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41 BENEFICIO·

Aprovado
projeto de lei

para remissão
. de taxas

•

Contribuintes que não

deram baixa de empresa ou

profissionais autônomos que
mudaram de atividade, se

. comprovarem, poderão ter

suas dívidas quitadas pela
prefeitura de Guaramirim.

41 ELEiÇÕES
Candidatos

participam de
ciclo de

apresentações
na Aciag
-------------------------.

�

51 EDUCAÇAO
• Professores
Fazem curso

de educação
especial
o curso, em Guaramirim,
compreende uma formação
de 40 horas e terá como

ponto final, hoje, uma
visitação à Fundação
Catarinense de Educação
Especial, em São José,
Grande Florianópolis

51ARTE
Festival e mostra

,

de dança aceitam
. . .- '"

mscnçoes ate o

dia22
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51 SAUDE REGIONAL: HQSPITAL DE GUARAMIRIM RECEBE RECURSOS ,

•

•

•

CESAR JUNKES
•

Dinheiro é

proveniente da
,

,

•

economia que a

Câmara Municipal de
Vereadores, conseguiu
fazer na gestão de

2006, que tem à frente
o vereador Marcos
Mannes (PSDB). A
Aciag apóia a

iniciativa
e também está unida
em torno da

arrecadação de
recursos para
investimento na

conclusão do novo

l� centro cirúrgico, que
• necessita de,
�

proximadamente,,

ais R$ 500 mil .

\

II
�
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71 REVELAÇAO: EM BUSCA DO SUL-AMERICANO
PIERD RAGAlll DE FREITAS

treina com

• •

rasi eira
, Ao. •

o el•

/

\

,

Rodrigo Telles busca uma vaga
entre os 12 convocados que

disputarão o Sul-Americano
Infanto-Juvenil em novembro.

Com 16 a110S, o jogador, que atua

como oposto, foi revelado pelas
escolinhas que a modalidade
mantém em Jaraguá do Sul.
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3 I CAMPANHA

Reforma na

educação está
"

entre as
• • •

pnncrpais
propostas dos
candidatos

Pela prioridade
à educação.

•

�I;NOVAÇÃÓ COM é.TICA

,
.

51 ANIVERSARIO

Sesc comemora
60 anos

com projeto
infantil

<

,

MAXIMA

.

'SQI com algumas
nuvens. Não chove.

•

•

•

•
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EDITORIAL

,

I
A demissão anunciada na

terça-feira pelo presidente da

Câmara, deputado Aldo Rebelo

. (PCdoB-SP), de 1.163

I servidores da Casa que ocupam
I cargos de natureza especial, os
I conhecidos aspones, vai gerar
r uma economia de R$ 47

I milhões por ano, ou seja, R$ 3,6
I milhões por mês. Para que o

I contribuinte tenha uma
.

: pequena idéia do. que seja a

gastança em Brasília apenas

-
•

,

•

amamata segue, agora escudada

por novas "regras". Excluídos
os que serão demitidos, a

Câmara tem hoje um quadro
absurdo de funcionários que
beira aos 14 mil. Destes, 3.562
são servidores concursados do

quadro da Casa e outros 10.671
são secretários parlamentares
dos gabinetes dos 513

deputados. Esses cargos são de
livre preenchimento pelos
deputados. Mesmo com o

I
.... Deveria valer para todos os parlamentos � que

I

abrigam, sem exceções, pencas de parasitas que
não fazem mais que receber salários.

I

com este tipo de "servidor",
segundo dados divulgados pela
presidência da Casa, essa

economia representará 40, 170/0
dos R$ 117 milhões anuais
gastos atualmente com o

pagamento a somente 2.365
desses servidores. Do total de

ocupantes de cargos de

confiança, 1.018 serão

exonerados até o dia 3 de
outubro e os demais só deixarão
as funções em janeiro, diante da

.

necessidade de realização de
concursos para O'

I preenchimento desses cargos
na área administrativa da

I
i
Câmara. Mas, mesmo com as

demissões, os deputados ainda
ficarão com 1.202 cargos de livreI

I
,
I

provimento, ou seja, nomeações
sem concurso público. Ou seja,

•

I
I A melhor idadeI

Em nosso encontro desta
semana, queremos, junto ao

leitor " refletir sobre a terceira

idade, uma vez que se realiza em
. , .

nosso mumcipto, nesta semana,

I o I Fórum Microrregional do
Idoso, chamando à discussão

I diversas entidades dos
I municípios do Vale do Itapocu.
1_ O aumento da longevidade
da populaçãomundial coloca em
discussão também no Brasil os
cuidados com-a preparação para

, o fenômeno inevitável e natural
I do envelhecimento.
I
! Na década de 60, marcada
i pela exaltação à juventude, a

figura de um homem de 60 anos

! equivalia a alguém
I definitivamente impro-dutivo,I fora da sociedade. Os slogans

. , .

apontavam um pals Jovem e

neles não se trazia sequer uma

sugestão de que todos, de
maneira inevitável e indistinta,
chegariam à velhice.

Passados quarenta anos,

aquela geração de jovens contes
tadores, hoje amadurecida, já
não se espanta quando vê um

idoso participando ativamente

em diversas esferas da sociedade ..
Neste espaço de tempo, período

I
i
I

,

enxugamento, o gabinete da

presidência da Câmara terá

ainda o direito de nomear até

46 pessoas para assessorias

especiais. E não para por aí: o

primeiro e o segundo vice

presidente e os quatro
secretários da Mesa Diretora

poderão nomear até 33 pessoas,
cada um. Os quatro suplentes
da Mesa também terão direito a

.

nomeações, 11 para cada um. O
,

Conselho de Etica tem direito
a cinco nomeações; o líder do

governo no Congresso pode
também nomear também cinco

servidores; e o líder do governo
na Câmara tem direito a .2

,
"

nomeações, enquanto o líder �tla
minoria tem direito a 10. R i o
que se pode chamar de co ;iina
de fumaça para tentar 'enc- brir,

,

,�
\0 prefeito

I

Moacir Bertoldi
escreve às quintas

nests coluna

em ano de eleições, a esbórnia
reinante no maior parlamento
do país. De qualquer forma, num
país afundado na corrupção e na

roubalheira do dinheiro

público, já é um passo em

direção a um estado de

moralização ansiado por todas
as pessoas de bem. Uma pena que
isso seja válido apenas para a

Câmara dos Deputados. Deveria
valer para todos os parlamentos,
de todos os níveis, que abrigam,
sem exceções, pencas de

parasitas que não fazem mais

que receber salários. A medida
deveria atingir igualmente os

governos estaduais e as

prefeituras, onde tal prática já
virou uma instituição. E não é

preciso ir longe. A prefeitura de

Jaraguá do Sul, que não tem

dinheiro, neste momento, nem

para garantir o décimo terceiro

salário ao menos àqueles
servidores que, de fato,
trabalham e produzem porque
vocacionados para o serviço
público, é um exemplo. Da

gestão passada, os cargos
comissionados, repartidos entre
partidos políticos aliados, mais
que duplicaram. E tudo isso com

a complacência da maioria

absoluta dos vereadores, não

poucos igualmente beneficiados
com a contratação de parentes
diretos cuja qualificação para os

,

cargos que ocupam pode ser

questioriada por qualquer
pessoa.

suficiente para o homem fazer a

revolução das comunicações e da
tecnologia, a Ciência adicionou
ao homem mais alguns valiosos
anos de vida e sobretudo, com
qualidade de vida.

Em alguns países, como o

Japão, há uma população de
homens e mulheres centenários.
No Brasil, um país ainda em

desenvol-vimento, mesmo em

metrópoles como São Paulo, Rio
de Janeiro ou Curitiba, a média
de vida da população é de a65
anos.

O Brasil não é mais um país
de jovens. Com a descoberta de
110VOS remédios, a construção de
poderosos equipamentos capazes
de detectar ainda no início

perigosas doenças e as melhorias
do saneamento básico, a

humanidade passou a presenciar
o aumento médio de seus anos

.

de vida e, consequentemente,
uma nova visão sobre a então

ainda chamada "velhice".
Embora o aumento de

longevidade tenha também

gerado problemas, como amaior

incidência de algumas doenças
típicas da velhice ou

desequilíbrios na Previdência ,

os benefícios ainda se

sobrepõem; exemplo disso é o

Estatuto do Idoso, uma grande e

importante conquista na área da
Política Social.

O trabalho social e de

sociabilização com idosos no

Brasil e ,especialmente em nossa

cidade , comprovam isso. O
,

trabalho com. a terceira idade,
. - .

que se resumia a uma açao
.

assistencialista de soci-edades
beneficentes ou irmandades

religiosas , hoje é uma

preocupação das políticas
públicas, preocupação com a

integração social, formação de
novos vínculos de amizade para

pessoas que, ao se aposentarem
ou verem seus filhos

emancipados, acabavam por se

isolar e ter uma existência

solitária. Daí a importância dos

grupos de convivência paraa
terceira idade, tão incentivados

. , .

por nosso murucipio.
Parabenizamos aos

idealizadores e apoiadores deste
Fórum e principalmente aos

queridos idosos de nosso

municipio; a eles nosso "muito
'

obrigado" por tudo o que nos

ensinam cotidianamente.

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POV�
,

,

Lula x Alckmin
,

Estamos acompanhando na mídia, dia após
dia a luta por míseros pontos nas pesquisas
eleitorais à presidente entre Lula e Alckmin,
batalhando para diminuir a diferença e poder

,

levar as eleições para segundo turno. Mas fazendo
uma avaliação nua e crua da situação, devemos

, , �
.

perguntar a nos mesmos, sera que estes sao os

melhores candidatos a presidência ou os menos
,

piores para votarmos e coloca-los no poder?
,

E difícil respondermos a essa pergunta diante
da realidade do país, onde cada dia que passa

súrgem novas denúncias de corrupção e ambos
os lados estão envolvidos e ainda mais,
conhecendo o histórico dos dois candidatos. O

presidente Lula teve o poder nas mãos durante
quatro anos e tudo de ruim aconteceu, comvários

ministros envolvidos em esquemas dos mais

repugnantes possíveis com casos até de queima
de arquivo. Já o candidato Alckmin é um

"filhote" dos tucanos, os mesmos tucanos que
tiveram o poder em suas mãos durante oito anos

na era "FHC" e o país pouco cresceu e se

desenvolveu, também com várias denúncias de
falcatruas.

Diante deste quadro deplorável, será que a

única saída é escolher qualquer um dos
candidatos e ver o país sofrer por mais quatro
anos? Infelizmente é isso mesmo que vai

-

acontecer e o povomais uma vez pagará pelamá
administração pública, acompanhando de longe
a podridão do planalto.

•

Até quando vai contifiuar essa falta de pessoas

competentes no poder, sendo indicado o meno�
ruim? Por que para a administração de empresas 0l
profissionais são contratados pela sua qualificaçãd
e para governar um país com a representatividade
no cenário global como é o Brasil, temos que
escolher pessoas incompetentes e com históricd

,

nada confiável? E isso que o país merece e são
d'

- d�pessoas este naipe que temos como opçao e

voto? Está na hora de virarinos a mesa e darmJ
um basta para essa falta de comprometimento 8

. capacidade de nossos governantes.
Chegou a vez do povo levantar suas bandeiras�

e sair as ruas como foi feito com o ex-presidente
Fernando Collor de Melo e buscar mudanças i

radicais que façam com que o país volte a crescer e
:

,

diminua a carga tributária que enverga as costas d)
todo cidadão para alimentar a máquina de desvio

J

de verbas.
Nesse cenário eleitoral não temos outrJ

alternativa a não ser conviver com a realidade é
. l·

jogar na sorte escolhendo qualquer um, pois G

futuro é incerto e a sociedade pagará pelo err�
através de mais impostos e vivendo as margens do
abandono, pagando com a própria vida erri
rodovias deterioradas e com a violência ceifandÓ
vidas em troca de um sapato para vender e comprai
drogas. Drogas estas que alimentam o poder
paralelo que a polícia é incapaz de eliminar.

Gerson Costa, Administrador

O CORREIO DO POVO
,

Fundado em 10 de maio 1919

I

,

WagnerTiso, músico: "Não estoupreocupado coma
ética da PT Acho que o PT fez um jogo que tem qUil
fazer para governar o país. Estou me lixando para a

ética". Paulo Betti, ator: "Não se fazpolitica sempot
amão namerda".

Luiz Carlos Barreto, cineasta: "A politica é um

terrenopantanoso, a ética é de conveniência. Se o fim é

nobre, os fins justificam os meios". José de Abreu,
ator: "Eu acho dificil fazerpolitica sem colocar amão
namerda, mas acho que temque tentar termãos beatas",
Tudo isso dito na casa do ministro Gilberto Gil,
depois de declararem apoio ao presidente Lula.

Passados alguns dias, depois de uma enxurrada
de críticas à pouca vergonha desse escatológico
jantar, os aparatchiks da academia vieram em
socorro de seus companheiros. Luis Fernando
Veríssimo chegou muito perto da lógica torta da
Marta chilena ao dizer que "os eleitores declarados
da Lula estão sabendo distinguiromoralismo de ocasião
damoralismo legítimo".

Mas a mais desabrida e desavergonhada foi a
feminista Rose Marie Muraro. Para ela, Lula é,
sim, um ladrão, mas merece nosso perdão porque,
segundo ela, estaria dividindo o butim com os

pobres, (e, por conseqüência, seriam todos seus

, cúmplices na divisão da rapina, digo eu).
, .

E de uma indigência de dar dó o pensamento
dessa "vanguarda" intelectual, hoje disputando 0

papel de quemmete mais amão na merda ...
Intelectual por intelectual, fecho com o [abor

"Esses bravos criadores de arte estão trazendo à luz do
dia, num ato falho espetacular, a verdadeira ideologia
que orienta o PT Prestaram um serviço à verdade".

. Álvaro Junkeira - jomalista e soclóloqo

Os merdosos*
,

\ Para tentar entender um pouco do que anda
ocorrendo com a noção de ética "nestepaiz"

•

(como diria o noço guia), fui buscar luzes num
livro editado em 1999 - "A Esquerda no Umbral
da SéculoXXl- Tornando Possível o Impossível" -
da cientista política chilena Marta Harnecker,
atualmente debruçada sobre a revolução
bolivariana de Hugo Chávez. '

Bem no finalzinho da sua obra, tentando
reduzir a sensação de inaplicabilidade de todo o

palavrório precedente, ela saca da sua cartucheira
moral a seguinte pérola: "Por último, não existe

apenas o terreno da legal e de seu oposto, o ilegal; há
toda um campo que poderiamos chamar de a-legal,
quer dizer, aquilo que não entra nem no terreno da

legcdnemda ilegcd" (...) ''A esquerda latino-americana
pode ir acumulando forças e ir gerando a

transformação cultural da povo de moda que este

assuma cada vez mais seu destino em suas mãos,
criando dessamaneira uma das bases fundamentais
da nova sociedade que pretendemos construir: uma
sociedade caracterizadapelopovo assumindo opapel
principal em todos os níveis".

Com a ajuda preciosa desse texto, fica mais
fácil entendermos a lenta, gradual e constante
putrefação da ética em nosso país. Burgueses
ignorantes, desconhecíamos a existência dessa
nova categoria inventada pela esquerda latino
americana: o vasto campo do a-legal. Não é uma

\

maravilha? Poder roubar, prevaricar, surrupiar,
desviar, mensalar; vampírar; sanguessugar e, ainda
assim, flutuar num vácuo distante tanto do legal

-

quanto do ilegal? Muito legal!!!
E quem é que, antes de todos nós, percebeu

isso? Claro, a nossa vanguarda intelectual.
-

;'
. .

Erramos: Na edição de ontem II" 5479 -ll;}gil1a 8 () Titulo "Carro pega f()g() 11<1 rua [osé Theodoro Ribeiro" f(li

aplicado equivocadamente ..
. '-
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� EM CAMPANHA: PROFESSORES À ESPERA DE PROMESSAS
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CELSO MACHADO
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� Promessas falam
:J

de salários iguais
aos melhores

,

pagos no pais

,

"

e

IS
,

c

,'rJOINVILE - "Quando
assumimos o governo, recebemos
1.200 escolas que era sucatas.
r;

Construções mal feitas que
usavam até madeira de caixaria

·

para fazer as tesouras das armações
10s telhados", desabafou o

candidato da aliança Todos por
Toda Santa' Catarina, Luiz

Henrique da Silveira (PMDB) ,

iebatendo críticas disparadas pelo
·

petista José Fritsch e pelo ex

governador Esperidião Amin

(PP) . LHS afirmou ter recuperado
845 escolas, construído 400

•

e

�
o
J

1
•

a

e
l·
J

�
)
j
1

l
r

r

quadras esportivas cobertas que
servem a comunidade, implanta
do ensino integral em 117 escolas
e adotado o uniforme escolar

padrão (ainda não totalmente

entregue em algumas regiões).para
450 mil alunos. "O uniforme'

·

iguala todos na sala de aula. Nin

guém passa vergonha por não ter

uma roupa bonita, andar mais
•

bem trajado, ter ummelhor

sapato. Escola não é desfile de

modas", argumentou. Quanto aos

salários, LHS argumenta que o

abono concedido aos professores
'da rede estadual de ensino é a

FOTOS: PIERO RAGAIII DE FREITAS

.��
i'c ;"l;;��\*""'\::'� .. ,

Amin, LHS e Fritsch querem votos dos professores

maneira mais justa de diminuir a

diferença salarial de quem ganha
me110S com os mais altos salários.
O reajustemédio, segundo ele, foi
de 58% enquanto no governo
anterior (Amín), durante quatro
anos teriam sido concedidos

apenas 28%. Quanto assumiu o

abismo entre o maior e menor

salário era de 70 vezes, o que
diminuiu com o abono. "O abono
está na lei, e ninguém vai tirar.

Quem questiona são os altos
salários que querem ganhar mais
ainda com percentuais elevados",
rebateu Luiz Henrique. Garantiu

que o salário dos professores de
Santa Catarina está entre os

melhores do país com o abono
concedido e que na próxima
-, .

gestao estara entre os cmco

melhores. Fritsch é mais ousado
em suas propostas para a educação
e quer transformar o salário dos

professores estaduais no terceiro
.

melhor do país já 110 primeiro ano

de governo. Garante que a redução
pela metade do número de
secretarias (hoje sâo 46, dez amais
que todos os ministérios de Lula

juntos), ocortarem30% os cargos
•

comissionados e a extinção de 450

Defensor da r-dução dos juros,
J .

.

Alencar fala para empresários
JARAGUÁ DO, SUL- Ex-

senador por Minas Gerais; eleito
em 1998 com quase três milhões
'de votos, o vice-presidente da

República, José Alencar (PRB),
também dono Da Coteminas

(Companhia de Tecidos Norte de

Minas), com uma unidade fabril
'em Blumenau, a antiga Artex,
visitajaraguá do Sul pela primeira
vez hoje.Ministro da Defesa do

'presidente Luiz Inácio Lula da
'Silva (PT) até março de 2006,

� Alencar forma de novo com Lula
a dobradinha vitoriosa em

outubro de 2002. Interinamente,
'já ocupou, desde 2003, a

presidência da República por 60
vezes durante viagens do

presidente ao exterior,
�.; totalizando 189 dias. Ocupando
I'

.

a vice -presidência, Alencar
� .

mostrou-se um companheiro fiel
-3 'do presidente Lula. Já governou
�d o país interinamente 60 vezes,

\Gltotalizando 189 dias. Na

,- campanha de 2002, Lula foi um
,. dos convidados da Acijs
I
. (Associação Comercial e·

Industrial) para expor suas idéias
I a empresários da região, lnas

Alencar não o acompanhou. O .

vice-presidente, décimo filho de
� um total de 15 dos pais Antônio

cargos comissionados das regio-
.

nais sâo fontes de recursos garan
tidos. Além da renegociação da
dívida do Estado, estimada em R$
10 bilhões, tudo isso acarretando
economia em torno de R4 800
milhões. Amin fustiga o adver
sário com a proposta de autono

mia financeira para os estabeleci
mentos de ensino no gerencia
mento de recursos, o que também
vem sendo pregado por LHS. O

pepista ironiza LHS, que na
•

campanha de 2002 prometei
igualar os salários aos

. dos

professores da rede municipal de
Joinville, onde LHS foi eleito

prefeito por três vezes. "Vamos
reduzir as despesas com cargos em

comissão. Nós já fizemos isso no

governo de 99 a 2002", afirma
Amin, que diz trer como fazer isso.
"Nós contingenciamos, ou seja, nós
não preenchemos 25% dos cargos
em COIIDssão que então existiam,
chegamos a transferir 56 cargos para

.

oTribunal de Justiça por lei (masque
também são pagos com a receitado
Estado) e 144 cargos ern comissão

foram considerados inexistentes,
ou seja, foram declarados extintos. Vice-versa .

Outros 110, 120 simplesmente não \

I'
Do PSDB, vereador Eugenio

foram preenchidos durante nosso ,Moretti Garcia têm sido

governo",disse Amin, para quem :\ verdadeiro anti-Lula e defensor

reduzir despesas de custeio sigrtifica if} incondicional da candidatura de

� Geraldo Alckmin na Câmara de
poder investir, "aplicar esse Vereadores. Ou outro tucano,
dinheiro naquilo que é I lI,demar Winter, não fala uma

preferencial",concluiu. ,: alavra. Usa apenas o dedo de
uma das ,'llãos para aprovar no

painel elflKônico todo e qualquer
projeto do prefeito Moacir
Bertoldi (PL).

Ausência no primeiro turno
não impede voto no segundo

•

Gomes da Silva e Dolores Peres
.

BRASÍlJA- O eleitor que deixar.
de votar no primeiro turno das
eleições deste ano, no dia 1o de

outubro, pode fazê-lo no segundo
•

turno, marcado para o 'dia 29 de

outubro, no caso para governador ..

e presidente da República se

houver. Será realizado se nenhum
,

dos candidatos alcançar a maioria
absoluta dos votos válidos no'

primeiro turno.O eleitor que deixar
de votar por se'encontrar ausente
de seu domicílio eleitoral e não

justificar a falta no dia da eleição
poderá fazê-lo no prazo legal de 60
dias, por meio de requerimento ao

juiz da zona eleitoral em que é

inscrito, preferencialmente,
conforme dispõe a Lei 6.091/74, no
artigo 16. Mas a justificativa
também pode ser dirigida a

qualquer outro cartório eleitoral .
Se_Cl eleitor estiver 110 exterior, no
dia das eleições, terá o prazo de 30

dias, a contar de seu retorno ao

Brasil, para justificar a ausência. Se
ultrapassar o prazo de 60 dias, ao
solicitar a regularização, o eleitor
receberá umamulta, cujo valor será
arbitrado pelo juiz eleitoral. Essa

..

multa é calculada COIn base ern

33,02 Ufir; eritre omínimo de 3% e

o máximo de 10% desse valor - o

que significa de R$ 1,06 aR$3,51-

• •

Gomes da Silva, é defensor

intransigente da redução dos

juros bancários, postura que, por
várias vezes, chegou a constranger
o próprio Lula e ministros da
Fazenda. Em entrevista em São

Paulo, onde foi fazer campanha, .

Alencar condenou os políticos
que utilizam cargos públicos para
se servir e atender interesses

pessoais. Ele disse que cabe agora
ao eleitorado escolher nas

eleições aqueles candidatos que,
•

•

realmente, buscam o cargo

público para ser um servidor do

povo, que representa no país 180
milhões de patrões. "Nós teremos
que exercitar a democracia e

aproveitar essas denúncias de

corrupção, que estão acontecendo
no cenário nacional para

aperfeiçoar esse regime. A

resposta cabal contra tudo isso

tem que ser dada pelo povo nas

umas", acrescentouJosé Alencar,
Em [araguá do Sul Alencar tem
encontro agendado com

empresários às 11 horas, am

palestra aberta ao público. Depois
de almoço na SERMarisol, ele se

desloca para Blumenau onde
também se avistará com

empresários. (Celso Machado)

para cada turno. Para cada turno
em que o eleitor não compareceu e

não justificou, será cobrada uma

multa, arbitrada pelo juiz eleitoral,
Após a apresentação do compro
vante do pagamento, o eleitor rece
be a certidão de quitação eleitoral.
O eleitor que deixar de votar e não

justificar a ausência em três turnos
consecutivos pode ter o título
cancelado.
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•

)

r

[

•
,

,

'Já ganhei dez eleições, mas
.

•

nenhuma vitória será tão 1
I •

gostosa com esta, pois será a j

de número 11" atirou o )

candidato Luiz Henrique da \
Silveira fazendo alusão ao 11 do,
Pp, do adversário Esperidião )

Amin.aue respondeu: "Não faz )

um mês o Palácio do Governo
,

foi cercado pela Polícia Federal,
depois de constatada a

institucionalização da

corrupção."
'

•

•

Jogo de cena .

,

f

.)

!
!

.

. EM l°DE OUTUBRO VOTE
EM QUEM TEM NOSSA

""
.

..,

REGIAO NO CORA AO.

•

Será que o presidente da Câmara, Jurandir Michels (PV), não
sabia da inconstitucionalidade de projeto de sua autoria, quando
ainda no PT, estabelecendo o agendamento de consultas com
prazo máximo de cinco dias para atendimento nos postos de
saúde do município? Não procurou orientação com a assessoria
jurídica do Legislativo? O prefeito vetou, porque a iniciativa é t•

•

uma prerrogativa do Executivo. E promete reenviar o projeto, que)
será aprovado com toda a certeza. Depois, lá nos bairros, eloqlos,
a Michel pela iniciativa, inclusive do prefeito que tem interesse >

pessoal numa aproximação definitiva com o PV. Ou seja, dando a�'
impressão de que foi pressionado a corrigir o veto.

Esquecidos 2Cabeludo
Consta que o Ministério Público
e a Polícia Federal estariam
investigando negociação, em
dinheiro, que teria ocorrido na

região do Itapocu quando da
troca de partido de parlamentar
no exercício do mandato,
envolvendo gente conhecida.
Indícios palpáveis já existiriam.
Se comprovado com

testemunhas, é cassação e

cadeia.

Em 2002, estiveram no prédio T

recém-inaugurado da )

Associação Comercial e I
Industrial os então candidatos .

\

Luiz Inácio Lula da Silva (PT),
José Serra (PSDB) e Anthony
Garotinho (então no PSB) para
apresentar suas propostas
voltadas à indústria brasileira e

.

setores correlatos .

Pedradas 1

Cobrança
Vereadora Lorita Karsten (PMDB)

.

disse, na Câmara, para quem
quisesse ouvir, que nunca leu
em jornal algum notícias sobre
recursos destinados a Jaraguá
do Sul pelo deputado federal
Paulo Bauer (PSDB). Foi durante
discussão sobre suposto
desinteresse de deputados
votados aqui para com o

município. Com a palavra a

assessoria de Bauer.

Pedradas 2
O candidato do PP fazia
referências a fraudes
descobertas na secretaríá dá

)

Fazenda beneficiando empresa
importadoras e exportadoras a 1

troco de propinas recebidas port
assessor especial. O que �

culminou na saída do secretário
Max Bornholdt, compadre de
Luiz Henrique, que é padrinho
do vice-prefeito de Joinville,
Rodrigo Bornholdt, filho de Max.

Zorra total
Esquecidos 1
Neste sábado, o candidato
Geraldo Alckmin (PSDB) volta a

Santa Catarina. Vai visitar as
cidades de Blumenau, Brusque, .

São José, Joinville e Lages. Defi
nitivamente, parece que Jaraguá
do Sul, terceiro maior parque. ,

ihdustrial do Estado, flcou de fora
da rota dos candidatos majoritá
rios.Apenas o vice José Alencar,
que faz palestra hoje na Acijs.

,

PSOL de Santa Catarina segue
�

.

comportamento interno padrão
desde o anúncio de sua

formação em território barriga- ,

verde. O pau quebra todo dia, .f
todo mundo manda e ninguém r

manda nada. A depender dos
• •

que guerreiam para assumir o
.

comando do partido, formado
I

em sua maioria por ex-radicais
do PT, a senadora Heloísa
Helena está frita no Estado .:

VOTE EM

DEPUTADOESTADUAL

COligação TODOSPORSANTA CATABINA -PMDB

,

•

. , •

,

,
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• POUCAS & BOAS
,

Conselho
,

Empresários que integram diretoria da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim), participaram
da sessão de terça-feira. Foram acompanhar a votação, em
segundo turno, do projeto que destina R$ 40 mil para a

reestruturação do Codem (Conselho de Desenvolvimento
Econômico Municipal). O ex-presidente e àtual membro do
Conselho Superiorda entidade, Mário Glasenapp, representou
a classe empresarial, manifestando apoio para o fortalecimento
do Codem.

COMUNICADO - LANCHONETE E RESTAURANTE LA MAMMA
LTDA. CNPJ 04.128.248/0001-93, I.E. 254.128.793, situada
na Rua Oscar Oechsler, 1110, Bairro Ilha da Figueira - CEP -

89258..:820, Jaraguá do Sul - SC, comunica que foram
extraviadas as Notas Fiscais de venda, modelo 2, série D-1,
AIDF NQ 340407700038493 com. os seguintes nQs 001694,
001695,001696, 001697, 001698, 001699 e 001700,

.

conforme Boletim de Ocorrência' nQ 06833/2006.

,

-

RETRATAÇAO
A OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, faz saber
que no edital de protestos de 26/08/06, foi publicado
erroneamente o nome da Sra. Mara Inês Balbinotti, e
esclarece que não consta nenhum título em aberto neste
nome.

Declara OESA Comércio e Representações Ltda.
CNPJ: 81.611.931/0001-28.

,

"
, ,

r

PRAZO: REQUERIMENTO DEVE SER PROTOCOLADO ATÉ 30 DE DEZEMBRO
I

• q ,, L •

. .

CAROLINA TOMASELLI

� Projeto do Executivo
foi aprovado terça e

volta a plenário hoje
em segundo turno

GUARAMIRIM - Câmara de
Vereadores aprovou projeto de
lei do Executivo que autoriza a
remissão de lançamentos de
taxas de alvará de licença e

localização dos contribuintes,
inclusive aquelas lançadas em

dívida, cujos dados, base para

lançamento, não correspondem
aos efetivamente existentes. A

proposta foi aprovada em

primeiro turno na sessão de

terça-feira, junto com outros

quatro projetos, assinados pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL), que chegaram na Casa no
último dia '.S.

Para terem suas dívidas

quitadas, o contribuinte deverá

comprovar ter encerrado suas

atividades até 31 de dezembro
de 2002, ou comprovar que não
iniciou suas atividades, que
constam nos registros da

prefeitura. Neste último, trata
se de pessoas que efetuaram
cadastro para abertura de

empresa, mas não a viabilizaram

CORUPÁ - Candidata a

deputada estadual, a vereadora
Bernadete Hillbrecht (PPS) está
cobrando a entrega de
certifícados a professores da

região que fizeram cursos a

.distância da Udesc. O
documento é necessário para

que os profissionais da

Educação, agora graduados,
possam requerer acesso ao plano
de carreira, o que significa, na .

prática; melhores salários, pois
os mesmos dependem do grau de

instrução.
O problema, segundo

Bernadete, é que os professores
da rede estadual têm apenas este

mês para requerer o acesso,
conforme estipulado pelo
governo do Estado. Se perderem
o prazo, que termina dia 31 deste

mês, a solicitação só poderá ser

O CORREIO DO PO

•

)

•

ampliado, dependendo do.
número de participantes.

Segundo o secretário

executivo Rogério Souza Silva,
serão convidados candidatos dos

municípios da microrregião -

Guaramirim, [araguá do Sul e

Corupá - e também de Joinville.
Os convites estão sendo
enviados até amanhã e a

confirmação da presença deve
ser feita até o próximo dia 20,

quarta-feira. O evento, informa

Rogério, será restrito aos 409
associados da entidade, já que o

auditório tem capacidade para
200 pessoas.

Para divulgação da

campanha, será permitido o uso

de camiseta, selos e bottons, bem
como a entrega de material dos
candidatos, No ofício, também
é comunicado que não será

permitida a colagem de cartazes,

, SuplementaçãoI suas propostas e osI
,

I Os vereadores de Guaramirim investimentos feitos peloI

,

também aprovaram, na terça- governo estadual no setor. O,
I
, feira, projeto de lei do encontro foi realizado noI ,

, ,

" Executivo que abre crédito salão da comunidade Rainha,

I I I
suplementar de R$ da Paz.

,124.700,00. O valor será
•

.

destinado a construção de Leitura
centros de educação infantil. "A iniciativa das leis cabe a
Este, e o projeto que autoriza o

qualquer vereador, ao prefeitoSetor de Bem-Estar Social a
I e ao eleitorado que exercerá

realizar despesas até o limiteI sob' forma de moçãoI de R$ 10 mil reais paraI articulada, subscrita, no
I realização da Festa Anual dos .

I mínimo, por cinco por cento, Idosos, vão hoje para segunda do total do número de
II votação, eleitores do município",,

,

Trata-se do artigo 44 da LeiI

I Repasse Orgânica de, Guaramirim, lidoI
Na mesma sessão, foram na reunião de terça-feira da

aprovados em primeira Câmara de Vereadores. No

votação, dois projetos início de cada sessão, é feita
assinados pelo prefeito Mário leitura de um artigo do

I Sérgio Peixer (PFL) Regimento Interno e da Lei
autorizando repasse de auxílio Orgânica, por iniciativa do

I I

I I
financeiro para a Associação vereador Alcibaldo GermannI '

I ' de Moradores do Bairro Rio
.

(PP).
Branco. Um no valor de R$ 12 ,

mil, recursos do orcamento da Ausência>

prefeitura, e outro de R$ 6 mil, O candidato a deputadoda cota do Legislativo. O 'federal Eni Voltolini (PP), quedinheiro será investido emI por algum tempo prestou d'
I melhorias na Gruta do bairro, consultoria técnica na �,

um dos pontos turísticos doI
I prefeitura de Jaraguá do Sul, ,

I

I
,

, , , I
municipio, ,

I ' quase não tem sido visto pelo.
I município neste período de

,
'.

I

I ,

JuntoI campanha. Talvez porque �I
, O candidato a governador, aqui já tenha um forte cabo

,

,

,

eleitoral, o candidato a \,,

José Fritsch (PT), volta hoje a. '

Jaraguá do Sul. O petista deputado estadual,�!lereador \
,,,

recepciona o vice-presidente Dieter Janssen (PP); com
da República, José Alencar quem faz dobradinha,

i (PRB), que cumpre agenda no f'
,

município. Fritsch acompanha Inelegibilidades,

I .

i Alencar em todos os,

Tramita na Câmara Federal,
, ,
,

compromissos, e depois
I

I projeto de lei complementarI seguem, juntos, para dA autoria do senador
Blumenau. Jefferson Péres (PDT) que•

I Encontro
altera a Lei das
Inelegibilidades, impedindo a

Os candidatos a deputado candidatura a carqo eletivo
estadual, Carlos Chiodini, e a de quem tenha sido'
federal, Mauro Mariani, se condenado ou responda a

reuniram com cerca de 100 ação penal por crime contra a

I eletricitários de Jaraguá do administração pública,
L Sul na noite de terça-feira. Os enquanto não for penalmente

peemedebistas apresentaram reabilitado ou absolvido.

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

•

QE VF�EAD"
"

cadastrado com data anterior'

31/12/2002; e certidão de ba&
da atividade expedida �Ol
qualquer repartição ou órFf (

público antes de 31/12/200�
Ainda 'segundo o textod J

matéria, depois de examinada! I

documentação, o responsável J
pelo setor de Tributação o' I

prefeitura emitirá o parece 1

conclusivo sobre o pedido, c/UI �

poderá ou não ser acatado.lí J

remissão não abrange lal ,

despesas decorrentes Ide '

. ,
.

processo, cobrança judicial I �

extrajudicial. Antes de virar lei, I

o projeto ainda passa �Ol 1

segunda votação, na sessão [di c

h ' )
Ole.
Para contribuintes co

débitos referentes à taxa Idl ,

alvará que não se enquadrarrin .

f

nova lei, a prefeitura oferéc �
,

u rua aI terna tiva. "Exis te' f

possíbilidade de quiraçãod 5

débitos através ti r:

parcelamento do Refis' I

informou o secretário di j

Administração e Finanças, I'

Marcelo Deretti. O program H

concede 'benefícios no ()

pagamento como descontos em 11

multas e juros. O prazo pan B

inscrição termina dia 30 de 5

outubro.

,

!

,

, I-

Vereadores foram unânimes na aprovação do txoieto de lei

na prática e nem deram a baixa
na prefeitura. Ou, ainda, os

profissionais autônomos, que
solicitaram alvará, mas depois
mudaram de atividade; e, da

documentos que evidenciem a

falta de base para o lançamento
da taxa do alvará de licença e

localização. Podem set

apresentados os blocos de notas
fiscais não utilizados; blocos de
notas fiscais cuja última nota

emitida não ultrapasse a data de
.

31 de dezembro de 2002; prova
de existência de outro

.

contribuinte no endereço

i

Massaranduba. - Segund (I

Bernadete, 440 profissionais do o

Vale do Itapocu aguardam desde 5i

maio, quando houve a formatura. "C,
•

o certificado de conclusão do, c(

cursos, promovidos em parceri si

pela Udesc, Secretaria estadual Ih
da Educação e municípios, Em rr

todo o Estado, são 9121 c

professores. Em contato com � o

secretário-geral do Centro di i1
Educação a Distância da Udesc, ,J

Adílton Lobo, a vereadora fa ir)

informada que os certificadc 2C

serão entregues entre os dias 11 ê.

e 20 próximos, portanto a pard 11-

de sexta-feira. "Sabendo que o o

mês de acesso ao plano de sl

carreira é setembro, poderiam te 15

tido a preocupação de emitir o eo

certificados antes", pondero l,(

Bernadete, que também I �

professora.

Aciag promove ciclo de apresentações dos candidatos dia 25
GUARAMIRIM - A Aciag

(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim) promove, no dia
25 deste mês, um ciclo de

apresentações com os candidatos
a deputado estadual e federal
nestas eleições. Cada postulante'
à Assembléia Legislativa e

Câmara Federal terá cinco

minutos para apresentar suas

propostas, tempo que poderá ser

•

• •

mesma maneira, nao

informaram na prefeitura.
De acordo com o projeto, a

remissão poderá ser requerida
até 30 de dezembro deste ano,

mediante apresentação de

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Bernadete aguarda cumprimento ao prazo informado pela Udesc

feita em 2007, pois o

procedimento é anual.

Independente disto, a candidata
lembra que os profissionais
querem ter seu direito ao plano
de carreira garantido, incluindo

os das redes municipal e

particular, que também fizeram.
os cursos.

Para as aulas, foram criados
dois pólos de atendimento na

região, em Guaramirim e

,

'!

foldes, banners ou qualque 1}

outro material de divulgaçãc .0

Sugere, ainda, que os santinho! eo

sejam disponibilizados em uml sn

mesa reservada pela entidade e OJ'

ausência de carro de som.

No ciclo de apresentações ,2

com início às 18h45, 01 'o

candidatos vão receber uml fj,l
.

pauta de reivindicações da class 'ie'

empresarial de Guaramirim I :»

••

regiao.
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� KELLY ERDMANN

�' :J. Projeto incentiva a,

101 loUnião na comunidade
� ('Et leva atividades

�i BbSociais ao bairro
li li B

'el 1:3' ]ARAGuÁ DO SUL - As

J fibcrianças do Bairro Vila Lenzi

e tiveram uma quarta-feira, 13,
15, ,

UI 5udiferente e animada. E. que o

A Aprojeto Desafio Social, em

'. nhomenagem aos 60 anos de
ai -:'.D

If 5Dfundação do Sesc (Serviço
I 5 pocial do Comércio), levou

�i, ,i'J?rincadeiras, teatro e atividades

li 10�ooperativas aos alunos da

II "JbEscola de Educação Básica
Giardini Lenzi.

rr:
A celebração de

II
'

'lfJlançamento, realizada ontem,

l'
' fifImarcou o início do programa

: 5JÇjue tem c.omo objetivo
B
incentivar a comunidade a

::Jbcuidar dos espaços públicos de

()r)maneira engajada. A próxima
" ." 2etapa do Desafio Social ocorre

II �bno sábado, dia 16, com um

mutirão de limpeza e
�I (2G-- �

\ jardinagem na Area de Lazer
lo BIfe '

o ()[!,ran.cisco fliermann., '

TI JfI�'
.

o :

•

,

•

�(� CORREIO DO POVO

) COMEMORAÇÃO: ENTIDADE FAZ 60 ANOS

•

: :�Festival Nacional de Dança aceita inscrições até dia 22
,

• DIVULGAÇAo

]ARAGUÁ DO SUL - As dança de rua, balé clássico de
inscrições para o 1 o Festival repertório, dança,moderna e

Nacional e Mostra de Dança contemporânea, e sapateado. ,

de Jaraguá do Sul estão abertas Além das apresentações, a
(

ob até o próximo dia 22, sexta- mostra também vai oferecer

obfeira. A competição, oficinas de dançade rua como

r programada para acontecer em bailarino Thurbo Braga. Ele é
OJ ),,

meados de outubro, é aberta a , diretor e coreógrafo do grupo

,Blj,participação de academias, Millennium, de I taj aí, e
I zo

.1 sh escolas, grupos e bailarinos de , ministra as aulas nos dois dias
,

]f:,Ldiferentes regiões do Brasil. de festival, das 9h às 10h30.
,

r De acordo com a
"

Para quem se interessou,IIi::
• í organizadora, Lisa Jaworski, o vale lembrar que a iniciativa
c �

festival é uma alternativa para ocorre nos dias 13 e 14 de
o {

eb quem quer mostrar o talento outubro, no Centro Cultural da

J2,dà dança ao público Scar. As inscrições podem ser

:, t jaraguaense e, ainda, ser feitas pelo endereço eletrônicoLi.

21)1 premiado. O concurso abrange www.fesrivaldejaragua.com.br.
c! oito modalidades: danças ,Mais informações: 3273-0989,
lIl1populares, balé clássico, jazz, Evento é alternativa para quem quer competir sem sair de Jaraguá com Lisa. (Kelly Erdmann)

/f

���." .. �.
,

..

,

Sesc comemora 60 anos com atividades na EEB Giardini Lenzi

Os trabalhos estãomarcados

para começar às. 811 e se

estendem até o meio-dia. Mais
tarde, por volta das 16h, é a vez

da equipe do Sese coordenar

ações de recreação, como

oficinas de pintur-a e mosaico,

dança, cinema, saúde e jogos
diversos. O evento é gratuito e

, , .

segue ate a noite.

Segundo a gerente da
unidade jaraguaense do Sese,
Mery Demarchi Warmling, o

projeto continua durante mais

;! Professores fazem curso de educação especial
cO

.

GuARAMIRIM Está-

! I( acontecendo desde segunda-feira,
, '

:)
nas dependências do plenário da
Câmara de Vereadores um curso

de formação para professores
sobre educação especial, tendo
enfoque na inclusão e dificuldades
de aprendizagem. O curso

1::l1 compreende urna formação de 40
.ofhoras e terá como ponto final,
�OIhoje, uma visitação à Fundação
f)IflCatarinense de Educação
� �Especial, em São José, Grande
Florianópolis. Participaram do

c'j evento um grupo de 50
'o professores (profissionais de apoio
8,f pedagógico,artes, educação física,
'iG� professores de educação infantil e
'j J séries iniciais). A Secretaria

� Municipal de Educação, destaca

,

que vem se preocupando com a

formação continuada dos

professores nas diversas áreas do
ensino, assim, pensando num

referencial de formação, foi

proposto em parceria com oMEC/
FNDE a realização do curso de

formação continuada de·

professores, com o objetivo de

resgatar a identidade profissional
do professor, pesquisador e

organizador de sua prática. Para
tanto, os conteúdos do curso

tiveram as seguintes metas de
conhecimento: conhecer o

trabalho com o aluno especial, as
legislações educacionais que regem
estas práticas educativas e o

processo de organização curricular,
planejamento, avaliação e recursos

metodológicos para a mediação
dos processos de aprendizagens
destes sujeitos, que precisam ser

integrados à sociedade.
"O curso de formação,

desenvolvido em parceria com o

MEC/FNDE, se justificá também
pelo processo de investimento

que a Secretaria Municipal de
Educação vem fazendo em tomo

daEscola Inclusiva, incluindo no
sistema diversas classes de apoio
e amanutenção de umCentro de
Atendimento a Saúde e

Educação (CASE) onde funciona
lima Sala de Recursos e o

assessoramento/atendimento
psicopedagógico das escolas e

centros de educação infantil do
,
'

,

. , '

mumcipto.

•

quatro sábados. No dia 23, das
10h às 1711, tem mutirão de

arborização, de pintura e

brinquedos, além de jogos
cooperativos e a presença da

equipe da . Associação
J araguaense de Artis tas
Plásticos (Ajap).

Já em 21 do mês que vem, o

Serviço Social do Comércio

proporciona à cornunidade
exames de glicemia, colesterol,
pressão arterial, peso e altura.

'

As etapas finais estão

programadas para 28 de

outubro, com atividades de
• • •

consciennzaçao quanto o uso

da energia elétrica, e 4 de
novembro, com a apresentação

,

da Area de Lazer Francisco
Piermann completamente
revitalizada.

O Desafio Social do Sese
também ocorre, durante este

período, ern outras 13 cidades
catarinenses. A escolha dos
locais que recebem as

melhorias, feitas pela própria
população, foi realizada em

acordo com as lideranças
comunitárias de casa

,

, , .

rnurucipio.
,
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.

"

MAIS ALCOOL
O Brasil deve ampliar sua produção de álcool para 26 bllhOes de
litros até 2010, ante os atuais 16 bilhões de litros, tendo cerca de 8
bilhões de litros do combustivel disponfveis para exportaçao, dlsse
ontem o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, Em 2005, o

Brasil exportou cerca de 2,5 bilhões de litros de álcool. Os Estados
Unidos são o principal destino das exportações de álcool brasileiro,
mesmo com uma tarifa de importação de 54 centavos de dólar por'
galão,Rondeau disse durante a Rio Oil and Gas, seminário sobre o i

setor que acontece até hoje, no Rio, que a área plantada com cana

para produção de álcool deve ser ampliada em mais de 30 por cento;
até 201 O,Na atual safra, a colheita de cana deve atingir 4,5 milhões'
de hectares no centro-sul, principal região produtora. ,Além da expansão na área, deve haver incremento na produtividade,
agrícola, disse ele,

,

_._---------- -----,-_..

,

COMIDA supermercados', disse. Oliveira
.

do Congresso e Feira de Negócios
do Varejo, evento que val até hoje '

'

e reúne 128 expositores entre
fornecedores, supermercadistas e

associações representantes do
setor.O setor supermercadlsta '

deve fechar o ano com

crescimento nas vendas de 1 %,
segundo Oliveira, Os preços cos

produtos, segundo o presidente da
, ,

Abras, caíram mais de 4% de

janeiro até 31 de jUlho,Em relação
ao volume físico comercializado

, ,

pelas redes, houve crescimento
de 4,20/0 no acumulado do
primeiro semestre. Isso indica
que o consumidor está preferindo
os produtos mais baratos,

•

O aumento de financiamentos de
imóveis e veículos prejudica as

vendas cos supermercados,
Quanto maior o comprometi
mento da renda mensal com pro
dutos de maior valor agregado,
menos tem o consumidor para
gastar nas redes. O presidente da
Abras (Associação Brasileira de

Supermercados), João Carlos de
Oliveira, disse que o aumento
desses financiamentos é um dos
fatores para o desempenho
negativo do setor varejista neste
ano, 'O consumidor que financiou
o apartamento em 15 anos, por
exemplo, vai ter um orçamento
menor para gastar nos

•

"-

• INDICADORES ECONOMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,156 2.158 .e
-- - ---

PARALELO 2,250 2,350 "
-- -" ------,--1.._---

TURISMO 2,115 2,262
.. "

EURO
--

COMPRA VENDA
_._- ._._. _._-

2,739 2,742
PESO (Argentina)
,--------,--,_

I 0,537 0,537
'

"

-

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 36.578 1,20'1,

- - . -

" DOW JONES (N, York) 11.543 0.3�,
-

" MERVAL (B. Aires) 1.632 1.44%
- . ..

" NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%
R$ 896,91

0,693

-----------------------,----�

,

• 'LOTERIAS

concurso: 798
03 - 04 - 09 • 29 - 32 • 52

,concurso: 1650 ,

r'
, ,

"

. .- '-I' '-' ,
....• ,,"" 'i ",,--,., "" "-'-', , ".",' -,_

""\"'\1'
'

"

'.' """''!,'.
",.,1. ,',

,

--.'
," '," ,.,. """", ....... ',':,¥ '�'.',,,, _'.'"",'..... ".

'L t'"''
<c.' .' ",." "'�I';· ··,·<".-J'I·" ,,\,,,'-�, ",

\1',01' ,.,,',' "".',�""" ,,!'_;!!�l'-,' ;'I�···,'." ,I.' ti" ",�"�,, ..,. �1"-"':"." O omanla, ·.':)\:i\'''<rj;./!,�,,,,: j,
,

.
.-. , ,

, ,. ,

concurso: 653
02 • 03 - 05 - 08 • 18 " 24 • 31

concurso: 04070
10 Prêmio: 47,625
¥_-.. -

20 Prêmio: 30.016
----,--_._

3° Prêmio: 38,558
_.._.- -

4° Prêrnlo: 56.980
5° Prêmio: 02.627

"----_._._._----

34 - 38 • 39 • 49 - 50 " 59 - 61

68 - 72 - 84 • 88 - 91 - 94

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

Deputado Estadual foi presidente da
Comissão de Agric. e Política Rural.
• Membro da Comissão de Economia,
Ciência e Tecnologia, Minas e Energia.' ,:�
• Membro da Comissão de Direitos e )JGarantias Fundamentais de Amparo à "i.

,:.J
Família e à Mulher. �

,

.

K�Relator da CPI da casan. ;'w

Secretário de Es.tado da lntra-esnutura ':::1
sua prioridade foi a pavimentação dos

I
• , •

acessos aos mumcipros.
..

,

,
\

,

,
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•

• OCORRÊNCIAS POLICIAIS
,

I

! Atropelamento
,

: ' A menor B.F.M., 8 anos, foi atropelada na manha dessa terça-
•

I feira na Rua Manoel Francisco da Costa, Bairros Vieiras. O
,

: veículo VW/Gol, placa MBB-3789, transitava na via quando ela
I

: atravessou a rua pouco depois da faixa de pedestre. O motorista
I

: W.H.L, 45 anos, tentou frear, mas o carro derrapou em algumas
I

i pedras que estavam na estrada e não parou, atingindo a criança.
I B.F..M. foi atendida pelos Bombeiros Voluntários, e sofreu
I

: ferimentos leves pelo corpo.
I

•

furtada na tarde dessa
segunda-feira. Ele estava em

,

frente à relojoaria Zaber, no
I

Calçadão da Marechal,
quando 'foi abordado por três
homens que roubaram sua

bicicleta.

i Achado'
I
I Os bombeiros de Jaraguá do
Sul encontraram ontem,
quarta-feira, A.S., 46 anos. O

, homem estava desaparecidoi
, desde sábado passado, dia 9,
: e há indícios de que morreu

ao bater a cabeça quando
caiu de um barranco na Rua
João Januário Ayroso, Bairro
Jaraçua Esquerdo.

Por engano
Foi furtada uma bicicleta
marca Fischer cor azul que
estava em frente ao

"Mercado Navegantes", Rua
Arthur Carsten, Nereu
Ramos. O furto aconteceu às
10h30. Com a ajuda de
testemunhas a dona da
bicicleta localizou o autor do
furto. Ao ser abordado o Sr.
A.R.O.S., 37 anos, devolveu a

bicicleta, dizendo ter pego a

,

bicicleta por engano. '

Roubo de veículo
Uma residência na Rua

Osvaldo Klein, Poço Grande!
Guaramirim, foi assaltada por
volta das 23h40 de segunda
feira. A família estava em

! casa quando foi surpreendida
,

i por cinco homens armados.
Eles anunciaram o assalto e

roubaram o carro da família,
um relógio marca Orient e a

quantia de R$ 150,00. A
, polícia fez rondas na região,,

I mas não localizou os

i assaltantes.
I
I
I
I
I

I

Furto de carteira
o estudante K.C.H.B.V., 14
anos, teve sua carteira
furtada na tarde desse
domingo, dentro estavam
documentos pessoais, cartão
Bradesco e R$ 13. O furto
aconteceu quando ele estava
no Ginásio de Esportes da
Escola Alberto Bauer.

Roubo de bicicleta
O estudante E.G., 17 anos,

I teve sua bicicleta marca

I MTB, na cor preta e amarela,

1'----------------�1'

•

i
i Faleceu às OO:OOh do dia 13!09, o senhor Bernardo Stuy, com idade

! de 83 anos.O velório foi realizado na Igreja Santa Cruz e o sepLiltame (l'o
: no cemitério Santa, Cruz. �\,
: Faleceu às 21 :30h do dia'12/09, a senhora Hilda Silv1�tre Ramo \,

com idade de 74 anos.O velório foi realizado Capela Mort�ária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério de Chico de Paula.
Faleceu às 15:00h do dia 12/09, o senhor Rosalino Torquato Alv.es,

: com idade de 73 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da

I ,Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

I

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

,

COMUNICADO•
,

,

I Alcir GenésioMoretti,' comunica que requereu à Fundação
I Jaraguaense do Meio Ambiente - FAJMA Licenciamento
I

I Ambiental, para a atividade de Supressão da vegetação em

I área Urbana, numa área de 46.333,87 m- com localização
i no município de Jaraguá do Sul I se. Rua: Lado par da

J Estrada Itapocú hoje rua Lino Piazeira s/nQ bairro Santo
,-

Antônio.

, COMUNICADO,
,

,,' ROUBO DE DOCUMENTOS.'

Carlos Gustavo Artoni de Carvalho, informa que foi roubada a

sua carteira contendo os seguintes documentos: RG, CPF,
CNH, documentos do veículo placa MBT 1111, cartão de crédito
do Banco do Brasil, duas folhas de cheque do Banco do Brasil,
nº 850411 e 850412 da agência 97/3 Presidente Prudente -

SP, conforme boletim de ocorrência nQ 00031-2006-01268,

, �

SAUDE: HOSPITAL SANTO ANTONIO RECEBE VERBA'

,

O CORREIO DO POVO

Prefeitura re-inaugurà Posto de Saúde da Ilha da Figueira

,

CARLOS BRANDÃO PIERD RAGAIII DE FREITAS

ternos plena consciência �a
"

importância que o Hospital Sante
Antônio tem para nos�
município e os demais da regiãQ,
portanto, não podemos no furt�
a auxiliar, já que temos es�
possibilidade. ,Contudo: esttubuscando apoio Junto aAciag para

, que esta solicitação tenha total

amparo na comunidade, pois será

necessário que o Executivo façaà
projeto de repasse dos recurscs'
ressaltou o vereador Marce,
Mannes (PSDB), Os recursé
devem ser liberados o mais rápido
possível. "Acreditamos que, �e

tudo der certo, até novembroa
reforma estará pronta"; diz Pereira,
O próximo desafio da direção do
hospital e a arrecadação de
recursos para a conclusão d
novo centro cirúrgico, Iniciado
neste ano, com investimento de
R$ 500 mil, doação empresário ,

Wander Weege, o espaçá está J

quase todo concluído, faltando '

acabamento e instalação de '

equipamen tos.

,

� Segundo presidente da
Câmara, Marcos Mannes,
recurso virá da economia
feita pelo legislativo

•

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO 1

Número de leitos: 49
Partos em 2006: 464

Cirurgias em 2006: 912

Intemações em 2006: 1.618
Atendimentos no PA: 28 mil

,

\
Número de colaboradores: 98,

i
Receita mensal: R$ '200 mil :

i

Despesa mensal: R$ 200 mil
'

GUARAMIRIM - O Hospital
Santo Antônio continua sua

luta para ampliar a qualidade do
serviço que presta à comunidade.
O desafio da vez é a reforma de
cinco apartamentos no andar
térreo que, atualmente, estão '

'

desativados,. servindo como

depósito de equipamentos,
A reforma destes espaços

será patrocinada pela Câmara
,

Municipal de Vereadores, cujo
presidente, vereador Marcos
Mannes (PSDB), esteve ontem

reunido com o gestor do

hospital, Luiz Carlos Pereira,
para discutir os detalhes do

repasse. A ação conta com o

apoio da Aciag - Associação
Comercial, Industrial e Agrícola:
de Guaramirim. O presidente da
entidade, empresário Orlando
Satler, destaca a importância que
este tipo de atitude tem para a

comunidade regional. "A Aciag .

e os empresários estão unidos

para apoiar o Hospital Santo
Antônio, Acredito que esta

atitude da Câmara de Vereadores

o prédio do novo centro cirurgico está em fase de acabamento

do hospital busca sensibilizar a

classe empresarial no sentido de

arrecadar, aproxima-damente,
R$ 500 mil, para as obras de
acabamento do novo centro

cirúrgico. "Só o sistema de

climatização, que é

extremamente complexo devido
aos riscos de contaminação, deve
chegar a R$ 250 mil", informa o

gestor do hospital. "Temos

a comunidade regional, oHospital
Santo Antônio já realizou desde o
início do ano, mais de 28 mil
atendimentos somente no PA,
"Temos pacientes deGuaramirim,
Schroeder, Massaranduba' e
Jaraguá do Sul. Prova da qualidade
do serviço que prestamos", destaca•

Luiz Pereira,
Como forma de oferece mais

espaço aos pacientes, Pereira
buscou junto ao presidente da

Câmara, Marcos Mannes (PSDB),
entendimento no sentido de que

parte dos recursos que o legislativo
conseguiu econo-rnizar neste a110,

fosse direcionado ao hospital, "Nós
)
,

,

, . .. . .

varios smais pOSltlVOS no

sentido de viabilizar os recursos,
mas ainda não podemos divulgar

•

1

•

,

,

Termo de Ajuste de Conduta h

(TAC), rélacionado ao fJ

cumprimento do horário de OJ

trabalho de médicos e dentista (;
"

contratados pela rede pública li

de saúde, encerrou.
Conforme 'explica o ')

secretário Sérgio Ferrazza, agora 'i'

não há mais corno não exigir 11
. '

que os ,profissionais informem [

através de cartão-ponto eletrô ,(

nico, quanto tempo estiveram ri

à disposição ;la comunidade nos «

postos. Para resolver o impasse ""

ocasionado pelo TAC, Ferrazz ' I;:

diz que o momento é de )

conversas com esses <�
,

profissionais. "Até sexta-feira I;

falamos com todos eles e à G

medida que vamos fechando 05 "I

detalhes, colocaremos cartazes ,,'

com os horários de cada um ["

afixados nas unidades", garante '

(Kelly Erdmann)!""

���,�------------------------------------------�
�".,
�:�,--------------�----------��----------�--------------�------------------�--------------------------------------------------------------�--�I
"...�,.."

f:-
,

•

•

"
,

"j.��
�"
..

-

�'�'
�
•

" . . . '"

sera muito positrva, e trara

dividendos para a sociedade",
destaca. Além do investimento
na reforma dos quartos, a direção

, � �

quais sao as empresas que estao

interessadas'', diz Pereira.
Atualmente atendendo toda

PIERD RAGAIII DE FREITAS

•

JARAGUÁ DO SUL - A
Secretaria de Saúde de [araguá
do Sul re-inaugurou na manhã
de ontem, 13, a unidade de

,

atendimento do Bairro Ilha da

Figueira. Em processo de
melhorias há cerca de seis

meses, o Posto de Saúde é um

dos mais procurados pela
população e dá continuidade a

série de reformas entregue pela
administração pública ao longo
do mês de setembro.

Ampliado em 55 m2, o

prédio custou quase R$ 67 mil
aos cofres públicos. Desse total,
R$ 45 mil foram repassados
pelo Projeto de Expansão e

Consolidação da Saúde da
'

,

Família (Proesf}, do governo
federal, O restante do
investimento é proveniente de
recursos da Prefeitura.

A próxima inauguração

ocorre no dia 20, quarta-feira,
•

no Bairro Vieiras. A unidade
está sendo instalada nas

proximidades da Rua Manoel
Francisco da Costa e vai

funcionar como PSF (Programa

da Saúde da Família). Depois
, disso, é a vez do Posto de Saúde
da Vila Lenzi ter a reforma
finalizada, marcada para 26 de

'

setembro, terça-feira, O
,

período para adequação ao

Você terá as informações mais rapidamente.
RECEPÇÃO CARTEIRINHAS E PASSES INFORMAÇÕES URBANAS

"

(47) 3275-8500 (47) 3,275-8501 ""'�1;
,/ CANARINHO

FRETAMENTO E TURISMO fiLIAL GUARAMIRIM

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

,

INFORMAÇlíES RODOVIÁRIAS - (47) 3275-0634

(47) 3275-8505 (47) 3373-0472 (47) 3275-1661
(47) 3371-9616,

•

(j-.l;!!./(,ªIi!..If{f!1 PARA CADEIRANTES - 0800 645-8585

�
,

Z I

W

�
�

,
'

,

I
VI VVI>V, canarinho, com. br

!

,

r
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�

PRATA DA CASA: NA ELITE DO VOlEI • LINHA DE FUNDO JULlfvlAR PIVATTO

,

•

Catarinão 2007
Amanhã, às 17h, os representantes dos clubes participantes do

Campeonato Catarinense da Divisão Principal em 2007 se reúnem
na Federação Catarinense de Futebol. A pauta do encontro é a

discussão do regulamento da competição. O conselho técnico
da FCF apresentará uma proposta com 24 datas, em que as

equipes se enfrentam em turno e returno onde o campeão de
cada turno se enfrenta na decisão do título. Caso um time vença
os dois turnos, será considerado campeão. A votação será de
acordo com as colocações das equipes no ano passado, ou

seja, o voto da equipe campeã contará 12 pontos, do vice 11, do
terceiro 10 e assim por diante.

!
I
I
,

.

,

,

•

••

•

,

I \PIERD RAGAZZI DE fREITAS

UOLIMAR PIVATTO

RÁDIO �)�)
JARAGUÁ

,

I
,

,

I
'�Rodrigo Telles
:Jé fruto dos pólos '

'da modalidade em

'jaraguá do Sul
(,1 .

I
,

!
,

,

a volta do zagueiró Tiago .

Prado, recuperado de
dores musculares.

Peladão
•

O Campeonato Aberto
de Futsal de Jaraguá do
Sul, conhecido como

Peladão, terá a

participação de 28

equipes neste ano. A

Fundação Municipal de

Esportes ainda acredita

que este número possa
chegar a 30, pois ainda

depende da confirmação
final de mais alguns
times. O congresso
técnico que definirá as

chaves e os jogos será
na próxima terça-feira,
19. .

ir; }ARAGUÁ DO SUL - Há quatro
!:anos, Rodrigo Telles, natural de
()frombudo Central no Alto Vale

,

Ta
,

lO Na Ressacada
Depois da derrota para o

Vila Nova fora de casa, o

Avaí volta hoje aos

treinos para o jogo contra
o Guarani, no sábado.
Ontem o técnico Dorival
Júnior reuniu os

jogadores para uma

longa conversa. O Leão
da Ilha .é o sétimo
colocado da competição
e quer voltar ao grupo'
dos quatro classlflcados.

Is" "do Itajaí, veiomorar com a família
15s zern Jaraguá do Sul. Estudante da
as -EmefRenato Pradi, ele começou
10 (lá praticar voleibol em um dos
&e "l"ólos da moda-lidade no

,Ia "município. Em um encontro das
escolinhas, ele foi "descoberto"
'Ipelo profes-sor Benhur Sperotto.
�JHoje, com 16 anos, ele busca uma

,;vaga naSeleçãoBrasileira Infanto-
,

10 (,Juvenil, que vai disputar o Sul-
:ie .,Americano de 6 a 12 de

'io (;!1ovembro em Rosário (Argen
tá f,tina). Rodrigo, que atua como

10 "pposto, já treinou em Saquarema
ie �.(RJ) e Vitória (ES) e volta neste

domingo para ficar mais um mês

com a Seleção. "Foi muito

produtivo. Deu para perceber que
neste primeiro período eu evoluí

bastante", comentou o jogador,
que aproveitou a folga para rever

.

Rodrigo Telles tem mais um mês de treinamento e pretende ficar entre os 12 convocados para o Sul-Americano

quem sabe, poder viver do 'vôlei",
disse ainda.

Rodrigo pode ser o .segundo
jogador da equipe a integrar uma
Seleção Brasileira de base. O outro

foi o meio-de-rede [únior, que já
defendeu a infanto-juvenil e, no
último dia 10, foi campeão sul
americano juvenil, em Manaus,
vencendo a Argen-tina por 3 sets

a 2 e marcando o ponto do título.

[oguinhos Abertos em Criciúma,
a partir deste sábado. E esta

ascensão rápida à Seleção
Brasileira era algo que não passava
na cabeça de Rodrigo, quando ele'
começou a treirtar. "Eu vejo que é

fruto do meu trabalho. Sempre
treinando e me dedicando cada
vezmais", amuou. Agora, o atleta
quer fazer do esporte uma profissão.
"Quero continuar jogando para,

os companheiros de equipe no

Ginásio da Ser Marisol. Neste

próximo mês dé treinamentos,
mais cinco atletas serão cortados,
para então 9 elenco ficar COIU 12

jogadores. "Estou confiante. Acho
que vou conseguir ficar no grupo

principal", declarou Rodrigo.
Por causa dos treinos na

Seleção Brasileira, ele vai desfalcar
a equipe que' disputará os

,

I
i

Divisão Especial
Depois de vericer

Joaçaba, na terça-feira
por 7x6 em

Massaranduba, a Malwee

já conhece seus três

próximos adversários no

Estadual. No dia 19
enfrenta Brusque fora de

casa, no dia 20 vai a Taió
.

• enfrentar Chapecó, dia 21
enfrenta o Colegial em
Florianópolis. E no dia 22, -:
o clássico contra o

'

Joinville promete mexer

com o Parque Malwee.

Alta
Uma semana após ser

internado às pressas,
vítima de um enfarte, o

volante Diogo, do
Cruzeiro, de apenas 20
anos, recebeu alta do

Hospital Mater Dei na

manhã de ontem. Após

,
i

!
I

J
• A •

) a expenencra
traumática, o jogador

,disse que considerá ter
renascido .

"Praticamente
I ssuscitei e isso não
,
I
em preço. Sou grato a

Deus po�star vivo",
comentou, numa rápida
entrevista.

Atlético volta avencer o
Paraná e conquista a vaga

Brasil volta a ser ameaçado
pela França no ranking

•

,

I
,
I
I
I
I
,
•

I
,
,
,

,

,
. I
\

I
,
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- - CURlIIBA (PR) - O Atlético-
PR conseguiu a classificação para a

próxima fase da Copa Sul
Americana ao vencer o-Paraná
Clube por lxO, na noite desta

ta h'quarta-feira, na Arena da Baixada,
10 ()'êinCuritiba. Na primeira partida, o
Ie ':J[Atlético já havia vencido por 3xl.
a& ';'0 time rubro-negro vai enfrentar o
:a h:River Plate nas oitavas-de-final. A

primeira partida sendo realizada dia
o ') 27, no Estádio Monumental de
ra ""Nunez, em Buenos Aires, na
• •

:u 1 i'J\rgentina.
11, 1:1 Precisando tirar a grande
, .

)' ,(
vantagem do adversário, o Paraná

m 'i'Clube procurou tomar a irticiativa
)& 'ilhapartida, indo para o ataque desde
ie "J';b primeiro minuto. Mas a pressão
i . 8:; demorou pouco. Bern postado na

Ie ). defesa, aAtlético acertavaos contra-
!5 ';�;ataques e foi criando algumas boas

•

'a I; 1 'oportunidades para marcar. Aos 14
, ,

a G e 17minutos, a trave salvouoParaná
)& �(de levar o primeiro gol, e, aos 33, foi
!& .'. o goleiro Flávio que fez boa defesa
II (, emchute de DênisMarques.
�. No intervalo, muito tumulto

entre os torcedores do Paraná e o

_ policiamento no estádio. Uma

l pessoa foi detida. Enquanto isso, o
técnico do Paraná, Caio Júnior,
mudou o esquema retirando o

zagueiro Emerson e colocando o

atacante Jeffe. Mas a mudança
•

melhorou apenasomeio-de-campo
paranista e continuaram faltando

. jogadas no ataque. Quando parecia
que o empate iria até o fim, Paulo

Rink, que acabara de entrar, fez um
lançamento preciso para Dênis

Marques marcar o gol do Atlético
aos 33 minutos,

-

EM SAO PAULO - O
Corinthians voltou a derrotar o
Vasco, nesta quarta-feira, no

Canindé, e avançou às oitavas-de
fina! daCopaSul-Americana. Com
direito a gol dos recém-contratados
Amoroso e Magrão, o time do

Parque SãoJorge levou amelhor por
3x1 e se credenciou a enfrentar
Lanús ouVélez Sarsfield, ambos da
Argentina. A vitória foi a primeira
por margem maior que UIU gol da
equipe paulista desde a chegada do
técnico Emerson Leão. O time não

marcavamais de dois tentosemUllla

partida desde o dia 21 de maio,
quando bateu o próprio Vasco por
4x2, na estréia do treinador

Geninho, pelo Campeonato
Brasileiro.

Resultados

GENEBRA (SuíÇA) - Depois e ocupa a 3a posição, com 1.492
demais de quatro anos de liderança pontos. Já a Inglaterra ocupa sua

irtcontestável, a Seleção Brasileira melhor classificação da história,
tem sua posição ameaçada no com 1.477 pontos e na quarta
ranking da Fila. A França, vice- colocação. Já os italianos, atuais
campeã do mundo, está a apenas campeões do mundo, caíram três

40 pontos do Brasil na posições no ranking e agora

classificação, e COIUO participa de ocupam a 5ª colocação.
jogos oficiais válidos pelas A lista dos dez maiores ainda
eliminatórias da Eurocopa de irtcluiHolanda, RepúblicaTcheca,

.

2008 ainda neste ano, tem chance Alemanha, Portugal e Espanha
de somarmais pontos que a seleção

.'

fecham o ranking das dez maiores
de Dunga, que apenas disputará seleções do planeta. A próxima .

mais dois amistosos em 2006. classificação da Fila será divulgada
Pelo ranking, o Brasil soma no dia 18 de outubro.

1.574 pontos, contra 1.534 pela
França. No ranking divulgado em
agosto pela Fifa, os franceses

apareciam apenas na 4ª colocação.
O salto ocorreu depois das vitórias
contra aGeórgia, por 3xO, e a Itália,
por 3x 1, em Paris, jogos de

competição que somam mais

pontos para o ranking que os

amistosos da seleção contra

Argentina e País de Gales.

Segundo a Fifa, como os

próximos jogos oficiais do Brasil
em -temeios ocorrem apenas em

2007, naCopaAmérica, marcada
,

para a Venezuelii, _ as chances de

França voltar a ser número um do
mundo nunca foram tão grandes .

Em 2006, o Brasil disputará mais

dois amistosos: contra o Kuwait e
a Suíça,

A Argentina, que perdeu de
3xO para o Brasil em Londres há
uma semana, não caiu no ranking

.

Mundial
Errando menos que na

estréia, a Seleção
Brasileira feminina de
basquete venceu ontem a

Coréia por 106x86 e

garantiu' a classificação
para- a próxima fase. O .

destaque foi Iziane, que
mareou 21 pontos no

.

jogo. Hoje, às 15h15, as
brasileiras ·enfrentam a.

Espanha, que perdeu para
a Argentina ontem.

Em Floripa
o Figueirense perdeu o

zagueiro Edson, com

uma lesão joelho e que
ficará fora dos

gramados por 25 dias.
Ontem quem não treino
foi o volante Luciano
Sorriso, por causa de
uma gripe. A boa notícia
no Orlando Scarpelli foi •

,

s

Copa dos Campeões
15h45 - Lyon 2xO Real Madri
15h45 - FC Kobenhavn OxO Benfica
15h45 - Milan 3xO AEK Atenas
15h45 - Hamburgo 1 x2 Arsenal
15h45 - Manchester U. 3x2 Celtic

.

Sul-Americana
19h15 - Atlético-PR 1 xO Paraná

•

22h - Corinthians 3)(1 Vasco
22h - Cruzeiro (3) 1xO (4) Santos

-

AMANHA
. -

Sul-Americana
19h - Fluminense x Botafogo

m

Recop'3"" , , ,

22h - São Paulo x Boca Juniors
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Confira à cobertur.a completa dos eventos em nosso blog: vvYlw�pÓ��c�s�,[g(jm"��i;(;l�«�
, ,.'. :, .' ,

,

MC Jack, o residente hip-hop da ComBat DJ Nando Oliveira em sua apresentação de sábado na Moinho Disco

Felfinha e Veronica Zardo Monica Wagner
. ,

',.:' ':'��

,to:'; ::;:;-
,-"'--

ee

•

Fes.ta Colcci na Combat
A Colcci e ComBat, apresentam com

exclusividade para o sul do Brasil o DJ

argentino Ricky Ryan figura marcante da cena
,

,

eletrônica.
Além de Ricky Ryan dividem as pick-ups da

balada os DJs Mac Dave, Nando Oliveira vs

R.Costa (Live Percussion), Igor Lima e Eduardo
Schwartz fazendo b2b com Deivid Rausisse.

,

No bar externo rola show com o grupo
,

Kibeleza, seguido de muito Hip-Hop com o MC
Jack. Ingressos antecipados nos postos Mime
Matriz e Reinaldo e lojas Center Som shopping
e calçadão. Reservas e informações: 8412
2799.

'

Na Licoreria
,

Moinho Disco Balada de sexta
<Semana movimentada na Moinho Disc...

Para noite de hoje a casa promove mais uma

edição do Pagodaço na Moinho, trazendo
como atração o grupo Swing Maneiro. Elas
entram free até OOh.

Já no sábado acontece a Hypno Club

Journey, festa itinerante da consagrada
agência paulista de DJs que traz para Jaraguá
do Sul os DJ,s Gabo, Anderson Noise e Denise
Konzen para apresentarem-se na casa.

Ingressos antecipados na Pink and Blue -

Freedom, Posto Mime Matriz e loja Center Som
do shopping. Informações: 4796536692.

Super Trunfo dos políticos
Golpe é um "[oqo de

cartas (estilo Super Trunfo),
no qual os personagens são
32 poi íticos representativos
da vida pública nacional.
Com ele você pode travar

", batalhas com seus amigos e

aprender mais sobre a política brasileira. O
melhor de tudo é que ele está disponível
gratuitamente: basta baixar, imprimir e jogar!

.

Para baixar o jogo digite golpe! no sistema
de busca de nosso blog e divirta-se.

Acontece amanhã mais
uma edição da tradicional
balada de sexta-feira da

Choperia Bierbude.
A festa Indoor Sound irá

começar às 21 h ao som hip
hop com DJ Xalinho, com

seguida apresentação dos
DJs Rodrigo Fabro e Nando
Oliveira, que tocará

acompanhado da

percussão de R. Costa.
Reservas de mesa

podem ser feitas através do
telefone 3275-1686.

,

Neste domingo a partir das 19 horas se

apresentam na Licoreria os DJs Kdo (electro
house), Maxin (electro house) e Fefeu (hip
hop).'

Noite da Tequila
Em clima mexicano a boate Notre promove

nesta sexta-feira a festa Tequila Night.
Ingressos antecipados podem ser adquiridos

,

ria Choperia 115 e O Boticário do shopping.

,

MOT O

985
. ,

I }

•
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As irmãs Gil e Bruna da Costa

Nádia Vieira e Darwin Salai Schrauth

, Blues na SCAR Mais uma

Depois de Alexandre
Frota, ,Rita Cadillac e

Matheus Carrieri, chegou a

vez de Gretchen fazer o seu

primeiro filme pornô. A
cantora assinou contrato
c o rn a p r od u t o n
Brasileirinhas e em

novembro lança a produção
La Conga Sex.

A expectativa é que La
. Canga Sex' bata todos os

recordes de venda e seja
um dos maiores sucesso

da produtora. Boa sorte.

O veterano bluesman
brasileiro Celso Blues Boy é
a atração desta noite do
Centro Cultural.

Blues Boy foi o primeiro
artista nacional que
misturou o 'blues com a

música brasileira criando
uma linguagem própria,
reconhecida por ícones
como B.B.King.

ingressos antecipados
já disponíveis na bilheteria
da SCAR. Mais informações
pelo telefone 3275 2477.

._, , ., _- - - --, " ". - ---,.--, , , - -,- " " .
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Conselho de Ética da Câmara
notifica hoje, por edital, seis
deputados citados pela CPMI. ® 82
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ONU e grupos de defesa dos direitos
,

humanos denunciaram Israel pelo uso de

força desproporcional no tíbano. 084 •

"

•

César Junkes

RITMO FORTE: LUCRO DOS .BANCOS CRESCE 40,3% EM UM ANO
1

• •

; ,

,

R$ 1,536 trilhão em 30 de

junho, um crescimento de

19,90/0 em relação aos R$
1,282 trilhão no mesmo mês

do ano passado. O

patrimônio líquido passou de
R$

,

118,7 bilhões para R$
132,2 bilhões; e os depósitos
totais, de R$ 563,3 bilhões

para R$ 662,5 bilhões.
A rentabilidade. também

cresceu bastante, de 20,9%
para 25,40/0. O ranking do BC,
que classifica as instituições
pelos ativos totais menos

intermediação financeira,
ficou inalterado em relação ao

que era há um ano e há seis

meses. Nos primeiros dez
lugares, permanecem Banco

,

do Brasil, Caixa Econômica

Federal, Bradesco, Itaú,
Unibanco, Santander

.... - .�"""'..." ,
-

:;; .. ,... .....,.".'_'--
,-"."�_,.

Os 50 maiores bancos
brasileiros registraram um

crescimento de 40,3% no

lucro líquido em um ano,

segundo ranking do Banco '

- Central, relativo ao primeiro
semestre deste ano. O lucro
deste universo de instituições,
que representam 84% do
sistema financeiro brasileiro,
ficou em R$ 17,4 bilhões no

período, ante R$ 12,4 bilhões
no primeiro semestre de 2005.

Os ativos totais somavam

Banespa, ABN Amra Real,
Safra, HSBC e Banco
Votorantim.

, ,

DIVIDAINTERNA Por
outro lado, a dívida interna do
Brasil, expressa em títulos

públicos, aumentou R$ 25,08
bilhões em agosto, com

elevação de 2,47% na

comparação, com a dívida de

julho. No total, o volume de
títulos da União em poder do
público, interno e externo,
soma agora R$ 1,039 trilhão,
estando, portanto, abaixo do
intervalo definido pelo PAF

(Plano Anual de Finan

ciamento) para 2006, entre

R$ 1,13 trilhão e R$ 1,2
trilhão, como destacou o

coordenador de Operações ,da
Dívida Pública, do Tesouro,
ManoelAugusto Silva.

� Lideram o ranking
Banco do Brasil, CEF,
Bradesco, Itaú,
Unibanco, Santander,
ABN Amra Real, Safra:,

,

HSBC e Votorantim

"�'f. ",

.

Inadimplência cai
5,1% em agosto

,Secovi-SP prevê 'bnem'
imobiliário com medidas

I I

César Junkes

O abono do PIS/Pasep,
ano-base 2005, equivalente a

um salário mínimo, começou
a ser pago ontem para os

nascidos em outubro - no

caso do PIS - ou aos

servidores públicos com

inscrições oito e, nove do

Pasep. O saque pode ser feito
ern todas as agências da
Caixa Econômica Federal e

do Banco do Brasil até 29 de
junho do próximo ano.

Para os nascidos em

novembro, o saque será

liberado no dia 20. No dia 27,
os nascidos em dezembro e,

em outubro, os nascidos em

janeiro, fevereiro e março. Já
os nascidos em abril, maio e

junho sacam em novembro.

Algumas empresas, com

convênio com a CEF, pagam
diretamente o abono,
incluído no contracheque. A
Caixa mantém à disposição
dos trabalhadores o telefone
0800-5742222.

O PIS pode ser sacado
ainda nas casas lotéricas ou

postos Caixa Aqui, utilizando
� o cartão cidadão e senha. O

A taxa de inadimplência
dos consumidores caiu 5,1%
em agosto, na comparação

.'

com julho, quando o índice
havia subido 2,6%.

Frente ao resultado de

agosto de 2005, houve alta de
5,6% na inadimplência das

pessoas físicas. Já conside
rando os dados dos oito

primeiros meses do ano, o

crescimen to foi de 14,2 0/0, na
comparação com igual
período do ano passado.

O pacote anunciado esta

semana pelo governo federal

para estimular a construção e

compra de moradias poderá
gerar um "boom" imobiliário.

I

Essa é a avaliação do Secovi

(Sindicato das Empresas de

Compra, Venda, Locação e

Administração de Imóveis
Residenciais e Comerciais),
de São Paulo.

O presidente do Secovi,
Romeu Chap Chap, disse
acreditar que as medidas de

um boóm imobiliário no Brasil",
diz, acrescentando que a

correção monetária facultativa
contribuirá para aumentar a

competitividade entre os

bancos, já que estes poderão
estabelecer taxas dejuros pré
fixadas no crédito imobiliário.

'As parcelas poderão ficar '

cada vez menores, e o compra
dor terá mais segurança para
assumir um financiamento de

longo prazo, sem correr risco de
descasamento entre o salário e

a prestação, como ocorreu no

passado", disse. .

,

Chap Chap destacou a pos-
sibilidade dada ao comprador
de utilizar o crédito consignado
para o financiar a casa própria.

\ ,.'
Milhares deixam de receber o PIS/Pasep por falta de informação

PIS/Pasep há, no mínimo,
cinco anos (até 2001),
tenham trabalhado pelo
menos 30 dias em 2005 e

recebido, em média, dois
salários mínimos no período.
Para fazer o saque, os

trabalhadores terão que

apresentar o número do PIS
ou -Pasep e a carteira de
identidade. .

Pasep é pago no Banco do

Brasil, de acordo com os

últimos dígitos da inscrição. A
partir dessa data, também

poderão sacar os rendimentos
de suas contas pessoais os

cadastrados antes de 1988.
Têm direito ao abono

salarial os trabalhadores e

,

incentivo à construção civil,
como o fim da obrigatoriedade
da aplicação da TR (Taxa
Referencial), deverão dar novo

impulso ao setor imobiliário.
"Tudo converge para que ocorra

Cartão de crédito
lidera ranking

As dívidas com cartões de
crédito e financeiras marcaram
a maior representatividade da

inadimplência: em agosto, a

participação dessa categoria foi
de 33,60/0 do total de vencimen
tos não pagos. Um ano antes,
essepercentualera de34,6%.

As dívidas com bancos

ultrapassaram os cheques e

ficaram com a segunda
posição, com 31,9%•

servidores públicos
foram cadàstrados

que
no

"
,

"E um dinheirinho que vem em boa hora e ajuda a pagar
algumas contas."

Carlos Roberto Damasceno, operário em Jaraquá do Sul,

, ,
)
,, c

I

, ,
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ALTERNATIVA: CÂMARA NOTIFICA DEPUTADOS POR EDITAL
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... Concluída a fase de

instrução, o relator
•

de cada processo
apresenta parecer ao
-üonseího de Ética, para

,

discussão e votação

nos três veículos exigidos: no
Diário Oficial da União, no
Diário Oficial da Câmara e

em um jornal de grande
circulação. A partir da

notificação, os deputados
terão cinco sessões plenárias
para apresentarem defesa ao

conselho. O prazo deverá

começar a ser contado apenas

após as eleições, quando
deverão ser marcadas sessões.

Para agilizar o julgamento
dos processos, o presidente

,

do conselho,' deputado
Ricardo Izar (PTB-SP), pediu
reforço na assessoria que
deverá auxiliar as nove sub

comissões criadas pelo
colegiado.

Concluída a fase de

instruçao (investigação,
defesa, depoimentos) o

relator de cada processo

apresentará seu parecer ao

conselho, para discussão e

•

O Conselho de Ética da
Câmara Federal notifica hoje,
por edital, seis deputados

,-citados pela CPMI (Comis-
,
, são Parlamentar Mista de

Inquérito) dos Sanguessugas
envolvidos no esquema de

compra superfaturada de
ambulâncias com recursos do

I Orçamento. O conselho

: conseguiu notificar 61

deputados pessoalmente ou

por meio de assessores.

O edital deveria ter sido

publicado ontem, mas não

houve tempo para colocá-lo

Izar quer garantir as condições necessárias para o andamento da CPMI

votação. Depois da votação,
por voto aberto, o parecer é

encaminhado à deliberação
do plenário da.Cárnara. Para

,

o deputado ser cassado e se

tornar inelegível pelos

deputados.
Os deputados que serão

,

notificados por edital são:

Edna Macedo (PTB-SP),
Elaine Costa (PTB-RJ),
Irapuan Teixeira (PP-SP),
João Batista (PP-SP), Marcos
Abramo (PP-SP) e Ricardo

Rique (PL- PB).

, .. -

proxirno s alto anos, sao

necessários no mínimo 257
votos favoráveis dos 513

_

au a recorreu a mu
•

•

ml I I

Os advogados de Lula
r ecorreram ontem da
decisão do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) de multar
o presidente em R$ 900 mil

por prática de propaganda
eleitoral antecipada. A

condenação ocorreu no dia
17 de agosto, motivada por

representação do PSDB
relacionada à distribuição de
mais de um milhão de

exemplares da publicação
"Brasil, um País de Todos".

O recurso só foi

apresentado pelos advogados
ontem porque a decisão do
TSE foi publicada no Diário
da Justiça apenas na última

segunda-feira, quando se

,

plenário aplicou a multa,
equivalente ao custo estimado
da propaganda. A multa é

• • 1'\,

malar que o patnrnorua
pessoal declarado pelo,
presidente Lula - R$ 840 mil
Os advogados de Lula j'
afirmaram que,

• • •

•

conseguirem reverter a

condenação, vão tentai
incluir a multa como gasto qe
campanha. Com isso, o valo
seria debitado do total
arrecadado.

PESQUISA O
presidente Lula (PT) mantém
as chances de vencer aí

,

eleições ainda no primeiro
turno. Pesquisa Datafolha
divulgada na terça-feira,
aponta Lula com 22 pontos a

I

frente de Geraldo Alckmin
(PSDB) e 11, pontos sobre a

soma de seus adversários. '

Lula oscilou de 51 par ' :

50% e Alckmin de 27 _ para
28%. Heloísa Helena
(PSOL) mantém com 9%,
Cristovam Buarque (PDT) e

'Ana Maria Rangel (PRP)
,

têm 1% cada um.

InIcIa o prazo para a

contestação. De acordo com

a decisão do TSE, a

publicação distribuída em

janeiro deste ano continha
louvores às realizações do

governo federal.
Por entender que houve

propaganda eleitoral ante

cipada - só era permitida a

partir do dia 6 .de julho - o

,

,
,

,

u Celso Amorim
vai à 13a

Cúpula dos 15

•

iea
,

,

•

Os procuradores da
,

• -

República querem esclareci-
mentos sobre aviso dado pela
Polícia Federal ao presidente

,

do Senado, Renan Calheiros

(I?MDB-AL), de uma busca
e apreensão na Casa realizada
durante a Operação Mão-de
Obra, deflagrada em 26 de

julho no Distrito Federal. A
: � ação prendeu seis suspeitos
de integrarem uma quadrilha
especializada em fraudar

licitações de órgãos públicos.
- O grupo é formado por

empresários do ramo de

prestação de serviços e de

_. infoIlllática,' seus funcionários
t .J'

e servidores públicos.
�';, Segundo o Ministério
c ,; Público, os procuradores
enviaram ofício ao diretor da

PF, Paulo Lacerda, para obter
as informações sobre a

execução da busca e

apreensão no Senado por
,. considerar o resultado insu-
(.,'

'

-fíciente. As respostas envia-

das mostraram várias impro
I: priedades cometidas duran-

,

(" 'te a operação. Enviaram
também ofício ao procura
dor-geral da República
Antonio Fernando Souza,

, para que solicitasse as

_, informações do ministro da
. Justiça, Márcio Thomaz
'Bastos. '

Os procuradores querem
esclarecimentos sobre o que

_,_"
." �\r-=:=-----:"'""--...__

;�

O ministro das Relações
Exteriores, Celso Amorim,
chega hoje em Cuba e

, ,.

permanece ate o proximo

sábado, chefiando a

delegação do Brasil a dois
,eventos multilaterais: a 13a

Cúpula do Grupo dos 15 e

a 14ª Conferência de

Cúpula do Movimento dos
Países Não -Alinhados.

Amorim deve assinar em

Havana o Ajuste Cornple
mentar ao Acordo de

Cooperação Cultural e

Educacional entre o Brasil
e Cuba. De Havana, o

ministro segue para Nova

York, onde participa da
aberturados trabalhos da
Assembléia Geral das

Nações Unidas.
Criado em setembro de

1989, o G-15 reúne anual
mente os representantes
de alguns dos m a i s

Diretoria-geral do Senado promete contribuir com as investigações da PF

chamaram de prática na PF:
avisar ao superior hierár
quico da instituição quando
o alvo da operação é um

órgão público. Eles querem

que o ministro da Justiça e o

diretor-geral da PF informem,
se tinham conhecimen to
desta prática e se havia

-

permissão deles para tal.

Maia dtsse'que é testemunha do caso,
_

O diretor-geral do Senado, Agaciel Maia, negou que
tenha prejudicado as investigações do Ministério Público
Federal. Ele era um dos alvos da investigação. "Não sou

ínvestígado. No início de agosto tui ouvido como testernu

nha", disse, lembrando que foi avisado pelo presidente do
Senado, Renan Calheiros, na madrugada do dia anterior

,

sobre a operação. E que quando chegou, no início da

manhã, policiais o esperavam para entrar na diretoria-geral.
, Segundo Maia, os policiais pegaram o que quiseram.

Também rebateu acusações de que teria tirade
.

documentos da sala e limpado computador. "É mentira",
afirmou, acreditando que exista outro motivo para as

acusações contra ele.
O corregedor do Senado, Romeu Tuma, não acredita que

Renan Calheiros agiu de má-fé ao pedir para o diretor 'do
Senado acompanhar a diligência, Como o diretor-geral do
Senado é de confiança dele, não pode a princípio levantar

suspeita sobre ele disse. Para Tuma, Q caso deve ser investigado.
"A Polícia está'fnvestígando e se concluir alguma coisa, as ,

I providências terão que ser tomadas", observou.

. ,

e xp r e ssrvc s p a is e s em

desenvolvimento.
Atualmente, a presi

dência do G-15 é ocupada
pela Argélia. O Movi
mento dos Não-Alinhados
é composto por 115,
membros que representam
os interesses e as priori
dades dos países em

desenvolvimento, O Brasil

participa das reuniões dos
Não-Alinhados na quali
dade de observadoL

•

erra seria
•

IZ

I I

O ex-presidente Fernan
do Henrique Cardoso disse
ter cometido um grave erro,

na sucessão presídencial em
curso.,o de não ter defendido
com muito mais firmeza e

veemência a candidatura

José Serra à presidência. Na
avaliação de FHC, Serra era

o melhor candidato. Aliás,
dizia isso em maio, quando
estava em Nova York e

explodiu a crise do PCC em

São Paulo, e tem repetido
nas últimas semanas.

As declarações do ex

presidente tem causado

ebulição no ninho tucano,

Na semana passada, FHC
divulgou carta repetindo que
Serra seria o melhor
candidato e acusou o PSDB
de fazer vistas grossas à

corrupção de integrantes d

partido, numa clara alusão a I;

senador mineiro Eduard I,

Azeredo, acusado de ter s

beneficiado do esquema d :'

Marcos Valéria. Em seguid� í:

cutucou Aécio Neves, \

governador de Minas que s ,';

não será reeleito pOI,
interferência divina.

Disse FHC que Aécio"
corre o risco de tornar-se um '

"inocente útil". Não explicitou :'

nas mãos de quem, mas o ;_,

sujeito oculto tem endereço,
certo: habita no Palácio d ','

Alvorada, despacha no Paláci ,;

do Planalto, pretende comi '

nuar nos mesmos endereço .

,

por outros quatro anos e, at ','

agora, não há em seu partid "

um nome já postado pac'
disputar sua sucessão. '

,

•

-

•

,
'_

_,

•

._

,

.'....
'.
--

."
•
•

,
_
-

.

.
_ ,

._
•

-.

'.

Ex-presidente não tem poupado críticas aos correligionários

,_
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: I � GLOBO - 18H
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•

Sinhá Moça
Os fazendeiros prometem apoio ao Barão.
Augusto está fraco de tanto trabalhar. O
Barão diz que Sinhá Moça é bem-vinda em

sua casa, desde que não o acuse, Sinhá
, Moça ironiza que ele não deve ter tido
nenhuma participação nos incidentes da

.

, noite anterior. Cândida acusa o Barão de
crueldade por saber que Bastião era filho

,

de Virgínia e jamais ter contado. Virginia
pergunta ao Barão por que a fez sofrer
tanto e ele responde que trouxe o filho para

, o lado dela e que agora lhe dará sua carta
,

de alforria. Bastião é que precisará esperar
"

a Abolição. Justo leva Balbina à igreja, Pai
f: Tobias e Mãe Maria cuidam do Capitão do
Mato, Balbina manda Fulgêncio e Justina

fugirem.

') ; GLOBO -19H

.

' Cobras e Lagartos
Bel e Duda avisam que Leona terá que
fazer uma ultra-sonografia. Júlia e Leticia
chamam a policia. Luciano leva o laptop
de Nikki. Foguinho observa que Ellen

'I
,

nunca esteve tão insegura e vulnerável.
i Estevão descobre a carta de amar e se

,
rebela contra as ordens de Ellen. O médico I

'diz que a gravidez de Leona exige
cuidados. Milu e Tomás viram

empregados de Marilene. Estevão
comemora com Otavíano e avisa que será
o presidente da Luxus. Leticia descobre
uma foto na qual Nikki está ao lado de uma

criança e de Valquiria. Foguinho e Ellen se

arrumam para o casamento. Estevão
senta-se na cadeira da presidência e

mostra para Ellen uma cópia da carta de
Omar.

� GLOBO - 2iH

Páginas da Vida
Helena e Diogo se abraçam com emoção.
Lidia sai de fininho da sala ao ver Diogo e

Helena se beijando.
Salvador vai checar e sorri ao ver que é

Diogo. Renato ,pensa em Isabel. Livia
convida os amigos para uma festa, o que
irrita Renato. Diogo se encanta ao

conhecer Clara. Tereza comenta com

üqete que teme que Luciano sinta uma

paixão avassaladora, como a que fez com
que ela se casasse com Nestor. Luci'ano
ensina alguns passos de salsa para
Giselle. Helena cozinha para Diogo.
Simone conta suas desventuras com

Jorge para Isabel. Renato liga e deixa
ironias na secretária eletrônica, certo de

que Isabel está ouvindo.

I '

,

� SST - 181130

Rebelde
Diego diz a Roberta que seu pai não deve
saber que ele continua na banda. Roberta
promete pensar numa maneira para que

•

I,' seu pai nunca descubra. Mia recebe uma

carta de Sabrina, Miguel pega a carta da
mão dela e diz que é sobre a banda. Mia

pega o envelope de volta. Roberta entra na

,
, conversa, pega o envelope das mãos de

Mia e o entrega a Miguel.
.

•

·

._
.

, .

.'
.

� RECORD ... 19h 15

&, "'D do Mato
,

, .
Francisca diz para Geraldo que o noivado
deles está acabado. Geraldo diz para ela
não cismar com Maria Margarida.
Francisca diz que não tem nada a ver com

a menina. E que o sonho de casar com ele
acabou. Mariano se encontra escondido
com Maurinho. Maurinho diz que
investigou Mariano e descobriu

informações dele. Mariano diz que é um

peão e que Maurinho não tem que perder
tempo investigando um homem de bem.
Laura e Ramalho discutem. Ramalho diz
que não acredita que Laura desconfia
dele. .

.'
•

•

,

,
,

,
•

�j �

,

, .

I,

-.

,

\�

> RECORD .. 20!1

Cidadão Brasileiro'
'.

•

"

liga para Homero e fala que precisa
conversar com um advogado para
resolver sua situação com Antonio.
Tatiana e João se beijam na casa de
Tereza. Caio aparece para levar Tatiana
embora. Victor escreve as sentenças em

papéis e queima na sala de Otávio. Todos
esperam uma resposta. Victor escreve o

valor que Mefisto lhe passou para que ele

desfaça as sentenças. Victor vai embora.
Edouard olha o valor que é um total de 183
mil cruzeiros. Todos ficam abismados e

revoltados. Carolina fala para Cássio que
ele será seu advogado. Carolina fala para
Tony que ela tem que conversar

seriamente com o pai dele.

,

,

••

'.

'.

,

-,

,

•

'.

'. '

•
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��Filmagens
A produção de Harry Potter
e a Ordem da Fênix ocupou
recentemente a estação
King's Cross em Londres,
de acordo com o site
Omelete. O trabalho reuniu o

elenco principal, incluindo
Daniel Radcliffe, Emma
Watson e Rupert Grint em
cenas do embarque no

Expresso de Hogwarts.
Dirigido pelo britânico David

Yates, o quinto Harry Potter
será lançado em 13 de julho
de 2007.

»Nasceu
Britney Spears é mamãe de

novo. O segundo filho da
cantora com Kevin Federline
nasceu na madrugada desta

terça-feira, em Los Angeles,
Por pouco Britney não realiza
o desejo de ter o bebê no

mesmo dia do aniversário de

�eu primogênito Sean

Preston, que completa um

ano hoje. A notícia foi dada.
pelo papai que enviou

mensagens de texto para os

amigos e parentes do casal.

'Informações do site
Glamurama.

��Capítulos
Em "Páginas da Vida",
irritada com o romance da
irmã com Jorge (Thiago
Lacerda), Sandra (Danielle
Winits) vai fingir que toma
um vidro de comprimidos
para se matar. Ainda na'

novela, Thelma (Grazielli
Massafera), irmã de
Sandra, transará sem

preservativo com Jorge e

poderá ficar grávida. Tudo
dependerá do s.ucesso de
Grazi com o público. As

'

informações são dacoltma
de Fabíola Reipert, no jornal,

"Agora" .

/

QUINTA - FEIRA, 14 de setembro de 2006 13B

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Fernando C. Atoji e Sidney C. At
.

inauguraram no Sábado (9) o mais
novo centro de estética canina

\

\ .

0., ..

�

v

Completando 5 anos hoje dia 14, a querida Amanda Zanghelini. Quem deseja os

parabéns e muitas felicidades são a tia Vivi e o tio Denis

FOTOS: DIVULGAÇÃO
,

II PARABENS! ,

,

Aniversariantes do dia

Leotildes Pessate

Ilona Bublitz Erdmann

Ravena Hinsching •

Alessandro Rosa ,
,

--------------------

Caroline Todt

Lucas Maas Kekis·
,

•

Aguinaldo Spézia
Marlise Tecilla

Venir Steinert

Esmeralda Chiodii Jr.

Eno Mahs

Rejane Carvalho

Regiane Carline
----------_

Eugenio Prestini

Neuton F. Fabiani

Waldemir Lange
Jorge Strelow

•

Show
,

E hoje, às 21h30, o show
, especial do ,guitarrista
Celso Blues Boy, no
Centro Cultural de

Jaraguá. Os ingressos
podem ser adquiridos nas

Lojas Center Som e na

bilheteria da SCAR, quem'
doar um quilo de leite

longa vida recebera um
desconto.

MATRICULAS ABERTAS
, VAGAS LIMITADAS

.,if:.It�,

'/
O SESC realiza hoje o Seminário Envelhecer com Saúde, a partir das 14h

,

na Paróquia São Judas Tadeu, Bairro Agua Verde. No evento acontecerá
,

uma palestra sobre "Inclusão Social". A entrada é franca.

Tradicional
Nesse sábado será realizado a 100 edição do Café Colonial e Feira de
Artesanato, no salão da Capela Imaculada Conceição, em Guaramirim. O
evento começa às 16h, e os cartões custam R$10,00, podendo ser

adquiridos no Setor de Turismo da Prefeitura, fone 3373-0247 ou pelo fone
.

9957-3379 com Inês.

Seminário
,

e.SCOl.A D£ARTES oecOAATIVAS

Curso de Decoraç60 e '

Desenhos de Interiores

Profissionalizante
(;,7 ;1

PONTO PISO ACABAMENTOS I',Informações e Inscrições: p'g�?
Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 140 - Centro - tel. 3370-6363 I fax. 3376·4040

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

,

Aries 20/3 a 20/4
Diga a verdade: você já deve estar meio
cansado de andar no fio da navalha.
Emocionalmente, pode ser muito rico, uma
'forma baratade ativar a adrenalina e tal. .. Mas,
mudar de opinião como quem troca de meias,
não só pode cansar seus pares, como

compromete seu relacionamento com o mundo.
Cuide de sua lã, amigo carneiro.

,

•

Câncer 21/6 a 21/7
Calma, caranguejo. Ir com tanta sede pote
pode fazer com que você se engasgue. Tudo
bem que o ãese]o de mais e mais emoção seja
grande, mas deixar que as imaginações turvem
suas águas no momento em que você mais

pr�cisa ser racional não está com nada.
,

Segure a onda, com aquela sua técnica: pelas
beiradas, devagarinho, mas senipre.

Libra 23/9 a 22/10
Bacana. libriano: as mudanças que você
pretende podem acontecer de uma forma

segura, fazendo com que seus castelos de ar

finalmente ganhem alicerces, O negócio é
vasculhar nas prateleiras para reunir os

projetos, passar tudo a limpo e ir tocando a

obra, tijolo após tijolo, de preferência cantando
sua melodia favorita.

Touro 21/4 a 20/5
Sabe aquele compromisso importante que você
mareou para hoje, inicinho da tarde? Talvez seja
melhor antecipar. O dia está agitado e as

energias estão a mil, convidando às mudanças.
Você trabalhou tanto para que tudo desse
certo ... A Lua vai ficar fora de curso a partir das
13 horas, desorganizando a vida de todos. Você
vai arriscar? .

, Leão 22/7 a 22/8
Abra bem os seus olhos, leãozinho. A beleza
está esparramada pelo mundo à sua volta.
Com a sua sensibilidade aindamals aguçada
que o normal, você vai enxergar mais longe e

mais fundo, vai perceber o que até agora não

parecia nem fazer parte da sua paisagem. É
um convite do inesperado e do imprevisível,
querendo seduzir você.

Escorpião 23/10 a 21/11
A Terra gira, mesmo. E tanto é assim que, volta
e meia, ou volta inteira, ela acaba lhe deixando
de frente com assuntos que você preferiria
deixar pra lá. Se ficar atento, verá que esses

movimentos trazem a possibilidade de novas

leituras. Talvez seja uma questão de ser menos

duro nos julgamentos, mais flexível nos
relacionamentos ...

Virgem 23/8 a 22/9
Quantos problemas a gente consegue resolver
em poucas horas? No começo do dia de hoje,
provavelmente muito mais do que poderia
imaginar a sua vã filosofia. Portanto nada de

passar a manhã toda arrumando gavetas e

armários. Quanto mais cedo você encaminhar
a resolução das pendências, mais feliz você
será, durante e depois.

G�meos 21/5 a 20/6
•

Epa! Parece que tem alguma coisa aí, querendo
aparecer... Não percebeu?! Abra o olho,
geminiano, preste-se atenção. Revelações
acontecem nas próximas 24 horas. Você não

quer ficar bem na foto? Pode ficar assim, pode
ficar assado, só não vale bancar o desligado e

. deixar de imprimir este momento de
autodescoberta no filme da sua vida.

'

Sagitário 22/11 a 21/12
Um idealista como você sabe que nem

sempre seus planos conseguem espaço na

vida real. Por isso, trate de valorizar bastante
um dia como hoje. Os seus altos ideais

poderão se encontrar com a realidade numa

ótima. O resultado: uma grande confraterniza

ção, que vai dar em concretizações, realiza
ções, trazer para perto o que parecia longe ...

Capricórnio 22/2, a 21/1
Como é que pode?! Para uns, cumprir a agenda
e dar início aos trabalhos não só é possível,
como divertido. Para outros, porém, parece que
a briga com a agenda é eterna ... Ainda bem' que
você, integrante dos signos de Terra, está no

primeiro grupo. E não só dá conta do recado,
como ainda arruma um tempo pra olhar em
volta e rir da falta de jeito alheio.

,

Aquário 21/1 a 18/2
Elétrico e energético, o ser de "Aquário
dificilmente tem paciência para carregar fardos
por muito tempo. O que não significa que não
tenha direito a momentos de maior
sensibilidade. Uma certa vulnerabilidade da sua

parte pode ser bem legal: pessoas que amam
você finalmente terão oportunidade de enchê-lo
de cuidados e carinhos,

Peixes 19/2 a 19/3
Está esperando o quê? O trem? Pois ele está
passando neste momento, embarque imediato
na sua plataforma. Deixe as malas pesadas e

sem alça aí mesmo, ninguém vai querer nada
com elas, e vá em frente, Parta rumo a novos

ou renovados objetivos. A marcha segue
rápida, e as paradas ao longo do. caminho
serão breves.

I

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1I1II

I I

•

4 trQUINTA-FEIRA, 14 de setembro de 2006

DENÚNCIA: ISRAEL PODE SER JULGADO POR CRIME DE GUERRA
•

... Grupos de direitos
humanos coletam
evidências para usar
em processos com

base no princípio
jurídico "jurisdição
universal"

generalizado de destruição.
O Hezbollah, por sua vez,

disparou milhares de

foguetes contra cidades
israelenses, matando 39
civis. Também, 120 soldados
de Israel foram mortos em

. combates.

Agora os grupos de
direitos humanos estão no

Líbano para coletar
evidências que possam ser

usadas em processos com

base num princípio jurídico
conhecido como jurisdição
universal, segundo o qual
crimes de guerra são tão

graves que podem ser

julgados em qualquer lugar,
e 'não apenas onde foram
cometidos.

Ghassan Moukheiber, um
parlamentar libanês

responsável pela
coordenação dos esforços,
disse que equipes locais

A guerra entre Israel e o

grupo Hezbollah, no Líbano,
abriu caminho para

acusações mútuas de crimes

de guerra. Mas a pergunta
que vem sendo feita é:

alguém pode realmente ser

levado
.

à . justiça para

responder por tais crimes?
Bombardeios israelenses

provocaram a morte de mais

de 850 pessoas no Líbano em
•

34 dias de conflito. A maior

parte das vítimas era civil.
Os bombardeios também
deixaram um rastro

•

•

estão "coletando evidências
num formato que seria aceito

em um tribunal". Ele
salientou que um julgamento
por crimes de guerra poderia
ser conduzido tanto por uma

corte internacional quanto
pela justiça de outro país que
não seja nem Israel nem o

Líbano.
,

A ONU e grupos' de
defesa dos direitos humanos

. denunciaram Israel pelo uso

desproporcional da força no

ataques. O motivo das
denúncias foi o alto número

de vítimas entre os civis. A
ONU também criticou Israel

pelo uso. de bombas de

fragmentação nos últimos
dias do conflito, quando já
parecia certa a

implementação de um

cessar-fogo ordenado pelo
Conselho de Segurança da
entidade.

•
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Koffi Anann criticou Israel pelo uso de bombas de fragmentação nos últimos dias de guerra no Líbano
J
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avorecer

A rotina dos atentados no Iraque já causaram mais de 100 mil mortos

O chefe da promotoria no

julgamento do presidente
iraquiano deposto Saddam

Hussein, Munqith al-Farron,
exigiu ontem a renúncia do

juiz do caso, acusando-o de
induzir o processo de forma a

favorecer o ex-ditador e

aliados. "Você permitiu que
esta corte se tornasse um

palanque político para os

réus", acusou Farron,
dirigindo-se ao magistrado
xiita Abdullah al-Amiri, juiz
que preside. o caso.

Segundo Farron, Amiri
permitiu que Saddam fizesse
discursos políticos irrelevantes
ao julgamento. "Ontem

(anteontem), por exemplo, em '.

vez de tomar uma atitude legal
contra Saddam, você deu a

permissão para ele discursar",
acusou AI-Farron, afirmando

que as ações da corte

favorecem .os réus.

N a terça-feira, Saddam
acusou testemunhas de serem

agentes do Irã e do sionismo e

prometeu esmagar suas

cabeças depois de ouvir

relatos de depoentes sobre
atrocidades contra a minoria

curda atribuídas a seu regime,
no final da década de 1980.
Amiri respondeu às

acusações do promotor
citando um episódio no qual.
um descendente do profeta
Maomé teria permitido que
seu acusador manifestasse sua

opinião. "Um dos pilares do

judiciário é tratar a todos com

igualdade", declarou Amiri
antes de. rejeitar a exigência

•

para que renunciasse e

ordenar o prosseguimento da
audiência.
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Iraniano diz que
EUA têm de sair
do Iraque

O fim da instabilidade no

Iraque se dará com a saída das

forças dos Estados Unidos do

país, afirmou o líder supremo
do Irã, aiatolá Ali Khamenei,
ao primeiro-ministro iraquia
no, Nouri al-Maliki, que rea

liza a primeira visita à

república islâmica desde sua

ascensão ao poder em maio.
Em mais um sinal da cres

cente cooperação entre os dois

países de maioria xiita, o

ministro do Petróleo iraquiano
anunciou a assinatura de um

acordo com Teerã para a ex

ploração de campos petrolífe-ros
em suas fronteiras comuns,. e

eventualmente o Iraque
enviará petróleo para ser pro
cessado em refinarias iranianas.

O Irã também está

ajudando o Iraque a enfrentar
a escassez de derivados de

petróleo, agravada com a

invasão dos Estados Unidos de
2003. Por urn acordo acertado
no mês passado, o Iraque
venderá petróleo ao Irã, que em
troca venderá querosene, e uma

companhia iraniano-turca

entregará gasolina da Turquia
para o Iraque através, de

. ,;. . .

temtono iramano.:
•

Os acordos e a visita de al-
Maliki refletem o constante

fortalecimento dos laços entre

o governo iraquiano, apoiado
,

pelos EUA, e o Irã, inimigo feroz
de Washulgton.

\

Renúncia inicia \

governo de união,

o
o

•
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.: Os ministros do Hamar
no govem o palestino 1
entregaram os pedidos de

O presidente da
Venezuela, Hugo Chávez,
receberia 58,20/0 dos votos caso
as eleições presidenciais

,

fossem realizadas hoje,
segundo resultados de uma

pesquisa da empresa privada
,Datanálisis. Chávez aparece
40 pontos porcentuais à frente
do principal adversário, o

governador do Estado de Zulia,
Manuel Rosales, que conta

com o apoio de 17,40/0 dos
entrevistados.

A pesquisa, que foi

publicada ontem pelo jornal
Ultimas Noticias, ouviu 1,3
mil eleitores entre os dias 18 e

30 de agosto, e tem uma

margem de erro de 2,7 pontos

percentuais para mais ou para
menos.

O presidente' da
Datanálisis, José Antonio Gil

Yepes, declarou à Associated
Press que a pesquisa mediu o

"potencial" dos principais

candidatos na arrancada da

campanha, que teve início em

agosto. Segundo ele, neste
momento, Chávez "conta com
unia vantagem eleitoral

importante". As eleições serão

realizadas ern 3 de dezembro.
"Os números a partir de

agora podem variar

substancialmente à medida
em que um dos candidatos
possa superar o outro quanto
,'/� .,..,

a estratégia, comumcaçao,
planejamento e ações
eleitorais", afirmou Yepes

/ .

renuncia ontem, um passo (
no sentido da formação de
um governo de união co ]
o moderado Fatah, na

esperança de restabelecer t
a aj uda financeira
internacional.

O porta-voz do governo,
,

Ghazi Hamad, disse que o� ,

pedidos de renúncia foran
. ,

• •

entregues ao primeiro' ]ministro, Ismail Haniyeh,
líder do Hamas. Esse é o

primeiro procedimento
formal no sentido da ]
formação do governo de
união. O próximo passo
será Haniyeh entregar sua

r e n ún c i a ao presidente
Mahmoud Abbas, qUi
então e sco lh e r ia unl

candidato para formar unl

IlOVO governo, provável'
mente o próprio Haniyeh ;

Hamad disse que "todo,
os ministros deixaram sual

pastas sob a autoridade do

premiê, como forma de i.

abrir caminho na direção
de um governo de união" '.

Antes das r e n ún cia«

Abbas havia afirmado que
p 1 a n e j a v a e n v i a r u lU3

delegação à sessão da
Assembléia-Geral da OND
na próxima semana para
tentar reviver o plano dr

Mapa do Caminho da Pa,
com Israel.
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Chávez tem 40 pomos, percentuais
a mais que o principal adversário

•

ires na acu
Um homem armado e da Faculdade Dawson com "um

grande rifle", segundo o

estudante Devansh Smri

Vastava, e "começou a disparar
contra as pessoas". Ele disse ter

ouvido aproximada-mente 20

tiros, e os professores gritando
pelos corredores, para os alunos
saírem da faculdade.

. .

usando Ulna capa impermeável ,

preta de estilo militar abriu fogo .

ontem na cantina de uma facul
dade ern Montreal, ferindo pelo
menos 12 pessoas - seis

criticamente - antes de se matar

com um tiro, informou a polícia.
O homem invadiu a cantina
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