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71 TREINO EM CASA

,Malwee viaja na
quinta-feira

•

. para Jogo
decisivo da Liga
Diretoria vai colocar oito
.ônibus à disposição da
torcida. Os ingressos já estão
à venda no Posto Mime da
Walter Marquardt, por R$
lO. Ontem o técnico

.,
fernando Ferretti reuniu os

[ogadores antes do treino
para passar confiança.

O ClIIVl$' HOJE:

, .

MINIMA MAXIMA

Sol com muitas nuvens.

'Períodos de céu nublado
,

com chuva. A, noite o

tempo fica firme.
\

,

•

•

www.studiofm.com.br
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5 LAMENTÁVEL: PREFEITO NÃO SUPORTA QUESTIONAMENTOS
\

41 VISITA

Vice-presilente
da Repúb1i�
,faz paíesra na
Acijs amanhã
A VOl do nosso

Vale na
,

,

.

Assembléia.

•

Ao tentar explicar sobre a situação orçamentária do

município e o pagamento do 13° salário dos servidores
da prefeitura, Moacir Bertoldi não conseguiu conter sua ,

veia irônica: e disparou "não, nós não vamos pagar,

vamos dar o calote", apresentando visível desequilíbrio
emocional, pouco recomendável a um administrador
público, principalmente se tratando de uma cidade do
porte de Jaraguá do Sul.

'

"

PIERO RAGAZZi DE FREITAS

o contato direto com a
,

eletricidade pode causar
parada cardíaca e morte.

Para evitar tragédias, o
Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do
Sul informa alguns cuidados
básicos que devemos ter.

,�

\

•

RENOVAÇÃO COM tTICA

,

81,CHOQUE

BonlbeiIDs
alertam sobre
ríscos causados

,

pela rede

! 3311-1846/ rKeIURl.br

\
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� EDITORIAL
•

I
I

I
i
I

Quem acompanhou o
I
I
oticiário nos últimos dias
icou sabendo do seguinte': o
Fx-presidente Fernando

Henrique provocou uma

brise na campanha de
lckrnin ao listar, em carta

.segundo turno contra Lula,
a' carta do ex-presidente,
agor a considerada como

de-sastrosa e desesperada,
possivelrnente será saudada
corno a injeção de ânimo que
faltava. A munição da
�iracla. A carta é um pouco

, longa, e em certa medida
I

enfadonha. ' Talvez
•

ISSO

explique o fato de tanta gente
ter falado dela sem lê-la. Pois

,

'vai o esclarecimento: não há
na carta de Fernando,

Henrique qualquer-dista .de
erros da campanha de

I Alckmin. Ou melhor: não
I há referência a um único erro

da campanha do PSDB.O que
está lá é mais ou menos o que

I
es tava em discurso re'cente

•

i
• I

I
,

•

•

do ex-presidente, quando ele

pedia gosto de sangue na boca
dos tucanos. Faz um mea

culpa de todo o partido por
não ter atacado Lula de

,

forma contundente na época
do mensalão, mas isso não

tem nada a ver com crítica à
/

.

campanha. E uma reflexão,
ao velho estilo FH. Ele diz

que talvez seja tarde para
convencer a população sobre
a corrupção no governo Lula,

•

"

• ,

,

l-Decisão judicial determina
,

pagamento em dinheiro de

licença-prêmio não usufruída
\

,
Um aposentado brasili-

i

I ense' vai receber em pecúnia
: a licença-prêmio não u su-

'

: f!uída em face da aposenta-
I doria por invalidez. A decisão
é do juiz da 2ª Vara da Fazenda
Pública do Distrito Federal,
que �colheu o pedido do
autor numa ação de conhe
cimento ajuizada em setem

bro de 2005, e condenou o

Distrito Federal a pagar-lhe o

benefício.
Segundo o magistrado,

I

'não deferir o pagamento em

: dinheiro da licença é o

.

m e srnc que admitir o

.. CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVÓ,

não pôs no ar sequer uma'

imagem do carequinha
Marcos Valério.O Valéria,
matriz do valerioduto,
parceiro do Delúbio,
personagem imortalizado no

folclore nacional, associado
à roubalheira e ao governo

Lula, que até máscara de
carnaval se tornou, é a

ausência mais misteriosa da
/

campanha de Alckmin. E
isso que FH não entende, é

esse choque de obviedade que
resolveu dar em seus

correligionários. Na "Carta
aos eleitores do PSDB", FH
discorre longamente sobre
reforma política - é a musa

do inverno -, voto distrital
e outras receitas tão

excitantes quanto o exame

clínico de um chuchu. Só
num país que detesta a

leitura ela poderia ser

entendida, como uma

declaração de guerra
interna.Se os tucanos vão se

entender ou não é um

problema deles, aliás
secundário para a v ida
nacional. O afl it ívo é

constatar que FH nem pode
mais pedir que esqueçam o

que ele escreveu, já que é

impossível esquecer aquilo
que jamais foi lido. "Vale o

" . ,) /' .

que esta escrrto e, por aqui,
cada vez mais uma

exclusividade do jogo do
bicho.

•

•

os tucanos, os erros

tometidos pelo PSDB e falar

erdida. FH jogou a toalha,
informaram os jornais.Se
IAlckmin crescer e for para o
I

f
! ...O que está lá é mais ou menos o de discurse
recente do ex-presidente, quando ele pedia gosto
de sangue na boca dos tucanos.

,

•

(

•

enriquecimento ilícito da

administração, o que é

repugnado pelo ordenamento
jurídico. Detalhes do

processo mostram que
Sebastião Ribeiro da Fonseca
é servidor da Secretaria de

Educação, tendo' se

aposentado em novembro de
2003. Segundo ele, enquanto
ainda estava em atividade não

conseguiu usufruir a licença
prêmio a que tinha direito.

Desse modo, com base em

interpretação analógica do
art. 87, parágrafo 2Q, da Lei nQ
8.112/90, ajuizou a ação,

Ricardo Ivan
Barichello, Cassuli
Advogados ,

Associados

•

visando receber o valor

equivalente a três meses de
-

remuneraçao.
Em sua defesa, o Distrito

Federal alegou que "não há

previsão, legal para a

conversão do benefício em

pecúnia", motivo pelo qual
requereu a improcedência do

pedido. Mas o juiz da causa

entendeu que o pedido deve
ser deferido, uma vez que há
um princípio no direito que
veda o enriquecimento sem

causa da administração,
independentemente de

previsão legal expressa.

Um' caso de neurose demonológica
O demônio apareceu pelaprimeira vez aJoão

da Silva como um senhor de sorriso afável,
vestindo um terno cinza e apoiando a mão

'

direita numa bengala, com um cachorro preto a

seu lado. Mais tarde, seu aspecto foi tomando
se cada vez mais aterrorizante: tinha chifres,
garras de tigre 'e corpo de mulher de grandes
seios pendentes, enfatizando o caráter sexual do
pecado. Como Deus e o demônio originalmente\

eram idênticos e ambos são a própria antítese,
deixaram João amercê de ummundo perverso,,

possuído pela busca de todos os prazeres
,

mundanos. Foi a partir desse momento que

começou a estar sujeito a todo tipo de
sofrimentos, nos quais ele via e experimentava
as piores tentações, acompanhados por ataques
convulsivos e sensações das mais dolorosas,
misturadas a uma compulsão sexual sem limites

que, com certeza, dizia, era obra do espírito do

Mal, que o atormentava sem descanso.
"Satanás existe", diz enquanto permanece

encerrado no calabouço da Delegacia, "Ele
existe, e tem um poder sem limites". O fato de

que esteja preso o comprova, porque foi Satanás
que provocou sua detenção, e não aquelas jovens
que o denunciaram por pecados horrorosos.

"Satanás e o dono damaldade, é aquele que
comanda os milhões de demônios que nos

rodeiam". "Os homossexuais, os drogados, as

jovens obsessionadas pelo sexo, os ladrões, as

prostitutas e os Judas que acusam falsamente".
Foi então que esse Deus tão distante tomou-se

necessário para redímí-lo dos pecados e assim

poder predicar a palavra do Senhor, com a

liberdade de espírito que só a pureza da alma

permite realizar.
A partir da certeza da redenção, e sentindo a

mais profundamotivação, caia de joelhos perante
as pessoas e gritava, identificando-se comCristo,
que estava renegando ao mundo perverso por
ordem celestial. "E assim que o meu cérebro
tomado por satanás, vai deixando espaço para a

I
1.

entrada do Senhor". As dores, os vômitos e as i
terríveis tentações sexuais acabaram, e por fim a 1

paz e a felicidade, apesar de estar preso, o

acompanham. "Esse amor para com os outros

me converte num irtstrumento de Deus". Por 18

isso mesmo, Ele o submete a uma nova prova de
ascetismo: "Suportar na prisão as calunias de <;

,

perversão que aquelas jovens possuídas pelo (1
\/

demônio, lhe atribuem". "Quando predico-lhes
dizia- predico sanidade, bondade e libertação de 2

pessoas nas garras de satanás".As mulheres se O
aproximavam com desconfiança."Tenho visto

pessoas paralíticas caminharem- gritava - tenho
visto como o Espírito Santo sugava o tumor 'J

cerebral de uma velhinha e como arrancava o ,I
demônio docorpo de uma criança". E olhando J

I fixamente, acrescentava: "Por isso preciso que :'

vocês se submetam aos meus pedidos celestiais". :I

As jovens emudeciam, e sofriam convulsões, o "

maldito que tinham dentro não queria sair, e no ,i

lugar da voz celestial, falavam com a língua do j

demônio. Começaram a difamá-lo, a dizer que v

ele as tocava e que as olhava com desejo, damesma b
forma quando era pecador. Era com certeza o b
demônio que falava por esses corpos, e se ele " o',

ordenava que tirassem à roupa era justamente
'

para descobri-lo, para poder salva-las das trevas. ,I
"Saiam serpentes por suas bocas, e me olhavam I,

com pupilas de mortas"-dizia.
Na frente do Juiz, quando o confrontaram )

com uma das mulheres que o acusavam, João foi
muito claro e explícito: O maldito a está ()

possuindo totalmente e a obriga a blasfemar ,j
, contra ele, é por isso que está preso, porque queria ']
levar o exorcismo até as últimas conseqüências;
porque era a únicamaneira que a palavra de Deus
se impusera na mente dessas jovens \endemoniadas. Foi exatamente isso que,
aconteceu quando ordenou que tirassem a roupa 1
e se encerrassem no quarto junto com ele. \

Victor Alberto Danich, Sociólogo •
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"Não, nós não vamos pagar, vamos dar o calote"

: ,.Prefeito jaraguaense Moacir Bertoldi, sobre o pagamento do 130 salário aos servidores municipais

I

Da 14'BIS até a soyus
Imagine o Campo de Bagatelle, em 1906,

como uma várzea ou um extenso campo de
futebol. Foi assim que o nosso Alberto Santos
Dumont deu asas à sua imaginação e fez o que
parecia impossív.el, um objeto mais pesado que
o ar levantar vôo. Imagine o delírio das pessoas

, que lá foram, em Paris, testemunhar esse

famoso evento e o primeiro passo para que o

homem descobrisse mais um veículo de

transporte. Sensação semelhante foi vivida por
muitos brasileiros ao acompanhar, com

orgulho, a participação do astronauta Marcos
Fontes na última viagem da Soyus à Estação
Espacial Internacional.

Cern anos depois, o invento de Santos
Dumont ganhou tecnologia, avanços
marcantes, mas assim como o primeiro
automóvel, continua sendo um marco

indelével da inventiva e da engenhosidade do
ser humano. O que se fez depois, no progresso
da inovação, nada mais foi do que o

aperfeiçoamento do aparelho ou do veículo. O
que são os aviões hoje senão- uma cópia
aprimorada do 14 BIS. O que são os automóveis

j J

(

(

, j
.

mais modernos hoje do que uma cópia avançada)
dos Ford de "bigode". Asas nos aviões e nas,

,)

espaçonaves. Rodas nos automóveis. Motores.)
Direção. Envergadura. )

Os Correios do Brasil lançaram uma série
.,

exclusiva de selo comemorativo aos 100 anos]
do vôo de Dumont. Se você tiver oportunidade,
de adquiri-lo ou vê-lo irá observar que a'

)

estampa mostra três momentos, uma réplica,
da aeronave 14° BIS, a espaçonave Soyus e no

,

canto direito, a Estação Espacial onde Marcos
I

Fontes passou oito dias realizando experiênciasI

científicas. O que há de comum nestas imagens!J
A semelhança. Cem anos depois, com certeza,

1
os princípios do invento do nosso brasileiroí
continuam expressas na "anatomia" tanto da

,

espaçonave russa quanto na estação espacial;
1: ios fevoluíd "d

I

Como se rossemarranjos evoluí os o nosso
, 1

. maior inventor. Ou seja, nunca Alberto Santos
j

Dumont esteve tão presente nas nossas vidas e

na dimensão do espaço que talvez ele nãd
tivesse imaginado até onde poderia estar.

,
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Silvio Luzardo
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DESMENTINDO: �ORA NEGA FORMAÇÃO DE FUNDO PARTIDÁRIO
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v CELSO MACHADO

� Servidores de cargos
em comissão teriam
sido pressionados a

pagar mensalidades

I

]ARAGUÁ DO SUL- Se o

estatuto for levado ao pé da
letra, filiados do PL ( Partido
Liberal) que ocupem cargos de

confiança se obrigam a

contribuir com mensalidades,
como ocorre no PT e em outras

legendas. Mas em [araguá do Sul
esta obrigatoriedade não existe,
afirmou ontem o presidente do
diretório municipal e também
diretor presidente da Fundação
Jaraguaense do Meio

Ambiente, Leônidas Nora.

Recentemente, servidores

municipais filiados /ao PL

teriam recebido aviso de

contribuição para o partido
como sendo procedimento
obrigatório com desconto em

folha ou através de carnê. Por

proposição do senador José

,
•

1
,

J

I

J

)

,

�'
Nora: "aqui não existe mensalinho"

�

,�"'"

Jorge (PFL-PE) e candidato a

vice-presidente na chapa de
Geraldo Alckmin (PSDB), o '

Senado analisa projeto de lei

que veda aos partidos políticos
a contribuição obrigatória de
filiados ocupantes de cargos de

qualquer natureza 11a adminis

tração pública. O próprio TSE

(Tribunal Superior Eleitoral) já
decidiu, por seis votos a um,

Amin e Luiz Henrique' preqarn
propostas para micros e saúde

CAMPOS Novos/
FLORIANÓPOLIS- Esperidião
Amin (PP), candidato ao'

governo do Estado pela
Coligação Salve Santa Catarina,
reafirmou sua disposição ..;

,

estreitar cada vez mais a parceria
com as empresas. O incentivo
, .

as rmcro e pequenas empresas
está entre as prioridades, disse o
candidato a empresários de

Campos Novos, Meio-oeste do
Estado. "Vamos fazer um

,

governo de parceria, solidário
" 1 O'com as empresas ,ressa tou.

candidato disse que vai retomar
os projetos do Banco da Terra,
reflorestamento com renda

"

, , '

mmima e o troca-troca,

implantado na gestão do ex

governador Wilson Pedro

Kleinübíng, nos quais seu

governo investiu um total de
CR$ 195 milhões, beneflciando
fespectivamente 21 mil famílias
e 100 mil agricultores. Esses

projetos foram abandonados
,

pelo atual governo. Amin
lamentou que Santa Catarina
tenha voltado às páginas
"político -policiais "com o

escândalo de corrupção da
lie Secretaria da Fazenda, no caso

,Olda fraude do Compex. "O perigo
de tratar com dinheiro público

./. ".,/

r sem cntenos e transparencia e

I que gera corrupção", alertou. "O
I Brasil tem que optar por
federalizar a ineficiência ou

municipalizar a eficiência",
afirmou o candidato à reeleição

,

ao governo pela coligação Todos

por Toda Santa Catarina, Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) ,

em reunião com representantes
de entidades médicas em

Florianópolis. E apresentou as

propostas 11a 110va versão do
Plano 15 para o setor. Entre elas:
concluir a construção da rede de
184 leitos de UTI e expandir o
atendimento de UTIs neonatais,
a fim de combater a

"arnbulancioterapia", que
denunciava durante a campanha
de 2002, problema ainda longe

, de ser resolvido, atendendo o

doente lela região em que vive;
, �

ptosseguir na expansao, para o

interior do Estado, dos serviços
de média e alta complexidade,
como cardiologia, rádio e
.. . ".

qUImIoterapIa, resscnancia

magnética e outros; fomentar a

modernização gerencial' e

tecnológica da rede hospitalar do
'

Estado, com a otimização do

desempenho, profissionalização •

da gestão e ampliação do acesso

da população; Investir em

tecnologia e equipes técnicas

para tornar Santa Catarina

independente em relação a pro
cedimentos de alta complexi
dade, como cirurgia de epilepsia,
cirurgias complexas cardiovas
culares e ortopédicas e cirurgias
de implante coclear e investir no
Centro Catarinense de Reabili

tação como referência em alta

complexidade para atendimento
de pacientes com deficiências

,

físicas neurornusculares, nos
moldes da Rede Sarah.

•

. '

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

pela proibição de desconto em

folha. José Jorge cita o PT que,

para ele "atinge proporções de

escândalo, resultando para o

partido uma arrecadação
adicional por volta de R4 30
milhões por ano". O artigo 37
do estatuto do PL, quando se

refere à composição de recursos
do partido, em seu inciso

primeiro reza que filiados

detentores de mandatos eleti
vos e ocupantes de cargos de

confiança indicados pelo
partido estão obrigados à,

contribuição compulsória.
Neste caso, entre 5% e 100/0
sobre os rendimentos de cada
um comprovados em contra

cheque. Para os demais filiados,
o percentual é de 2%. Segundo
'disse Nora, ontem, por telefone
ao O Correio do Povo, no PL
contribui quem quer. Legal
mente, o partido, a exemplo de
todos os outros legalmente
constituídos, também pode
receber contribuições volun
tárias de qualquer ordem, além
de recursos recebidos através do
Fundo Partidário, mantido pelo
governo federal com verbas

públicas em montante

distribuído de acordo com a

representatividade na Câmara
dos Deputados. O dinheiro,
supostamente, iria para um
,

novo fundo de sustentação do

partido. "Aqui (no PL) não há
mensalinho", garantiu o

presidente do diretório.

'. .. , ,

Mulheres promovem encontro
para apoiar Raimundo Colombo

]ARAGUÁ DO SUL-
Embalada pelo encontro

realizado no último domingo
eIn . Curitibanos e

considerado o maior de todos
,

•

ate agora, onue esuver.im

todos os candidatos

majoritários, 300 prefeitos e

vices, mais de 700 vereadores
e líderes dos principais
municípios, a coligação
Todas por Toda Santa,
Catarina tem agenda
marcada para Jaraguá do Sul.
O candidato ao Senado, '

Raimundo Colombo (PFL)
deveria vir à cidade para

, , '

curnprrr varres com-

promissos de campanha,
incluindo visita à Weg, onde
'também já estiveram

Esperidião Amin (PP) e José
Fritsch (PT) e uma caça a

votos no calçadão, da
Marechal. No dia 21 deve vir
à cidade o candidato a

reeleição, Luiz Henrique da
Silveira. Porém, segundo sua

assessoria, que não explicou
a razão, a presença do
candidato na cidade foi
cancelada. Ficou mantido

apenas o encontro da
comitiva de 'mulheres da

Coligação Todos por Toda
Santa Catarina, às 19 horas, '

na ,sede recreativa da
Marisol.A comitiva é

liderada por Ivete da Silveira,
mulher de Luiz Henrique;
Bernadete Pavan, mulher do
senador Leonel Pavan e

, . '

candidato
•

a VIce-

governador; Ivone Maldaner,
mu lher do ex-governador
Casildo Maldaner e primeiro
suplente de Colombo, sua

esposa Maria Angélica
Colombo e Niura Demarchi
dos Santos, segunda suplente
do pefelista. Para a quinta
feira da próxima semana, dia

21, deve vir a Jaraguá do Sul o
candidato da coligação à

reeleição, Luiz Henrique da
Silveira. Salvo imprevistos,
deverá ficar por duas horas na
área central da cidade,
cumprimentando eleitores ao

longo do calçadão. (Celso
Machado),

• MOSAICO politica@iornalcorreiodopovo,com,br

Como justificar
o modelo de formulário da justificativa de voto já está disponível
no endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral - \

www.tse.gov.br . Para imprimir o formulário, basta entrar no
).

quadro denominado acesso rápido, na página principal. Depois,
clicar em serviços ao eleitor e acessar a justificativa eleitoral.
Mas a justificativa, embora possa ser preenchida r

antecipadamente, só pode ser entregue no dia 10 de outubro em i

qualquer seção eleitoral ou agências dos Correios. Nos termos :

do artigo 60 do Código Eleitoral, também não são obrigados a '

votar, com a prerrogativa de justificar o voto, os enfermos e os

funcionários civis e os militares, em serviço que os impossibilite A

de votar.

,

De fé
Bancada do prefeito Moacir ,

Bertoldi (PL) ganhou mais um

reforço. A suplente Lorita Karsten
fala sobre o que "fazemos nós, lá
na prefeitura". Ela trabalha na

secretaria de Desenvolvimento
Econômico. Primeira suplente do
PMDB ela fica por um mês na

vaga de Pedro Garcia, que passou
a dedicar tempo integral em apoio

,

a candidaturas do partido.

Sem rodeios
"Está valendo à pena a luta para �
salvar Santa Catarina porque a r ,I

verdade vai vencer a mentira e a \

liberdade vai vencer o cabresto".
Esperidião Amin (PP), espetando
a coligação Todos por Toda Santa �

Catarina. Referia-se a servidores •

, em cargos comissionados que
'

estariam sendo obrigados a, i

apoiar a candidatura de Luiz
Henrique da Silveira (PMOB).

Contas
Vereador Pedro Garcia (PMDB)
esclarece que as prestações de
contas cuadnrnesrals obrigatórias
feitas pela prefeitura em

audiências públicas ficam
documentadas na comissão de

Finanças do Legislativo e à

disposição de todos. Mas lamenta
que alguns colegas não se

interessem como deviam pelos
números apresentados a cada

quatro meses,

Me ajudem! ,

"Chegou a hora de vocês R
•

levarem nossa candidatura no I)

colo na reta final. Nos levarem de q
casa em casa, de rua em rua )

para chegarmos a vitória". 1
Raimundo Colombo (PFL),

'

'{
candidato ao Senado, em apelo a IJ

centenas de lideranças políticas
do PFL,PMOB, PSOB e PPS J

durante encontro em Curitibanos. 3

,i•

Irritado. , , J

Formigação
'í\gora eu não sinto só na pele ,I

que vamos vencer esta eleição, 1

como ocorreu na passada, mas )

em todo o corpo". Luiz Henrique ,

da Silveira (PMOB), durante , r
comício na tarde de sábado, no • J

Sul do Estado, ao mesmo tempo
em que José Fritsch (PT) colava

j

no presidente Lula' da Silva
durante visita às obras da BR-
101.

T

"Me surpreendo como alguns
candidatos agem como se já
estivessem eleitos. Então, para

.

que eleição? Somos quatro
\ ilhões de eleitores que precisam
er ouvidos e respeitados",
firmou Antônio Sontag (PSB), em
programa de TV veiculado no

horário e�toral gratuito. Poderia
ter sido mais explícito. O único a

dizer que está eleito é Luiz

Henrique (PMOB).
Noivo e viúva

•

Com munição de campanha, o
PT passa a destacar os vínculos �
de Esperidião Amin (PP) e Luiz
Henrique (PMDB) com a

chamada "oligarquia '

catarinense". Definirá LHS como

o "novo noivo da oligarquia",
mas dará a Esperidião o título de
"viú1/o"" Os petistas querem
eliminar a imagem de um

possível "jogo de compadre"
com Amin visando segundo
tumo.

Quem te viu
"É um' homem que cumpre a

palavra, age com coerência e

sabe o que é lealdade". Palavras
J

do senador Jorge Konder
Bomhausen (PFL), referindo-se a

,
Luiz Henrique a Silveira (PMOB).
Hoje aliados, até 2002 JKB era

execrado por LHS, que o titulava
como patriarca das oligarquias
catarinenses.

'

I
I

•

•

EM l°DE OUTUBRO VOTE
EM QUEM TEM NOSSA

'" , ,..,

REGIAO NO CORA AO.

VOTE EM

•

, DEPUTADO ESTADUAl

,

,

, .

• Collgaçáo TODOSPORSANTA CAT/lRINA -PMDB
•

I,
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.• POUCAS & BOAS
,

,

i Plano Diretor
,
,

I Tramita nas comissões permanentes da Oãrnarade Vereadores
! de Corupá proposta para implantação do novo Plano Diretor do
I .

: município. Lida na sessão de segunda-feira, foi encaminhada
I '

i para análise dos vereadores, que terão um árduo trabalho pela
: frente. São quatro projetos de lei complementares, que somam

aproximadamente 400 páginas.
I

•

Atraso
,

Comissão Especial da Cãmara de
I Vereadores de Guaramirim ainda
I

: não entregou o parecer final sobre

! as emendas propostas ao
.

! Regimento Interno e Lei Orgânica.
I O prazo dado pelo presidente
I

Marcos Mames (PSOB) foi 31 de
agosto. A previsão é de que a CE

: conclua os trabalhos esta semana
I

: 'e, na próxima, as emendas sejam
I

I colocadas em votação no plenário.
i São 61 à LO e outras 30 ao RI.
!
I

, Mudou
I

Adiada a vinda do candidato a

I governador Luiz Henrique da

i Silveira (PMOB) a Jaraguá do Sul,
I prevista para hoje. Ele estará na

cidade na quinta-feira da semana

I que vem, 21, quando fará
.caminhada pelo Calçadão da
Marechal. O candidato ao Senado
Raimundo Colombo (PFL), que
viria no lugar do ex-governador,
também cancelou agenda.

Bem lembrado
Vereador Herrmann
Suessenbach (PMDB)
destacou, na sessão de

segunda-feira, que a ausência
de rede de esgoto em Corupá
não causa prejuízo apenas a

população local. Lembra que
a água captada no município
abastece também Jaraquá do
Sul, Schroeder e Guaramirim.
"Se Córupá não tiver esgoto
tratado, vai tem problemas
em todos estes municípios".

Alfinetada .

No calor das discussões
sobre os problemas que
afetam Corupá no que diz

respeito ao abastecimento de

água, o prefeito Conrado
Müller (PP) criticou o

desencontro de informações
sobre a competência dos

.

serviços. Segundo ele, a

culpa pela não ampliação da
rede é jogada nas costas da

administração municipal que,
garante, cumpre com sua

parte, encaminhando a

solicitação à Casan. "Quem
fala isso, usa deste artifício
para fugir das suas

responsabilidades", largou o ,r;
prefeito, deixando
transparecer
descontentamento com a

companhia.

I
I Programa

o presidente da Câmara de
Vereadores de Guaramirim,
Marcos Mannes (PSOB),
participou segunda-feira da reunião

,

semanal da Aciag, para
lançamento do Câmara News. O

programa será coordenado pela
Assessoria de Comunicação do .

Legislativo, que vai enviar para os

e-mails dos associados da
entidade todas as notícias dos

vereadores e a coluna semanal da
Câmara. Interessados em receber
as informações devem cadastrar
seu e-mail no endereço
www.cmg.sc.gov.br ..

Material 11..

Começou a circular ontem �\!um novo materia!'I\:�e \)li
campanha do candidato a

deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB) . Irata-se-de
um coração representando
Jaraguá do Sul e os

municípios da região. Na

parte interna do folder, há
uma foto de Chiodini junto
com o candidato a

governador Luiz Henrique, No

texto, algumas realizações do

governo estadual na região e

como o postulante à
Assembléia pretende
multiplicar as ações caso

eleito,

Contato
A disponibilização de celulàres
para ocupantes de cargos de

confiança no âmbito das
,

prefeituras e suas autarquias,
assim como para vereadores, é

I

justificada pela necessidade de
facilitar o acesso da população aos

seus representantes/governantes.
O problema é que deixar os
aparelhos desligados se tornou

prática comum. Depois, é só

alegar que estava "fora de área",

I
I
I
I
,"

A PEDIDO

"Vamos reeleger Lula e manter o projeto de
desenvolvimento nacional, geração de empregos,
distribuição de renda e combate a fome. OBrasil está
cada vezmelhor. Conto com o seu voto. "

,

Dep. Federal

•

•

,

•

O CORREIO DO POVQ�

fALTA DE ÁGUA: ABASTECIMENTO COMPROMETIDO NÃO SÓ POR CAUSA DA ESTIAGEM I

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

,

I I

,q

rq

,

, , .

,
,

,1

CAROLINA TOMASELI

� Dirigentes da Casan
participaram de sessão
da Câmara para
responder perguntas

CORUPÁ - Problemas no

abastecimento de água em

Corupá, agravados com a

prolongada estiagem, foram
discutidos pelos vereadores e

representantes da Casan na
.

segunda-feira. Por solicitação do '

vereador Loriano Cos ta

(PSDB), o Kutcha, participaram
da sessão o gerente regional da
companhia, Irvando Zomer, e O

chefe da agência da Casan no

município, Valter Maia. O

prefeito Conrado Müller (PP)
também esteve na Câmara.

Respaldando pedidos e

reclamações da população, os

vereadores questionaram os

funcionários sobre os

investimentos executados e

previstos, incluindo projetos
para ampliação e manutenção
da rede, faturamento, e sobre o

atendimento na agência focal.
A falta de água, que levou o

vereador tucano a solicitar a

participação da Casan na

reunião, foi o foco das
discussões.

"Estão há quase 30 anos em

Corupá, luas o investimento é

pouco e a gente sabe que dá
lucro. Sou favorável a renovação
do contrato com a Casan, desde
que seja apresentada uma

proposta que atenda as

necessidades da população",
resumiu Kutcha, ainda que o

contrato só encerre em 2009.
"Tem bairros que ficam quatro,
cinco dias sem água, por causa

•

" \

,
, -

Gerente regional da Casan prestou esclarecirhe.ntos na última sessão

do encanamento, há 30 anos

debaixo da terra", completou o

vereador.

Segundo o gerente regional
da Cas an, existem 12.726

ligações em Corupá, o que,

segundo ele, não garante
retorno financeiro para

garantir todos os investimentos

necessários, apesar de admitir

que a agência não é deficitária,
COlJlO 'salientaram os

vereadores, de posse de balanço
disponibilizado pela própria
companhia. Ele enumera que, a
partir de 2005, a estatal investiu

•

na construção de uma nova Eta

(Éstação de Tratamento de
,

Agua), compra de veículo e '

informatização da agência.
''Além disso, no dia 14 de agosto
foi assinada ordem de serviço,

para construção de mais um,

reservatório, ao lado do
. .

existente, um modelo pioneiro
no Estado por ser feito em aço,
que deve resolver de uma vez por
todas o problema de

reservação", declarou Zomer,
informando que o reservatório'
terá 750 metros cúbicos de

capacidade, quase o dobro do

at�al, com 400 metros cúbico��)
Já o prefeito Conrado Mülle�

questionou sobre a resposta dàl
•

.(!Casan aos pedidos de ampliação
da rede encaminhados pela'
prefei tura. "Isso é que es tá
faltando: 'o retorno das noss,
reivindicações. Se é viável, se

será ou não executado, e em

quanto tempo, para que não S�I
deixe a população n�
expectativa", afirmouJl
ponderando que, ainda assim, rJcompanhia "tem sido parceira';B
devido aos investimentos jÁ
realizados.

." J

. b

José Alencar vem a Jaraguá e
, ,

faz palestra para empresários
Tribunal realiza auditoria na

prefeitura de
}ARAGUÁ 00 SUL - O vice

presidente [osé Alencar (PRB)
estará em Jaraguá do Sul amanhã.
A confirmação foi dada por um

dos responsáveis pela coordena

ção do Fórum Lula Presidente,
Derci Pasqualotto, que esteve

, , '

ontem no mumcipro para tratar

da agenda do vice-presidente, e
visitouOCorreio, acompanhado
de Marcos Scarpa to, coordena
dor da campanha à reeleição do

deputado Dioneí da Silva (PT).
Será a primeira visita dele ao ,

município. EIU julho de 2002, o
então candidato Luiz Inácio Lula
da Silva esteve em Jaraguá, luas
sem Alencar, ainda filiado ao PL.

Agora, o vice-presidente está

novamente ao lado de Lula na
,

eleição para presidente.
Alencar deve chegar por

volta das 9 horas no aeroporto
de Joinville, 011de será

recepcionado pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PL), pela vice
prefeita e candidata a vice

governadora Rosemeire Vasel
(PL), deputado Dionei, senadora
Ideli Salvatti (PT), entre outras

autoridades. Em Jaraguá do Sul,
seu primeiro e mais importante
comprornisso será às 10h30, na
Acijs (Associação Comercial e

Industrial de [aragua do SuI), onde
faz uma palestra com temática

voltada aos empresários, porém
aberta ao público. Depois,
participa de almoço com
,

lideranças empresariais e

políticas, na empresa Marisol.
,

A tarde, o vice-presidente
segue para Blumenau, onde'
cumpre agenda semelhante. Tem
reunião com empresários daquele

GUARAMIRIM - Desde

segunda-feira, técnicos. do
TCE (Tribunal de Contas
do Estado) estão na

prefeitura de Guaramirim
realizando auditoria nas

contas do município, onde
permanecem toda a semana.

O levanta-mento é resultado
de pedido feito pelas
bancadas do PMDB, PSDB e

,

PT em julho de 2005. A

época, os vereadores dos

partidos de oposição apon
taram supostas
irregularidades, envolvendo
taxa de limpeza pública,
IPTU, lixo, pavi-mentação,
.cestas de Natal, despesas
sem previsão de recursos e

despesas sem

empenhamentos.
Outra suposta irregulari

dade, mencion ada no

q• •

uaramlrlm
'

r!

�

relatório enviado ao tribunaP,
trata de despesas pendentes d�
2004 referentes à coleta �

. transporte de lixo da.
.prefe itur a, e também d9
Hospital Municipal Sant
Antônio. Em duas ocasiões,
no ano passado e em agost
último, o Executivo envio

projeto para reconheciment
das despesas, a primeira ve

rejeitado nas comissões e, n

última, por maioria simples n

plenário.
O prefeito Mário Sérgi

Peixer (PFL) 'não fo
encontrado ontem àtarde par I
falar sobre o assunto. Segund�
informações do Gabinete, el

par tic ipava de reunião e

Jaraguá do Sul. O celular estavr
desligado. Já o secretário df

, ,

Finanças, Marcelo Derettl

preferiu não se pronunciar. _J
- ,

1, I"� J \ It 'f-/,, I '

. ",. ..

muructpio, visita a empresa
Electro Aço Altona, e participa
de UIU ato político às 18 horas.
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�, NÃO ÀS PARCELAS: PREFEITO DIZ QUE SERVIDORES QUISERAM PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ

o

• •

! CELSO MACHADO/KELLY ERDMANN

� "Não, nós não vamos

1 pagar, vamos dar o
1 calote", ironizou o

1 prefeito jaraguaense

]ARAGUÁ no SUL - Numa
atitude atípica de homens

,� I

públicos e, no mínimo, debe-
chada, o prefeitoMoacir Bertol
di (PL) ao ser questionado,
ontem pela manhã pelo O
Correio do Povo', sobre a atual

,

situação financeira do municí

pio e riscos de atraso no paga
mento do 13° salário, respon-
deu: "Não, nós não vamos pagar,
vamos dar o calote". A primeira
parcela do décimo deveria ter

.
sido paga com a folha de agosto,

�

o que nao ocorreu.

Conforme afirmou a

presidente do Sindicato dos
,

Servidores Públicos, Idinei Petry,
\l decisão foi tomada pela
maioria de servidores presentes
em assembléia realizada meses

atrás, que teriam preferido
receber em novembro. e

dezembro. Entretanto, segundo
)la, em declarações à Rádio

Jg.raguá, "teria sido mais ou

!penos isso" o acordado pela
. cjtegoria. Ontem, Bertoldi disse

•

,

• • •

PIERO RAGAZZI DE fREITAS

aCâmara de Vereadores aprovou
projeto do Executivo propondo

'

a transferência de R$ 179 mil dá

Fundação Municipal de Esportes.
para cobrir necessidades COIn a

folha de salários dos servidores.

ICMS EM

QUEDA LIVRE
Recém colocado à frente da

Secretaria da Fazenda,
Alexandre Alves, tem inúmeros

,

problemas nas mãos. E que os

.repasses provenientes da

arrecadação de ICMS (IillPOStO
sobre Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviços) caíram
140/0 se comparados ao ano

passado. Sobre isso; o atual
secretário enfatiza que os

motivos para esta redução ainda
são desconhecidos, mas, é

provável a ida de recursos, em

larga escala, ao Fundo Social do
Governo de Santa Catarina.
"Temos de desenvolver um

trabalho para descobrir como
buscar esse ICMS de volta e

. ,.. ,)
vamos 1n1C1ar 1SS0 agora ,

finalizou. Jaraguá do Sul tem a

sétima maior arrecadação do

imposto em Santa Catarina.
Porém, estima-se que até o final
de 2006, o lugar seja tomado pelo
município de Lages, no planalto
catarinense.

B
. fechamento de escola já rendeu autuação de empresas pela Fatma
II GUARAMIRIM A

i1tterdição da Escola

Municipal Robért� José
[únckes, na Figueirinha, está
r�ndendo muito mais do que

aquela comunidade esperava.
"

A história começou com a

escola, mas agora, as empresas '

daquela região também estão

sendo obrigadas a adequar o

'odo de atuar, para não

prejudicar a comunidade e o

meio ambiente. Segundo a

promotora de justiça, Maria
Q:ristina Pereira Cavalcanti, a

Pedreira Rio Branco e a usina

de asfalto, ambas funcionando.
) próximo à escola .fechada,

r-

Bertoldi nega dificuldade finaceir?
que os servidores decidiram
receber em parcela única. "Nós

propomos, eles é que não

quiseram o parcelamento. O que
vamos fazer?", retrucou. Por lei,
de acordo com representantes da ,

Secretaria da Fazenda, o 13°
'

salário tem de ser pago, na totali-
.

dade, até o dia 20 de dezembro.
Mas, quando indagado sobre a

data em que os servidores vão

receber o pagamento, o prefeito

foram vistoriadas e autuadas

pela Polícia Ambiental e pela
Fatma. "As empresas agora tem
um prazo determinado para se.

adequar as regras ambientais",
informa a promotora. Na

questão do fechamento da
escola, a cornunídade ainda
es tá

i

tent ando reverter a

situação, solicitando que uma

nova escola seja construída na

região, mas segundo a

promotora, esta reivindicação
não deve ser avaliada em

caráter de urgência. "As

crianças estão melhor agora,
do que antes. Agora elas estão
assistindo aula em séries

,

)

'1

II
Declara OESA Comércio e Representações Ltda.

CNPJ: 81.611.931/0001-28.

1,

simplesmente se negou a

responder.
Quanto a um suposto rombo

, no orçamento, Bertoldi negou a

informação e garantiu controle
nos gastos públicos, inclusive
com a redução do próprio salário.
Os honorários do prefeito foram
reduzidos de pouco mais de R$
16 mil/mês para R$ 15 mil'
mensais. Além disso, vale
lembrar que na semana passada,

. específicas, em uma escola em

melhor condição que a

anterior", afirma Maria
Cristina.

A Escola Roberto José
[unckes foi fechada no início

de agosto devido ao resultado
de um laudo comprovando
malefícios provocados pela
atividade das empresas que
cercam o estabelecimento de
ensino. As crianças que
estudavam em classe
multísseríada (várias séries em
um mesmo local) foram
transferidas para a escola
Germano Laffin, quatro
quilômetros distante da escola
fechada. A prefeitura faz o

transporte das crianças para a

nova escola.
�

Segundo a

secretária de educação, Maria
Inês Correa Fernandes, foi
feito um levantamento junto
aos estabelecimentos de
ensino da região, inclusive de

Jaraguá do Sul, para saber ao
certo quantas crianças daquela
locálidade poderiam ser

beneficiadas por uma nova

escola. "Eu recebi uma relação
,

apenas com numeras, sem

nomes e endereços. Vou me

reunir com a promotora para
analisar a situação", diz a

secretária de educação. A
promotora, por sua vez,

também recebeu uma lista com

,
,

o número de alunos. Segundo
este levantamento, realizado
pela APP da escola fechada, a
localidade teria 10 alunos de

�

primeira série, nove, de '

segunda, doze de terceira, oito
de quarta, além de 30 alunos

• • I' ,

entre qutnta e oitava series.

"N a minha opinião é U1n

.. número muito pequeno de

crianças para j u s tificar o
.. �

investimento na construçao
d 1 ,,1, r
e uma nova esco a , 1nlorma

a promotora. (Carlos Brandão)

QUARTA·FEIRA, 13 de setembro de 2006 I 5�
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• CORREIO ECONOMICO
PIS
As pessoas nascidas no mês de outubro e que têm direito a receber
o Abono Salarial e os rendirnentos do PIS referente ao ano de 2005
podem começar a fazê-lo a partir de hoje. Os saques poderão ser
feitos até junho do próximo ano. Para receber \0 dinheiro, os

funcionários privados devem dirigir-se à Caixa Econômica Federal
(CEF) com um documento de identidade e o número do abono
salarial, ou nas casas lotéricas e postos "Caixa Aqui", Já o Pasep e

PIS serão pagos para os funcionários públicos no Banco do Brasil.
No mês de setembro irão receber os nascidos nos meses de
outubro, novembro e dezembro, conforme calendário, A previsão é '�I
de que sejam liberados 2.418,416 abonos, num total de R$ 846
milhões, Também serão pagos 7.492.296 rendimentos, no valor de
R$ 292 milhões. Já no primeiro mês do exercício foram pagos, em
forma de crédito na conta dos trabalhadores, 1.749,918 abonos, o

•

que representa 18% do total. Os rendimentos do PIS que já foram'
pagos somaram 3.445.184, num total de R$ 719 milhões. ,

,

1---- I

Apoio
O governo do Brasil pretende
apoiar a Bolívia com

investimentos, mesmo após a

nacionalização de todas as

reservas de gás naquele país,
que acabaram por atingir a

estatal. brasileira Petrobrás.
Essa retomada não seria
.lrnedlata, pois, de acordo com o

ministro de Minas e Energia,
Silas Rondeau, o governo
brasileiro e a Petrobras

aguardam a regulamentação da
nova Lei de Hidrocarburetos,
que nacionalizou os ativos de
gás no país vizinho. "A
Petrobras é que está
reavaliando se investe ou não
na Bolívia", - afirmou o ministro.

, ..
,
I

I
I

"O governo acha que deve
encontrar uma forma melhor
para ajudar a Bolívia," Para

,

Rondeau, além da questão do :
I

preço do gás, que está em I
negociação, o mais importante é i
enxergar a relação dos dois, i

países num horizonte mais largo I
,

de tempo. De qualquer maneira, i
Rondeau afirmou que a decisão :

,

da Petrobras de voltar ou não a I
I

investir na Bolívia· é da -empresa I
e que o governo a respeitará. i
Logo após a declaração do :

ministro, o presidente da estatal !
brasileira, José Sérgio Grabielli, i

negou que a empresa esteja
reavaílando o retorno à Bolfvia e

não quis comentar os
,

comentários de Rondeau.

,.,

li INDICADORES ECONOMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA
__"_-----I---

EURO
COMPRA VENDA

2,750 2,753
PESO (Argentina)

,

,

I

I
I
,

COMERCIAL

PARALELO

TURISMO

.

2,166 2,168 jt
._ __L__.•_. _

2,260 2,350 jt

2,127 2',260 jt
I 0,538 0,538

PONTOS OSCILAÇAO
. , BOVESPA 36.068 0,830/,

--

DOW JONES (N. Y0r10 11.498 089%

" MERV (B. Aires) 1.680 115%
,

jt NIKKEI (To�io) 16.951 ·1,39'/,

0,668

R$896,91

•

•

• FALECIMENTOS
Faleceu às 10:50h do dia 11/09, o senhor Kurt Grutzmacher,
com idade de 71 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuárla
Cristo Bom Pastor e o sepultamento nó cemitério Cristo Bom :
Pastor. i
Faleceu às 10:00h do dia 11/09, a senhora Verônica Minatti,· I

com idade de 79 ahos.ü velório foi realizado na Capela Mortuárla !
de Nereu Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos, :
Faleceu às 08:00h do dia 11/09, o jovem Lindosmar Pain Júnior, :

com idade de 21 anos.O velório foi realizado em sua residência e i
I

o sepultamento no cemitério Municipal de Nereu Ramos, '

,

I

•

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

,

"

.. ,Garantias Fundamentais de Amparo à
Família e à Mulher. 'I

Relator da CPI da ·Casan.·' I:
;;;...... .. 3"-P,Y Secretário de Estado da Infra.estrutura ,�:

.

. i'

suá prioridade foi a pavimentação dos m·

��

• (
I

-

RETRATAÇAO
J
AOESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, faz saber

J
que no edital de protestos de 26/08/06, foi publicado erroneamente o

J nome da Sra. Marines Balbinott,e esclarece que não consta nenhum
:: título em aberto neste nome.

COMUNICADO
, !
,i Empresa Tritec Ind.Ltda,CNPJ:81. 632.648/0001-82,

11 foi roubado dia 09/09/20062 NF's n°. 115194-31/ .

J 08/06 e 115318�31/08/2006 cfme.BO.50/2006, sendo
< I que a empresa não se responsabiliza pelo uso das

�" NF's.

, I

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•
•

: Por Oaiane Zanghelini
,

Fotos Piero Ragazzi de Freitas
,

"�'.
,

•

- ,

CONSCIENTIZAÇAO: PASSEATAS E DEBATES DESENVOLVEM O RESPEITO A NATUREZA

, •

, I

,

•

Patrono incentivou a educação e lutou pelo bem-estar da comunidade

° Projeto "5,0,5
LeitUra
Constante"
incentiva a

leitura de livros,
, ,

JornaIs e

revistas, Todos
os dias, os
estudantes do
la ao 90 ano

. têm 20 minutos

disponíveis em

qualquer
,

disciplina para
ler.

, ,

jaraguá do Sul Nascido no dia 8 de abril de 187 I' na Bélgica,
,

Marcos Emílio Verbinnen veio para jaraguá do ,;�I no ano de

1886, com oito anos de idade. Primeirament \;1, a fa�ília se

..
'

estabeleceu em Rio dos Cedros (Médio Vale d \, ltajaí), e em

., seguida migrou para o Bairro Três Rios do No '�. Em 1902,
casou-se com Maria Luiza de Morais, e d��sa união nasceram 13

•

filhos, Durante toda a vida, Marcos Emílio verbinnen dedicou-se
à atividade agrícola, principalmente a produção de bananas para
exportação, Era extremamente generoso e ajudava a todos no

que fosse possível, Quando alguém ficava doente, prontamente
arrumava sua carroça e buscava serviços médicos e

farmacêuticos, Nos casos mais graves, acompanhava o doente
até os municípios de Blumenau ou Joinville atrás de especialistas,

'

, , ,

Tinha o dom de recolocar ossos no lugar e, além disso, fazia

massagens e receitava chás de ervas para diversos problemas de
saúde,

juntamente com outros colegas da região, I Marcos Emílio
Verbinnen construiu uma pequena escola, sendo que eles

•

próprios fizeram as telhas de madeira e os tijolos de barro para a

construção, A então Escola Mista da Estrada
Nova de Retorcida, uma das mais antigas do
município, facilitou a vida das crianças, que
deixaram de deslocar-se por grandes
distâncias para estudar,
Marcos Emílio Verbinnen faleceu em 21 de
dezembro de 1943, aos 65 anos de idade.

Seu nome foi dado posteriormente à escola,
se chamava Escola Municipal de Primeiro

Grau Tifa Blese. Inaugurada em 10de agosto
de 1991, a instituição começou a funcionar
em fevereiro de 1991 , com 213 alunos e 12
funcionários, Em agosto daquele ano, a

denominação "Tifa Blese" foi substituída e o

nome passou, a ser "Escola Municipal de

Primeiro Grau Marcos Emílio verbinnen.
No ano de 1992, a escola abriu suas portas
no período noturno, possibilitando o

funcionamento do Projeto de Educação
Básica de Adultos, Em 1994, o nome foi
alterado para "Escola Municipal de Ensino

Fundamental Marcos Emílio Verbinnen", segundo os
.

'

propósitos estabelecidos pelo Regimento Unificado das

Escolas Municipais de Ensino Fundamental,
Situada na Rl,Ja Leopoldo Blese, 77, Bairro Estrada Nova, a
Escola Marcos Emílio Verbinnen tem 13 salas de aula,

I ,

'biblioteca com laboratório de informática, refeitório,
cozinha, sala dos professores, secretária. direção, sala de

orientação, lavanderia, dois depósitos, ginásio de esportes,
oito banheiros e parque infantil. São 64, funcionários: 34

professores, diretora, secretária, administrador, bibliotecária,
duas especialistas, sete serventes, cinco merendeiras, dois
bolsistas, duas estagiárias e vigia, Atualmente, a Marcos Emílio
Verbinnen atende a 705 estudantes, divididos em 28 turmas
nos turl10s matutino, vespertino e noturno, Ano passado, a
instituição atendia 650 alunos.
No período da noite funciona na instituição o "Projeto
Aprender" (em parceria com a secretaria de Educação), que
atende 50 estudantes que reprovaram ou pararam de
estudar por certo período; a grade curricular é alterada e os

alunos terminam o ano escolar em seis
meses, De acordo com a diretora Isabel
Bressan de Melo, o ponto forte da escola
são os projetos internos desenvolvidos,
que trabalham a importância da leitura e a

preservação do meio ambiente, O ponto
a melhorar, segundo Isabel, fica por conta
do pouco envolvimento dos pais na rotina
escolar dos filhos, Para tentar reverter

essa situação, a instituição organiza
encontros e palestras periódicas com a'

psicopedagogaAlexandra de Ramos, que
orienta professores e pais sobre o

processo de aprendizagem escolar, Além

disso, a escola realiza aulas de reforço em
,

horário extra-classe para os estudantes

do segundo ao quinto ano, As aulas são

ministradas com o auxílio dos

"monitores", ou seja, alunos que ajüdam
os colegas com dificuldades em

determinada disciplina.

..

..

, '

A Escola Marcos Emílio Verbinnen, no
Estrada Nova, foi inaugurada em

1991 e atende 705 alunos

REALIZAÇÃO: APOIO:

Secretaria da Educação

-ro'etos
, '

Entre os projetos internos desenvolvidos pe�
Escola Marcos Emílio Verbinnen destacam-se o

r

"Serra do Mar, Fonte de Agua, Fonte de Vida" �
o "5,0,5 Leitura Constante", ° primeirf
acontece em parceria com o Instituto Rã-bugiq
para Conservação da Biodiversidade e englobij
os alunos do 5° ao 9° ano,

'

Durante algumas semanas, os alunos
observaram crimes ambientais ao longo do

percurso do riacho que passa próximo à esco�
(como desmatamento da mata ciliar I�
lançamento de lixo e esgoto nas águas) e

debateram soluções para o problema junto 'a
cornunidade: Na semana passada, 0\
estudantes também realizaram uma passeata
pelo bairro para conscientizar os rnoradoré
sobre a preservação ambiental. "No início dO

, J

ano, a escola interditou os banheiros que.
lançavam o esgoto diretamente no riacho'
ressalta a diretora Isabel Bressan de Melo, !

° "5,0,5 Leitura Constante" tem como

objetivo incentivar o hábito da leitura: todos os

dias, alunos do I ° ao 9° ano devem, por 20

minutos, ler livros, revistas e jornais expostos,
nas salas de aula, independente da disciplinaI

"Quando soar a sineta no início da aula, alunos

I

!
,

,

c

,

!

-

(

-

<
,

e professores já sabem que o momento deve

ser-aproveitado para ler", resume a diretora, I

,

Em relação aos projetos extra-classe, Isabel
Bressan de Melo ressalta que, todas às quartas
feiras, a escola vira palco do projeto "Clube de
Mães": duas participantes da entidade ensiria�
alunos do sexto e sétimo ano a arte da pintura
em tecido, Os demais projetos extra-classe

englobam as atividades esportivas e artística�,
como "Dança" (em parceria com a SCqr

•

Sociedade CulturaArtística - de Jaraguá do Sul),
, .

, "Futsal", "Futebol 'de Campo", "voleibol',
"Xadrez", "Tênis de Mesa" e "Handebol", erp
parceria com a secretaria de Educação e o PE(

(Programa Esporte e Cidadania), gerenciacc
pela Fundação Municip,al de Esportes.

)

c
'-

I

1,

, (

11
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•

,

J
1

(
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Na semana passada, estudantes realizaram
passeata à favor da preservação ambiental

r

c

,
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PRIMEIRO TREINO: PLANEJAMENTO PARA A SEMANA

(J

� Comissão técnica
reuniu os jogadores
para definir os
treinos'da semana

-

1

1
I

,

) 2

_ ]ARAGUÁ DO SUL .:_ Antes
�o treino da manhã de ontem,
� diretoria e a comissão técnica

�e reuniu com os jogadores no
vestiário. Segundo o técnico
,Fernando Ferretti, a reunião

foi para passar confiança para
os atletas, que precisam vencer
0_ ,

,\l jogo do próximo domingo
/

p'ara ficar com o título da

-tompetição. A idéia inicial de
'1'r para Brusque treinar foi
abortada e a equipe segue eIU

Jaraguá do Sul até quinta-feira
.à noite, quando embarca para,

;It Serra Gaúcha, ,

" Para o técnico da Malwee,
r I

é preciso ter mais disposição
o

'

'ofensiva e é isso que será

priorizado durante esta

<1íemana. "Sentimos isso

-principalmerite depois que
,

tomamos o primeiro ,gol",
L�valiou Ferretti. Sabre os

desfalques de Valdin e Augusto,
-,

além de Falcão, o treinador
,

(.; I

"disse que era espérado ter
11'

)
)

I

,
•

I
,

I

"

SÃO PAULO (SP) - O técnico

lao Corinthians, Emerson Leão
=�ai repetir nesta hoje, contra o

oVasco, no Canindé, pela Copa
Sul-Americana, a equipe que saiu
jogando diante do São Paulo, no
último domingo, e durou apenas

quatro minutos, momento em

que o lateral-esquerdo César foi,

.expulso. Leão disse que o jogador
,

;:mereceu o cartão vermelho pela
"

',{alta violenta em Souza, mas

fi�xplicou que, já conversou com

�Çésar. 'Acho que ele quis mostrar
(garra para a torcida", opinou o

) : técnico, absolvendo em seguida
�.o lateral-direito Eduardo,
;- também expulso, vinteminutos
�\depois. "Ele escorregou e acabou
'"
" d d ('"

�'pegan o o a versano .

�0 O técnico também defendeu
,o

f<b atacante RafaelMoura, criticad�
:: pelas oportunidades
< desperdiçadas diante do São

� Paulo. "Ele perdeu quatro quilos,
te isso mostra o quanto se doou

l para a equipe", disse Leão, que,
,

l: embora tenha mantido o time
..

f,para enfrentar o Vasco, está

�.preocupado com o desgaste físico
�. dos jogadores.
�. Por isso, ontem comandou
.

apenas um treino leve, pela
manhã e em seguida já concentrou
o grupo para a partida contra o

� Vasco � um empate garante a

,

• • •

/

algum jogador suspenso nestas
finais. "No ano' passado,

•

r
classificamos COIU folga e

. ,

conseguimos qu e imar os

cartões necessários. Neste ano

a situação foi diferente",
\ explicou.

O camisa 8 Leco disse que a
,

equipe vai sentir a falta destes

jogadores, mas que não é hora
de se lamentar por causa disso.
"Temos que nos superar. Nada
foi fácil até agora para a gente
e não vai ser na final que será'

,

classificação para a próxima fase,
depois da vitória por lxO em São

Januário, no jogo de ida. Mas o

meia Carlos Alberto disse que
não tinha nenhum intenção de
ser poupado. "Nada melhor que
jogar para conhecermos melhor
os novos reforços e nos

entrosarmos mais. Jogo é muito

melhor do que treino para isso",
defendeu.

Com a definição de Leão, o
Corinthians enfrenta o Vasco
com: Marcelo; Eduardo,
Marinho, Betão e César; Marcelo -

Mattos, Magrão Carlos Alberto
e Roger; Rafael Moura e

Amoroso. (AE) . ,

Jogos de Hoje
Copa dos Campeões
15h45 - Lyon x Real Madri

15h45 - FC Kobenhavn x Benfica

15h45 - Milan x AEK Atenas

15h45 - Hamburgo x Arsenal

15h45 - Manchester U. x Celtic
Sul·Americana
19h15 - Atlético-PR x Paraná

22h - Corinthians x Vasco

22h - Cruzeiro x Santos
-

AMANHA

'Sul-Americana
19h - Fluminense x Botafogo
Recopa
22h - São Paulo x Boca Juniors

FOTOS: CESAR JUNKES

RÁDIO

.JAQAGUÁ
A�t
10 !{I

, diferente". O jogador acredita
que é preciso voltar a ter a

velha atitude de vencedor que
a equipe sempre teve. "Não
temos o que inventar agora.
Temos de ser o que sempre

fomos", afirmou.
A

ONIBUS E INGRESSOS -

A diretoria da Malwee
confirmou oito ônibus para os

torcedores que quiserem ir para
,

Carlos Barbosa. Os ingressos
estão sendo vendidos a R$ 10 no
Posto Mime dá Walter

Marquardt e os interessados
devem deixar o nome e o

número de UIU documento para
garantir o luga:r. Ferretti foi um
dos que elogiou os torcedores

que foram até Carlos Barbosa 110

último sábado e espera vê-los
novamente no domingo. ''A

gente se sentiu muito feliz

quando vimos tantos torcedores
lá e só lamentamos não ter dado
a alegria da vitória para eles.

Esperamos que possamos fazer
diferente desta vez", afirmou.

Hexacampeãs chegam ao Brasil

já com a cabeça no Mundial
SÃO ,PAULO (SP) - As

jogadores da seleção brasileira
feminina de vôlei chegaram na

.

manhã de ontem ao País felizes pela
conquista do hexacampeonato do
Grand Prix, mas já caiu a cabeça
na próxima competiçâo da equipe,
o Campeonato Mundial, que será'
disputadode31 de outubro a 16de

novembro, no Japão. "O Grand
Prix agora já ficou para trás, e o

negócio é pensar noMundial, pois
todo o trabalho deste ano tem sido
feito em busca desse título", disse
a levantadora Fofão, lembrando
que o Brasil nunca conquistou a

• •

competiçao.
Fofão disse que quer aproveitar

a semana de folga para descansar
das seguidas viagens do Grand
Prix - o Brasil jogou no Japão, em
Macau e na Itália, por um mês, e o,
vôo que chegou a São Paulo nesta

terça duroumais de 12 horas. "Mas
a cabeça já está .lá no Japão",
admitiu a jogadora, queminimizou
o fato de se tomar a recordista em
títulos no Grand Prix, caiu

participação em cinco das seis
(

conquistas brasileiras. "E legal,
porque é algo que fica na história, '

,

mas eu busco sempre as vitórias, e
não os recordes" .

A atacanteRenatinha afirmou

que o bom histórico recente - a

seleção conquistou 13 de 15 títulos

,

disputados sob o comando de José
Roberto Guimarães, inclusive as

últimas 10 competições
consecutivas'i- não aumenta a

responsabilidade pelo sucesso no

Japão, mas deve servir como

estímulo. "Vamos chegar fortes e

temos tudo para conseguir o título
doMundial, porque a equipe está
muito bem preparada. Essa série

de vitórias deve ser usada pelo
lado da mot-ivação", disse a

jogadora.

QUARTA-FEIRA, 13 de setembro de 20061 7
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Já treinando
,

A cara nova no'treino da Malwee ontem foi o goleiro Tiago (foto).
Recém-chegado do John Deere,
o jogador disse estar feliz com a

oportunidade e que chega para,
brigar pela titularidade com o

jovem Dudu. "É normal isso. Tem
,

de existir essa briga por posições
e eu quero ser titular", comentou
o goleiro, de 25 anos. Segundo
ele, um dos maiores motivos que
fez ele trocar o nrneçaúcho pelo
catarinense foi a projeção
internacional que a Malwee tem.
"Meus planos eram ficar no John
Deere até o fim do ano" mas

como a proposta foi boa, resolvi
encarar o desafio", comentou.

�'
'

Bicicross
A equipe Duas Rodas

, conquistou dois títulos na 3a

Etapa do Campeonato Brasileiro
de Bicicross, em Poços de

'

Caldas (MG), Leandro Miranda
levou o primeiro lugar nas

categorias boys 14 anos e

cruizer 13/14 anos. Outro
resultado expressivo foi o de
Dorival Gruetzmacher, terceiro

•

na cruizer 45 +,

conferir de perto as manobras
do cartola e afirmou que o fato
dele ter poder sobre passes de
atletas pode estar ligado a um

esquema de apostas ilegais no

futebol.

Titulares
•

De olho na premiação da Sul-
Americana (R$ 6,5 milhões ao

campeão e R$ 200 mil por
rodada), o presidente do Vasco,
Eurico Miranda, se reuniu com

o técnico Renato Gaucho e

pediu que ele escale o time
titular contra o Coriothians,
hoje. Mas o treinador
reconhece as limitações do
elenco.

'

Penetrãc
O peneirão do Juventus em

Massaranduba reuniu 30
atletas, no último domingo, A
comissão, formada por Alaor
Palácios, Carlos "Gàmarra"
Bedin e Biro-Biro, selecionou
quatro deles para uma nova

etapa de testes, desta vez nas

dependências do João
Marcatto. Se passarem

integrarão as equipes de base
; o tricolor.
,

\

Seleção
De olho na atuação de

jogadores brasileiros na

Europa, o técnico Dunga e o

auxiliar Jorginho assistiram a

um jogo do Porto, de Portugal.
O motivo era analisar o ex

gremista Anderson, que vem

. sendo um dos destaques,
Outros "alvos" da comissão
foram o volante Renato e o

lateral Daniel Alves, ambos do
Sevilla.

Leão repete time titular para
l�nfrentar o Vasco no Canindé

•

,

Treinos da Malwee serão em Jaraguá do Sul e na quinta-feira a equipe embarca para a Serra Gaúcha

-

rnero

Associação de Moradores do
airro dos Imigrantes, de

Guaramirirf. está promovendo
um Torneio de Futebol de Areia
na quadra da entidade, A

competição acontecerá nos

dias 7 e 8 de outubro e o prazo
para a inscrição vai até o dia
1°. Dúvidas pelos telefones
3373-0795 com Charles ou

3373-0867 com Nilvo,

Alfinetada
o espanhol Fernando Alonso
disse ontem que Michael
Schumacher é o piloto "mais
antidesportivo da Fórmula 1,i.
Alonso se referiu às várias

punições que ,o alemão sofreu
na carreira. O líder do
campeonato disse ainda que
Zidane se despediu de forma
mais digna do que Schumacher.
Cada um com seus problemas,

Desconfiança
o presidente da Uefa, Lennart
Johansson" não vê com bons
olhos as transações de Kia
Joorabchian e a ligação dele
com o West Ham, Ele quer

."'Í
,

,
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SEGURANÇA: CONTATO DIRETO COM ELETRICIDADE PODE CAUSAR PARADA CARDíACA Fundação é autoriza a captar
Recursos para Centro Histórico

,

IIi

}ARAGUÁ DO SUL - O
Ministério' da Cultura

(MinC) liberou a portaria que
autoriza a busca de recursos,

via Lei Rouanet, para a

reforma da antiga estação
ferroviária de Jaraguá do Sul.
O aval foi dado na sexta-feira

passada, dia 8, e autoriza a

Fundação Cultural,
proponente do projeto, a

captar os cerca de R$ 3
milhões necessários à

consolidação da obra.
De acordo com a

vereadora Natália Petry,
responsável pela entidade, o
processo de captação pode ser

agilizado, caso uma empre�a
do município, já contatada,
firme a intenção de doar esse
total. Dessa forma, o repasse
seria abatido do Imposto de
Renda (IR) devido à União,
através de renúncia fiscal, não

gerando custos adicionais à
instituição interessada na

"

•

-

I
•• •

parceria.
Mesmo sem data prevista

para o começo da revitalização,
o objetivo é transformar a

I
nl
, I

I r :

('
� ,

,
- - .

construçao, quase centenana,
em um centro histórico. '0 local

'

abrigaria assim, a Fundação
Cultural, Biblioteca Pública
Rui Barbosa, Arquivo Histórico
Eugênio Victor Schmôckel 'e o

Museu do Expedicionário.
O documento encami-I

nhado ao MinC esperava

aprovação do IPHAN
(Instituto de Patrimônio
Histórico e Arquitetônico
NacionaI) desde 2003. Os
trâmites são obrigatórios para
todos os

'

projetos que são

incluídos na Lei Federal de
Incentivo à Cultura, conhecida
como Lei Rouanet. (Kelly
Erdmann)

DAIANE ZANGHELINI
CESAR JUNKES

I(
11 ,

" I

I' I
I ,

� Maioria dos curtos
circuitos acontece

por sobrecarga em

instalação antigaI

, II

Jaraguá do Sul - Uma

instalação elétrica antiga, uma
faísca e pronto.,o risco demorrer
está anunciado. O contato direto
com a eletricidade provoca a

passagem da corrente elétrica

pelo do corpo, podendo causar

parada cárdio-respiratória e até
mesmo a morte. Em menor

freqüência, os curtos-circuitos

culminam em incêndios e

explosões. .

Foi o que aconteceu com a

moradora do Bairro Três Rios do
Norte, Elena Ribeiro dos Santos,
49 anos, que morreu por choque
elétrico há pouco mais de "uma
semana. O Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul
acredita que dona Elena estava

lavando roupa na máquina
quando gotas de água
respingaram em um fio elétrico

•

exposto, provocando UIU curto

circuito. Levantamento
•

realizado pelo Corpo de
Bombeiros de São Paulo
constatou que 430/0 dos
acidentes ocorrem em

residências e 30% nas empresas;
os 270/0 restantes não foram

. ,

1

r ,
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�
I
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CESAR JUNKES

Bombeiro Vagner Reese recomenda que chave geral tenha disjuntores separados por divisões,

1
j I
)
, ,

,

se o material for muito barato,
desconfie. "Não é porque o

produto está na promoção que
isso quer dizer que ele é ruim.

Mas,
.

em alguns estabele
cimentos os benjamins são

oferecidos por um preço muit
baixo e sem garantia .r,b
segurança", ressaltou. r}

Inspecionar peri6dicame'! te
a instalação elétrica.', ffãOsobrecarregar' a rede e ver,' car

sempre a voltagem dos apar ,r has
II

comprados (aqui em S '\\lta
Catarina, a voltal\,vm é sem lre
220 volts) são algumas das
medidas que podem evitar graves
acidentes domésticos. �"Ligar
vários aparelhos no 'T' pode
causar curto-circuito se a fiação
elétrica for muito antiga e não

estiver de acordo com as normas

de segurança", alertou,
ressaltando que a maioria dos
curtos-circuitos em Jaraguá do
Sul acontece por sobrecarga em

instalação elétrica antiga.
Caso precise mexer na

instalação elétrica (como trocar
a resistência queimada do
chuveiro, por exemplo), o

ambiente e o corpo devem estar
- ,

secos. E importante usar um

calçado emborrachado, pois ele
atua como isolante da
eletricidade. Certifique-se que
a corrente elétrica está desligada
antes de operar uma ferramenta

,

elétrica e chame um eletricista

qualificado se um circuito

elétrico em carga, tiver de ser

reparado. Casais com crianças
,

pequenas devem proteger com

tampas específicas as tomadas
instaladas' em pontos fáceis de
serem alcançados.

televisão, rádio, computador)
durante uma tempestade, pois
eles podem queimar e causar um

curto-circuito. Além disso, é

recomendável que a chave geral
tenha disjuntores separados por
divisões (como sala, cozinha e

chuveiro) e que não haja
eucaliptos plantados muito

próximo da residência. "Eucalipto
é uma árvore que conduz raios",
explicou. Portanto, se você estiver
na rua no meio de uma trovoada,
lembre-se que é mais seguro•

proteger-se debaixo de uma

construção, toldo ou marquise do
que embaixo de uma árvore.

Reese também garantiu que ações
como encostar em uma parede e

olhar pela janela ou para o espelho
durante a trovoada não atraem

raios, contrariando algumas
crendices populares. "São apenas

mitos, essas atitudes não

ocasionam nenhum risco de
vida".

•

•

especificados.
De acordo com o sub

comandante do Corpo de
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do SuI, Vaguer Reese,
tragédias como a de dona Elena

podem ser evitadas COI"!l alguns
cuidados, basta que estejamos
atentos aos riscos que -a rede
elétrica da nossa casa oferece.
Uma das medidas é a aquisição
de fios anti-chamas e de

benjamins (ou T's) de qualidade;

MITOS E VERDADES
O sub-comandante Vagner

Reese aconselha desligar os

equipamentos eletroe
letrôniéos (como som,

I

,
,
, ,

I Carro em movimento pega fogo
•

na rua José Theodoro Ribeiro
Teatro nos Bairros continua roteiro de apresentações

PIERD RAGAZZI DE FREITAS
disse Carolina Rodrigues, 13

I}ARAGUÁ DO SUL - A
comunidade do bairro Vieiras
recebeu no último final de

•

semana a visita dos atores do
Gats - Grupo Artístico Teatral
Scaravelho. O grupo
ministrou oficinas de teatro e

,apresentou vários espetáculos
nas instalações da Escola
Alvino Tribess. A atividade faz

.parte do projeto "Teatro nos

Bairros", desenvolvido desde o
mês de agosto pelo grupo: No, ,

sábado pela manhã aconteceu
a oficina de teatro, reunindo
alunos da escola e no período
da tarde foi apresentado o

espetáculo, aproveitando o

publico de um bingo que estava
acontecendo no local. "Tudo é

muito legal. Acho que este tipo
de apresentação deveria

. "
acontecer com mais vezes ,

anos.

Nas oficinas de teatro, que
antecedem os espetáculos, são

ministradas aulas de iniciação à

interpretação teatral, através de
métodos específicos. As oficinas
iniciaram as 9 horas e

terminaram as 16 horas de
sábado. Em seguida foi

apresentado o espetáculo
"Mundo Cão .. : Mundo Clown".
Por volta de 19h30, ainda de

sábado, foi apresentada a peça
"Creio" e no domingo, 10 horas,
o público do bairro Vieiras teve

a oportunidade de assistir ao

espetáculo. "Um Ponto
Vermelho que conta Verde
Amarelo". A programação do

projeto "Teatro nos Bairros"

visitará, em breve, outras regiões
de Jaraguá do Sul. (CB)

SCHROEDER - A localida-de
de Itoupava-açu, no extremo

sul do município está em

processo de anexação oficial.

Segundo o vice -prefeito,
médico-pediatra Luís Aparício-

Ribas (PMDB), o município já
está providenciando, com apoio
do Governo do Estado, a

modificação do traçado, para
abranger a mais nova área

.

municipal. "Este era um

compromisso assumido pelo
Governador 'junto à

comunidade de Schroeder, que
foi cumprido. Agora, aqueles
moradores poderão contar com
todo o apoio da administração
municipal, oficialmente,
Afinal, já era aqui em

Schroeder mesmo, e não em

Joinville, que eles procuravam
atendimento médico entre

. " .

outros servi-ços ,conta o vice-

prefeito.
Ribas destaca também os

,

�i��4m
, '.'

•

investimentos realizados em

obras na região, com apoio do
Governo do Estado, com

destaque para a ponte no

Itoupava-açu, a obra no

ginásio municipal, que juntas
receberam investimentos de,
aproximadamente, R$ 250
mil. "Temos desenvolvi
mento, em parceria com o

Governo do Estado, vários
,

projetos que tem com objeti-
vo trazer mais qualidade de
vida para nossa comunidade",
.destaca o vice-prefeito Luís
Ribas, (CB)

•
,
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Em depoimento ao Conselho de
, .

Etica do Senado, Ney Suassuna
nega envolvimento. ® 82

\

China e Rússia não aceitam

declaração proposta pelos EUA
contra o Irã. • 83

RETOMADA: PRODUÇÃO INDUSTRIAL CRESCE EM NOVE DAS 14 REGiÕES

•

... Santa Catarina esta
entre os cinco estados

que registraram recuo.

_. A economia do Estado
reduziu 0,7% de junho
para julho.

A 'produção industrial
cresceu de junho para julho
em nove dos 14 estados

pesquisados pelo IBGE,

(Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística). Os

dados, divulgados ontem,
fazem parte da pesquisa
Industrial Mensal Regional.
Apesar do melhor resultado
ter sido no Amazonas

(crescimento de 3,3%) e no
.

'

Ceará (2,20/0), o destaque foi
São Paulo (1,50/0), já que

•

I ,

representa 40% da produção
industrial do Brasil. As

desempenho regional. da
,

indústria no mês' de julho
confirmou o movimento

suave de crescimento do
setor em nível nacional. Em

. julho, a taxa de crescimento

da produção industrial

apresentada pelo .órgão na

semana passada, ficou em

0,6%, na comparação com o
. ,

levantamento anterior.
A economista explicou que

os re sul tados regionais
positivos indicam acomodação
em relação a junho, quando
houve predominância de
resultados negativos em dez
dos 14 estados pesquisados.
Nessa comparação muito

i
,

•

,

quedas mais significativas
foram registradas na Bahia (1
60/0), Paraná (1,20/0) e Santa
Catarina (-0,7%).

Na comparação com julho
de 2005, dez dos 14 locais
avaliados pelo IBGE

,

apresentaram crescimento na

produção industrial. O Pará
foi o que teve a maior alta

(220/0), impulsionado pela
extração do minério de ferro.

,

Mais uma vez, no entanto, o

destaque foi o desempenho da
indústria paulista (5,0%) que

. ,

ficou acima do crescimento

médio nacional que foi de

3,2% nessa comparação.
Segundo a coordenadora

da pesquisa, a economista

Isabela Nunes Pereira, o

" ,

proxima, e comum uma

acomodação, então,
esperávamos um resultado

,

positivo.E foio que ocorreu.

.

"

, .

•

,

Exporta ões podem chegar 'a US
O ministro do Desen

volvimento, Indústria e

Comércio Exterior, Luiz
Fernando Furlan, disse que
há possibilidade de a meta de

exportações para 2006
\

aumente de US$ 132 bilhões

paraUS$ 134 bilhões.
I

, O acréscimo ocorreria por
.

causa do desempenho da'
balança com�rcial no

segundo semestre do ano. Em
julho e agosto, já registrou
US$ 1 bilhão acima da

projeção inicial. "Tudo indica
que vamos nos aproximar da
meta de US$ 132 bilhões no

mês de outubro, neste caso,

teríamos que colocar um
,

desafio adicional para o setor

privado, que seria os US$ 134
bilhões", afirmou Furlan.

As importações, que o

ministro lembrou estarem'

batendo recordes sucessivos,
devem fechar o ano emUS$ 90
bilhões, segundo ele. A

. " ".
. expectatrva e que o superávit
(quando o, volume exportado

.
.

supera o importado) dabalança
comercial fique entre US$ 44
bilhões e US$ 45 bilhões.

,

•
"

134 bilhões

Furlan volta a apostar em superávit recorde nas exportações
,

,

"Apostamos que serão US$ 44
bilhões", disse oministro.

DIVERGÊNCIAS - Em
sua maioria, os· analistas não

acreditam em novo recorde'
devido ao impacto da

valorização do real sobre o

comércio exterior. Em tese, o

dólar fraco reduz a

competitividade dos produtos
no exterior e favorece as

importações. Por outro lado, o
aumento de preços de produtos
exportados peloBrasil tem feito

co_m que as exportações
continuem a crescer em valor,
apesar de já registrar quedas em
volume emdiversos setores.

"
,

"Nós tínhamos uma projeção de US$ 42 bilhoes para
este ano, mas julho e agosto surpreenderam"

Ministro Luiz Fernando Furlan

,

,

.. .... .: ....·.w"'�'.

Renegociação
de dívidas

Empresário defende mais

ações contra pirataria
Mutuários com contratos
,

de imóveis na modalidade
carta de crédito que estejam
inadimplentes ou com o

contrato em desequilíbrio
(quando a dívida é maior que
o valor do imóvel) podem
procurar a Caixa Econômica
Federal para regular o

financiamento.
A medida pretende

beneficiar cerca de 220 mil
contratos nessamodalidade. '

,

"Comprar um produto
ilegal, adulterado ou

contrabandeado, é contribuir
de alguma forma para que o

c o ni o :

a proposta do
Ministério da Justiça de

aplicar penas ao consumidor

'flagrado na compra de

produtos falsíficados.
'o o.

comercio cr immo s o se

fortaleça no país". A

afirmação é do presidente do
conselho de admínistração
do Instituto Brasileiro de
,

Etica Concorrencial,
Leonardo Gadotti. Ele disse

que é preciso reconhecer a

atuação importante da
Polícia Federal no combate à

pirataria no Brasil, mas há
necessidade de ampliar as.

Equipotel 2006
Desde ontem, o mercado

de hospedagem e alimentação,
bem como algumas empresas
estrangeiras, estão com olhos
voltados para a Equipotel, feira
que apresenta produtos e

soluções para a área. O evento

prossegue até asexta-feira.
A 44ª edição, além dos

-

açoes,
"As forças que estão por

baixo desse comércio são
,

enormes. O potencial disso é

muito grande, as iniciativas

têm que ser aumentadas, não
só dependendo de políticas
federais, mas também no

âmbito estadual, por meio de
a ç ã o . da' p 0'1 í c i a, da

investigação, da inteligência
,

e da justiça", completou.
Gadotti informou que o

Os governos federal e estaduais
.

.

abriram guerra contra a pirataria
no Brasil

. . ,

expositores, reune outros

nove eventos simultâneos,
entre palestras, debates,
workshops e a primeira rodada
de negócios daEquipotel.

,

instituto apóia iniciativas
,

I
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O CORREIO DO POVO

• NOVELAS
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> GLOBO - 18f1

Sinhá Moça
Frei José abriga Justina. e Fulgêncio.
Rodolfo e Dimas dizem aos

fazendeiros que os escravos estão
mortos. Augusto fica desolado ao ver

a tipografia destruída. Dimas sente-se

culpado. Augusto decide colocar
ordem na casa para que o jornal não
deixe de sair. Justo conta para Rodolfo
sobre o local onde está escondido o

ouro do Barão, que lhe foi revelado por
Balbina. O Barão diz aos seus amigos
fazendeiros que não teve nada a ver
•

-com os atentados e pede ajuda deles
:ha luta contra os republicanos. Frei
José confessa para Cãndida que os

..

escravos estão salvos, mas pede
segredo. Virgínia e Bastião se abraçam
.ernocíonados ao saberem a verdade.

•

. ,

> GLOBO - í 9H

· Cobras e Lagartos
,

, Bel e Duda dão comida a Leona, que
conta que eles perderam tudo e que

�'Milu está morando na casa de
; Marilene. Murilo conta para Estevão

que Pereira namorava Silvana e que ele
e Duda eram grandes amigos. Milu

bajula Marilene ao ver que ela herdou
,. milhões de dólares. Estevão desc.obre
,.

o que Duda é o verdadeiro herdeiro de
· Ornar. Marilene deixa sua casa no

· Saara para Milu e Tomás. Tufi dá um
,

,+ anel de noivado para Eva. Nikki chora e
· sai depois de receber um telefonema.
"

• Luciano consegue passar um e-mail
"

para Letícia, que o liberta. Milu
descobre que Marilene comprou o seu

·,apartamento. Leona desmaia. Estevão
vê nas fitas gravadas Ellen enterrando
um bauzinho no jardim.

> GLOBO - 2iH

Páginas da Vida

Até o fechamento desta edição, os

capítulos de "Páginas da Vida" ainda
não haviam sido editados .

" SBT - 18r130

Rebelde
Sol está a ponto de contar para Mia que•

a carta não era para Vick e sim para
ela. Roberta diz a Martin Otávio que
fica muito chateada quando ele a faz de
boba. Ela exige que ele lhe conte a

verdade, levanta a hipótese de seu

irmão gêmeo também ser uma mentira
e diz que não descansará enquanto
não descobrirtudo. Martin Otávio se vê

forçado a dizer a verdade, admite que
não tem nenhum irmão e diz a Roberta

que se ela quiser pode denunciá-lo.

•

QUARTA - FEIRA, 13 de setembro de 2006 I 28
f I

,

•

A

��CONCORRENCIA
No dia 16 de outubro as

emissoras Record e Globo
estréiam suas novas '

produções: o remake de O
Profeta, na Globo, e Alta
Estação, primeira novelinha
teen da Record. Essa última,
escrita pela autora

Margareth Boury, vai
abordar assuntos que fazem

, "

parte do universo dos,
jovens, assim como

Malhação. Roger Gobeth é
um dos atores confirmados

•

para a nama. Informações
do site Virgulando.

��ELOGIOS
. A atriz Meryl Streep, 57 anos, afirmou, em entrevista
à revista Elle deste mês, que não se deixa seduzir

pelos elogios que ganha da crítica cinematográfica.
"Ser considerada a melhor não facilita a vida de

ninguém. Pelo contrário. Se você
falhar depois da aclamação, a

queda será ainda maior",
afirma. Ganhadora do Oscar
de melhor atriz por A
Escolha de Sofia, (1982),
Meryl estrela agora a

comédia O Diabo Veste
Prata, prevista para
estrear semana que vem

no Brasil. Informações do
site Terra.

��PROIBIDAS��NA PASSARELA
Carol Trentini e Juliana Imai

•

foram algumas das tops
brasileiras que desfilaram na

.

noite deste domingo (10), em
Nova York, para o Olympus
Fashion Week. As modelos
cruzaram a passarela pela
grife de moda praia da Rosa
Chá, pertencente ao grupo
Marisol. A coleção
apresentada foi marcada por
cores claras, plissados.
maiôs transparentes com

bordados e generosos
decotes. Informações do site
EGO.

•

,

-
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PIERO RAGAZZI DE FREITAS
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• PARABENS!
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Lair Caye
Antonio Carlos Rublo

Ruth Priese

Sérgio Pacheco
..�

.

'i David Kita

Eduardo Schmitt

Péricles R. Zanluca
\

Jorge L. Feldmann

Gerusi Kelly Verbinenn
Cristiane F. Balduino

Renata A. Burger
Dalva de O. Gumz

Marcia Gielow

Bernadete Vicente

Mates Jensen

Mateus Pinter

Aniversariantes do dia

·

----------�------� ,
,

•

Diogo Pinter
, Deneusa Ap. da Costa

Amanda M. Babjack
Fabio Luís GessenerVisita ilustre: esteve visitando O Correio do Povo o radialista Amides Manoel Martins

locutor e redator nos início dos anos 50 da ZYP9 Rádio Jaraguá, recebido pelo Diretor
Francisco Alves

•

)
,

•
,

•

,

,
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Amanda Fanzner

Seminário
O 4° Seminário da Qualidade, promovido pela ACI]S e

APEVI, será realizado amanhã, às 18h30 no Centro

Empresarial de ]araguá do Sul. O objetivo do evento é

trazer a Gestão de Qualidade para arealidade das

empresas, promovendo a troca de experiências e a

capacitação dos empresários. Outras informações no fone
3275--7012.

Espetáculo
Nesse final de semana acontecem duas apresentações
do espetáculo "De Malas Prontas" no pequeno teatro

da SCAR. A autoria e a direção da peça é de Pepe
Nunez. No sábado o espetáculo será às 20h, e no
domingo às 19h. O ingresso é umquilo de
alimento não perecível. Outras informações
no 3275-2477.

Teatro de Bonecos
]oinville será palco do SESI Bonecos do Brasil, nos
dias 16 e 17 de setembro. O evento apresentará o que �
há de melhor na arte do teatro de bonecos no País. Os.

• •

espetáculos de 14 companhias brasileiras de teatro ,

acontecem no Complexo Expoville, no sábado, das
16h às 21h, e no domingo, das 16h às 20h. A entrada'
é franca.

.

�. RECORD - 19h 15

Bicho do Mato
Ramalho pergunta se Silvia está
bêbada,' para fazer uma acusação
desta. Silvia diz que sabe quem é
Brandão. Ramalho diz que não tem
nada a ver. Silvia acusa Ramalho.
Ramalho diz que vai falar os podres de
Silvia para todo mundo. Túlio pergunta
para Jurema o que aconteceu com

vanda. Jurema diz que é melhor Túlio
falar com ela. Nicolau diz para Jurema

que Betinha aprontou alguma. Jurema
conta que Betinha negou ser filha de
Vanda na frente de todos na faculdade.

� fiECOR[) " 2011

Cidadão Bras.ileiro '

Eleni conversa com João e fala que o
•

conhece de uma manifestação de
estudantes que ocorrera há uni tempo.
Henrique conta para João que eles
terão de viver como clandestinos, pois
a polícia descobriu o nome de todos os

militantes. Carolina pede para Homero
conselhos. Homero fala que ela
deveria pensar no desquite, já que não
há outra saída. Antonio conta para
Luiza que Carolina já esta sabendo de
toda a situação. Homero pede para
Antonio poupar, Carolina de mais
sofrimento e se separar logo, já que ele

desejar ficar com Luiza.

•

-

r

• HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Mercúrio, o planeta da comunicação, transita
por Libra até 2/10 e convida ao diálogo aberto
com aqueles que lhe são íntimos. Pode ser um

bom momento para conversar e esclarecer

questões de relacionamento, aproximando-o
mais de seu parceiro. Você também precisa
falar do que se passa aí por dentro de si e não
só de tudo o que faz e acontece ...

Touro 21/4 a 20/5
A passagem de Mercúrio por Libra favorece
todos os tipos de trabalho mental. Nessa fase,
até 2/10, você tende a estar mais atento a

detalhes e a usar com maestria as técnicas que
conhece, Talvez você fique superexigente,
querendo o melhor em tudo (e de todos). Não
deixe, porém, que o senso de utilidade se

sobreponha à sensibilidade.
!

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seu regente Mercúrio transita em Libra, um sig
no de Ar como o seu, o que é pra lá de estImu
lante para suas relações com as pessoas. Em'

'

sua passagem, até 2/10, você tende a comuni
car com mais clareza o que pensa e sente. O
mental está em alta e esta é uma fase criativa
nas atividades intelectuais. Estudar, ler e escre
ver fica ainda mais interessante e divertido.

\

•

,

Câncer 21/6 a 21/7
Com a passagem de Mercúrio por Libra, até
2/10, você tende a ficar mais interiorizado e

pensativo. São tantas emoções e informações
,

captadas por um caranguejo ... As vezes é
necessário se recolher para processá-Ias e

assimilá-Ias. Balanços esporádicos são funda
mentais para que ele consiga se encontrar no
meio de tudo o que arrasta para sua toca.

Libra 23/9 a 22/10
Mercúrio transita em seu signo até 2/10 e pode
ser bem difícil parar quieto e se concentrar. Sua
necessidade de movimento, de experiências e de
troca de informação com as pessoas aumenta
sensivelmente. Você tende a se comunicar com

•

mais facilidade, mais clareza e de forma mais
autêntica. Sua mente fica súper ativa e rápida:
canalize-a produtivamente.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Mercúrio em Libra aquece suas comunícaçõesj,
com o mundo. Este trânsito (até 2/10) é exce-

r.,

lente para contatar pessoas que estejam relací-
.

onadas a suas metas e oblenvos profissionais,
mesmo que indiretamente. Invista também em

conhecimento: estude, faça cursos, aprenda e

desenvolva novas técnicas para melhorar sua

performance na escalada de montanhas.

Leão 22/7 a 22/8
Pronto para fazer geometria e balanceamento
nos neurõnios? Mercúrio em Libra aperta seus

parafusos e contribui para suas funções
intelectuais e lingüísticas rodarem melhor. Esta

fase, até 2/10, é ótima para atividades ligadas
a essas funções, mas não espere milagres e

prodigios. Comunique-se, movimente-se,
troque informações com as pessoas.

,

,

Escorpião 23/10 a 21/11
Com o trânsito de Mercúrio por Libra, até 2/10, é
possível que você fique mais silencioso e na sua.

Pode haver dificuldade prase comunicar, ou pura
falta de vontade de falar. Talvez você se veja tão
entretido tentando entender este ser que mora aí
dentro que não consiga se ligar no mando
externo. Não reclame se lhe acharem muito
misterioso ou inacessíveL ..

Aquário 21/1 a 18/2
Que tal um upgrade? Mercúrio em Libra atiça
ainda mais sua atividade mental. Este período,' .

até 2/10, é especialmente bom para se dedicar
,

à busca de novos conhecimentos e experiên- ,

elas. Mercúrio movimenta sua vida, tornando-o'
mais dinâmico e aberto para idéias e opiniões
diferentes das suas. Vá a lugares, procure'

,

pessoas, levante as antenas.

, /

Sagitário 22/11 a 21/12T
Com Mercúrio em Libra até 2/10, eis um bom
momento para pensar mais sobre suas metas e

ideais. Examine-os e veja o que ainda está
valendo, o que tem que ser mudado e o que tem

que ser feito para que se concretizem. O planeta
da comunicação pode incrementar suas
relações com grupos e amigos: a cooperação
ajuda na mútua realização de objetivos.

Peixes 19/2 a 19/3 '

o trânsito de Mercúrio em Libra (até 2/10) pode
ajudá-lo a refletir sobre aspectos mais profun
dos da sua psicologia, facilitando o acesso do
intelecto a essas áreas restritas. Você é tão
múltiplo e diverso, pode ser mesmo difícil se
achar no meio de tanto mar. Mercúrio é ligado à

comunicação: aproveite para esvaziar seu
tanque e trocar a água dos peixes,

Virgem 23/8 a 22/9
Seu regente Mercúrio está em Libra até 2/10 e

desperta seu espírito empreendedor, ajudando
,

, a agilizar as questões materiais. E um bom
período para fazer contatos de negócios,
pesquisas de mercado, divulgar produtos e

serviços, abrir novas frentes e desenvolver
outros meios de gerar recursos. Diversifique,
espalhe as sementes.

,
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CORREIO DO POVO

ISOLAMENTO: EUA NÃO CONSEGUEM APOIO CONTRA IRÃ
•

,

,

•

e China, porém, se recusaram
a endossar os termos

propostos para a declaração.
Essa movimentação

diplomática está aconte

cen do paralelamente à

reunião da Agência Inter
nacional de Energia Atômica,
ern Viena. No fim de

.." Teerã quer retomar
h�; as negociações antes
a:, de suspender o
l� enríqueclmento de

: 1:i urânio. Mas teme
ser atacado pelos EUA

Os seis países engajados
_J no esforço para que' o Irã

abandone seu programa
.' nuclear desistiram de emitir
uma declaração conjunta
com críticas ao governo de
Teerã. Os Estados Unidos e

aliados pretendiam emitir
, uma declaração conjunta,
depois de diplomatas
iranianos reafirmarem a

posição de que o Irã só vai
,

suspender o enriquecimento
de urânio a partir do, início

I. das negociações sobre seu

programa nuclear. A Rússia

,

semana, o Irã havia
anunciado pela primeira vez

, a disposição de suspender as
,

atividades de enriquecimento
de urânio. Um diplomata
disse ontem que Teerã está

querendo garantias para seu

direito, previsto no Tratado
de Não-Proliferação Nuclear,
de enriquecer urânio.para fins
de, geração de energia. Outro
diplomata afirmou que o Irã
também quer a garantia de

que não sofrerá ataques
militares dos Estados Unidos
durante as conversações.

Em .Teer ã, o Banco

Central iraniano emitiu

comunicado afirmando que
suas atividades e a dos demais
'bancos do Irã prosseguem

"normalmente, como de

costume", apesar de os

Estados Unidos terem
•

cortado o acesso do banco
estatal iraniano Saderat, um
dos maiores do Irã, a

transações com o sistema

financeiro estadunidense.

Washington tomou a decisão
/" ,

apesar de o Conselho de

Segurança da ONU ainda
,

não ter aprovado sanções
econômicas contra o Irã por
conta da questão nuclear.
"Tais medidas psicológicas e

�. . " .

vexatorras ja vigoraram no

passado, mas o Banco
Central e o sistema bancário
do país vai continuar com

suas atividades normalmente,
como de costume" diz o

comunicado do BC iraniano.

, QUARTA-FEIRA, 13 de setembro de 2006 13
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Diplomacia internacional não consegue um meio-termo em relação ao projeto atômico do Irã

•

•

ez arraias oram

imagens.viamidia.com

Ambientalistas suspeitam de vingança pela morte do "caçador de crocodilos"

, Pelo menos dez arraias

foram encontradas mortas e

mutiladas na costa leste da
Austrália desde que Steve

Irwin, o "Caçador de Croco

dilos", foi morto por um

desses animais na semana

passada, levantando temores

de que o peixe normalmente
dócil esteja sendo vítima de

'ataques revanchistas.
As arraias foram encon

tradas mortas em duas praias
no estado de Queensland,
sendo que duas tiveram as

caudas arrancadas. O

diretor-executivo do grupo
ambientalista Wildlife
Warriors, Michael Hornby,
disse temer que as arraias

estejam sendo assassinadas
em retaliação à morte do
astro de tevê.

"Pode ser algum tipo de

vingança, medo por parte de

alguns ou pode ser apenas
mais um ato insensível
contra a vida selvagem.
Ficamos enojados e

desapontados que pessoas

ajam de tal forma para ferir
a vida selvagem", declarou.

Maliki vai ao
Irã em visita
oficial

O primeiro-ministro do

Iraque, Nouri al-Maliki,
iniciou ontem visita oficial ao
Irã. Durante a visita, o chefe
de governo iraquiano pediu
ao presidente do Irã,
Mahmoud Ahmadiriejad,
ajuda no controle da
fronteira entre os dois países.
Em resposta, o líder iraniano

prometeu ajudar o Iraque a

manter a segurança.

Sarkozy diz que
Irã é uma nação
'tora-da-lei'

O ministro do Interior da

França, Nicolas Sarkozy,
disse que o Irã "fez de si

mesmo uma nação fora-da
lei" e não pode-se permitir
que desenvolva' armas

nucleares. "O Irã não tem o

direito' de' testar armas

nucleares", declarou.
"O Irã não tem o direito

de-testar armas nucleares",
declarou Sarkozy, possível
candidato conservador nas

eleições presidenciais do
ano que vem na França. Ele
considerou a. perspectiva de
um Irã com armas nucleares
"aterrorizante". Sarkozi
disse ainda que "todas as

opções devem permanecer
sobre a mesa".

Corre-corre
mata 41
e fere 50 no

lêmen

•

, .'

Iria
Mili tan tes islâmicos,

armados com fuzis automá

ticos, granadas de mão e pelo
menos um carro repleto de

explosivos, tentaram atacar

ontem a Embaixada dos
Estados Unidos em Damas

co, mas a 'ação foi frustrada.

Forças de segurança síria

mataram três dos quatro
militantes. Um agente de

segurança também morreu.

Um quarto extremista ficou
- ferido e foi detido pelas
forças de, segurança

EmWashington, o Depar
tamento de Estado confir
mou que sua embaixada em

Damasco foi atacada por

"agressores desconhecidos",
I '

mas não entrou em detalhes.

das quatro mortos, um

po ial sírio destacado para

p teger a embaixada, dois
c't8adãos ilaquianos e sete

pessoas que trabalhavam

perto do local do ataque
ficaram feridas. Não há

, informações sobre, cidadãos

Veronika Oleksyn

Pelo menos 41 pessoas
morreram pisoteadas e mais
de 50 ficaram feridas num
corre-corre ocorrido ontem
durante comício político no

sul do Iêrnen. A maior parte
das vítimas era de crianças
e adolescentes que assistiam
aos comícios pré-eleitorais: '

O corre - corre começou
em um pequeno estádio de

Ibb, 192 quilômetros, ao sul
de Sanaa, onde', o

president e Ali Abdull ah
Saleh pronunciava um

discurso. Fontes hospita
lares disseram, que grande
parte dos feridos encontra-

,

se em condições críticas.

Pelo menos cinco pessoas
com, ferimentos superficiais
foram tratadas e liberadas
em seguida. '

'

Forças locais de segu

rança informaram que a

, tragédia foi provocada por

superlotação e pela ausência
de sinais claros de saída do
estádio. Aparen-temente,
uma multidão que tentava

,
sair do local começou a correr

na direção de pessoas que
entravam. Não se sabe o que

provocou o início do corre

corre.

, / '

americanos entre as vitimas.

Testemunhas disseram

que os militantes gritaram
"Deus é grande" no mo

mento em que desencadea
ram o ataque. O ataque

, ,

ocorre em melo a crescente

tensão entre Washington e

Damasco por causa da
recente guerra entre Israel e
o Hezbollah. Os EUA são

aliados de Israel; a Síria

apóia o Hezbollah.

,

O grupo islâmico Hamas
está preparado para ingressar
em novos esforços de paz
com Israel como parte da
nova coalizão de governo

que vem sendo formada:
pelos palestinos. A

informação vem à tona,
apenas um dia depois do

governista Hamas ter

chegado a um acordo com, o

Fatah para a formação de um

governo de unidade

nacional.

Apesar da aparente
amenização da posição do
Ham as, um grupo com

passado de violência que

prega a destruição de Israel,
choques ocorridos na

manhã de hoje entre

soldados israelenses e

militantes palestinos na

Faixa de Gaza provocaram
dúvidas sobre uma possível
reaproximação:

" ,

,

I
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APOIO: FORÇAS ARMADAS VAO FiSCALIZAR A FRONTEIRA COM PARAGUAI
•

•

Soldados do 340
Batalhão de Infantaria
Motorizada estão nas

estradas rurais e,
sobretudo, no posto
da Receita Federal, em
São Miguel do Iguaçu
No combate ao

contrabando na fronteira do
Brasil com o Paraguai, a

Receita Federal conta,
desde segunda-feira, com o

apoio de 120 homens do 34°
Batalhão de Infantaria'
Motorizada, de Foz do

Iguaçu. Armados, os

soldados estão espalhados
por estradas rurais e,

sobretudo, no posto da
Receita, na BR-277, em São

;

Miguel do Iguaçu, a 600
,

quilômetros de Curitiba.
Eles -dão o apoio para que os

fiscais façam as vistorias nos

veículos com total
I

segurança.
,

Até a tarde de hoje; '13
carros foram interceptados

com mercadorias que,

segundo os fiscais, se

destinavam a fins

comerciais, o que é proibido
pela lei. Eles foram levados
ao pátio da Receita, com

exceção de um, que tem um

fundo falso e estava lotado
de produtos de informática,
que foi para a Polícia
Federal. Os motoristas têm

prazo para recorrer da
�

apreensao.
"A operação terá como

objetivo o combate contra os
'

delitos transfronteiriços e

ambientais na faixa de
,

,

fronteira e aprofundar o bom
relacionamento com os

órgãos de Estado das áreas

de segurança pública e de

fiscalização", disse em uma

nota o comandante do 34°
BIM tz, coronel Carlos
Maurício Malinverni de
'Souza. Esta é a segunda vez

este ano em que o Exército

coopera com os fiscais da
Receita na região de Foz do

Iguaçu.· ,

,

"

•

"

,

/.

, ',

,

,_

, ,

",- -lo
•

,

Soldado patrulha uma das estradas vicinais da região de fronteira

A primeira, em julho,
teve a iniciativa do próprio
Exército, que pretendia,
segundo o Departamento

de Relações Públicas do
batalhão, o "adestramento
da tropa". Em razão dos bons
resultados conseguidos com

essa cooperação, a Receita
Federal convidou-os
novamente para o trabalho
em conjunto. Em princípio,

vai até o dia 23, mas a

Receita não descarta a

possibilidade de es tender

por mais tempo.

• •

ammais em

cativeiro

Uma das aves apreendidas pelo
Ibama em Pernambuco. Risco de

extinção.
Agentes do Ibama

apreenderam 200 animais

silvestres em um criadouro no

município de Macaparana, a

118 km de Recife.'Dos pássaros
apreendidos, foram
encontradas espécies em

extinção como a arara Juba e o

pássaro Sangue de Boi. Os
'

animais estão no criadouro há
mais de dez anos.

O proprietário; José Ivanildo
Cavalcanti Moraes, não foi
encontrado, e terá que

,

comparecer a
, superintendência do Ibama em

três dias para apresentar
autorização de criação.

Não foram identificados
maus tratos, mas 80% dos
animais estavam vivendo em

gaiolas, o que é proibido pela
legislação ambiental.

,

.,

A Embrapa e a Univirsi
dade de Longyan, Cn.�1a,

,

assinaram ontem projet ' de
"

cooperação tê\ii,nica p Jra

ampliar as pesquisas com

cogumelos comestíveis e

medicinais e incentivaro seu

uso na dieta alimentar do
, brasileiro. O projeto será
assinado pelo dire tor

presidente da Embrapa,
Sílvio Crestana, e pelo vice-

'presidente da universidade,
Lin Yuexin.

O projeto tem como
,

principal objetivo desenvol-
ver pesquisas e soluções

Operação,

combate

•

el

tecnológicas para melhorar o
nível nutricional dos cogu
melos comestíveis e medici-

•

crimes na

internet A ministra da Secretaria

Especial de Políticas para as

Mulheres, Nilcéia Freire,
participou _ ontem do
seminário Análise sócio

jurídica da Lei 11.340/2006,
'sancionada no dia 7 de

•

agosto. O encontro, que
aconteceu, no Tribunal do

,

Júri da Universidade do
Grande Rio, em Duque de

Caxias, na Baixada
Fluminense, discutiu as

mudanças que ocorrerão a

partir de 22 de setembro,
quando entrar em vigor a Lei
da Violência Doméstica e

Familiar Contra a Mulher.
,

. . ,

nais, que ja possuem em sua
'--'" /'

composiçao qurmica protet-
nas, vitaminas, minerais,
ácidos graxos insaturados e

fibras.
As instituições vão unir

,

esforços para desenvolver
\

'

coletas desses fungos em todo
o Brasil" a fim de identífícar
novas espécies de alto valor
nutricional e medicinal para
.serern estudadas e futura
mente incorporadas à dieta
alimentar da população.

"

,

nee

DiVULGAÇÃO

A Federal Sistema Interligado,Nacional
A agência garante que os

empreendimentos vão reforçar
a capacidade de transmissâo '

do sistema interligado
nacional e garantir maior

transferência de .energis
....,

.

elétrica entre as J�giões do
,

pais.
As redes passarão por MatO

•

Grosso, Rondônia, Minas

Gerais, São Paulo, Goiás,
Bahia, Espírito Santo e Paraná,
e as linhas vão entrar e!11

operação comercial entre 18 e

22 meses a partir da assinatura

dos contratos de concessão,

O edital envolve a

concessão de sete lotes, coJ11

14 linhas de transmissão de

Polícia

Cultivar bactérias para

ajudar na pe rfu r'aç
â

o e

completação de poços de ,

petróleo pode parecer uma

idéia bem excêntrica, mas

esse é exatamente o que
faz a empr e sa baiana

Quantas Biotecnologia,
um trabalho pioneiro no

Brasil. A bactéria do tipo
xantho rn o na- produz

. ,,'. .

mate r ta-pr rma 'para
viscosificantes e

espessantes utilizados em
, '

varlOS setores .

\

O resultado dessa

,

desencadeou operação de
combate à organização
criminosa especializada em

'

invadir contas bancárias
via internet. A operação
'Replicante acontece em

Goiás, Tocantins, Rio
Grande do Norte, Rio de

Janeiro e Distrito Federal.
Mais de 300 agentes

estão envolvidos, que deve

cumprir cerca de 120
,

mandados, de prisão e de
A Anaeel (Agência

Nacional de Energia Elétrica)
aprovou ontem o novo edital
db leilão para concessão de
linhas de transmissão, visando

'

a instalação, operação e

manutenção de cerca de 2,25
mil quilômetros de novas

linhas na Rede Básica' do

,

cultura biológica é um

biopolímero de alto peso
molecular, denominado

goma xantana.
,

E usado como uma

espécie de lubrificante

para proteger as brocas de

perfuração contra o

desgaste. A vantagem é
,

que trata-se de matéria-

prima renovável,
decompondo - se· 'mais

rapidamente na natureza.

(ASN)

_

busca e apreensão. Três,
mandados de prisão serão

cumpridos no Distrito

Federal, dois em Tocantins,
um no Rio Grande do
Norte' e um no Rio de

Janeiro.

energia, elétrica e

subestações.

,

treS

t
I '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




