e lnais rico do que na
verdade é. E llão poderíalnos ver
tão abertalnente campanllas pelo
v-oto COllsciellte, algo que
dell10rará 200 anos para chegar aos
r,ecalltos lllais lOllgfnquos do
Brasil, Tudo isto lnostra que já há

.

sinais de evolução no horizonte ..
.' Que temos um problema
crÔllico de educação, sabemos' e

(
.'

infelizmente não agimos, exceto
por ações isoladas e que não

resolverão a questão corno um

todo. Existe sim uma política
pública, que exclui o acesso à

edllcação supelior, que ainda é vista

como LIma benesse ou vantageln,
ao contrário de países COlno a

Coréia do Sul, enl eraln tão pobres
quallto llÓS e que atuallnente 80%
de seus jovens o acessall1. E, o que
dizer de Cuba, com todas as suas

ll1azelas e o seu equivocado sistema

•

a CORREIO DO LEITOR ��t: ,
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,

Imprensa A voz do povo escrita.
O que seria de nós (a grande massa) se

não existisse a imprensa, este meio de

comunicação que nos traz todas as

informações necessárias para adquirirmos
,

conhecimento. E através dela que ficamos
informados sobre a atualidade de nossa

cidade, estado, país, mundo e até do universo,
afinal de contas, os profissionais de imprensa
estão onde à notícia está acontecendo.

,

E através do trabalho desses excelentes

profissionais que podemos tomar decisões

importantes ern nossas vidas, como por

exemplo, a cobertura total das eleições, COlll0
é o que está acontecendo na atualidade. Ou
ou tras informações como, economia,
agricultura, 'previsão do tempo, classificados,
resumo de novelas, cobertura de festas e

eventos especiais, enfim, tudo que diz respeito
a acontecimentos em todo o universo é

material importante para a imprensa.
Imaginemos as pessoas que viviam na

idade média, onde somente os burgueses e a

igreja tinham acesso a informação e ao

conhecimento, somente quem pertencia ao

poder e, as pessoas que ousavam exprimir suas
.idéias eram torturadas e condenadas a morte

por ir contra os princípios dos poderosos,
aqueles que detinham todo o conhecimento.

Somos todos' gratos a essas pessoas que

entregaram suas vidas em prol de uma

ideologia, ou seja, levar a informação a todos!
indiferente de .classes sociais ou poder

,

financeiro. E pela coragem desses idealistas

que hoje podemos nos dar o prazer de .

13:1
,

escrevermos uma matéria, ler um jornal,
-,

folhear uma revista, ouvir os noticiários, na

tv e rádio ou mesmo, podendo desenvolver '3V
pesquisa para adquirir conhecimento na.

1bescola ou universidade.
Imaginemos o mundo sem informação, O

os acontecimentos sem cobertura da .

I

imprensa, o Inundo não evoluiria, pois
somente COIn o trabalho dos profissionais
da imprensa que acontece a troca de cultura
e conhecimento. entre os povos distantes,
ou até mesmo de nossa região. ,eJr;

Que Deus sempre ilumine os

profissionais da imprensa para que estes ru

coloquem acima de tudo, ética e respeito em' Ib

suas informações para que o leitor não seja ))

enganado e nada. seja omitido para que
J2

possamos cada vez mais nos tornar cidadãos lli

cultos e com capacidade de expressar nossas ;1;

idéias, tornando o mundo melhor para viver.
Parabéns ao Dia da Imprensa 10 de

':I 'I

))
ri I

; 1) (/

setembro .

. ,

JV

Gerson Costa, Administrador
,

Ip
ih.J,

•

Para quem devo votar?
, I P

A menos de um mês das eleições Ulna, protegem, .pois sabem. -que mais cedo ou ,I ':)]

-dúvida impera minha mente, em quem . mais tarde serão absolvidos e na próxima .uu

;) :1 I deverei. votarê: Cem tan tas informaçôes . "eleição 5S tarão .novamen t� prometendo \ .Cl
sendo veiculadas na mídia televisiva e o que não podem cumprir, e o -povo sem )[1

escrita, é difícil escolher o menos ruim ou "memória" mais Ulna vez será enganado, UI

menos mentiroso, pois as propostas são entregando seu poder.de voto a políticos .q
descabíveis e longe da realidade financeira inescrupulosos. 'I)

do país. Sabe-se que os investimentos em Cabe as pessoas de bem que não.estão m

diversas áreas de grande importância, como envolvidas no meio podre da política;
a saúde, educação� moradia, transporte e alertar a população, seja através dos

segurança não acontecem e a população jorlla.is, revistas, r_ádio" e tel�.vi�ã�., �o.s 'isofre cada vez mais com a falta de candidates que nao tem condições' de
cap�cidade de adrninistr ar o dinheiro representar o povo, denunciando todas as

público. irregularides que estes cometeram, seja na ��

Essa dificuldade de administração não vida pública ou não, pois a pessoa que se I)
é Ull1 problema somente das esferas envolveuemqualquerproblema,nãopode A.
federais, isso acontece em nosso meio, nas 'heln deve ser representante do povo. U
prefeituras, secretarias e em todos os

.

Acredito que para ás próximas ,2
órgãos públicos. A cada dia que passa surge eleições, não deveriam ter um horário

.. �1

LIlna nova denúncia do envolvimento de político para que os candidatcs . 1:3
pessoas que deveriam trabalhar pelo povo, oferecessem suas propostas. Deveria ter n

;G.

sendo pagas e muito bem para isso, mas na verdade um programa apresentando 3'1

que illfelizlnente, procuram desviar o uma ficha policia,l de cada calldidato e J
dinheiro do povo, em benefício próprio. uma blfsca minuciosa de. toda sua vida, )1

Desta fornla,' não temos mais ânilno e sendo feito Ulna varredura em todas as
.'

,;2
.

tão pouco intellção de escolller nossos suas contas para que o povo tenll? certeza ;J

represelltantes, ficando a lnercê de pessoas. de sua índole, podendo assim, votarmos ;2
que buscam o poder para melllorar sua com mais convicção, pois conlO acontece 1)
cOlldição fillallceira e de sua falnília, não lloje', não sabemos nada sobre os ,'11

dando o respeito e "a inlportância calldidatos além do que eles falam na
,J

necessária às pessoas que os colocaraln no televisão.
poder. A verdade infelizmente é uma só,

Enquallto o país não tiver llludanças entram políticos e saem políticos e as

duras lla constituição e llas leis que o faltatruas continuam e como dizia minha

regeln, a festança e o abuso de poder vai Vó "por cima, panos de renda, por baixo I
,

continuar, pois a máfia já está instalada Deus l10S defenda".
em todas as esferas, seja executiva,
legislativa OLI judiciária e os políticos se
, .

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-�'élil
redação@jornalcorrei9dopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes d� OJiv.eira 246, cep 8925�
200, Caixa Postal19, E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
'

'.
,
,
,

,

'1.

!

Gerson Costa, Representante Comercial

I

Di.'ciol' cditol'ial/adillillistl'ativo: !:;"'f111Cisco i\lves ,

E(litOl'U: IJall'iciêl !\'I01'cICS

1

i
-

� I

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 .,.' ,.i I
CEP 89251'2001 Caixa Postal19 1 Centro 1

: I
Jaraguá do Sul· 5C 1 Tel.47 3371·19191 Fax 3276·32581 ,Ie-mails: redacao@jorrialcorreiodopovo.com,brl "

�comercial@jornalcorreiodopovo,com,br , • ".' I
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I�S: INVESTIGAÇÕES AINDA NÃO FORAM CONCLUíDAS
,

•

,

•

CELSO MACHADO
•

CESAR JUNKES

.� Candidatura de
vereadores a

deputada se/ria
o motivo
,

. ,
,

}ARAGUÁ DO SUL- O
relatório final da CEI

(Comissão' Especial de

Investigação) instalada em

abril na Câmara de Vereadores

para investigar supostas
irregularidades na quitação de

<'lívidas da empresa Canarinho
corn o ISS (Imposto Sobre

Serviços), deverá ser

apresentado somente depois
das eleições de outubro:
Segundo o vereador Pedro

Garcia, que preside a CEI,
houve um acordo entre QS
J _

vereadores que a integram, já
que dois deles estão envolvidos
diretamente com o pleito de

-primeiro de outubro: Dieter

[ansssen (PP), é candidato a

deputado estadual enquanto
que Ronaldo Raulino (PL),
relator da comissão, disputa,

uma vaga. à Câmara dos

beputadós. Garcia adiantou que
'novos documentos foram

juntados àqueles já levantados

pela comissão. Em plenário, a

'criação da CEI foi rejeitada pela
maioria. Mas, por iniciativa do

avaliação feita por empresas do
ramo deveículos automotores.

A empresa usufruiu, também,
de lei específica que concedeu
500/0 de desconto em juros e

multas, pagando o restante,
cerca de R$ 19 mil, em espécie.
Segundo o denunciante, a

quitação de parte da dívida em

bens móveis e outra em espécie
seria uma das irregularidades. E,
ainda, a alteração da vigência de
lei aprovada em dezembro do
ano passado, que entraria em

Gesser promete ir ao MP

vereador Rudolfo Gesser (PP),
ela acabou criada com as quatro
assinaturas exigidas para sua

instalação. A denúncia, feita
em fevereiro pelo secretário

geral do PSB, Emerson
Alexandre Gonçalves, levan
tou supostas irregularidades na

quitação de dívidas da empresa,
.

'que pagou cerca de R$ 142 mil
corn dois ônibus usados, através
de lei que permite aomunicípio
receber bens móveis e imóveis

como pagamento de tributos, em

\
. CR1CIÚMA- Ern pesquisa

estimulada feita pelo lPAT

(Institute de Pesquisas
Ambientais e Tecnológicas) da
, .

.

Unesc (Universidade do Extremo
Sul Catarinense) aponta a

realização de segundo turno nas
.

eleições para governador em

.Santa Catarina. A pesquisa foi

registrada no Tribunal Regional
I , ,

Eleitoral com o número 460/
2006 Os resultados divulgados no
,

sábado, durante visita do
. ,

candidato da coligação Salve
lSantaCatarina, EsperidiãoAmin
•

i(PP) aCriciúma, indica 38,20/0 de
intenção de voto para o
'.

candidato Luiz Henrique da

Silveira (PMDB), 30,30/0 para

Esperidião Amin e 8% para José
Fritsch (PT), os três mais

votados. Considerando a

pesquisa Ibope sobre as intenções
de voto para presidente da

República, divulgada sexta-feira,
é possível avaliar a significância
e abrangência da pesquisa feita

pelaUNESC em Santa Catarina..

Enquanto aUNESC ouviu 2.300

pessoas em 188 dos 293

municípios de Santa Catarina, o
que representa 64,20/0 do total de
municípios do Estado, com

margem de erro de 2% para mais\ \
.

ou para menos, o Ibope ouviu

3.010 pessoas em 197 municípios

brasileiros, apontando a mesma

margem de erro, de 20/0. A coleta
dos dados foi realizada entre os

dias 27 e 30 de agosto de 2006. A
.

população considerada foi os
eleitores do Estado de Santa
Catarina (4.110.992 segundo o

TER em 01/05/2006). Os
.

municípios foram selecionados
de acordo com sua localização,
seguindo uma rota elaborada por
critérios técnicos com o objetivo
de abranger o máximo de

municípios possíveis. As
entrevistas foram realizadas por
uma equipe do setor de Pesquisa'
Socioeconômica da Unesco Os
demais candidatos não

,
I

I
,

/,

)

)
J

)
•

: I

J

,
,

Qt. cit. Freq.,

Governador· Estimulada

César Alvarenga - PSDC 10 0,40/0
I�_-�_-.�� � ._,�-"���,��" "�W o,_�.�_�"_�=.,���,�����_�,_,w-. _,__ .w _�� .�. _ __."�_

.

Esperidião Amim - PP/PM'N/PV/PRONA 697 .

0,3%
••_ •__·M••• ••• ._�_··�___ __••• • • . ._,__.__ ••. __ .� .•• ,.__ • .•_"" ... __.,__,_. __ ."_ •._.�,,_,_,� �__ •• _. ••_,__ _.... _ ..._ .. _

,

João Fachini PSOL/PSTU/PCB 15 0,7%
---------_---_._--- �'-, - �--I---'---_.-'-

José Fritsch PRB/PT/PL/PC doB'
--

.

183 8,00/0
- __�,�__.�� �_ �__ _o' �_ � _, _w_.__._.�__'. _N.' __ ._ ,�_". ,_rn_ �_

. Luiz Henrique da Silveira PMDB/PFL/PSDB/PPS/PRTB/PT do B 878 138,2%
I_"��= =,,=_.-,---�._�__. �_·�"__��,· ",_·�.,·_�·�_�=�c··__·_,,· ..·,,o ..·�._·�_�,w,���__��__���,�_��� __ ."_ .• ,._•.- ._�., ,, ,�.

17 O� 7%
I

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

] t Prof. Neves - PTC . 4 0,2%
i .--.. --,.'-, ..-.-- ..--- ..- ..----'--.-----------...

---.-.-.------;---·---··-·---------�-
..-_·-- ..,-·----------I·,-·--�----·-..--- ------,-.--

" : Sontag - PTB/PSB . 28 1,2%
.-------- - ---,----1---'---,

Manoel Dias - PDT

-

I Não sabe,
.

oO,", .. " .._" .._."_,,_.,,__ , .. ,_.=.,' ... ",.__ ,,M_ .... ',','· '· '_·"·" __ " .. "_,� ..... ,w,_·,_"",·" __·"·."._·,,,,·.,, _.. " ..", .... ", ....",_,_,-,_., .. ,,_, .•. _ .•.__._._._ ""_"''''''_''_'''" .. '" ... ,._'__ '''''W''''_'''' __ ''''''' .._._'_""" __�''''''_ ._ .. _ •. __ ._... ,." ..,_... , __ •. ,_".... , .. , .... ,_." .. , .._, .. ,�.,'_, "_._.. _,., , ..."".�, ..__ ,_" .. " .. , ... ,._" ... ,' .. " .. , .••,,_... , .. , ...... _·_·_·.. _·_, ....·.,_w,

Branco/nulo/nenhum
,

2300 1000/0, TOTAL CIT.
,�--------------------_.�------------------------------�----_.----�

I
,
-

Já está no Senado e valerá para empresas com renda bruta anual
de até R$ 2,4 milhões. Nos estados com participação na renda \..

nacional inferior a 5%, a inclusão do ICMS e do ISS no novo

sistema terá valor menor - R$ 1,8 milhão para as pequenas
empresas. Se a participação na renda nacional ficar abaixo de, ,:)
1 %, o limite para os benefícios do Supersimples será de R$ 1,2 ('1

mjlhão de faturamento anual. As microempresas, no entanto, �rl
continuarão com o limite anual de R$ 240 mil. Acordo de lideres "I)
partidários concedeu urgência à sua votação, o que o coloca .

et

como primeiro item a ser apreciado assim que os senadores I'r

votarem dezessete medidas provisórias que estão chegando ) r

àquela Casa. ['I

• MOSAICO
•

,

o Supersimples •

•

vigor somente em janeiro de

2006, retroagindo seus efeitos

para 2005. Esta írregularidade,
segundo Gonçalves, estaria
caracterizada na emissão de
duas notas fiscais datadas de 16
e 17 de janeiro deste ano por
conta do recebimento dos dois
ônibus já concretizado em

dezembro do ano passado.
Independente do parecer a ser

exarado pela CEl, o

denunciante prometeu levar o
caso do Ministério Público e ao

TCE (Tribunal de Contas do

Estado). Procedimento que
deverá ser repetido pelo
vereador Rudolfo Gesser como
ele mesmo anunciou á época da. .

instalação da comissão. O TCE,
segundo lembrou o vereador
Dieter Janssen, não recomenda
que prefeituras quitem dívidas
com contribuintes

inadimplentes recebendo bens
de qualquer espécie.

A CEI ouviu três

funcionários públicos do setor

de tributação, o secretário da
Fazenda Sérgio' Félix, o

procurador geral Jurandyr \� .

Bertoldi, o prefeito Moacir \
Bertoldi e ó ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB), a quem foi
atribuída a responsabilidade.
pela não cobrança de dívidas de
contribuintes inadimplentes.

•

f(1

Remédios
o prefetto Moacir Bertoldi bate o

pé e afinna que a criação da
Fannácia Popular não traria
nenhum benefício. Sustenta que a

Fannácia Básica, gerenciada pelo
município, supre as

necessidades. E, ainda, que
eventual falta de medicamentos,
que já virou rotina, pode ocorrer

também com o programa
desenvolvido pelo Ministério das
Cidades. Então, tá.

Sem volta· .,.

o que já se sabia vai se
confinnando. O govemador de ..
Santa Catarina a partir de 2007 sai ))

,-

entre Luiz Henrique, Amin e

Fritsch. Os demais, nem
.

c

concorrentes sao tamanha a

disparidade de. votos registrados
em todas as pesquisas oficiais
fettas até agora. No caso de João
Fachini, já declarou que pavimenta
o nome para concorrer a prefetto
em Joinville.

"Há quatro anos, dava prejuízo.:
Agora, é lucrativo, por isso não 1)

será privatizado, Estamos provan- . 'I
do que o que fa�ava era ser bem
administrado." Frase do presidente ,�
Lula em vistta a Criciúma. OBese,' 'q
desde 2003, é presidido'por
Eurides Mescoloto, ex-marido da

I 12
senadora Ideli ·Salvatti. Nome por
Luiz Henrique da Silveira, no
acerto com o PT à época.

Devagar ':
,

Até ontem, o Tribunal de Contas do
i ir

Estado havia votado e aprovado
contas de apenas 13 municípios
relativas ao exercício de 2005,
todos de porte minúsculo
economicamente falando. Tudo
leva a crer que a leitura das contas
de cidades de expressão no

contexto catarinense fica para
depois das eleições.

Eleições
Diz o ditado que onde há fumaça,
há fogo. Se verdade, depois das

eleições de outubro deve haver
nova mexida no secretariado do

prefetto Moacir Bertoldi (PL). O
"empenho" de alguns em favor de
candidatos abençoados pelo Paço
municipal será devidamente
avaliado. Posterionnente, servirá

,

para saber se a cabeça fica em

cima db pescoço. Ou não.

Garantia

'Pesquisa em 188 municípios catarinense indica que haverá 2° turno
.

.

Também
, Na Câmara de Vereadores, a

postura de alguns também deve
mudar depois de primeiro de
�ílutubro, que não deixa, até agora,
! Irtever sucesso da chapa
/ 11ajOritária que tem José Fritsch .e

/" vice-preteita Rosemeire Vasel.
Já se prev�do, a continuar
assim, séno desgaste para uma
tentativa de reeleiçao em 2008.

ultrapassaram, segundo a

pesquisa, a barreira dos dois
dígitos. César Alvarenga, do
PSDC, 0,40/0; João Fachini,
apoiado pelo PSOL/PSTU/PCB,
,

. 0,7%; Manoel Dias, do PDT,
0,7%, Elpídeo Neves, do,PTC,
0,2% e Antônio Sontag, da

coligação PTB/PSB, 1,2%.
Eleitores indecisos 274 (11,9<yo)e
votos em branco/nulos/ou

,

nenhum dos candidatos, 194
(8,40/0) .

EM l°DE OUTUBRO V TE
EM UEM TEM N'OSSA

. "'"

REGIAO NO CORA AO.

VOTt EM

DEPUTIDO ESTADUAl

Colllação TODOS 'DR SANTA CATARINA - 'MDB
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. NOS SERViÇOS DE SAÚDE PÚBLICA: LIMITE DE CINCO DIAS PARA USUÁRIO SER ATENDIDO
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Oportunidade 1
Os vereadores que votaram a favor da devolução de verba ao

Ministério da Saúde e, por conta, enterraram a implantação da
Farmácia Básica em Jaraguá do Sul, terão, nos próximos dias,
oportunidade de se redimir com a população carente, que \

constituem a maioria dos usuários dos serviços de saúde pública,
Vão analisar veto do prefeitó a projeto que obriga o controle das
consultas em agenda e fixa um prazo máximo de cinco dias para
o atendimento nos postos de saúde.

Oportunidade 2
Até porque, alguns
manifestaram profundo
arrependimento ao votar

pela devolução da verba
federal destinada ao

programa, Portanto, com

o veto do prefeito, cria
se uma oportunidade
ímpar para os

vereadores mostrarem,
na prática, a mudança
de postura. E, se o

projeto não pode ser

proposto pelo
Legislativo, a alegação
para o veto, cabe aos

parlamentares cobrar do
Executivo uma solução
para o problema da
demora, que não

depende,
necessariamente, de
projeto, só de iniciativa.

Apoio
"O Dionei é filho de
agricultores, cresceu no

meio rural, é gente como

a gente. Os agricultóres
que participaram das
atividades promovidas
pelo mandato dele
sabem que o melhor
para a agricultura
familiar é eleger um

deputado que conheCe a

nossa realidade e que
provou seu

,

cornprormsso com a

gente", Palavras do'
rizicultor Luiz Olczyk,
avalizando apoio à

reeleição do petista,
assim como outros

agricultores da região
Norte, O parlamentar,
que defende o

.

fortalecimento da

agricultura familiar e a

organização dos

produtores rurais,
promoveu seminários e

audiências públicas para
fomentar a participação
dos agricultores em

programas federais
como o Pronaf e

solucionar dificuldades
do setor.

,

Programação
Hoje será definida a

agenda da visita de vice
presidente José Alencar

(PRB) a Jaraguá do Sul,
na próxima quinta-feira.
Derci Pasqualotto, da

coordenação do Fórum
Lula Presidente, passa o
dia no município para
tratar da programação
do candidato, que no

mês passado acertou a
. vinda com o prefeito
Moacir Bertoldi (PL).

•

'Sessão
Devido ao feriado da

. Independência,
vereadores de. \lI
Guaramirim devem se

reunir, além de hoje e

quinta-feira, mais uma

vez nesta semana. A

prioridade na pauta é a

apreciação das emendas
ao Regimento Interno e

Lei Orgãnica do
município. Entre elas,
duas que tratam do
recesso parlamentar,
hoje de 90 dias. As

propostas diminuem
para 55 e 30 dias as

férias dos vereadores.

Caminhada
,

Luiz Henrique da Silveira

(PDMB) volta a Jaraguá
do Sul amanhã, quando
participa de uma

caminhada pelo
,

calçadão da Marechal. A
noite, o candidato à

reeleição prestigia
encontro, na Recreativa
da Marisol, da Caravana
da Amizade, que reúne
mulheres cos partidos
que integram a

coligação "Todos por
Toda Santa Catarina".

• Refis
Todos os munícipes em

débito até o dia 31 de
dezembro de 2005,

'

inclusive contribuintes
que se valeram do Refis
do ano passado, e ainda
não tenha pago a

referida pendência,
podem efetuar os

pagamentos até 20 de
dezembro deste ano.

Quitação à vista tem
direito a 100% da multa
e de 50% dos seus

respectivos juros, ou

parcelado em até 60
vezes, com redução de
50% da multa e de
outros 30% de juros,
observado o valor
mínimo de R$ 40 reais
acrescido de juros de
mora de 1 % ao mês,

Mulheras
Já na sexta-feira, a

Caravana, que reune
Ivete Appel da Silveira,
Bernadete Pavan e Maria

. Angélica Colombo,
respectivas esposas do
candidato ao governo,
vice e senado, além de
Niura Demarchi (PSDB),
candidata a suplente de
senador, participa de

encontro em Joinville.
Este, com caráter
suprapartidário, já que
também integram as

mulheres da coligação
. "Por um Brasil
Decente", do candidato
Geraldo Alckmin. A

esposa dele, inclusive,
participa do evento.

,

I

'\
"\v

<'

•

,

•

I

..

•

-

,

CAROLINA TOMASELLI
•

� Inconstitucionalidade
.,

foi a justificativa do
,

Executivo para
recusar a proposta

}ARAGUÁ DO SUL
Vereadores devem apreciar, nos
próximos dias, veto total do

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
a projeto de lei que trata do
controle, em agenda, das
consultas médicas 'nos postos
de saúde de Jaraguá do Sul. De
autoria do presidente da

Câmara, vereador [urandir
Michels (PV), o Lika, obriga o

controle das consultas em

agenda e fixa um prazomáximo
de cinco dias para o

atendimento, contados a partir
anotação na agenda.

Pela proposta, o usuário

poderá fazer seu cadastramento
em um dos postos de saúde do

município, no Pama, ou na

Policlínica João Biron (Centro
Vida). O agendamento da
consulta. poderá se feito

pessoalmente, por telefone ou

outra forma de comunicação à

distância. Determina, ainda,
que em cada posto de saúde, na
sala principal de entrada, será
fixada uma placa indicativa

•

, !
PIERO RAGAZZI DE FREITAS

da administração municipal" na Cf

forma da lei, bem como a fixaçãt .lI

das regras para tais serviços".
Ainda que a maioria dos "

vereadores é de partido aliado 01
•

ou vote a favor do Executivo, i

Jurandir Michels disse ontem fI

que vai buscar apoio dos colegas 11

para derrubar o veto. "Da C'

,
maneira que está não pode ficar, :r,

. Tem pessoas esperando 30, 60, (

90 ou até mais dias para Ulna f;,

consulta.

Quando um cidadão procura G

posto é porque precisa e deve J

ser atendido. Fomos maleáveis, "

porque esperar cinco dias ainda H

é demais", declarou o vereador, :!

afirmando ser abordado quase j

que diariamente por usuários d� i

sistema de saúde do município Ci

reclamando da demora para li

atendimento. "E, se o veto for '],

mantido, vou falar com o (I

Executivo para mandar o (J

projeto para a Câmara, porque �l

eles (a prefeitura) falaram que o o

,

,

"

•

•

;9; ,

. ,

I

�-'

• -eN' , _,

� .r • "
':.

� ...... ··";;s�

Lika: em busca de apoio dos colegas para derrubar o veto

com o nome do médico, sua

especialidade e horário de
início e término do expediente
de trabalho.

Para justificar o veto, o

prefeito alegou inconsti-.
tuciorialidade da matéria,
afirmando tratar-se de

competência do Executivo a

execução do serviço e, portanto,
alterar suas regras. "Não paira
dúvida sobre a competência
privativa do prefeito à

,

iniciativa dos projetos de lei que
disponham sobre a organização
e o funcioname'nto da

administração municipal". Na
mensagem encaminhada à

Câmara, prossegue: "O projeto
revela-se manifestàmente

'

inconstitucional ao invadir a

esfera de atribuições exclusivas
do Executivo, a quem compete
privativamente a proposição de
leis que dispõem sobre a

organização e o funcionamento

. //. /'

projeto e ótimo, so que tem que j

partir do Executivo",
, .

completou.
O veto não tem dá. dala para B

ir a plenário, mas a previsão é 5

que deve ser apreciado na c

próxima semana. Para ser t

derrubado, são necessários votos 2'

de oito vereadores, que equivale ';,

a dois terços dos parlamentares, .i

Pupa promete não se candidatar em 2008 se for eleito, Deputado'

, .

GUARAMIRIM - "Se me

eleger, não saio candidato a

prefeito em 2008. Vou fechar os

quatro a110S como deputado
estadual". A promessa é do
vereador Evaldo João [unckes
(PT), o Pupo, tentando atingir
adversários que disputam a

eleição deste ano para

pavimentar futuras
candidaturas em âmbito

municipal. E, também, com o

intuito de atrair a parte' do
eleitorado contrária à decisão de

deputados de disputar as

eleições municipais. "Muitos
usam o mandato para ser

prefeito. Não é o meu caso. A
não ser que perca a eleição. E,
neste caso, sou candidato a

prefeito, e não a vice de

ninguém", emendou o petista,
que estaria sendo sondado por

partidos para compor chapa em

2008 como candidato a vice

prefeito.
-

Unico e primeiro candidato
,

na história de Guaramirim à

Assembléia Legislativa, Junckes
disputa a eleição em dobradinha
com o deputado estadual
Francisco de Assis Nunes, de

Joinville, candidato à Câmara
Federal. Ele des taca a

importância de se ter um

representante da região em

Brasília para trazer mais do seu partido. "Estou na

camlfanha para ganhar, e não
fazer legenda para outros.

Tenho uma candidatura
sólida, responsável e estou

11e la porque acred i to ",

, , '

recursos para os murucipios
do Vale do Itapocu. "Até hoje
Guaramirim só ganhou as

migalhas do bolo. Enquanto
J oinville recebeu R$ 43
milhões do governo federal,
Guaramirim só recebeu R$ 97
mil", comparou o petista,
rebatendo críticas de
adversários de que estaria

.

disputando a eleição para

respaldar outros .candidatos

,

resumiu.

Entre as propostas de

campanha, [unckes promete
trabalhar em prol da

construção de um hospital
regional para Jaraguá do Sul e

região. Ainda na área de

saúde, o petista defende a 8

conclusão das obras do centro (,

cirúrgico do Hospital Santo G

Antônio, de Guaramirim, e ::J

do Hospital de Massaranduba, "

além de lutar pela construção r;

de um hospital em Barra f;
,

Velha. Outra bandeira de '1

campanha do petista é a B

defesa de projetos para idosos o

e jovens, além de benefícios o

aos agricultores como óleo c

diesel subsidiado.

,

,
,
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DÚVIDA: POPULARES NÃO SABEM SE RECORREM À POLíCIA MILITAR OU À PRF

KELLY ERDMANN

.r.J
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CESAR JUNKES

'. t;

População não está satisfeita com atendimento da Polícia Rodoviária Federal

dessa parte da rodovia. Conforme

explica o chefe de operações da

Federal, Everson Feuser, a polícia
militar trabalhou no trecho por

•

. ,.

muitos anos,' porem, sem mstru-

mentos legais para isso. Com a

mudança, a fiscalização das leis do

código de trânsito, acidentes e

Marista nos jogos escolares'

•

crimes sobrea BR-280 apenas
deveriam ser atendidos pelos
profissionais do. posto de
Guaramirim. Obrigatoriedade que,
para Feuser, fez surgir "um

posicionamento irredutível, infeliz
e de omissão por parte deles (polícia
militar)". Mas, de acordo com os

responsáveis pelas ações daPM em

Jaraguá do Sul, o problema foi.
causado pelo lado inverso. A

informação é de que não existe

liberdade para agir no território da
federal e, em casos necessários, a

diretoria desta corporação costuma
enviar notas oficiais reclamando
"invasão de área".

Enquanto o impasse fica sem

solução, a população desconhece a
quem recorrer e se sente despro- .

regida. "Nem eles sabemdequem é
,

a responsabilidade. E uma calami-
dade!", enfatizaDaianeWitthoeft·.
Ela comenta: que fica em dúvida

quando precisa de auxílio policial
porque "um demoramuito ou não .

vem, e o outro se diz proibido de
atender". Além disso, o desconten
tamento também vem da falta de
efetivo na rua. Para o comerciante
Frank Schwartz, com a PM na

WaldemarGrubba existiam blitzes
e acompan-hamento à paisana,
amenizando assim a criminalidade
e violência no trânsito da região.A
moradora lolandaBaruffi concorda
e completa: "a rua é entrada para

Jaraguá e não tem segurança
nenhuma". •

-

STAÇAO
Mesmo não residindo na Av.

PrefeitoWaldemarGrubba, Elenita

•

•

Charme e beleza que valorizam ambientes.

BR 280 km 56 • 473373.1010· wwwbertmarnbíentes.corn.br

•

Salete Sborz não concorda corn
.

a situação vivenciada naquele
trecho. Indignada com a demora'
no atendimento solicitado

quando .

um sobrinho se

aoidentou nessa rua, ela planeja
um protesto. para breve. A idéia \\
é organizar amanifestação junto \

à comunidade e induzir as duas
- .

corporaçoes a se umrem.

TUDO ACERTADO
Conforme informações do

procurador do município,
[urandyr Bertoldi, o problema
deve ser extinto nas próximas
semanas. Segundo ele, a

Prefeitura acertou com o Dnit

(Departamento Nacional de
Infra-Estrutura e Transportes)
que a Waldemar Grubba vai

voltar a serresponsaóilidade lie

J araguá do Sul tão logo os

trabalhos de recapeamento na

rodovia sej am finalizados.

Quando o compromisso for
assinado, a intenção é autorizar

a Polícia Militar a agir no

trecho .:

\

i', \

•

•

Jovem acidentado não resiste
•

aos ferime-ntos e morre, na UTI
PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Acidente com moto deixa saldo de duas vitimas fatais

}ARAGUÁ DO SUL - O

metalurgico Lindosmar Pain

Júnior, 21, faleceu na manhã
de ontem 110 Hospital (;!

Maternidade São José, onde
estava internado 11a UTI
(Unidade de Terapia
Intensiva) em estado grave,

. desde o dia 29 de agosto.
O jovem sofreu traumatis

n10 craniano e de face ao

acidentar-se C0111 a motoci

cleta na Avenida Prefeito
Waldernar Grubba, e desele
então permanecia em coma.

i , I. .

• •

. ," , ''"' ,

G� ... Trecho da rodovia é
'f�

�
.

.

.Responsabêlnade da
li)lpRF de Guaramirim.
(JbJPM diz não poder agir
(f JV

rn :3

'I
JARAGuÁ DO SUL - Um

'( impasse entre Polícia Rodoviária.
[Federal e Polícia Militar

'�:jaraguaense está deixando os

'(moradores da Av. Prefeito
�m ,

Waldemar Grubba indignados, E

r;-r;que há pelo menos um ano, o

trecho é responsabilidade da
9\/'

.,equipe da PRF do posto de
"r.

df Guaramirim, mas, segun o
J;IJ)

, populares, pouco se faz em relação,I(), .

Ià segurança naque a região.j,;f
� As reclamações são inúmeras
II)

. e vão desde a demora no
( I rf

.

atendimento a ocorrências até
Ii I I

.uma suposta omissão por parte'J () 1
dos policiais de ambas as

(I .

''A hcorporações. gente c ama uma,
( I .

sempre dizem que é a outra e
:1 [J)

'ninguém nunca vem", relata a
(I :;.

comerciante Marileia N.
5U1S h A

.

d fi
. - .

'f C wartz. In e nlçao surgiu
, I'quando a superintendência

. estadual da PRF, por determi-
" G J I.

3 (nação no Ministério da Justiça,
cn proibiu a ação dos pm's ao longo
'r _;;:

Outra vítima do acidente, a

dona-de-casa An11a Kwitschal,
80 a110S, que atravessava a rua

quando foi atingida por Lindos
mar, morreu poucos instantes

depois do atropelamento. Ela
teve cortes profundos na cabeça
e nas pernas.

O sepultamento do jovem
acontece hoje, às 14h, no

Cemitério de Nereu Ramos. O

Corpo está sendo velado na casa

da família, no Bairro Ribeirão
Grande do Norte. (Daiane
Zanghelini)

A PEDIDO ; I 1,1 .•./

"Vamos reeleger Lula e manter o projeto de
desenvolvimento nacional, geração de empregos,
distribuição de renda e combate a fome. O Brasil está

\ cada vezmelhor. Conto com o seu voto. "

,

....... Dep. Federal

,

�
•
..

•
,
•

�

(
..

..
<
.. ..

<
•

g
e
g
«
c-
"
o
•

<

1
�

, .

Deputado Estadual foi presidente da
Comissão de Agric. e PolítlcaRural.
.. Membro da Comissão de Economia,
Ciência e Tecnologia, Minas e Energia.
.. Membro da Comissão de Direitos e ��Garantias Fundamentais de Amparo à '"

Familia e à Mulher. '

Relator da CPI da Casan .
•

Secretário de Estado da Infra-estrutura
sua prioridade foi a pavimentação dos �

, , .

acessos aos mumcipios.

O Colégio Marista São Luís participou entre os

dias 01 e 07 de setembro dos XXIV JESC (Jogos,

Escolares de Santa Catarina). .

Os jogos do setor litorâneo aconteceram nas

cidades de Ibirama e Presidente Getúlio.
O Colégio Marista representou a cidade de

Jaraguá do Sul nas modalidades de Vôlei feminino,
comandado pela professora Gislaine Roth e

Basquete masculino, comandado pelo professor
Airton Schiochet, tendo ótimo desempenho em

ambas as modalidades, ficando com o título no

Basquetee 2° lugar no Vôlei.
A 24a edição dos Jogos Escolares de Santa

, (,(\�. Catarina terminou no sábado, em Curitibanos, com
o confronto entre os vencedores das etapas
litorânea e planalto oeste nas modalidades coletivas
e judô. Essa competição envolveu somente escolas
públicas e privadas e teve a particlpação de mais
de 4 mil atletas nas duas etapas regionais.
O Basquete masculino do Marista foi a Caçador
e disputou a final estadual com o Santíssima
Trindade de Joaçaba ficando o placar em 38 a 36

para o Santíssima Trindade.
Assima da vitória está à participação, o engajamento
da equipe e o entrosamento entre os atletas

.

participantes.
Parabéns aos atletas e todos que de uma forma ou

outra colaboraram para o sucesso das equipes.

I
i

II

II

'I
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

ANORAMA
•

,

DRAMA: GAROTO TEVE PARADA RESPIRATORIA

•

i
,.

I

i
I

II
,.
"
,

•

•

,

CARLOS BRANDAO

II>- Ele sofre de epilepsia
e família busca apoio
para continuar ao
lado da criança

}ARAGUÁ DO SUL - O garoto
Kauê Cristiano Andrejewski, sete
meses, vítima de complicações
.d�rante o parto, está lutando pela

,

vida em um leito da UTI do

Hospital Jaraguá desde a véspera
dp feriado de 7 de Setembro. A

informação é do pai domenino, o
fimcíonárío público da prefeitura
de Massaranduba, Renato'

Andrejewski. O menino, nascido
em 25 de janeiro sofre de um tipo
de epilepsia crônica. "Na realidade
não sabemos direito qual é o

problema dele. Os médicos não

falammuito sobre o assunto com

a gente, ficamos meio perdidos
diante de todo esse problema.
Acredito que aconteceu alguma
coisa errada no dia do parto.
Demoraram muito para fazer o

parto. Minha mulher ficou horas

esperando por um obstetra.

Quandotudo isso passar e o

menino estiver melhor, vou atrás
, ,

de mais informações sobre isso",
conta Renato, que está ao lado do
filho na UTI, substituído sua

mulher Azenir. "Ela estava muito

tempo aqui no hospital com ele,
precisa descansar. Eu peguei uns
dias de folga para ficar aqui, com
ele", diz o pai.

A gravidez· de Azenir

•

•
•

•

•

, •

•

o menino Kauê, tem 7 meses de vida, mas passou quase todos internado no Hospital Jaraguá

}ARAGUÁ DO SUL - Unir acordo corn o consultor do

r,

,

_-. _ ;JI" i

Andrejewski foi normal. Segundo .

relato da mãe, entrevistada na

semana passada, o pré-natal foi
feito corretamente. Todo o

acompanhamento aconteceu

como deveria. A criança era.
normal até o nascimento.A única i

ressalva era que eu não podia te [,
i

parto normal, devido a problem
.anteriores. Segundo ela, no dia 24
de janeiro começou o trabalho de

parto e ela foí transferida (:Ie

.

Massaranduba para oHospita {Jão
José, em Jaraguá do Sul, �lde
informaram que a cesarian \\'só

'\\
poderia ser feita n�dia 25 p �a

manhã, pois não haviam médicos
•

<'

Núcleo, Alberto Zeni, a idéia

surgiu através de uma pesquisa
realizada ao longo do último
ano. No diagnóstico,
informações que

surpreenderam e motivaram a

definição do tema das palestras.
"A maioria das empresas não

conhece as necessidades básicas
da qualidade e é disso que vamos

tratar", relata.
Para falar a respeito da gestão

comomecanismo de fácil acesso,
. , .

o serrunarro conta com a

presença de Paulo Alvim, do
Sebrae, às 19h30. Mais tarde, por
volta das 21h; quem assume a

atenção do público é Jonas
Lieskow, diretor da TVD
Dental Ltda. Ele apresenta o

case "Primei-ros Passos Rumo

,

para o realizar o procedimento. "Aí
eu fui sedada e esperei até o dia

seguinte. Quando a criança
nasceu, começaram os problemas",
contou. Azenir afirmou que nunca

procurou saber se houve erro

médico no procedimento de
. - .

parto, porque nao tevemais tempo
de pensar em outra coisa, senão
na sobrevivência de Kauê.

O bebê começou a ter ataques
epiléticos constan-temente. A
mãe relatou que a criança sempre
tinha convulsões, deixando-a
desesperada. Desde de que o

problema foi identificado os

Andrejewski tem buscado atender

as necessidades da criança, com
qualidade. A mãe do garoto
destaca que a necessidade maior

•

são fraldas e leite Na11, mas aceita,
•

qualquer tipo de apoio. "Hoje,
com ele na UTI, precisamos de

apoio financeiro mesmo, afinal
são várias viagens de ônibus entre

.

Massaranduba e Jaraguá do Sul,
além da alimentação aqui", diz o

,

pai. Batizado naUTI do Hospital
Jaraguá, para onde, infelizmente,
voltou, Kauê tem sete meses de
vida e pesasó quatro quilos. Quem
quiser auxiliar a família da ctiança,
pode entrar em contato pelos
telefones 9904-3833 e 47-3379-
2358.

Núcleo da Acijs realiza quarta Edição do Seminário da Qualidade

. .".".

teoria e experrencra pratica.
Est'e é o objetivo do 4°
Seminário da Qualidade,
programado para a próxima
quinta-feira, dia 14, no Centro

.Empresarial de Jaraguá do Sul.
, .

A iniciativa é do Núcleo de

Qualidade da Acijs (Associa
ção Comercial e Industrial), que
traz ao município o gerente de

Inovação e Tecno-logia do
Sebrae nacional e o diretor da

empresa vencedora do mais

recente prêmio "Talentos

Empreendedores" .
Nesse ano, os organi-zadores

do evento resolveram
transformar o seminário em um

meio para esclarecer as dúvidas
dos participantes quanto à

qualidade empresa-rial. De
-

• I

Global' Organizações Contábeis Ltda

CESAR JUNKES

População não está satisfeita com trabalho da PRF
•

•

à Gestão da Qualidade". O
Seminário da Qualidade
acontece das 18h30 às 22h de

quinta-feira e é aberto a 400

pessoas. Restam aindamenos de
cem credenciais, vendidas a

R$15, para nucleados, R$ 20 a

associados da Acijs/Apevi, e R$
30 aos demais interes-sados. As

inscrições podem ser feitas pelo
telefone 3275-7012, com

Alberto. (KE).

"

II CORREIO ECONOMICO

•

� I
�----------------------------------------�

i
Acordo'
A Volkswagen melhorou em vários pontos sua proposta para a

demissão de 3.600 funcionários na fábrica de São Bernardo do
t

Campo (SP) até 2008 e conseguiu a aprovação do plano pela <
•

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para os cortes. Os ('

trabalhadores ainda deverão analisar a proposta em assembléia
,

que acontece na quinta-feira. A Volks e o sindicato têm costurado co:

o acordo desde a semana passada, quando a montadora
suspendeu 1.800 demissões que já haviam sido comunicadas.
Entre as principais mudanças na proposta da Volks estão
melhorias nos benefícios que serão pagos aos trabalhadores

que decidirem' aderir ao plano de demissão voluntária e também
_ ;

Ia promessa de que na fábrica de São Bernardo serão fabricados
_ I

,

dois novos modelos até 2009.Apesar de ter informado aos - I
trabalhadores que o Fax Europa deixará de ser produzido no - I
ABC até julho de 2007, a unidade passará a produzir uma picape i
e também um novo carro que ainda está em projeto, denominado
como MF.Atualrriente a fábrica produz 940 veículos por dia dos i
modelos Gol, Saveiro, Pala, Pala Sedan, Kombi e do Fax I

exportado para a Europa.Em relação ao plano de demissões, a i
Volks decidiu pagar 1,4 salário por ano trabalhado aos

.
.

funcionários que concordarem em ser dispensados até o dia 21
de novembro, data em que termina o acordo de estabilidade de

emprego. _

TIM a venda
Uma possível venda da TIM no

Brasil, braço móvel da Telecom

Itália, após a divisão anunciada
,

ontem pela companhia italiana (de
operações móveis e fixas), terá ,

que ser aprovada pela Anatel

(Agência Nacional de Telecomu

nicações).A diretoria do órgão
regulador não comentou os rumo

res sobre a possibilidade de venda
da empresa, já que não há uma

comunicado oficial da empresa
sobre o assunto, mas informou-por
meio de sua assessoria de im

prensa que se .houver mudança no

controle da TIM, mesmo fora do.
país, a operação terá que ser

submetida à agência, e possivel
mente ao Cade (Conselho Admi
nistrativo de Defesa Econõmica).
No Brasil, a Telecom Itália tem

pouco mais de um mês para
resolver com os demais sócios da
Brasil Telecom um problema
regulatório que envolve operações
'na telefonia fixa (longa distância)
em todo o país, e móvel (nos
Estados do Sul, Centro-Oeste,
além do Acre, Rondônia e

Tocantins). No próximo dia 28 de
outubro termina o prazo de 18
meses dado pela Anatel para que
as empresas desfaçam a, .

sobreposição de licenças. Isso
porque a Telecom Itália partcoa
do controle de duas empresas de
celular (TIM e BrT GSM) na área
de atuação da Brasil Telecom, e
duas operações fixas no serviço
de longa distância nacional e
intemacional, por meio da TIM

.
.

(código 41) e da Brasil Telecom
(14) .

,

,
,

,

"-

.- INDICADORES ECONOMICOS
�;. MOHDAS HSTRANGEIRAS � $ POR REAL""

"

'�",'�'" '�o,>O',�'". ,

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,174 2,176 COMPRA VENDA

PARALELO 2,250 2.353 11 2,774 2,777
PESO Argentina)

2,107 2.267 ,

11TURISMO I 0,539 0,539 lie'

• BOLSAS DE VALORES'>,
"

. ',"" .
• POUPANÇA

PONTOS
.

OSCILAÇÃO"
lie BOVESPA 35.757 -2,110/0
" DOW JONES (N. York) 11.396 004%

lie MERVAL (B. Aires) 1.590 -2590/0

lie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%
•

0,634

• CUB setembro

R$896,91

• LOTERIAS I
•

, . ,. .. .

, IIJI Megasena ' • Quina
.'

.

concurso: 1649

• Loteria Federal

concurso: 653 concurso: 04069
1 ° Prêmio: 08.854
2° Prêmio: 31.450
3° Prêmio: 13.292
4° Prêmio: 16.512

5°' Prêmio: 44.290

02 - 03 - 05 - 08 - 18 - 24 - 31

34 - 38 - 39 - 49 - 50 - 59 - 61
•

68 - 72 - 84 - 88 - 91 - 94

..

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 - Sala 7
•

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

• •

CON ....ABILIDADE

"

•

,

,
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• PARABENS!
11/9

,

Valdir. Kopsch

•

Jayne R. Moser
Vanessa B. Zangheline
Onesio. L. Garcia
Josiane Mayer
Salete Ripplinger

1 Plácido Gorges
I Eléio Lotito'

:

Odi Nevi Alessi
Márcie Piske
Maiko Paulo Kinas

I Valdir Moretti
Fernando R. Ropelato

,
Marli B_ehling
Mariele Paterno

-

Ana Cristina S. Zanetti
.
Andressa Koslowski
,------�--

i Angélica Koslowski
José J. Martins

I Felipe Rodrigo Siebert
I Ovanir Hosa ,

1---------

•

'.

I • ,

I 12/9 ,'
..

I Leonida Titz,

,

, Flávio .'
,

; ,.

------�--�

1 Margit'S. Kanzler'
! üeise Konell
! Tainara F. da Silva.
I
Enadir Garcia ,"

lise lore Kohler
=Es�p�e�di�to�.I?�,a=u=1i_.���,.,,,,,,'" ..

'

!

FátiJJj1'a ,KlellJ.e., ; ;, ,i. , ,l , ,
. J,'

Sirlei ,�ngelhardt, ',lo i. ,IJI;

Lucia H. Carvalho
Heinz Henrique Krueger
GeraloDuwe "

Silvio. dos Santos Tavares
Melitino Markiewicz

Tiago Bossani
Camila Fernanda Brenag

Completou 17. eno: no dia 9

1 Roberto, felicidades dos pais
I Mirson e Renita e dos irmãos

I Priscila e Felipe
I

.

L_

I

No dia 10, Charles
Volnei Kuehne
comemorou mais um

aniversário! Parabéns
de todos os familiares
e amigos!

Salete
Leithold Fodi
colou grau
em

Administração
, e Marketing,
pela Fameg,
no dia 31/8.
As amigas do
Breithaupt lhe
desejam
sucesso

•

Casaram-se rio dia 4, Valdecir
Euclides Rocha e Beatriz Bartel.
Rocha. A cerimônia foi

•

reservada somente ao casal que
passaram a lua�de-mel no litoral
catarinense. As famílias e

amigos desejam felicidades

"
lfi,'.�l

\,
'�

•

< ,.

•
•

, ,

�.t""

'"
-"'I
.,
.'
•

.
•

.'
•

, -

Ricardo Pereira
.

completou idade
nova dia 2. Onde

Felicidade a jovem Natana
Andrejewski, que completou 16
anos no dia 10. Quem lhe deseja
felicidades são os pais e amigos

Camila Fernanda Brenag
completa 15 anos no dia 12.
Parabéns é o que deseja a mãe
Ana

Aniversaria
dia 13 a

Assessora do
Centro de

Educação te .

Jovens e

Adultos -

CEJA,
Leotildes
Pessate.
Parabéns!

As colegas de trabalho Gislei, Simone e Tania colam grau em

Ciências Contábeis pela UNERJ nesta sexta - feira, dia 15 na

SCAR. Os amigos desejam muito sucesso e felicidades!

,

receoaooo» em
,

.

sua casa amIgos
e familiares

,

i
; ." I " ",, I

•

r
I
r
I
,

Parabéns a Josué que
no dia 4 comemorou

•

aniversário. E o que
deseja a namorada

,

Sonia e os amigos do
DCE da Unerj

_ í)
Vandoney S. Ehlert colou grau no dia 1, em Direito, pela Unerj. Parabéns '\
e sucesso, dos familiares e da noiva Patricia Blank

ir I

•

Renato Ribeiro da
Silva aniversariou

,

dia 10. Felicidades
do filho Kauan
Henrique e da

esposa Franciele

• 1:), .

:;)) I

�,

��1
I

,

'�i4 (� "f •

I

'L· i )
,I&:..;

��D
,

�jf_ í �
•

.6
""

•

,

, )

Parabéns a

Ivane Moretti
pela passagem
do aniversário
no dia 3.
Parabéns dos
familiares e

•

amIgos

•

I
" '"_!G '\

......: '" ......"'""'"""

Cqsaram-se no último sábado dia 9, na Igreja Evangélica Luterana do -b

ceruo, os noivos Charles Cristiano Schünke e Ana Paola Silveira
Sc' �nke

•"

.,cc· ,

· ()

,

,

o:r:'l"10

,

.�
Completam 25 anos de casados no dia 12, Laércio e Maria Ribeiro
Bruns. Felicidades dos filhos, Gislaine, Evandro, e do genro Adélcio

Os amigos Leide, Jaison, Mara e Fabrício em confraternização na '

Balada Natoka
,.

•j

Música e Cultura

•

,

A música e cultura de'Jaraguá do· SuI,
agora tem dia e hora para brilhar III

,.

\
\

ia
\

No Canal 21, RBN TV
o canal de Jaraguá do Sul

,
•
•

,.

•

•
"

•

"
.

'.

•

Apoio

•

,

r.
"

"

.�
"

CORREIOD()POVO ;;
"

I.
'.
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• NOVELAS

,

Camilo fala para Antonio e Luiza que ele
não deixará que outro homem eduque
sua filha. Luiza diz que ele está sendo

precipitado, pois ela e Antonio não
decidiram nada sobre suas vidas.
Camilo começa a humilhar Antonio,
dizendo que não confia nele, pois até
hoje, Antonio não conseguiu se

estabilizar na vida. Antonio sente a
, .

pancada, mas tenta se defender.'
Antonio fala que está muito bem de vida .

mesmo não tendo um cargo fixo. Luiza

pede para Antonio ir embora. Ele vai.
Luiza grita com Camilo e diz que agora
ela tem certeza de que tomou a decisão
certa, vendo a cena ridícula que ele a

� GLOBO - i 8!1

Sinhá Moça
Fontes diz que vai tomar uma

providência. Dimas diz a Juliana que
depois de sua vingança a pedirá em

casamento. Nina fica furiosa ao saber
•

que Ricardo foi sozinho para fazenda.
Sinhá Moça diz a Rodolfo que quer ir à
fazenda do pai contar a verdade para
Virgínia. Mário entende Juliana quando
ela confessa seu amor por Dimas.
Fontes obriga Ricardo a ir buscar a

mulher e repete a ameaça feita por
Manoel. Nogueira, Vjriato e Tibúrcio
defendem o Barão. Frei José vai ver
Fulgêncio e Justina a pedido do
delegado. Balbina comenta sobre o

quarto do ouro com Justo.

Monarquistas e republicanos discutem
no armazém e o delegado tenta
acalmar os ânimos.

» GLOBO -i9H

Cobras e Lagartos
Estevão liga para Ellen, que esquece de

desligar o celular, permitindo que ele
escute a discussão dos dois. Foguinho
insiste que vai contar a verdade para
Duda. Foguinho começa a conversar

com Duda e Ellen interrompe avisando

que ele está demitido da Luxus. Duda
vai embora sem ouvir Foguinhô.
Estevão insiste para Ellen contar qual é
o segredo que tem com Foguinho. Bel

.

diz a Duda que não pode viver sem ele.
Leona é expulsa do flat por não ter
como pagar o aluguel. Estevão
descobre com Valquíria que Duda
entrou na Luxus através. de Pereira.
Estevão vê a ficha de Pereira, olha a

foto de Omar e conclui que os dois são
a mesma pessoa,

� GLOBO - 21 �I .

Páginas da Vida

Até o fechamento desta edição, os

capítulos de "Páginas da Vida" ainda
•

não haviam sido editados

� SST - 18h.30
•

Rebelde
Vick diz a Miguel que Sabrina contou a

Sol sobre o relacionamento que
tiveram e Sol imediatamente enviou um

bilhete anônimo para Mia, Miguel
explica como tudo aconteceu e,
emocionado, diz que vai conversar

corn Sabrina, Vick promete não dizer
nada a Mia e diz que fará de tudo para
impedir que Sol conte o que sabe, Mia
pergunta a Vick o que dizia a carta de

,

Tato, Sol responde que a carta não era

de Tato e Mia quer saber quem a

escreveu, .

•

� RECORD" 19h15

Bicho do Mato
Brandão se aproxima de Piauí e pega o

dossiê. Lurdes tenta ajudar Piauí, As
viaturas perseguem o carro de
Brandão, Juba corre em direção de
Piauí. Piauí fala com dificuldade que
Brandão matou Fernando, mas na hora
de falar o mandante, Piauí morre, Juba
e Lurdes ficam desesperados, Brandão
foge da polícia, Juba pergunta para
Lurdes se ela reconhece Brandão,
Lurdes diz que não porque ele, usava
capuz, Geraldo e Mariano ficam
sabendo da morte de Piauí. Maurinho
ouve de Teleco que Piaui morreu,

� RECORD .,. 20h

Cidadão Brasileiro

,
,

expos,

I,

�

��ADAPTAÇAO '

A MGM (Metro-Goldwyn-Mayer)
oficializou que O Hobbit será

•

mesmo produzido. Trata-se da

adaptação para as telas do

primeiro livro de J,R.R, Tolkien
ambientado na Terra-média de

,

O Senhor dos Anéis. O Hobbit
mostra as aventuras de Bilbo
Bolseiro (Ian Holm', na trilogia) .

ao lado de um grupo de anões e

do Mago Gandalf para encontrar
o tesouro de Smaug, o Dragão.
No processo, ele acaba

.

encontrando Gollum e ficando
com o Um Anel. As
,

,

Informações são do site
Omelete. '

A

��PERSISTENCIA
Parece que finalmente Brad
Pitt conseguiu convencer

Angelina Jolie a se casar

com ele. De acordo com o

site internacional

FemaleFirst, enquanto Pitt

viajava a trabalho, Angelina
percebeu que sentia muito'
a falta dele, Quando Brad
voltou para casa, eles
tiveram um jantar
romântico e ele teria

reforçado mais uma vez o

pedido de casamento e,

para sua surpresa, teria
recebido um 'sim' como

resposta.

\

,

, .
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��BILHETERIA ��DESCANSO
Carolina Dieckmann só quer
saberdedescansarquando
a novela Cobras e Lagartos
acabar. "Depois da novela,
eu quero dar um tempo.
Quem sabe, fazer uma
viagem com meu filho e meu

'namorido'. Além da rotina
das gravações, quero
descansar um pouco a

minha imagem", disse ela ao

site OFuxico. Segundo
Carolina, a televisão causa

, -

uma superexposiçan e, por
isso, ela prefere não
emendar uma novela na

outra.

O novo thriller sobrenatural
"The Covenant" fôi o filme
mais yisto no fill') de
semana na América do
Norte, mas teve'a
bilhéteria FTi'ais baixa dos
últimos anos para um filme
que ocupou o primeiro
lugar. "The Covenant'
vendeu 9 milhões de .. '

'qólares em ingressos entre
8 e 1'1 de setemJ5ro,
seguido por outro

lànçamento"
"HollywoodlaQd", com 6
milhões õe dólares.

Intprmações do site Terra.
'

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
•

I

Proprietária Angela Lenzi
,

%
Formatura
Nessa sexta-feira (15) os forfhandos do Centro Politécnico Geraldo Werninghaus,
colam grau 110S cursos de: Técnico eln Eletrônica Habilitação em Acionamentos,
Técnico em Edificações Habilitação em Construção Civil e Técnico em

. Informática - Habilitação em Sistemas de Informação. A solenidade será às 19h na

auditório da UNERJ.

,

Inscrições
As inscrições decontadores de histórias e grupos de escolares interessados em

/
.

participar da 1 ª MARATONA DE CONTOS DE JARAGUA DO SUL vão até

-

• FOTOS: CESAR JUNKES

I

,
.-

;'�':�';'ir:", .-''t:,-'" ,eo. " " '", .'
..'",.�.,.""".".•"I'� ,'o I "_,� "" ,.-.-,""',.."' .... "'. ,,'�',,",";

_

, ...
". ".. ", i' ....

" .- ','" --." ." '"

,/
'

A reunião plenária da Acijs, desta segunda-feira, foi histórica.'Pela primeira vez,
aconteceu na Câmara de Vereadores, O presidente interino da Acijs, Jaime Richter e da

Apevi, Márcio Manoel da Silveira, comandaram a reunião. O presldente da Câmara,
vereador Jurandir Michels, ressaltou a importância do momento.

essa sexta (15). A maratona acontecerá no dia 22 de setembro, no Museu Emílio
da Silva, das 9h às 21h, com diversos contadores de história-de Jaraguá do Sul e de
outras cidades do estado. Informações no SESC, fone 3371-9177.

"Desafio Social"
.

O SESC Santa Catarina está realizando o projeto SESC 60 Anos: Um Desafio
/ ,

Social. Em Jaraguá do Sul o projeto será na Area de Lazer Francisco Piermann, na
Vila Lenzi, onde toda a comunidade pode participar de ações de cooperação,
revitalização do espaço e adequação às práticas de fazer. O lançamento do projeto

/

será amanha, às 10 horas na Area de Lazer Francisco Piermann (caso chova, será na

Escola Giardini L. Lenzi).
.

.• HORÓSCOPO
.
Áries 20/3 a 20/4
Você engatou a primeira e pegou a trilha,
pensando nas paisagens incríveis que

•

apareceriam no final? Otimo, aventuras off-
road são perfeitas para alterar a rotina. Se lá

pelas tantas as coisas ficarem um pouquinho
mais radicais, lembre-se que faz parte, e ligue
imediatamente sua intuição: ela lhe indicará o

.

melhor caminho a seguir.

Câncer 21/6 a 21/7
Gire pelo mundo, faça suas conexôes. No real
e no virtual, a comunicação está em maré alta.
Por água, por terra, pelo ar ou pelo éter, diga o

que tem que ser dito. Assuntos delicados?
Talvez seja mais fácil de resolver, as pessoas
estão mais receptivas. Que tal começar

'

mandando aquela mensagem que já está
mofando na pasta de rascunhos?

'Touro 21/4 a 20/5
Se você estava na dúvida sobre qual o
momento certo para fechar algum negócio,
talvez tenha chegado a hora. Os astros estão

I confabulando a seu favor. Viagens, contatos e

outras interações que envolvem papéis
também são bem-vindas. Faça o que tem de
fazer e vá comemorar. Sozinho ou com os

amigos, celebre a sua realização, você merece.

Leão 22/7 a 22/8
Se há alguma necessidade encalacrada na sua

pauta, deséngavete agora mesmo. Faça o

pedido já. Ele provavelmente será atendido
como uma ordem. Ventos cósmicos varreram

as burocracias e empecilhos pra outras

galáxias. Coisas que dependem dos outros?
Pode não ser bem assim. Você tem a faca e o

queijo na mão: nhac, Leão, nhac!

Gêmeos 21/5 a 20/6 Virgem 23/8 a 22/9
Nesta semana seria bom você fazer uma lista
de compromissos a serem cumpridos. Isso vai
lhe dar uma boa sensação de bem estar e faci
litará toda sua programação. Não exagere na

•

hora que se sentir cansado. E bom lembrar-se
de se entregar na hora certa aos seus desejos
mais intensos. Lembre-se de se dedicar com

tempo próprio, e não se esqueça que você .

,

É tempo de produção, Gêmeos. Divulgue seu

trabalho, apresente seus projetos, planos e

metas. Use seu potencial comunicativo e
.

venda seu peixe. Seu talento mescla com.

inteligênçia o bom humor, a versatilidade e a

profundidade de propósitos. Não há mais o que
esperar: abra a sua agenda e chame todo
mundo para seus eventos.

•

Libra 23/9 a 22/10
o amor que sente em seu coração pode ser

imenso, mas precisa ser expresso. Mostre-se à
sua parceira com mais intensidade e viva pro
fundamente sua vida amorosa. Desligue-se um

pouco das tensões. Você está pronto para curtir
todos os momentos que puder viver paixão,
então curta o momento que ativa sua área mais

profunda, incluindo a vida sexual.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Êpa! Colocaram um rock e você está dançando
uma salsa? Acontece: nem sempre as coisas
estão bem ajustadas e sincronizadas. Basta ver

a dublagem de certos seriados na TV... Pra
entender o que está acontecendo, calma e

concentração são essenciais. E, convenhamos,
isso não é nem um pouco difícil para um

capricorniano, né?

Escorpião 23/10 a 21/11
Ouça a voz que chama lá dentro, afine-se com

seu dom. Sintonizado com sua vocação, você
vai colocar o leme na direção certa, capitão
escorpiano. Não perca o embalo só porque
pintaram algumas ondas estranhas. Logo você
vai encontrar elementos motivadores para as

próximas conquistas. Mantenha os olhos em

sua perspectiva existencial.

Aquário 21/1 a 18)2
Você fica aí, zapeando entre uma idéia ótima e

outra maravilhosa, e ainda não colocou as

coisas no papel? Como ousa privar o mundo da
sua genialidade? Mãos à obra, aquariano. Lápis,
tinta, pandeiro, violão e o que mais pintar, faça
acontecer a sua, inspiração! Transforme-se voe'
num acontecimento cultural e reúna a galera
para a estréia.

Já que você capta o lado mais poético da vida,
torne sua praia mais agradável para você e para
seus queridos. Você é capaz de comandar

ações de forma justa e equilibrada, sem nunca

perder o romantismo. Como?! Ora, não tenha
medo de ousar, siga seus instintos. Ou vai

querer ficar só admirando o castelo de areia do
seu vizinho?

Sagitário 22/11 a 21/12
Ué, com o farol meio baixo, sagitariano
querido? Nada disso! Dê logo um chega pra lá
nas nuvens escuras e vá pegar um solzinho

gostoso. Agindo com alegria e confiança,
energias positivas se aproximarão de você. De

repente, até um romance pode pintar,
imprevisi.velmente. E, então, está esperando o

quê? Comece logo a interagir!

Peixes 19/2 a 19/3

•

•

. .,_

,
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SADDAN HUSSEIN
ACUSA OPONENTES CURDOS

,

DE SEMEAR 0010 RACIAL
NO IRAQUE �B3

,
.

SEMINARIO VAI DISCUTIR O
�

SISTEMA DE PROTEÇAO A
,

TESTEMUNHAS E VITIMAS @ 84

INFLAÇÃO: PROJEÇÕES APONTAM 3,32% PARA ESTE ANO

... Para setembro, a
projeção de inflação
caiu de 0,30 para

) .0,25%. Nos próximos
12 meses, a previsão
é de 4,39%

I

)

r

•

,.

da

:a

I
,

jo

A média das projeções de

inflação para este ano caiu de

3,630/0, na semana passada,
para 3,32%, de acordo com o

boletim Focus distribuído
. ontem pelo Banco Central.
Isso dá uma diferença de

26,22% a menor em relação à

meta de 4,500/0, definida pelo
CMN (Conselho Monetário

Nacional) para o IPCA
/

(Indice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo), que

• •

Taxa Selic deve fechar
2006 em 13,75% ao ano

Economístas da iniciativa

privada estão mais otimistas

quanto à queda da taxa

básica de juros Selic, e

reduziram de 14 para13 750/0
a expectativa até o final do
ano. Essa alteração no ânimo

de analistas de mercado e de

instituições financeiras,
pesquisados pelo Banco
Central na última sexta-feira,
é reflexo da redução de meio

ponto percentual, na última
reunião do Copom (Comitê
de Política Monetária), no

final de agosto, quando a taxa

passou de 14,75% para

14,25%ao ano.
A estimativa consta do
letim Focus.- distribuído·

ontem pelo Banco Central,
com o resultado da pesquisa
só bre tendências dos

principais indicadores da

economia. De acordo com os

especialistas, a expectativa é

,

de que os juros caiam mais

meio ponto percentual nas

duas reuniões que o Copom
fará em meados de outubro e

final de novembro. Com isso,
a média anual da taxa Selic,

I

que era estimada em 15,22%,
passapara 1519%.

A pesquisa aumentou a

perspectiva em relação ao

saldo da balança comercial

(exportações menos

importações). A previsão
anterior, de saldo equivalente
a US$.42 bilhões, subiu para

US$ 42,80 bilhões no ano,

com projeção de US$ 36

bilhões para o ano que vem .

. -Esse aumento eleva também
a previsão de US$ 9 bilhões

para US$ 9,85 bilhões no

.

saldo de conta corrente, que
envolve todas as transações
comerciais e financeiras com '

o exterior.

,

"

,

serve de parâmetro para a

trajetória de metas.
-,

.

A redução acentuada, na
.

comparação semanal, decor
re em parte da surpreendente
queda do IPCA de agosto
(0,050/0) quando todas as

previsões indicavam 0,200/0.
Como resultado imediato, as

estimativas de inflação para
setembro caíram de 0,30 para

•

0,25%, em relação à pesquisa
anterior; com perspectiva de
aumentar para 0,35% em

outubro. A. projeção. de. _

inflação para os próximos 12
meses também caiu de 4,52.
para 4,390/0.

As estimativas são fruto
de pesquisa que o Banco
Central faz todas as sextas

feiras com uma centena de
•

,

analistas de mercado e de

instituições financeiras para
sentir as tendências dos

principais indicadores da

economia, na visão da
inicia tiva privada. Essa

pesquisa é divulgada no

boletim Focus, sempre no

primeiro dia útil da semana
•

seguinte.
. A inflação no varejo está

/

em queda também no Indice
de Preços ao Consumidor,
medido pela IPC-Fipe
(Fundação Insti tuto de'

Pesquisa Econômica), da
. Universidade de São Paulo,
que mostra. redução de

2,140/0, na semana anterior,
para 1,93%. Mas ele se refere
ao comportamento de preços
só na capital paulista.

Petrobras exportará óleo para o Chipre
A Petrobras fechou um

contrato no valor de US$ 200
milhões para exportar 550
mil toneladas de óleo
combustível para a estatal de

energia do' Chipre. O
anúncio foi feito ontem pelo

,

diretor de Abastecimento da

estatal, Paulo Roberto Costa,
durante a abertura da 13ª

Edição da Rio Oil & Gás'

Expoand Conference.
De acordo com o

executivo, o contrato

assinado na última sexta.
feira prevê o fornecimento do

combustível por um ano a

partir de outubro. Não é o

primeiro contrato de longo
/ . .

prazo, mas e importante
porque a parceria foi feita
com um país europeu, disse.

A Rio ....Oil & Gás é a mais

importante feira do setor de
óleo e gás na América Latina.
O evento foi aberto ontem no

Riocentro pelo ministro de
Minas e Energia, Silas

Rondeau, e pelo presidente
da' Petrobras, José Sérgio
Gabrieli.

•

O encontro· reúne

••

. Este ano, a Petrobrás alcançou a auto-suficiência em petróleo

especialistas de diversos
, , ,. .

parses ate a proxima quinta-
feira. O tema em discussão é a

,

"

•

auto-suficiência em petróleo
e-as oportunidades e desafios

gerados.
•

"Não é o primeiro contrato de longo prazo, mas é

importante porque a parceria foi feita com um

país europeu."

Diretor de Abastecimento da Petrobrás, Paulo Roberto Costa

,

Superávit comercial chegará a US
O ministro do Desenvol

vimento, Indústria e Comé
rcio Exterior, Luiz Fernando
Furlan, afirmou ontem que o

superávit (saldo positivo) da

balança comercial do país
deve chegar a US$ 45 bilhões
em 2006. As previsões ante

riores eram de superávit de
US$ 42 bilhões, mas, segun
do Furlan, os meses de julho e

agosto surpreenderam.
"Nossa perspectiva é que
,., .

o superávit va se aproximan-
do do número do ano

passado, apesar do grande
crescimento da importação
que tem ocorrido", disse

Furlan, informando que o

governo está analisando os

números e entendendo que

continua. existindo grande
vitalidade em alguns setores

da exportação. Para ele,
exportações devem

ultrapassar US$ 90 bilhões
este ano.

Após participar da
abertura do Varejo Total 1 o

Congresso e Feira de

Negócios do Varejo, no

Centro de Exposições

Imigrantes, o ministro

ressaltou que acredita no

crescimento de 4% para o

PIB (Produto Interno Bruto)
neste ano. ''Acredito que o

terceiro trimestre vaimostrar

uma retomada do vigor do
crescimento e, a partir daí,
nós poderemos ter um

prognóstico mais preciso do
PIB de 2006", reforçou.

Em discurso na abertura
,

da feira, Furlan citou a

proposta de criação de um,
,

45 bi
Conselho. Nacional do
Desenvolvimento do

Comércio, que, segundo ele, .

., ,

ja esta pronta para ser

encaminhada ao presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que
deve enviá-la ao Congresso
Nacional, para ser aprovada
como projeto de lei. Mas,

. independentemente da

aprovação no Congresso,
vamos reunir o setor para

.

fazer isso funcionar, destacou
oministro .

•

Exportações: expectativa é atingir US$ 90 bilhões este ano

•

, ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRISE NO GOVERNO: PALOCCI É INDICICADO PELA PF
• •

.. Palocci vai responder
por quebra de sigilo
bancário e funcional
do caseiro Francenildo,
pôr prevaricação e

denunciação

O Site UOL informou
ontem que a Polícia Federal
encaminhou na mesma data à
, ,

loa Vara Federal em Brasília o
. ", . .

mquertro que mvestiga a

quebra do sigilo bancário do
caseiro Francenildo Costa,
pivô da queda do ex-ministro

da Fazenda, Antonio Palocci.
. O delegado Rodrigo

Carneiro Gomes manteve no
-

inquérito, de mais de duas mil
, .

páginas, o indiciamento do ex-

ministro Palocci por quatro
. .

-

crimes: prevar icaçao ,

denunciação caluniosa e

quebras de sigilo funcional e

bancário.
,

Já o ex-presidente da Caixa,
Jorge Mattoso, foi indiciado
por quebras de sigilo bancário

e funcional. O ex-assessor do
Ministério da Fazenda,
Marcelo Netto -acusado de
tornar público o extrato com

os dados bancários do caseiro
teve o indiciamento pedido
por quebra de sigilo bancário.

Francenildo teve seu sigilo
violado após ter dito à CPI
dos Bingos que o-ex-ministro

Palocci freqüentava a casa

alugada por lobistas em

Brasília. Na semana passada, a
Justiça Federal autorizou a

quebra do sigilo telefônico da
linha usada pelo ex-ministro

quando morava na residência
oficial do ministério.

Segundo informações da

PF, o ministro da Justiça,
Márcio Thomaz Bastos, foi
ouvido em seu gabinete sobre
o inquérito de Francenildo
Costa. Embora o teor do

depoimento esteja mantido
em sigilo, o ministro só teria

se dado conta da gravidade das

acusações depois de ser

informado sobre a divulgação
do sigilo bancário do caseiro.

,

\

•

•
·

• CÉLIO AZEVEDO/AGÊNCIA SENADO

f',

j
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•

mar

o presidente da Câmara,
deputado Aldo Rebelo

(PCdoB-SP), promete
apresentar hoje, na reunião
da Mesa Diretora, um

projeto para disciplinar a
.

contratação de funcionários
em cargos de Natureza

Especial.
A proposta, de acordo

com Aldo, também
,

pretende vedar a nomeação
em alguns casos, como para
o exercício da função fora
de Brasília, atualmente
autorizada pelo TCU.
(Tribunal de Contas da

União). /

asa

•

<'

Aldo Rebelo
acredita em

redução no

número de
funcionários em

caso de Natureza
Especial

"Naturalmente estamos

estudando como

conseqüê nc ia do aro
disciplinador a redução do
número de cargos", disse. O
presidente da Câmara
adiantou que vai propor uma

norma para regulamentar o
ponto de freqüência e vedar
a nomeação de parentes de

primeiro e segundo graus para,

os CNEs. "A Mesa pode
aprovar já a vedação das

nomeações fora de Brasília; a
nomeação em gabinetes
parlamentares, e a nomeaçao
em outros

.. - "

orgaos "

completou. (AE)

Ubiratan foi levado a júri
popular em 2001 pelo

. Massacre do Carandiru e

condenado' a 632 anos de

prisão pela morte de 102 dos
III presos. Mas em fevereiro

último, a sentença original da
juíza Maria Cristina Cotrofe
foi revertida. O Tribunal de

Justiça de São Paulo absolveu
Ubiratan Guimarães, por 20

. ,

votos a dois. Embora
considerasse válido o

julgamento de 2001, a

maioria dos desembargadores
acatou argumentos

apresentados pela defensoria
e inocentou o coronel. A

absolvição causou reações de

indignação de entidades de
direitos humanos no Brasil e
no exterior, como a Anistia
Internacional. (AE)

•

-

,

Palocci caiu depois da quebra de sigilo' bancário do caseiro Francenildo da Costa

,

,

orone
.'

teaonse
..

-

O Conselho de Etica e

Decoro Parlamentar da
Câmara está notificando
os 67 parlamentares
acusados de envolvimento
no esquema de compra

superfaturada de
ambulâncias com recursos

do Orçamento. Até sexta

feira, 44 deputados
haviam sido notificados.

Depois de receber a

notificação, eles têm

prazo de cinco sessões

plenárias .p ar a apresentar
defesa.

Como o Congresso está

em recesso até as eleições,
o prazo de defesa será mais

longo que o usual, urna vez

que nao há sessoes

marcadas. Assim, a defesa.
deverá ser apresentada'
somente após as eleições.

Semana passada, foram
sorteados os relatores dos '

casos. Para agilizar a

tramitação dos processos,
foram ,criadas nove

subcomissões, com três

deputados cada uma, para
ouvir as testemunhas.
Ao final das investigações,
o relator de cada processo
deverá emitir um parecer do
caso e poderá sugerir a perda
de mandato.

O parecer é votado no

conselho de forma aberta e

encaminhado para

apreciaçao do plenário.
Caso o conselho 'aprove a

,

sugestão de cassação, caberá
ao plenário a decisão final.
Para cassar o mandato são

n e ce s s ár io s Zó ? votos

favoráveis dos 513

deputados. (AE)

A Secretaria de Segurança
Pública de São Paulo
informou ontem que estão

sendo investigadas as
. .'

ctr cunstan cras e as

motivações do assassinato do

deputado estadual Ubiratan
Guimarães (PTB), coronel

,

reformado da Polícia Militar

paulista. Ubiratan liderou a

operação militar na Casa de

Detenção do Carandiru, em
outubro de 1992, que
resultou na morte de 111

prisioneiros. Segundo a

. secretaria, ainda nao há pistas
sobre o crime.

O coronel foi encontrado
•

morto na noite do último

domingo, no apartamento
onde morava, no bairro

Jardins, com um tiro na

região do tórax.

AB debate os 'desafios do' Brasil'
A Agência Brasil começou

ontem a publicar uma série

de matérias sobre os

principais temas em discussão
no país durante o período
eleitoral. As reportagens vão
mostrar cada área sob três

- ,

aspectos: as reivindicaçoes da
sociedade civil organizada, as
políticas públicas vigentes e

as propostas dos candidatos.
O debate sobre educação

abre a série, que ainda vai

A operação liderad.a pnr Ubiratan, resultou na
•

morte de 111 prisioneiros no Carandiru
abordar os desafios do país
em áreas como Saúde,
Economia, Política Externa

.

Meio Ambiente e Recursos

Naturais, Cidadania, Política
Fundiária, Cultura e

,

Segurança.
As matérias retratam as'

.

eleições do ponto de vista do

cidadão, buscando relacionar
os temas do debate eleitoral
com o dia-a-dia dos
brasileiros. (AE)

/

(!

•

I

,

,

, I
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GUERRA SEM FIM: SADDAM ACUSA OPONENTES

•

,

� Se for considerado
culpado pelos crimes,
Saddam Husseln pode
ser condenado à
íorca. O presidente
deposto pediu para
ser fuzilado

1988).
Por sua

testemunhas
vez, três

curd as

relataram. perante a corte

episódios de repressao
brutal no âmbito da

Operação Anfal,' uma
campanha militar realizada
entre 1987 e 1988 para

reprimir uma rebelião curda

perto da fronteira com o

Irã. Saddam acusa

milicianos curdos de

colaboração com Teera
d u rant e o c o n fi i t o
encerrado há quase 20 anos.

Uma das testemunhas,
uma curda americana, disse
ter, visto pessoas sendo
intoxicadas ou mortas

'depois de um ataque aéreo

supostamente perpetrado
,

com armas químicas. Ela

Em tom desafiador, o

.p r es id ent e iraquiano
deposto Saddam Hussein
disse que as testemunhas
curdas convocadas para

depor contra ele em um

julgamento retomado nessa

segunda-feira tentam semear

uma divisão étnica no

Iraque com acusações de

que e,le teria ordenado

ataques com armas

químicas e operações de

detenção em massa contra

aldeias no crepúsculo da
Guerra Ir à-Ir aq ue (1980-

, , ,

eXIgIU que as empresas

estrangeiras que venderam
os produtos a Saddam -

,

supostamente para uso no

setor de agricultura -

indenizem as vítimas.

"Todas as testemunhas
vieram à corte e disseram ter

sido reprimidas porque
eram curd as" , gritou
Saddam depois de um dos
'testemunhos. "Elas estão

tentando criar' divisões no

povo do Iraque. Elas
tentam criar divisões entre

curdos e árabes e eu gostaria
que o povo do Iraque
soubesse disso", prosseguiu.

Saddam comentou

ainda que o povo iraquiano
"não deveria se sentir

culpado pela morte de
curdos" e afirmou ter

tratado justamente os

curdos iraquianos leais a seu'

regime. Segundo ele,
somente os 'cu rdo s que
aderiram à: insurgência
foram punidos.
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O Congresso dos Estados Unidos concluiu que não existia relação entre Sadnam e a AI Qaeda ; 1, ,

Saddam é um dos sete

réus em um julgamento
por genocídio e outros

crimes cometidos durante

•

, ,

Caso seja c o n s id er a d o .

'-" ,-I

culpado, Saddam corre, o
,

risco de ser sentenciado à-
, "

morte por enforcamento.
c

�\ ..,.
1

a Operação Anfal. Segundo
a prornotor ia, até 180 mil

pessoas teriam morrido'
durante a campanha militar.

,
•

sla e

,

, ,

DIVULGAÇÃO

I

Protocolo de Kioto estabeleceu limites para emissão de
gases, evitando o crescente aquecimento global

Trinta e oito líderes de ,governo dos Estados Unidos
abandonou o Protocolo de

Kyoto, dizendo que o tratado

prejudicaria a economia
\ ,

amencana.

Os líderes, cujos países
representam 40% da

população mundial e metade
da produção e do comércio

do planeta, disseram que
usarao seu peso político e

econômico combinado para
moldar um mundo mais

seguro, igual e multipolar.
O aquecimento global foi

uma questão-chave da

cúpula. Delegados
afirmaram que tomarão

medidas para continuar a

cortar as emissões de gases do
efeito estufa após o término

do compromisso formado
em Kyoto, que expira em

2012.

- '" . ,o

nações asiáticas e europelas ,

comprometeram-se amanter a

união na guerra ao terrorismo
•

e prometeram continuar a

cortar as emissões, de gases

ligados ao efeito estufa para
além de' 2012, horizonte

'previsto pelo Protocolo de
, Kyoto. Mas os delegados nao
chegaram a determinar novas
metas de redução de poluentes,

, refletindo a preocupação dos
" '

asiancos com o

desenvolvimento de suas

J

•

economias.

A declaração lançada em

Helsinque sobre mudança
climática reconhece que os

países em desenvolvimento
têm "necessidades prioritárias
legítimas" para desenvolver
suas economias e retirar

milhões da pobreza. O

,
, I

Zawahri, da
'AI�Qaeda faz
novas ameaças
a Israel

O médico egípcio
Ayman al-Zawahri,
número dois na

hierarquia da rede AI

Qaeda, alertou em uma

nova mensagem de vídeo

divulgada ontem que
Israel e países do Golfo
Pé r si co .

•

se r i am

, alvos
os

da, '

p rox t m o s
. -

orgamzaçao.
O vídeo faz parte de uma

série de mensagens

divulgadas pela Al-Qaeda
para marcar o quinto
aniversário dos atentados de
11 de setembro de 2001
contra os Estados Unidos.

Zawahri acusou ainda
os governos da, Arábia
Saudita, do Egito e da

Jordânia de apoiarem
N uma mensagem ao

Ocidente, Zawahri diz:
"Vocês não deveriam

.perder tempo reforçando
contingentes no Iraque ou

•

no Afeganistão porque seu

destino já está

amaldiçoado. Deveriam
enviar mais tropas a duas

regiões: primeiro, ao Golfo

'Pérsico, de onde serao

expulsos depois da derrota no
Iraque; segundo, a Israel".

-_ --

-

as vao Natascha leu
muito no

Cativeiro,
diz jornal

e

overnoormar novo
O presidente da ANP

(Au toridade Nacional

Palestina), Mahmoud Abbas,
\

anunciará a, dissolução do

governo liderado pelo grupo
islâmico Hamas dentro das

próximas 24 horas para

preparar o terreno para a posse
'

de uma nova coalizão, afirmou
ontem Nabil Abu Rudeina,
um importante assessor de
Abbas.
'Abbas e o pr imeiro

ministro da ANP, Ismail
Haniye, anunciaram que a

Fatah e o Hamas formariam,
uma nova coalizão de governo.
Haniye assegurou que

permanecerá no cargo de

primeiro-ministro em

qualquer futura coalizão.

O Hamas venceu por

ampla margem as eleições
, gerais palestinas de janeiro.
Mas, o governo tem sido alvo
de um boicote internacional

político e econômico. Depois
da vitória eleitoral do Hamas,
países ocidentais cortaram

centenas de milhões de dólares
em ajuda à ANP e Israel

suspendeu o repasse de dezenas
de milhões de dólares em

impostos coletados nas

aduanas palestinas.
Tanto o governo israelense

,

quanto os países ocidentais
condicionam a retomada dos

repasses ao desarmamento do

Hamas, ao reconhecimento de
Israel e à obediência de acordos

Veronika Oleksyn

A jovem austríaca que

passou mais de oito anos

seqüestrada disse qu.e
sobreviveu à sua odisséia

graças em parte, à leitura d�
clássicos infantis. NatascQa

•

Kampusch, agora com '18
anos, afirmou ao jornal
Kronen Zeitung, em

entrevista exclusiva, que sé

refugiou nos livros depois de
,

ter sido seqüestrada em uma

rua de Viena aos dez ancs
de idade.
"A princípio, queria

clássicos infantis COmo (as
histórias escritas por) Karl,

May, 'Robinson Crusoe', a
'A Cabana do Pai Tomá's',
entre outro", disse

Kampusch, segundo o

jornal, que publicou
fragmentos da entrevista
ao longo de vários dias, em

,

de paz assinados no passado.

. , .

aniversario
,

A presidente do Chile,
Michele Bachelet, lembrou
ontem os 33 anos do golpe
militar que derrubou o

presidente socialista Salvador
Allende e prometeu trabalhar

com reconhecimento por

aquelas pessoas que
,

perderam a vida na ocasião,
e também na luta para .

reconstituirmos e

.

,,' ' .

uma ser re que terrnmou

ant em,.

Natascha disse que porque
lia muito, começou a

pensar em se converter em

,

reconstruirmos a democracia
,

, ..

por um pais mais Justo e

solidário e aprofundar a

democracia.
"Trinta e três anos depois

do 11 de setembro de 1973
estamos aqui com respeito,

em nosso país" , disse Bachelet
após ter participado de um ato

religioso ecumênico em um

dós pátios do Palácio de La

Moneda, a sede do governo

chileno, em Santiago.

•

escritor a e a anotar seus
, '

pensamenros em varres

cadernos, .eritr e eles um

diário.

1
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OFICIAL: PRIMEIRO-MINISTRO DA íNDIA VISITA O BRASIL

Manmohan Singh dará
continuidade ao

diálogo 'político e à

cooperação entre os

países, estabelecida
em diversos setores

,

O primeiro-ministro' da
,

India, Manmohan Singh,
iniciou ontem visita oficial ao
Brasil. Esta será a primeira,
visita ao Brasil de um chefe

,

de governo da India em 38
anos. A última visita oficial
do país ao Brasil foi a de
Indira Gandhi, em 1968.
A visita de Singh dará

continuidade ao diálogo
político' e à cooperação
estabelecida entre o Brasil e a
,

India em diversos setores,
,

como ciência e tecnologia,
agricultura educação, cultura,

• •

turisrno, energia, transportes
e desenvolvimento social. O

presidente Luiz Inácio Lula
,

da Silva esteve na India em

janeiro de 2004, como con-

•

O CORREIO DO POVO \

AE

vidado de,honra do governo
indiano para as comemora

ções do Dia da República. ,

De acordo com o Itarna

raty, hoje Singh se encontra

com Lula, para examinaram

temas da agenda bilateral e
•

assuntos .da pauta regional e
internacional, bem como a

coordenação de posiçoes em
,

foros multilaterais, com

ênfase nas Nações Unidas e

na OMC (Organiza-ção
Mundial do Comércio). '

,

, Amanhã, Singh participa
da primeira Reuniao de

Cúpula do Fórum de
, ,

Diálogo India-Brasil-Africa
do Sul. A visita prossegue até

a próxima quinta-feira.
- ,

OPINIAO - "A India e o

Brasil são países que sempre
,

estiveram de costas para o

mundo, mas existem possibi
lidades bilaterais de comparti
lhar programas sociais e cons

truir uma agenda voltada para
a construção de um mundo

multipolar", diz o professor
da UnB, Flávio Saraiva.

•

FNDE inicia
•

compra de
livros didáticos

,
,

Manmohan Singh, ao lado do presidente Lula, participa hoje da primeira Reunião de Cúpula do Fórum de Diâlogo índia-Brasil-África do Sul

Seminário'
,

discute proteção
a vítimas

ram acidentes no período. Começou ontem em

A operação foi feita nos Brasília o 5° Seminário
60 mil quilômetros de Brasileiro de Assistência e

rodovias federais entre zero Proteção, a Vítimas e Teste-
hora de quarta-feira e rneia- "rnunhas. Até amanhã, 250
noite de sexta-feira. Em <' especialistas nacionais e

alguns trechos considerados ,estrangeiros vão discutir, no'
críticos, o estado de alerta 'Hotel San Marco, avanços e

continuou até o final da perspectivas do sistema de
tarde de domingo. proteção a testemunhas e

vítimas, além de trocar
, A '

experiencras.
A promoção é da Secre

taria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da

República, com o apoio da
Secretaria Nacional de

Segurança Pública do Minis-
I

tério da Justiça e do Pnud

(Programa das Nações U11i-
,

das para o Desenvolvimen-

to). Entre os temas a serem

debatidos estão experiências
internacionais na área da

proteção de vítimas e teste

munhas, a experiência brasi

leira, o combate às organiza-
- .. ..

çoes cnmmosas nacionais e
•• •

transnacionats, os mecams-
•

mos de proteção às testemu-

nhas e delação premiada.
Participaram da abertura

do encontro os ministros da

Justiça, Márcio Thomaz
Bastos, e da Secretaria Espe
cial dos Direitos Humanos.

, O consultor independente e

especialista em proteção a

testemunhas Felipe La Torre
fez a primeira palestra.

,I

•

O ministro das Relações
Exteriores do Paraguai,

, Ruben Ramírez Lezcano,
iniciou ontem a visita oficial
ao Brasil. Foi recebido na

capital federal pelo
chanceler brasileiro Celso
Amorim. Os dois ministros

examinaram questões relati
vas às relações bilaterais e ao

Mercosul. Esta será a

primeira visita de Ramírez ao

Brasil desde que assumiu as

funções, no final do mês de

agosto.
•

I I
•

monm

•

CI en es causam

A Polícia Rodoviária
•

Federal registrou 1.012 aci-

dentes, com 573 feridos e 45
mortes, 11a Operação 7 de
Setembro. Minas Gerais, com
173; São Paulo, com 109;
Santa Catarina, com 107; Rio
de Janeiro, com 87; e Rio
Grande do Sul, com 85, foram
os estados que mais registra-

.

, ão'
•

erla

CESAR JUNKES

..........

.....
'

lIMo"!

Maioria dos acidentes é resultado da imprudência aliada ao álcool

O ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento,
Luís Carlos Guedes Pinto,. ,

abriu ontem, no Centro de,
Cultura e Convenções de

,

Goiânia, a 65ª Reunião
•

Plenária do Icac (Internatio-
nal Cotton Advisory Com

mittee), considerado o maior

evento mundial da cadeia

produtiva do algodão. No final
,

da manhã, o ministro reuniu-

se com representantes da Faeg

o a
(Federação dos Agricultores
do Estado de Goiás) e

lideranças do setor.

Com o tema Impacto So
cial e Ambiental da Produção
e Uso do Algodão, o Icac
deverá reunir cerca de mil

pessoas até sexta-feira. A

previsão é de que pelo menos

400 especialistas estrangeiros
participem da reunião. O Icac
tem 42 países membros, entre
ele= () Brasil.

Na pauta de reunião estão

as ações que serão promovidas
durante a presidência Pro

Tempore Brasileira do Meteo

sul, neste semestre. Os dois
ministros também vão tratar

de questões de interesse nas

principais áreas de coope

ração bilateral, como, os

projetos comuns nas áreas de
. , ,

energia, transportes, comer-
'cio fronteiriço, proteção
ambiental, cooperação técni-

- . ,.

ca, questoes migratortas e

cooperação na área militar.

ao
•

O Ministério da Saúde,
em parceria com a OIT

(Organização Internacional
do Trabalho), iniciou ontem

o curso para capacitar os

profissionais de saúde,
representantes das entidades
de defesa dos direitos das

crianças e membros dos
conselhos tutelares na

prevenção e combate ao
,

trabalho infantil.
O treinamento também

será voltado à prevenção de

agravos à saúde de
adolescentes que trabalham

-

nas ruas ou estao expostos a

11/09/06,21 :14

agrotóxicos nas lavouras.
Cada um dos habilitados será

responsável por levar as

informações para outras 50

pessoas- no município onde
atua .

De acordo com o

Ministério da ,Saúde,
inicialmente serão treinadas
60 pessoas de 28 municípios
selecionados pela OIT. O
treinamento será feito no

auditório da CNTI' (Con
federação dos Trabalhadores
na Indústria), a partir das
8h30, em Brasília O
treinamento termina hoje.

-

Os livros didáticos que'
serão usados no próximo ano

letivo já estão sendo
,

comprados. O FNDE (Fun-
do Nacional de Desenvolvi
mento da Educação) planeja'
comprar 102,S milhões de

exemplares para os alunos de
,

1 a a 8ª séries de todas as

escolas públicas do país.
Cerca de 90 milhões de

livros de '1 a a 4a séries e 13
milhões de sa à 8ª devem

chegar às escolas até janeiro
de 2007. Serão distribuídos
livros de Geografia, História,
Português, Matemática e

Ciências. Para a 1 a série, será
distribuída também a

cartilha de alfabetização.
Mais de 28 milhões de

alunos serão beneficiados
com a nova' remessa.

Segundo o diretor de Ações _
Educacionais do FNDE,
Rafael Torino, anualmente
são comprados livros 'novos

para a educação básica.
Neste ano, especificamente,
estão sendo comprados
novos exemplares para os

estudantes de 1 a a 4ª séries.

Para os alunos de 5ª à 8ª,
estão sendo repostos os livros
danificados. '

Neste ano, o fundo vai

gastar cerca de R$ 460
milhões com a compra dos
livros para o Ensino do
Fundamental. 'I

"
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SEGUNDONA:

JJ Bordados e Cruz de Malta B

disputam a última vaga
,

Piero Ra eaal de Freitas

Das 110ve equipes, oito se

classificam para a segunda fase.
Faltando uma rodada, urna
vaga ainda está em disputa,
entre Cruz de Malta Be]]
Bordados. A liderança isolada
da competição está COl11 o

Noite à Fora, COl11 18 pontos, e �, ,

que folga 11a próxima rodada. � I,
Caiu isso, o Tupy, de
Schroeder, clue tem 15, pode
alcançar a equipe de Corupá.
Nos aspirantes, a liderança é

do Rio Cerro, caiu 18 pontos,
três a mais que o Tupy. A
última rodada da primeira fase

,

acontece 110 próximo domingo.�:,!(, "

,

Ferretti não vâi poder contar
com Valdin e Augusto que,
além de Falcão, cumprem
suspensão. Mas o treinador
acredita que não tem nada
definido ainda. "Estamos na

•

...

PRATICAR ESPORTES FAZ BEM PARA O CORA AO.
,

,

FAZER A ESCOLHA CERTA T BEM.
•

EM l°DE OUTUBRO VOTE
EM QUEM TEM JARAGUÁ NO CORAÇÃO.

\

VOTE EM
,

,

J
I

I

I ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 ITERÇA-FEIRA, 12 de setembro de 2006

J
I
I

��MARATONA
O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima conquistou a terceira

colocação da Meia Maratona da Cidade de Medellín, na

Colômbia, neste domingo.O queniano ErnestMeli Kimeli foi o
/ .

vencedor da prova.

��PARAOLíMPIADAS
Os brasileiros tiveram bom desempenho no Mundial Paraolímpico de
Atletismo, neste sábado, na Holanda. Odair Santos ganhou o ouro e

bateu o recorde mundial (3minSOs66) nos lS00rn na classe T12, para
atletas com baixa visão.

.n

11
I

J

T RESULTADOS
•

�<I: "

... Ponte Preta 2xO Santa Cruz
, •••••.<••,' •• ' -.. "... ." •••• '''''' • ." ""." .

; Vasco lxl Grêmio
.� " " _"." "._ .. ""." " " ,." .. " ", .. "

IrallT)�i.ras?�l S�_o.. Cae,ta�o .. ._,.

,.São Paulo OxO Corinthians
:�'Paraná lxOFíuminense

.

· .,..•. ,..,.. , ........»,. - .,.......... .._... ,.... .·1···.·· ... .•.. ..".

'. Juventude 2xO Cruzeiro
�.. " " ,.." " - """ .. ".. . , .. " .

:, Figueirense 2x2 Goiás •
· t··, .. ,,··· " "" _- ."" , " """ .. ' ",. """ .

!.:.I30t�fogo9x2 FI§mengo .

�Internacional 2xO Atlético-PR

�Fóriiíf�za 1�1 Sâíitos
. .

• ." ••• _L•• _ ••••••••••_.__ •••••••••••_... • •• _ __,_ •• _ ••••••• .._..-'.-••••••••••• _

�.

PRÓXIMOS JOGOS

e
I

·

... SÁBADO
- .16h Atlético-PR x Santa Cruz
....."." ••"" ••••••• '''T'''' • • ••••• , ••• ' .. 0.0 • _ TO_," o •••••" �

· 18hl0 Vasco x Goiás
•••••, •••••••• _"',_ ••., •••••••• ".�.. • .." � ,_".,.. • ••", "_ ", .,.' __ 0'

': 18hl0 Corinthians x Paraná)

,. DOMINGO
"

.� J§hGrêrrligxBotafogg. . .

:: 16h Juventude x São-Caetano
................. " _' " "... .. .. o.o_.

· 16h Cruzeiro x Palmeiras
.

�
••• , "...... • •• • o ••••

-. , 6h São Paulo x Internacional
",__ -

., o •• •• ••••••••• _ ••• " ,... • •• .. • ._ ••• " _ •• ", .

" 18hlB Ponte Preta x Santos
................................................................................... , _- -_ .

;. 1 Bbl O .f.lumine,nse x Fig�,eiren§,e,.. .

18hl0 Fortaleza x Flamengo
......... _................ . . .

e

l
-

T C.LASSIFICAÇAO PONTOS _

1

li
I

•
•

35
..............

34
.... ...... , ........ ,.,- .... ...... .... . ..... .... .." .... .... .. ..

70 Fjg�ªjré.l)se..... . ... ª.3 _

80 Juventude .

32
.......,,, ,,,, - ..

,- go Cruzeiro 31
........... .. . _ ..

100 E.lumiD,ense 3.0 ,.

11 ° Palmeiras 30
.. _...... . . .. � ".. . . ..

-120 Botafogo 30
........................, '. . . .._T.... ,... .

_ .

. � 130 Goiás 28
.... . . �".. . .. _..... . .. " ..

· 140 Atlético-PR· 27
...

"5°
.

Corinthians
.

2'7
.

.......................................................................�.. .. _ ..

· J po FIªmengg 27... .

170 Ponte Preta 27
filo

.

Sâô-Caeiãilo
�.....

26
... .. . _ ..

,1 go Fortaleza 23
.......... . , ..

200 Santa Cruz 18

r
I

•

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

•

J

.1
,
,

l
I

T RESULTADOS

§PQrt 9xQ §a.ntº. I:\ndré....................... . ..

Guarani 3x·l São Raimundo

.P..Qrtug�.Il.§ª 2.J<f Co�itib§ _. . .....

CRB Oxl Atlético-MG
....................... , , , ..

Brasiliense 2x4 América-RN
"'" ". . . , , ''''

Avaf 2xO Marília
.

...... , , , .

p.�ysªnº� J�P['J<Í\I!iGº. .

Paulista 4x3 Gama
.

." 1', , " .•• ,...................... ,,,, ,,,,,. " .." 1 , ..

Ituano 1 xl Vila Nova
..,. '" ...... .. .... , "t· •.,· .. " ........ . ..·t'·'· '" ... .,..... .. ,...,.. . . ..,.� ""

Ceará 1 xl Remo

,

PROXIMOS 'JOGOS
T HOJE

2oii30 Gama'i( CRS
.

...... , _ � , " ..

2O,h..ªº A��tico�lljlG.�.l'aun�t.? . ,

.' 2.ºhªº_yilar:J�va �_A\laf _. . ..

20h30 Remo x Sport .

........................................_ , ..� " / "".... ...,

20h30 Santo André x Ceará
,., " _ ,.. ..' ." __ ._,.". ..' '_T,"

..

20h30 Coritiba x Brasiliense
., , .,.,,, , -.�.. " ,,, ,.

20h30 América-RN x Portuguesa
." , , ', ou,." '..... .. ", '.... ..,•••_ ..

20h30 Marília x Ituano
................................................. " , , ..

20h30 Náutico x Guarani
................................ " " , ..

21 h30 São Raimundo x Paysandu
.... "....... . " � .

-

.. CLASSIFICAÇAO
p

1 ° Coritiba 39
. " ,." ,.

20 Náutico 38
....................".... . ,.... .

30 $PQrt 3.7
40 Atlético-MG 35
.................. , , ...

50 Aval 33
............. "', ,,.,.� , ,

6�, Paysandu 32

7�
..

Milirliã·
.

3:2
... ,.,

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

80 Paulista 32
................._.,.... .. , , .

gó, América-RN 31
.. , ..

100 Santo André 31
.... " .. ,." .. " , " .

11 ° CRB 30
........... " , ..

120 Guarani. 30
......... "........ . " ".

130 Brasiliense 2B
..........................................................

14°
. G.�rrla. 2.7.

150 São Raimundo 25
.. . .,'.,... .. ,

160 Ituano 24
.... . .. .. " " " .

170 Vila Nova 23
.... .. ., ..,....... ".,." " "., ..

180 p'ºrtu.Quesa... . .2.�
1 go Ceará 22

. .. " .

200 Remo 1 g
......................... ..

,
, ..
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NO RIO GRANDE DO SUl:VICE-CAMPEÃO

,

uaense

ona
As meninas treinadas por
Júlio Patrício estão
também ern secundo
lugar no Campeonato
Catarinense

,

JARAGUA DO SUL - A

recém-formada equipe adulta
de basquete -ferniriino de

Jaraguá do Sul vem se firmando
cada vez mais como a segunda
principal força do Estado na

modalidade. No fim-de

semana, emCaxias do Sul (RS),
as meninas da Proma/Faculdade
Jangada/FME ficaram COIn o

segundo lugar na Copa Caxias

Campeonato Sul-Brasileiro,
que aconteceu ern Caxias do
Sul (RS). Mesmo com uma base
de jogadoras em idade juvenil, o
time ficou atrás apenas do Vasto
Verde, de Blumenau.

,

Elas enfrentaram, logo na
,

por 82x59. Antes de irem para
Caxias do Sul, as meninas já
tinham vencido Chapecó por
88x3 7, fora de casa, pelo
Catarinense.
"Foi positivo, p o rq u e

qualquer jogo para a gente é

importante. Se a gente quer
ser um time de ponta, precisa
mos jogar constantemente e

qualquer competição é válida

por isso", analisou Patrício. O
treinador também falou sobre
o favoritismo de Blumenau

para coriquistar tanto o
'

Es tadual como os Jogos
Abertos, "Fizemos um jogo de

quem erra mais contra quem
não erra. O volume de jogo é

igual, mas a diferença fica
- "

nessa questao .

Mas a intenção é enfrentar
de igual para igual as blumena
uenses nos Jasc e nos possíveis
play-offs finais do Estadual.
"Sabemos das nossas limita

ções, mas vamos tentar de.
tudo para fazer frente à equipe
delas", comentou, O próximo
compromisso da equipe serão

os Joguinhos Abertos, já que
boa parte das atletas da equipe

��TAE-KWON-DO

• CORREIO DO POVO
. ,

, .

A paranaense Natália Falavigna, atual campeã mundial, conquistou ..

a medalha de ouro no 2° Aberto de Tae-kwon-do da Coréia do Sul,'.'
neste sábado no Ginásio Olímpico de Seul. Ela derrotou a chinesa]
Wang Junnàn na final da categoria olímpica acima de 67 quilos,

•

lea e

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

••

axras
adulta ainda tem idade para

dispu tar essa competição.
"Estamos COIn desfalques e

problemas de contusão, mas

esperamos pelo menos fazer a

final", definiu Patrício." O

torneio acontecerá de 15 a 23
, .

de setembro, emCriciúma.

estréia, as blumenauenses, e

perderam por 84x44. No sáb o

venceram a equipe local
.

ar

75x53, que valeu po tos

também para aCampe nato

Estadual e, encerrare JIo a

competição, bateram Cli specó
--------------------��.----------------------------------------------------------------------------------------

g_
�

\ I

BRASllEIRAC� NA JUSTiÇA
,

.'

,

Equipe jaraguaense (branco) ocupa o segundo lugar também
no Campeonato Catarinense

"

on recorre a
•

orin
•

ians
•

I
-

SAO PAULO (SP) - O ex-

jogador e atual agente Marcelo

Djian confirmou ontem que o

Lyon entrou com uma ação de

cobrança na Fifa contra o

Corinthians para o pagamento
do atacante Nilm ar, em

entrevista à rádio Jovem Pan. O
valor que o clube francês pede é

de 8 milhões de euros (cerca de
22 milhões de reais).
Marcelo conta que o

Corinthians através da MS!
fez valer o direito de compra

pelo atacante 110 dia 15 de maio,
quando terminava o emprésti
mo do jogador. "Daí ficou
combinado que parte dos 8
milhões de euros seria paga no

dia 8 de agosto, mas este prazo
foi prorrogado para o dia 30 e

nada de receber. Então para

garantir, o clube achou melhor
enviar o caso para a Fifa'', disse o

•

ex-zagueiro.
Até o momento nenhum

diretor do time alvinegro, nem
•

da parceira MSI, se pronunciou
sobre o caso. A compra do
atacante Nilmar, de 22 anos
que atualmente se recupera de
Ulna cirurgia no joelho é mais

um problema que o clube
enfrenta. Ainda não há ,prazo
na Fifa para uma definição do
caso e ó Lyon, ainda segundo
Marcelo, quer apenas receber
o combinado, já que não

pretende utilizar o jogador.
DEFESA Além do heróico

empate em OxO contra o São

Paulo, no domingo, em que
atuou com nove jogadores por
quase o jogo todo, o

Corinthians pode comemorar

outro feito. O Timão não

levou gol nas últimas quatro
.p a r tid a s t rês p e I o

Campeonato Brasileiro e uma

pelaCopa Sul-Americana. No
clássico, mesmo COIn dois

jogadores a menos e sendo

pressionado na maior parte do
clássico, o setor ofensivo

•

passou incólume.
A série é recorde do Timão

nesta temporada. Antes disso,
omáximo que havia consegui
do era duas partidas sem sofrer

gol, em abril duas vitórias por
3xO contra São Caetano e

Deportivo Cali, pelo
Brasileiro e Copa
Libertadores, respectivamen-

•

te: "Nossa zaga. é séria e

rebatedora. COIn simplicida
de, estamos conseguindo fazer

bons jogos, Posso dizer que
estou muito satisfeito com ela",
elogia Leão,

ROBSON FERNANDJES/AE

De fora dos treinos, Nilmar virou caso de "briga" entre o Lyon e o

Corinthians

,

.'
J'
,

T RESULTADOS

I -

• •

,Ferroviário 1 xl Ananindeua
• •

.. " , , " ..

Tuna Luso 3x2 Vitória
'

...............>, , " , ,•• .(.. , " "., "''''f �

Brasil 1 xO Ipatinga .'
.

Treze 2x 1 River· ""
.

.. , ,." , , ,

Anapolina lxl Noroeste
..,,,,,.,, �"., , , .. , " •• »'" . ,." .. ,.," , .." -"." t,.· ."

Criciúma 2xO Barueri I.
.........................{, , f� , ' ".� .. _.

América-Mê 1 xl J. Malucelli I:

,

PROXIMOS JOGOS
-

TAMANHA l[r

15h Barueri x América-MG�
iSh J. Maiucellix Cricit'lma-_

· "._...... .., ' , ". . ."'.'. ,••" ".,' ,). J
l5h . Ananindeua x Rio Negro

t.·· « ,,, , •. ,_ " ,. ",t",,, " .. " , .. ' ,." ,-

20h River x Tuna Luso .

"20h30 ;Bahia··x Fer;oviário············,
...... ,.,_ ,.. , .. " " , , , " , ,,_

?ºhªº. Yi!Qria l.<:.Ir��e -« _ c.

?ºb�º Ip�!in,º� �f\n,�p�lin,� I

20h30·. Noroeste x Brasil

T DOMINGO
lOh Tuna Luso x Treze

................. , _ ,

j
15h J. Malucelli x Barueri

.

"....... ••••. .. I , , .. , , , , ,., .

16h Anapolina x Brasil '

· ', "'", , , •. , , ""_ ,.<;te,." _..

1.�.h. �()�()f)�!f) l.< Ip��inga. "

17h América-MG x Criciúma
· , ' ,

;
, _ -�..... .

�
..

i'1'·.....
.

_I7.b. , B1Cl f\Jf)IJr(j l.< .fEl.rt(jvl.é:lr.!CJ
17h Bahia x Ananindeua ,

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

17h Vitória x River

-

... CLASSIFICAÇAO

Grupo 25
,

1 ° Bahia 3 1
........................, f�· .,;.... . , .•,........ . ++., "..... .. ,_... ..

20 Ferroviário ' 1
..........................................................., ,.......... _ , ..

3"0 Ananindeua 1
.... ' _ " \"... .

... 4° RiQ N§9.rQ... � º ..

;

Grupo 26

1 ° Tuna Luso, ,3
.....

2° Treze '., ;.,.
.

>3··
. . , ,.� ,.. " ...;. , , � ",

30 Vitória .

. O .

........................ , ", , ,., .. , ,.,,, , ".""" -'A-., "<.,, [f" .;

4o
:...8"i.y'ª [ "" " .. ", .. "" .. , ., """"''''Q".", .. ':r

Grupo 27

1°

Grupo 28
1 ° Criciúma .

• • •• , ++ , , ,,� '"'''''''''' ,

2° América-MG
.........................._ ' "." , .

30 J. Malucelli 1
..........................� , " , .

40 B
'

Oaruerl ................... _ _ , _.

,
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Com o resultado, o piloto
jaraguaense subiu duas

posições na classificação
, .

e mantem a equipe na

liderança da competição

. -

" VELOCIDADE: PÓDIO NA COPA CLIO
\lU,

ui,'
I

sa'
•1

•

I •
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x
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J
·

,•

J
,

•

I
•

I•

•

I.
, •

I
,
I' JULIMAR PIVATTO
,

· ,

,

I .

"

,

'. '

JARAGUÁDO SUL - O piloto
Kreis Jr. teve muito' o que
comemorar no fim-de-semana. O

",

, terceiro lugar conquistado na Sa
,', etapa da Copa Clio, em Vitória .

(ES), foi o melhor resultado do

jaraguaense neste ano. Com o

pódio, ele pulou duas posições na
classificação e agora .ocupa o

décimo lugar com 36 pontos. De

quebra, manteve a Officer na

liderança da competição por

equipes. O líder continua sendo o

paranaense Cláudio Gontijo, com
128 pontos e a seis de conquistar o

•

" o título.

Jj
)

,

•

"

-

';
,

Kreis disse que o resultado tem

de ser comemorado porque o

circuito de Vitória, por ser de rua,

é mais difícil. "Sempre tive um

carinho especial com.este traçado.
Nas outras duas vezes não

consegui pódio por problemas no

carro e, desta vez, cheguei bem",
declarou o piloto. Ele largou em,

sexto lugar, em fila indiana (por
ser muito estreito o traçado) e

conquistou uma posição logo no
,

,
, , '

imcio.

Quando faltavam quatro voltas

para o final da corrida, Cláudio
Gontijo e Wagner Cardoso,

DIVULGAÇÃO/FERNANDA fREIXDSA

.... ',' I
.

ppO"S�

Kreis Jr. (30 da direita para a esquerda), conquistou o melhor resultado do ano na cateçoria

companheiros de equipe de Kreís]r., mais méritos por ter um traçado
difícil e enfrentar pilotos de renome

que' acabaram ficando pelo
caminho". O primeiro lugar da

prova ficou com o paranaense

André Bragantini [r , seguido de
LuizCarreiraJr.Apróxima etapa da
Copa Clio será uma rodada dupla,
no Autódromo de Interlagos (SP),
nos dias 25 e 26 de novembro.
"

,

se enroscaram e o Jaraguaense
acabou 'herdalldo a terceira

colocação, terminando -assim a

corrida. "Foi uma vitória que teve

FUTSAL: ESTRÉIA DA 4ii FASE
•

UI e su

. - " .

cornpe trç a o esta mut to

equilibrada. A equipe de
Balneário Camboriú foi a que
se classificou em último lugar
para esta fase e terminou em

primeiro", comentou Ferrari.
Pela outra chave, a rodada

acontece somente nos dias 29 e,
,

·30 de setembro, em Tubarão .

•

Além da equipe da casa, fazem Equipe jaraguaense busca uma vaga para a fase final do Campeonato Catarinense de futsal sub-17

no es
,

}ARAGUA DO SUL -

Com duas 'vitórias em três
• •

Jogos, a equIpe

Malwee/Cej/FME de futsal
,

masculino ocupa a vice

liderança da Chave N da 4a
fase do Campeonato Estadual
'$ub-17. O time comandando

•

'pelo técnico' Augustinho
Ferrari venceu Chapecó por
4xl e São Bento do Sul (equipe
dona da casa) por 9xS e perdeu
para Balneário Camboriú por
4x3.

O time jaraguaense tem seis
,
,

pontos, contra nove de
Balneário Camboriú. O
terceiro lugar é de Chapecó,
com três, a frente de São Bento
do Sul, que não pontuou. "Esta

•

o-

ua
•

moascu

parte do grupo [oinville, São

Miguel do Oeste e Caçador.
Classífícam-se os dois primei-

ros colocados de cada chave

para a próxima fase. O returno

do grupo onde está a equipe .

jaraguaense será nos dias 20 e

21 de outubro, no Giriásio do'

ParqueMalwee.
ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

'_

I
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li LINHA DE FUNDO
Julimar Pivatto •

. ,

Onde aMalwee estiver
�'
"

•
,
.

Este ano atorcida da Malwee vem mudando, para melhor, a atitude
com relação ao time. Desde que a equipe se encontrava em uma

situação difícil na competição,começou a apoiar com mais afinco em,
cada partida. O exemplo pode ser notado neste sábado, onde cerca

de 400 torcedores tiveram o empenho de viajar mais de 500
,

quilômetros para acompanhar a equipe em Carlos Barbosa (foto),
Claro que o apoio da diretoria em custear os ônibus ajudou. Mas um

,
.

.
..

,

time grande precisa ter uma torcida que se comporte como tal. E os .

jogadores reconhecem. BETD COSTA-CBfS

Jesc Segunda fase
As duas equipes jaraguaenses
que disputaram a fase final dos

Jogos Escolares de Santa

Catarina, em Curitibanos, não
tiveram sorte. No basquete
feminino, as meninas do

Colégio São Luís perderam por
38x36 para o Santíssima

Trindade. No masculino, a

equipe dolnstituto Educacional

ngada foi derrotada por
x33 para o Dom Bosco, de
xim. O atletismo teve de ser

tr nsferido para os dias 29 e 30

de� etembro, por causa do mau

te� o. Os campeões de cada

md alida'de se classificaram

a Olimpíada Escolar

sileira, d�17 a 26 de

novembro em Poços de Caldas

(MG).

O 210 Campeonato Municipal
de Futsal Adulto de Schroeder já
conhece os oito classificados

para a segunda fase. No Grupo
D 'estão Banana Brasil, Auto
Posto Salomon, ADC e

Angerô/Jacy. Na Chave E ficaram

Coremaco, União, Deportivo e
•

Olímpia. Os resultados da última
,

rodada da primeira fase: Móveis

Tank 4x6 Olímpia, Coremaco 9x1

Real, Angerô/Jacy 3x2
Veteranos, Banana Brasil4x4

União e AM Contabilidade 2x9

União. A segunda fase começa
no próximo dia 30, às lSh, com
as seguintes partidas Banana

Brasil x Angerô/Jacy, Coremaco
x Olímpia, Auto Posto Salomon

e ADC e União x Desportivo .

•

Finalistas
Definidos os jogos decisivos do

70 Campeonato Municipal de
Futsal Master de Schroeder. A

Classificada
A equipe feminina da ADV/FME

conquistou uma vaga para a

fase final do Campeonato
Estadual de Vôlei Infanto
Juvenil. No fim-de-semana,
jogando em casa, as meninas

comandadas pelo técnico
Henrique de Oliveira venceram

Morro da Fumaça e Concórdia

(ambas por 3 sets a O) e '

perderam para Gravatal (3x2) e

para Blumenau (3x1). A fase final
será de 27 a 29 de setembro em

Blumenau, com a participação
das seguintes equipes Barão,
Furb (ambas de Blumenau),
Jaraguá do Sul, Gravatal,
.Joaçaba e Elase (Florianópolis).
O vôlei feminino de Jaraguá do,
Sul tem o apoio da Academia

Corpo e Mente.

equipe dos Veteranos venceu o

Segundas Feras por Sx4 e

enfrenta, na final do certame, a

Papelaria Miglas, que venceu a
,

Alternativa por 3x1. A decisão

está marcada para o dia 29 de

setembro, no Ginásio Alfredo

Pasold. Às 19h jogam Segundas
Feras e Alternativa, na briga _

pelo terceiro lugar. Logo depois,
os Veteranos e a Papelaria
Miglas se enfrentam na busca

pelo título.

•

Tragédia
A triatleta Fernanda Clemente Schiliró, de 37 anos, morreu neste

, ,

domingo em São Paulo, depois de ser atropelada na rodovia Castello

Branco. Ela andava de bicicleta na altura do quilômetro 18 quando se

desequilibrou depois de passar por um obstáculo. Segundo a Rádio

CBN,a atleta caiu na pista e foi atropelada por uma Kombi e um ônibus.
,

Ela treinava para uma competição internacional no Havaí, com um

grupo de cinco pessoas e mais um veículo que fazia a escolta dos

atletas.

-
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��BASQUETE
Às vésperas de sua estréia no Mundial Feminino do Brasil, hoje
contra a Argentina, às 15h 15 a Seleção Brasileira participou de um

jogo-treino de 30 minutos contra os Estados Unidos, no ginásio do
Pinheiros, e perdeu por 73x53.

,

ATÉ DOMINGO: RECOM�ÇANDO A PREPARAÇÃO

�� FÓRMULA 1
,

"0 alemão Michael Schumacher, heptacampeão do mundo,
anunciou domingo sua retirada da Fórmula 1 ao final da
temporada de 2006.Emocionado,0 piloto da escuderia italiana
esteve próximo de derrubar lágrimas ao fazero anúncio oficial.

I
!
I

JULIMAR PIVATTO

o técnico Fernando Ferretti
acredita na recuperação da
equipe, que deve treinar
em Brusque a partir de
amanhã

,

]ARAGUA DO SUL,
"Não tem nada perdido". As.
palavras de Fernando
Ferretti refletem o

•

sentimento da Malwee, que
perdeu por 3xO para o Carlos
Barbosa no sábado, e adiou a

decisão da Liga Futsal para o

próximo domingo. "Fomos
derrotados em uma partida,
mas temos' chance de

recuperar. Vamo s nos

preparar agora para
melhorar o desempenho no

próximo confronto",
comentou o treinador. Para
melhorar a preparação,
Ferretti deve levar a equipe
para Brusque, amanhã, para
treinar em quadra de
40x20m.
"Estamos na briga e vamos

trabalhar bastante esta,

semana, para que possamos.

conquistaj o título", afirmou
o treinador. Ele acredita que

,

•

,

faltou algo na hora da

finalização. ''A equipe criou

chances de gol, mas poderia
ter sido na hora da

finalização". Para ele, a

equipe poderia ter

pressionado mais o

adversário, principalmente
quando estava perdendo por
lxO.

J á o camisa 8 Leco
reconheceu que a equipe,
deixou a desejar na

marcação, "Deixamos eles

jogar. Nossa postura
defensiva não surtiu efeito",

•

Mas ele também acredita no

poder de recuperação da

equipe. "Nada está perdido.
Vamos, levantar a cabeça e

nos preparar da melhor
maneira possível para,

conquistar este título",
afirmou. A partida de volta
será no próximo domingo, em
Carlos Barbosa, às 14h, co'

1
,

transmissão da Rede TV! e
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SporTY Para esta partida, 'o
}

técnico Ferretti não pod, fá
contar com Val di

I
e

Augusto, que levarar
r

O
1

terceiro cartão amarele I no
,

Sábado.

��VÔLEI )

•

Fazendo uma boa exibição como nas últimas partidas, o Brasil
passou pela Rússia, neste domingo, e conquistou o

hexacampeonato do Grand Prix de forma invicta, disputado em

Reggio Calabria, na Itália.
.

,

•

.I •

• •

,

Augusto (7) recebeu o terceiro amarelo no sábado e é um dos
.desfalques da equipe no terceiro confronto

a
• •

e mrra os

e

100% DE APROVEITAMENTO: LíDER ISOLAQO

t ético vence a se

era a 1 a
•

•

I

JARAGUÁ DO SUL - Com
duas vitórias em dois jogos, o

Atlético é o líder isolado do
,

Campeonato Amador da la
Divisão da Liga Jaraguaense.
No fim-de-semana a equipe do
Bairro Estrada Nova venceu o

Caxias, em "asa, por 3xO e

chegou aos seis pontos, Três

equipes dividem, o segundo
lugar com três pontos cada,
O Cruz de Malta venceu o

"

Vitória fora de casa por 2x1 e,

no critério de desempate, é

ocupa o segundo lugar, à frente
do time do Bairro Rio da Luz. A

. • • A

terceira equipe com tres pontos
é o Flamengo, que goleou o ]oão
Pessoa, fora de casa, por 4xO.
No próximo domingo jogam
Flamengo x Cruz de Malta,
Caxias x Vitória e João Pessoa x
Atlético.
Nos aspirantes, o Vitória é o

líder isolado da competição,
com seis pontos, depois da
vitória por lxO diante do Cruz
de Malta. Três equipes estão

,

com três pontos Cruz deMalta,

QUEM fiCA DE fORA?: FALTA UMA RODADA
•

tlma ro
,

• •

rvrsao ona
•

•

Flamengo, que venceu o João
Pessoa por 3xO, e Caxias, que

JARAGUÁ DO SUL -

,

,

2x1.bateu o Atlético por
Confira a classificação. Ainda falta uma rodada para

definir os oito classificados

para a próxima fase no

Campeonato Amador da 2a
Divisão da Liga [araguaense.
Cruz de Malta B, com três

pontos, e 11 Bordados" COIn

dois, definem qual deles será o

último classificado para as

quartas-de-final. A liderança
continua com o Noite à Fora,
que, com o empate sem gols
com o Guarani, tem agora 18

pontos.
O Tupy venceu a Ponte

Preta fora. de casa por 3xl e

assumiu o segundo lugar com
15. O Guarani é o terceiro com

14, mesmo número de pontos
do Rio Cerro, que bateu o Cruz
de Malta B por 3xO. No outro

jogo, o Rio Molha venceu o 11
Bordados por 2xO. Na próxima
'rodada jogam Rio Molha x

Ponte Preta, Rio Cerro x Tupy,
Garibaldi x lJ Bordados e

Guarani xCruz de Malta B.
Nos aspirantes, a liderança é

Time:

Atlético

, , .

: João Pessoa
'�

•

t\ •

r

if
I
t

I
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Guarani, A Ponte Preta, com' I
apenas dois pontos, não tem I.
mais chances de classifícação I
No outro jogo da rodada, o I

I
Guarani bateu o Noite à Fora �
por 3x1.

un
"

•

doRio Cerro, com 18 pontos,
que no domingo 'venceu o Cruz
de Malta B por 3x2. A segunda
colocação é do Tupy, com 15

pontos, e que venceu a Ponte
Preta por 3x1. O Rio Molha, '

que venceu o lJ Bordados por

2xO, é o quarto colocado CaIU

12. Além destes quatro

primeiros colocados, os outros

classificados. são Guarani,
Noite à Fora, Cruz de Malta Be

" H<l,

JJ Bordados (branco) perdeu para o Rio Molha por 2xO,mas ainda
tem chances de classificação

"
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