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i Círculo de Leitura tem juiz
.de direito como convidado

Adriane Galisteu negocia
com revista masculina
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31 GEl: PEDIDO PARA AFASTAR PREFEITO SERÁ VOTADO AMANHÃ

81Adovogada
lança livro

•

•• •

O Instituto Cassuli e a

Editora Unerj lançam hoje
o livro "O direito de crédito
.do contribuinte", da
advogada Célia Gascho

�

Cassuli.Célia apresenta UlU

estudo que reúne as

espécies mais comuns de
'créditos a que o

contribuinte tem direito,
apontando suas origens e

formas de utilização.

,

.

CONTRIBUINTE

,

O promotor Aristeu Xenofontes Lenzi pretende dar seu parecer sobre o relatório final da CEI (Comissão Especial de
.

' ,

Inquérito) num prazo de duas semanas, mas defende que o debate sobre a cassação do prefeito Moacir Bertoldi aconteça na,
Câmara de Vereadores.
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NO aoiso: PAO FRANCES FICA 10% MAIS CARO A PARTIR DA PROXIMA SEMANA •

•

31Três novos canóríos devem ser
•

inaugurados em Jaraguá do Sul '
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,

o desembargador.josé Volpato de Souza confirmou a

instalação de dois l10VOS tabelionatos e, ainda, de LI111 novo

cartório de registro de imóveis.
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41PFL continua no comando do

Legislativo de Massaranduba
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A eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de
Massaranduba para o biênio 2007 -2008 será realizada na

próxima quarta-feira. Mesmo sendo secreta, a votação não

deve trazer surpresa. O nome já está definido. O presidente
,

será Abilo Zanotti, que está em sua terceira legislatura.

61Alunos da Rodolpho Dornbusch
,

sonham com ginásio 'de esportes
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0$ orçamentos de

prefeituras, estados e União
não são impositivos. São peças
meramente deliberativas, sem
qualquer cornpromisso do
Executivo de cumpri-las. Os
prefeitos se queixam das
• 1'\' •

.

lns tanclas superIores que,
escoradas no que diz a

Constituição, reduzem quase
a pó recursos que, por direito,
.caberiam aos municípios.
Mas, na prática, utilizam o

mesmo artifício para manejar
, ,

injustiças cometidas com a

população no que toca a

benefícios e investimentos

sejam de uma, vez por todas

corrigidas. Vozes isoladas à

parte, a União continua

retendo 600/0 de toda a receita

de impostos e tributos
arrecadados no país. Devolve
250/0 aos estados e quase
nunca na velocidade

" . . " .

necessana e aos rnurucipios
outros 150/0. E gastando mais

que o montante projetado

."."A União retém receita de impostos e tributos
arrecadados no país, devolve 250/0 aos estados

,
.

e outros 150/0 em média aos munícípíos''

os orçamentos como bem

entendem, exceto aquela
parte do dinheiro público de

aplicação mínima obrigatória
sob pena dos rigores previstos
na-Lei de Responsabilidade,

Fiscal. Como também ocorre

com os estados e o governo
federal. E no jogo de empurra
de emendas individuais a que
têm direito os vereadores,
deputados e senadores

�preselltarem aos orçamentos
que ajudam a compor e

aprovar, não se percebe
�enllum movimento

consis tente para que

� FRASE
-

,

para o ano inteiro. Isso, por si
só, mostra com clareza o

gigantismo da concentração
de recursos nas mãos do
governo federal, via de regra
distribuídos mediante
carimbo político-partidário.
Dessa forma, não há COIUO

consolidar um crescimento

sustentável a ponto de

garantir desenvolvimento
contínuo com a qualidade de
vida desejada. E justamente
a maioria que paga para ter

seus direitos constitucionais

garantidos . é a menos

beneficiada. Sem recursos

,

suficientes e sem

formal
o

de
•

comprormsso
investir dinheiro público
conforme previsto nos

orçamentos chancelados pelo
Congresso Nacional, pelas

, ,

assembléias legislativas e

câmaras de vereadores a

crescente explosão
demográfica de cidades em

,

desenvolvimento leva para as

periferias os problemas de

sempre, mas em dimensões
bem maiores. Dois deles de
• 1'\',1<

importancia unpar: transporte
coletivo, coleta de lixo e

saneamento básico. Assim,
enquanto os recursos públicos
forem preferencialmente
partidarizados, o item dívida

pública cresce, a capacidade
de endividamento das

prefeituras e estados cai

verticalmente e até mesmo

procedimentos de rotina

deixam de ser feitos. Está na

hora 'de exigir que

orçamentos públicos sejam,
de fato, compromissos a se

, -

cumprrr e nao apenas uma

fantasia de números que

podem, a qualquer hora e é

o que se vê nasa câmaras de
vereadores da região, ser

manipulados com o

bé'rieplácito "elás 'b'an'c'ctdias '

. .;..

majontanas.

• Do ministro das relacões institucionais, Tarso Genro,
,

� ,

Atos cooperativos são isentos
de PIS e COFINS

.

O resultado 'financeiro de
,

.. _, "

atos cooperativos nao esta

sujeito à tributação pela
COFINS e pelo PIS, exceto
quando se tratar de atos com

contornos mercantis prati-.
cados CaIU não-associados.
Com esse entendimento, a 2a
'Iimnado Superior Tribunal
de Justiça (Brasília), por

maioria, reformou o acórdão
do Tribunal Regional Federal
,

da 1 a Região que havia
,

determinado a incidência dos
dois tributos nas sociedades
cooperativas.

De acordo COlll o Ministro
Otávio Noronha, relator da

,

decisão, quando Ulna

cooperativa pratica atos

cooperativos definidos em lei,
,

118.0 há porq ue se falar ern

aufericão lie 1l1cr05 e
o

incidência dos tríbu tos
questionados. "O resultado

,

positivo decorrente desses atos
,

pertence proporcionalmente a

cada um dos cooperados,
portanto inexiste faturamento
ou receita resultante de atos

cooperativos que beneficiem
à sociedade, não havendo,
destarte, base -imponível para
o PIS", sustentou o Ministro
do STJ em seu voto.

O artigo 79 da Lei n?
5.764/71 (Lei das.
Cooperativas) define os atos

tidos por cooperativos como

os praticaclos I tre

cooperativas e seus

associados, entres estes e

aqueles e pelas cooperativas
entre si quando associados
para a consecur ão dos
objetivos sociais. O ato

cooperative 118.0 irr nlica

operação de mercado nem

contrato de compra e venda
de produto ou mercadoria.

•

,

.'

Ricardo Ivan

Barichello, Cassuli
Advogados
Associados',. ''''_

-- ...._-------

No caso em questão, a

cooperativa questionou a

cobrança sobre a

intermediação de mão-de
obra e o agenciamento de
contratos e serviços para os

cooperados. Daí a decisão

majoritária da Turma de dar

provimento ao recurso para
declarar a não-incidência db
PIS e da COFINS nos atos

tipicamente' cooperativos da
recorrente.

Entretanto o ministro

também reconheceu, em seu

voto, que os atos que fogem à

class-ificação das ações
cooperativas devem ser tribu

tados, pois, caso contrário,
permitiria que o contribuinte

• •

utilizasse a condição de.
associado de cooperativas
para auferir vantagem
tributária que a lei não

respalda.
•

• CORREIO DO LEITOR
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A máscara do preconceito
Terminada a eleição tudo volta ao normal. As

,

discussões bizantinas na hora do almoço e nos

botequins de esquina terminaram. Nos cafés

chiques o silêncio político se esfuma no

esquecimento. O "show" acabou e, como por arte

de mágica, parte-se para outros interesses.

Entretanto, algo se encontra incrustado no peito
daqueles que descobriram dolorosamente a

explosão do preconceito latente da nossa sociedade.
As recentes eleições deixaram um r-astro de

brutalidade, tanto por parte de indivíduos
.

-

"politicamente corretos", como daqueles cuja
frustração deixava ao descoberto claras

manifestações de preconceito de classe. Os usuários
anônimos da internet criaram um quadro
monstruoso longe de qualquer competição
partidária, elaborando discursos com conteúdo,ético
com referência a ações do governo e, ao mesmo

tempo', um outro discurso com características
burlescas e preconceituosas com relação a'
determinados eleitores. Os que emitem juízos de

,

valor a partir da onipotência classista, deveriam
sentir vergonha em dizer que "o pobre é burro por
natureza, ele vota em fulano para continuar pobre"
- ou - "SenhorFulano, o senhor foi colocado onde
está por pessoas tão ignorantes quanto o senhor?".
Esses indivíduos sâo incapazes de expressar-se
publicamente. São tão covardes que se mascaram

atrás de um computador ou, em todo caso,

reafirmam seu discurso entre seus pares.

,...

. Existe. o "preconceito 'civilizado" difundido de �),
maneira academicamente grotescà dizendo que "O ,j
eleitor doNordeste expressa maior tolerância com
desvios do que o do Sudeste" o qual leva a sustentar
a tese "de que os nordestinos, os pobres e os negros : J 3;)
dãomenor valor à questão ética do que os habitantes
do "SulMaravilha". ,

Essa referência eleitoral, vinculando amoral com a 1 .i]'

pele dos eleitores, foi feita através de uma pesquisa � O
difundidapor uma reconhecida instituição "Os que fOV
se auto-declarambrancos sãomais implacáveis com

,

a ética: 880/0 não votariam num'corrupto, os que se
: �1q

auto-declaram pardos cobram menos e 85% não

votariam em indiciados por corrupção; mas os que
se auto-declarampretos são os menos rígidos com a JE[f

,

ética: só 82% negam o voto a corruptos". Em nome ob
da antropologia cultural, a espécie dos humanos não :l cT

•

tem raça nem cor. ; J "3 'J

Depois das eleições, alguns economistas estamparam l�.) )
títulos novelescos dando um "basta" a discussões ;[f1
sobre temas da intervenção do estado na economia, "i'
além de predizer suas perspectivas futuras. Como �J>.l

. sempre, a história arquiva-se no armário. Chegou a
f ��:

h 'tu! di - cc ..J
.'

.
orapara umnovo capr o rumo anovas issertaçoes .

sobre o desenvolvimento. Essa volta ao noimal, faz n rp

com que a burla, o ódio e o preconceito também fi T)

sejam guardados na cartucheira até a próxima )])

investida. . ['J

,f\

Victor Alberto Danich, sociólogo.

,

( )0

GEl: uma questão política ou de direito
A teoria da separação dos poderes, em suas diversas

formulações, tem como fio condutor a idéia de que as

funções políticas e jurídicas básicas do Estado devem
(, ).

ser atribuídas a órgãos estatais distintos segundo uma
tripartição fundamental: legislativo, executivo e

judiciário (Lariccia, 2000, p. 156).A separação destes
poderes temno seubojo que toda atividade noEstado,
deve, primeiramente ser reguladapor lei, trazendo um
ordenamento jurídico institucional, a separação dos

poderes, emespecial aatividade legislativa e a atividade
administrativa.Não se podedesconhecer no entanto, o
fato de que os fatores políticos exercemuma influência
fundamental na conformação e no dinamismo da

,

AdministraçãoPública. E impossível, portanto, querer
compreender o Estado e orientar sua dinâmica sem o

direito e a política, "pois toda a fixação de regras e

comportamento se prende a fundamentos e finalidades,
enquanto apemmênciadosmeiosorientadosparacertos
finsdepende de sua inserçãoemnormas jurídicas" (pessoa,
2003). Um outro fato é que sem uma gestão
administrativa eficiente não se podemímplementan as

diversas políticas públicas que oEstadoSocial reclama,
contudo, da mesma forma devemos desconfiar das

•

soluções exclusivamente políticas para os problemas
-,

administrativos,mas tambémseria inviáveldespolitizar a
,

,

Administração Pública em torno de soluções
exclusivamente técnicas. Em Jaraguá do Sul, o
requerimento que pede a cassação do prefeitoMoacir
Bertoldi em função da CEl (Comissão Especial de
Inquérito) que visaaapuraçãode umato administrativo
de características legais e técnicasdo executivo, relativo
a quitação de dívida, como deveria ser interpretada?
Pelo andar da carruagem, não se pode desconhecer o
fato deQUE os fatores políticos estão exercendo uma
influênciaft.uldamentalrlaconfonnação enodinamismo
da referidaCEl, configurando um divorciamento dos '

condicionarnentos políticos sobre uma simples
especialização técnica, podendo conduzir a graves
desvios.Adespolitização destaCEI deve ser apregoada
como condiçãodeeficiênciadaatividadeadministrativa, •
emespecialdaatividade regulat6riadoPoderLegíslarívo,

•

1'1}

,'1 a
"

órgão representativodasoberaniapopularporexcelência '.J'l

em nossa sistemática jurídico-constitucional. Como (1)
decorrência dos ânimos exarcebados, por um ou outro ) � ,

representante transfonnar-seem titulardoconhecimento »b
proíundo sobre a respectivaCEI, despreocupando-sedos.nó
demais ângulos das atividades sujeitas asuacompetência, , 'I B
comodecorrência, asdeterminações emanadaspodem " Fi
produzir efeitos secundários altamente nocivos a:.J;

. sociedade Jaraguaense. Devemos admitir que a
.>U

.

AdministraçãoPública submete-se aoDireito, ou seja, à
r»)

totalidadedosistemanormativo, assim, ao invésde alguns
. 'J)

representantes do legislativo falar em princípios de I � 9

"legalidade" admínistrativa,maiscorreto seria, refererirem- ) ') c

se ao princípio da "juridicidade" administrativa e' 51

aguardarem o julgamento da instituição que tem tal (-I F:

responsabilidade, evitando que a casada representação-Y
dopovose tornenum "tribunal".Estáformalrriente fixado I fi t
no inciso II do art. 5° daConstituição Federal, expressis
verbis: "ninguémseráobrigado a fazeroudeixarde fazer £1
alguma coisa senão em virtude da lei". De um lado os w

,

vereadores, ouumvereador, dooutrodaprocuradoriado
município argumentando suas posições, eu n
particulannente, comopovo, prefiroaguardaro tribunal
de contas. Equanto ao tãomal fadadoprejuízoocorrido

,

aos cofres públicos? E lamentável tal discussão, embora r

seja um direito do vereador que pede a cassação do 'é!O

prefeito, alegando prejuízo aos cofres públicos na ;;'1

"quitação" dadívida. Somente gostariade testemunhar h ')

em favor da empresa que quitou a dívida, neste caso a;'"j� 1
ViaçãoCanarinhoLtda, que este valor é irrizórioperto de <) Í'í

todos os prejuízos que a empresa teve no passado erne! n
função do poder público não autorizar aumentos dasb ('
tarifas embeneficiodapopulação, neste caso, nãohavia r ) 2
nenhum vereador a defender a empresa, Testemunho I 1
com ex-administrador da empresa em questão, pois Ir.!,:
muitas foramminhas caminhadas e discussões junto aot)I.)
poderpéblicoparaevitarque os prejuízosdaempresaem; 5b
beneficio da população a colocassem em situação de :J!
falência.

.

I
ç 1

Jorge H. Brognoli. Economista, Doutor em

Ciências Empresariais
(J!i

íflI

, ,,
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ISS: LENZI ALERTA SO.BRE AÇÃO CONTRA PREFEITO
\

CELSO MACHADO

.... Pedido para afastar
o prefeito vai ser
votado amanhã

pelos vereadores
,

}ARAGUÁ DO SUL- A Justiça
não cabe decidir pela cassação
do mandato do prefeito Moacir
Bertoldi e, sim, analisar o

relatório exarado pela CEI

(Comissão Especial de

Inquérito) que concluiu pela
ilegalidade na negociação feita
entre a - empresa Viação
Canarinho e a Prefeitura para

quitação de débitos com o ISS

(Imposto Sobre Serviços) em

dezembro do ano passado. O
entendimento é do promotor
Aristeu Xenofóntes Lenzi, que
responde pela Curadoria da
Moralidade Pública em Jaraguá
do Sul, explicitado ao receber o
relatório das mãos do

presidente da comissão

vereador Pedro Garcia

(PMDB) . Em dezembro de

2005, a empresa quitou dívida
de R$ 193 r'nil repassando dóis

,

,

ônibus usados ao município e

avaliados em R$ 142 mil.
Beneficiou-se de 50% de

,

desconto sobre juros, multas e
-

.

,; . .

correçao monetana e qUItOU
cerca de R$ 191nil restantes ern

espécie. O relatório da CEI
acusa que a operação não teria

respaldo legal já que lei

aprovada pela Câmara de
Vereadores só teria vigência em
janeiro des te ana. Lenzi

•

•

O presidente da comissão vereador Pedro Garcia foi responsável pela entrega do documento ao promotor

entende que o processo de

cassação é de responsabilidade
exclusiva do Poder Legislativo.
O promotor disse que pretende
dar seu parecer sobre o relatório
'num prazo de duas semanas e

que tem dóis caminhos a seguir,
'

um deles acolher a denúncia de

improbidade administrativa

apontada pela CEI e propor uma
ação civil pública (o que pode
ser feito por qualquer cidadão)
propondo o ressarcimento por

. ',,,, .,..

eventuais pre]UIZOS ao etano

público e até o afastamento do

prefeito enquanto perdurar o

processo. Ou, então, decidir

pelo arquivamento. O pro-
•

Desembargador anuncia três
•

novos cartórios para Jaraguá
}ARAGUÁ 00 SUL- Dois anos

depois de encabeçar movimento
para a instalação de um novo

cartório de tabelionato em

[araguá do Sul, o vereador Jaime
Negherbon, que no ano passado _

manteve várias audiências com

o desembargador José Volpato de

'Souza, 'trouxe ontem de

Florianópolis a confirmação'
sobre a expansão deste serviço na
cidade. Em nova audiência, o

desembargador confirmou a

ins talação de dais novas

tabelionatos e, ainda, de um

novo cartório de registro de
imóveis. Segundo Negherbon,
neste período' houve ação
IIG ,. d

.

dic8:J;ltestatorla io SIn reato

patronal dos notários

(cartorários), porém, segundo
l-é foi dito, o problema já está

uperado. O próximo passo,
. degundo o desembargador
tolpato, que também é vice

CCorregedorGeral da Justiça, será ,

, esignar provisoriamente
essoas que irão administrar os

•

•

três novos cartórios, que ainda
não têm prazo para funcionar, e

posterior realização de concurso

público que admite advogados e

bacharéis em Direito. No caso

dos cartórios de tabelionato, a

localização independe de áreas

previamente determinadas.
"Ganha mais quem atender

melhor", lembrou o vereador.
,

Mas no caso do cartório de

registro de imóveis, terá

preferência o atual, com a cidade
dividida em regiões seguindo
estatística populacional. O
vereador ressalta que não faz
críticas quanto a qualidade do
atendimento prestado pelo único
cartório de tabelionato existente,
mas entende que uma cidade do

,

porte de [araguá do Sul, commais

de 130 mil habitantes e

atendendo também interesses de
moradores de municípios
vizinhos que trabalham na

cidade, precisaria ter mais um

estabelecimento, permitindo
mais conforto aos usuários.

•

motor disse que vinha acom

panhando o caso denunciado
em fevereiro pelo secretário

executivo do PSB, Emerson
Alexandre Gonçalves, pela
imprensa. "A princípio, pelo
que consta do relatório, houve
um ato administrativo sem o

,
'

suporte legal", observou Lenzi.

Acompanhando o raciocínio
do promotor, o vereador
Rudolfo Gesser (PP) propôs, em
requerimento apresentado na

semana passada, a cassação do
,

mandato do prefeito com base
nas conclusões do relator
Ronaldo Raulino, acatada por
todos os membros da CEI. O

-

passada o diretor geral do'
Legislativo, Ruy Dorval
Lessmann, protocolou o

relatório no Tribunal de Contas
do Estados, com pedido da CEI

para que o TCE faça uma

auditoria especial na prefeitura.
,

requerimento, do vereador

previsto para ser votado em

plenário na sessão ordinária do

Legislativo de amanhã à noite,
dividiu às, opiniões dos

, vereadores,mesmo entre os que.

aprovaram por unanimidade o

relatório de Raulino. Alguns
alegam que a Câmara deve,

esperar pela manifestação do,
Ministério Público. Na semana

Negros são I-embrados como
parceiros do desenvolvimento

}ARAGUÁ DO SUL- O' Dia
Nacional da Consciência Negra,
comemorado em 20 de

novembro, foi lembrado na sessão

ordinária da Câmara Municipal
de Jaraguá do Sul na última

segunda-feira. As homenagens se

estenderam a três representantes
da raça negra que, segundo
requerimento do vereador Dieter
Janssen (PP) aprovado pelo

•

Legislativo, contribuem para
manter vivos os costumes e a

cultura deste segmento da
sociedade na região. Receberam

placas e flores Ornar Jeferson
Roberto Otávio Forte, RosaNilva
Soares de Mello e Ivana
Cavalcanti, Rosa implantou o

primeiro .grupo de dança afro da
,

região, Ornar deu continuidade e

Ivana coordena o museu que

promove o resgate da história do

povo negro. Janssen destacou a

atuação dos afro descen
dentes que tiveram papelprepon
derante no desenvolvimento do

quem ele convive mais de perto.
"

Esse dia é dedicado a reflexão de

algumas diferenças que precisam
•

acabar em nosso país", enfatizou.
O coordenador do Moconevi

(Movimento da Consciência

Negra do Vale do Itapocu),
Luis Fernando Olegar, disse que
aCâmara de Jaraguá foi aprimeira
da região que prestou tal

,

.

homenagem. "E um orgulho para
nós, pois vocês, vereadores,
representam a comunidade",
disse. A leimunicipal3032/2002
institui a Semana da Consciência

Negra no mês de novembro em

Jaraguá do Sul. O presidente do
Legislativo, vereador Ca-

'

rione Pavanello(PFL), destacou
os esforços "destes jaraguaenses

•

que contribuem para construção.
da história do município. A data
'simboliza a resistência e I

determinação do povo negro no

país. Este é um momento de
reflexão contra o racismo, contra
à opressão e pelo reconhecimento
da dignidade humana", defendeu.. , ,.

'

munICIpIO e CItou pessoas com
•

"

ill MOSAICO po I iti c a@jornaleorreiodopovo,eom,br

Quem acredita?
o ministro da Fazenda, Guido Mantega, garante que o

governo não estuda, no momento, o aumento da idade
mínima para a aposentadoria. Mantega afirmou que a

prlondade agora é analisar um documento apresentado pelo
empresário Jorge Gerdau (Grupo Gerdau) e pelo consultor
Vicente Falconi, que aponta para uma economia de R$ 50
bilhões nos gastos da Previdência er:n três ou quatro anos

apenas com medidas acrninistratvas. "Eu quero estudar essas
medidas. Se elas são mesmo eficazes, será a descoberta da
América", comentou, Mantega afirmou que as despesas da
Previdência, hoje em R$ 165 bilhões por ano, precisam ser

sustentadas "para garantir que todos os aposentado recebam
o benefício. O que chama a atenção na fala do ministro é a

expressão"no momento", Leva a deduzir que tal proposta
estaria, sim, sendo considerada pelo governo,
�------------------------------------------� -

�
'_

IPTU
Ainda não aportou na Câmara

projeto que estabelece os

novos valores do IPTU para
2007, Pelo visto, vai ficar
para dezembro e, no

atoqacüho, ser aprovado em

regime de urgência.O
imposto é uma das principais
receitas do município e no

ano passado causou

polêmica. Interessa a todos.
Do cidadão comum a

corretores de imóveis,
comerciantes e empresários,

Ver e crer

Declarações do procurador
,geral do município, Jurandyr
Bertoldi, ao O Correio do
Povo publicadas na edição de
ontem sobre a linha mestra
da reforma administrativa

que deverá ser anunciada no

final do mês, repercutiram.
De forma positiva quando
afirma que o critério será o

da competência, incluindo
,

parentes.

Turismo 1
,

De hoje ao dia 28 de
novembro Lima pesquisa
piloto sobre demanda
turística será realizada pela
diretoria de Turismo da

prefeitura' de Jaraguá em

parceria com a Santur e com

apoio da Polícia Militar. Agora
com auxílio de
microcomputadores e não
mais anotações em

formulários de papel.
Blumenau, Joinville e

Balneário Camboriú também.

Turismo 2
Estas informações, depois de

processadas, indicam com

precisão confiável tudo aquilo
.

que turistas desejam
encontrar em cidades
vocacionadas para este tipo
de empreendimento. Ocorre,

, ,

porém, que ter atrativos o ano

inteiro depende muito mais
de investimentos da iniciativa

privada que do poder público.
E aí que é que são elas.

Pois é
Do senador eleito Raimundo
Colombo: "Há hoje na política
brasileira uma decepção com

o modelo e a necessidade de
que seja alterado. Ouvimos
os mesmo discursos de há
quatro ànos,·vimos as

mesmas pessoas dizendo as
,

mesmas coisas, E como se

ninguém tivesse memória",
Incluindo ele próprio, está
coberto de razão. Ou disse
coisa nova na campànha?

Cargos
Sérgio Alves, presidente da

Associação - Comercial e

Industrial de Joinville é nome

forte para a secretaria da
Fazenda, Já foi sondado por
Luiz Henrique. Em Blumenau,
PMDB, PSDB e PFL já
listaram nomes para compor
o governo neste segundo
mandato. Como 'consolo',
LHS continua sendo o melhor
secretário para Jaraguá,
como ele mesmo disse,

•

Bolsa com 130
Estava incluído nas votações
de ontem do Senado um

. projeto do senador Efraim
Morais, do PFL da Paraíba,
instituindo o pagamento do
13° salário para todos os

beneficiados com o

Programa Bolsa-Família, o

maior programa
assistencialista da face da
terra sem qualquer
perspectiva de futuro com

trabalho para quem o recebe.

Mínimo
Relator do Orçamento do ano

que vem o catarinense e

senador pelo PMDB de
Roraima, Waldir Raupp, não
reconhece a revisão dos
cálculos feita pelo governo e

afirma que o salário mínimo
a ser fixado no Orçamento
2007 será de R$ 375,00 e não
R$ 367,00 como pretende o

Ministério da Fazenda, O
valor estava previsto para

.

proposta inicial do governo,

Controle
Projeto do senador. Romeu
Tuma (PLF-SP) cria regras

. mais rígidas para
estabelecimentos
comerciais que fazem
desmonte de carros e

vendam peças e sucatas,
.

Entre outras coisas, obriga
os ferros-velhos a informar
ao órgão de trânsito a

entrada dos veículos na

oficina, além de emitir a nota
fiscal tão logo o carro a ser

desmontado seja adquirido.

Remédios
Pessoas consideradas
carentes poderão retirar nas

farmácias e drogarias
espalhadas por todo o país
remédios de uso contínuo
que fazem parte da Relação
Nacional de Medicamentos

,

Essenciais, E o que
determina projeto de lei do
senador Aloizio Mercadante

(PT-SP) a ser votado nesta

quarta-feira.
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. SEM SUPRESA: PFL DEVE CONTINUAR NO COMANDO DO LEGISLATIVO

Reintegraç
�

O
Se for cumprida a determinação da juíza do Fórum da Comarca,
de Guaramirim, Ana Finke, a partir de hoje o sistema de
abastecimento de água e esgoto de Schroeder passa a ser

gerenciado pelo município, A decisão judicial pela reintegração
é conseqüência de processo movido pela Casan, depois que a

administração municipal anunciou que retomaria para si o

sistema. População aguarda melhorias.

•

CAROLINA TOMASELLI

Espaço 1
Tucanos da região se

encontram hoje à noite, a partir
das 19h30, na Recreativa
Mannes, em Guaramirim. Na
semana passada, o

coordenador regional Marcos
Mannes, informou que a

reunião definiria os nomes a

serem indicados para os

cargos pleiteados pelo PSDB
do Vale do Itapocu no governo
do Estado. Documento foi

entregue na semana passada
pela ex-titular da SDR e

segunda suplente de senadora,
,

Niura dos Santos.

Entusiasmo,
"Claro que a gente pensa em dar

seqüência no trabalho, mas não

pode ser vontade só minha. Deve
ser vontade do partido e também d
sociedade. Nesse patamar, digo q e

meu nome consta na lista e de cer a

forma bem situado, mas a gente
tem que aguardar o que acontece '

com relação a coligações".
Palavras do presideme da Câmara
de Vereadores de Massaranduba,
Almir Trevisani (PFL), sobre suas

pretensões políticas, mais

especificamente sobre a eleição
para prefeito em 2008.

Espaço 2
Resta saber se a definição de
nomes será em ou não em vão.
A própria Niura já adiantou ao O
Correio que dificilmente os

tucanos da região serão

contemplados com cargos no
,

governo, o que não se repete
.para a SDR de Jaraguá do Sul.
O PSDB estadual indicou três

,oomes para cargos no primeiro ,

i escalão, entre eles o do

: deputado Paulo Bauer, que pelo
; desejo manifesto do governador
,

i reeleito, voltará à Câmara
I Federal em 2007. Ou não.
I
I

Acessível
,

O deputado estadual eleito
Kennedy Nunes (PP) tem hoje.
audiências com os prefeitos de
Schroeder, Felipe Voigt (PP), e d

Guaramirim, Mário Sérgio Peixer

(PFL), às 11 h30 e 14 horas,
o

respectivamente. Na semana

passada, Kennedy esteve em

Jaraguá do Sul reunido com o

prefeito Moacir Bertoldi (PL).
Segundo Kennedy, o objetivo das
visitas é agradecer os votos
recebidos e como colocar o futur

gabinete na Assembléia

Legislativa à disposição das

prefeitu ras.

a estra
,

I '

I

Evento Fantástico para
Mulheres que tomam
atitudes e buscom o

felicidáde,

I
I

(omm=t� .

A diva da auto-estima e da .sensuclidade

,

,

,

,

,
,

• Se tornar uma mulher marcante e inesquecível;
• Adquirir mais força e confiança diante dos desafios;
• Conhecer dicas para intensificar seu poder feminino;
• Aumentar sua confiança e auto-estimai

,

• Deixar seu amor enlouquecido de paixão e desejo; ,

"

• Transformar sue vida para melhor e ser feliz;
.

'

,

,

í
'r

,

20h INGRESSOS: SCAR, MIME (Matriz),

,
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Apoio: ' li'I__
Saint Sebastial1

J
,

que vão C01111Jor a Mesa Diretora

já foram mapeados, mas o atual

presidente preferiu' não
antecipar diante da

possibilidade de haver alguma
alteração na nominata. Segundo
Trevisani, que exerceu a função
pelo tempo regimel1tal- dois
anos -, é possível que a futura
Mesa Diretora venha a renunciar

110 final do próximo ano para

que outros vereadores ocupem as

vagas, entre elas a de presidente.
Apesar de ser minoria, os

outros partidos que compõem o

Legislativo - PP e PMDB -

podem inscrever chapas ou fazer
indicações individuals, neste

caso apenas para Presidência. As

inscriçôes podem e normal
mente sào feitas às vésperas da

eleição, se não 110 dia. A atual
Mesa Diretora, apesar da
vall tagemnumérica da bancada

pefelista que permitiria ao

partido ocupar todas as vagas, é

integrada também pelo vereador
Armíndo Sésar Tassi, do PMDB,

" , .

C01UO pnmeiro secretano.

O presidente explica que a

antecipação da eleição da Mesa
se comparado a outros anos e às
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. Junckes acredita que prorrogação da concessão é o caminho mais fácil
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.Trevisani transfere cargo para colega de bancada na próxima quarta-feira
•

Câmaras da microrregião, visa
evitar que os trabalhos ingres
sem no período de recesso parla
mentar. Ele lembra que uma

série de projetos importantes
•

encaminhados pelo Executivo
nesta época do a110, C01UO o

orçamento e plano diretor;
, tramita na Casa. Também cita

GUARAMIRIM Vice- renovado nada será feito",
alertou o vereador, para quem a

permanência do gerenciamento
do sistema pela Casall seja o

caminho mais fácil. "Eles já
, / '

atuam 110 municipio, e 110S

apresentaram U1U programa em

que se propõem a iniciar de
imediato os investimentos

assim que renovado o-contrato",
disse, referindo-se à inclusão de
Guaramirirn no Programa
Catarinense de Saneamento
Ambiental.

,

Pelo programa, financiado

pelo JBIC (J apan Bank for
Internacional Cooperation), a

,

Casan promete investir US$
3,14 milhões 110 munic ípio,
sendo US$ 230 mil na rede de

água e US$ 1,63 milhão para

,

\

projetos para ampliação do:

perímetro urbano do município,' J

implantação de plano de saúde e,'

outro de abono para os servidores'
"' ,

públicos. "Por isto procuro';
antecipar a apreciação destes)

projetos, C01UO a própria eleição'
da Mesa, para terminar 110 tempo>
regimental", ressaltou. 'J

i � i

Vereador defende renovação de contrato com Casan
,
!

)
. ,

esgoto, numa pnmeira etapa, e
"

US$ 184 mil para água e US$
1,11 milhão para esgoto, numa

_ "J

fase posterior. Os recursos seriam
IJ

financiados pelo município num
,

prazo de 27 anos.
r

-

J

O vereador disse que se a'

administração municipal não
pretende lueS1UO renovar b"

contrato, que então seja aberto o

processo licitatório para'
, contratação da' empresa

/ I I
)

resporisave pe a parte"
operacional do sistema, como o'

prefeito Mário Sérgio Peixer:

(PFL) anunciou por diversas
vezes. [unckes também informou

que a Casan fatura hoje no

município ele R$ 250 mil a R$
300 mil por mês, e que a empresa:

que assumir o sistema deverá
/ .

apresentar cronograma previo
de investimentos,
comprometendo-se a investir

U1U percentual consíderável não
só lla'lllanutenção, mas n"
'ampliação da rede de água e

iniciar a implantação da rede de-
,

esgoto. "Sou a favor de uma-

audiência pública C01U a Casan'
e outras empresas interessadas.i
/

E urna decisão
,

muito

irnportante para ser tornada

apenas por duas ou três pessoas",
defendeu.

O prefeito nem o secretário'

de Planejamento Valério',
Verbinem foram encontrados'
ontem à tarde na prefeitura para
falar sobre o assunto. (Carolina
Tomaselli)

� Abilo Zanotti deve
ser confirmado para
suceder o vereador
Almir Trevisani

MASSARANDUBA - A eleicão
o

da Mesa Diretora da Câmara de
Vereadores de Massaranduba

para o biênio 2007 -2008 será

realizada 110 próximo dia 29,
quarta-feira; ell1 sessão

, específica marcada para as 10
horas. A convocação foi feita

,

pelo presidente da Casa, Almir
Trevisani (PFL), na última

'segul1da-feira, COll1 a

antecedência mínima "de sete

dias prevista pelo Regimento
Interno da Câmara.

Mesmo sendo secreta, a

votação não deve trazer

surpresas. C01DO o PFL tem não '

apenas a maior bancada, mas

soma a maioria dos vereadores -r
Cil1CO de nove -, é certo que o

partido eleja o próximo
presidente. O nome já está

definido. Será Abilo Zanotti,
/ '

que es ta em sua terceira,

legislatura. Os outros vereadores

•

presidente da Câmara de
Vereadores e líder da bancada do

PT, Evaldo [oão [unckes
,
defendeu ontem a prorrogação
'da concessão dos serviços de água
e esgoto do município à Casan

/

(Companhia de Aguas e

Saneamento). O contrato C01U a

estatal encerrou em junho do
•

ano passado e desde então não

são efetuados l10VOS

investimentos na rede, de água e

nem iniciado o tratamento da
rede de esgoto, luas a Casan
continua a operar o sistema.

,"Bairros C01UO o Rio Branco,
Barro Branco e Vila Richter, que
necessitam da extensão de rede,
não são atendidos, porque

enquanto o contrato não for

I '
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REAJUSTE: AUMENTO DE 10% DECORRE DA QUEBRA DA SAFRA DO TRIGO

•

DAIANE ZANGHELINNI

-Comercante diz que
saca da farinha está
R$ 7 mais cara e não
descarta novo aumento

,

}ARAGUÁ DO SUL - A

partir da próxima semana, os

jaraguaenses devem pagar
cerca de 100/0 a mais pelo pão
francês. O reajuste .acontece

em virtude do aumento de
20% 110 preço da ma tér ia

prima, a farinha de trigo, para
a indústria neste ano. Dessa

forma, o reajuste é considerado
inevitável por boa parte das

padarias do município.
Em uma confeitaria, o

quilo do pão francês deve
aumentar cerca de R$ 0,50 na

próxima semana, passando de
R$ 4,50 para R$ 5. COin isso, a
unidade custará R$ 0,30,

·

\aproximadamente.
.

O

proprietário, Tarcísio

Machado, afirma que o quilo
do pão no estabelecimento
está com o mesmo preço desde
que passou a ser

comercializado por peso, e

acredita que o reajuste é a

única saída dos comerciantes
, , /

para evitar pre]UIZO com o

maior custo da saca da farinha
de trigo. "No Inês passado, a

saca de 25 quilos custava R$
24, e agora está R$ 31",
explicou. Ele também não

•

descarta a possibilidade de a
•

saca sofrer 110VO aumento de

preço nos próximos dias, o que

,
,

•

L,.' . . ,. .

Indispensável na mesa, pão francês vai ficar cerca de R$ 0,50 mais
caro no município
deve tornar o pão ainda mais
caro.Em Ulna re d e de

supermercados de Jaraguá do

'Sul, o repasse do rnaior custo

da matéria-prima para o pão
deve acontecer na próxima
semana. Corn isso, o quilo
deve passar de R$ 3,90 para R$
4,30. A equipe lie reportagern
de O Correio do Povo

constatou, ern Ulna pesquisa
comparativa, que o quill) do

pão francês aumentou, en1 '

média, R$ 0,41 no município
nos últ imos cinco

meses.Quem não abre mão do

pão francês e quer economizar

lia hora da COl1111ra, vale à pena
conferir a dica da diarista Inês
Maria Lennert, 37. Casada e

mãe de dois filii os, Inês leva

diariamente para casa 16 pães
franc e se s e afi rm a que,
quanto mais assado for o pão,
mais leve e barato ele é.
"Se rupr e peço os ma is

torradinhos, e acho a venda

por quilo mais justa porque

pagamos e x a tamé n t e por
'1 1 ".

aquuo que evarnos , opinou.

De acordo com o Dieese

(Departamento Sindical de
Estatísticas e Estudo Sócio

Econômicos), o preço da
farinha de trigo foi
pressionado pela a alta do grão
110 mercado internacional e a

quebra da safra. Neste ano, a

oferta do trigo caiu pela
metade em relação a 2005, por
causa da reel uçâo lias safras da
Austrália, Canadá e do Brasil.

•

O país vai colher este ano 2,44
milhões de toneladas, 5),10/0
da produção de 2005.

Liminar garante remédio grátis para osteoporose avançada
}ARAGUÁ DO SUL - A Justiça
Federal determinou à União, ao· ,

Estado de Santa Catarina e ao

município de [araguá do Sul que
assegurem medicamen tos

gratuitos para tratamento de

pacientes portadores de

osteoporose avançada, COlli
J

comprometimento de duas ou

mais vértebras cOin colapsos.A,

•

decisão é do juiz Diógenes
. Tarcísio Marcelino Teixeira, da
Vara Federal de Jaraguá do SLII,
que atendeu ao pedido de
liminar do Ministério Público
Federal (MPF) ern Ll111a ação
civil pública. O prazo para

cumprimento da medida será de
dez dias, a partir de eventual

pedido administrative, sob pella

.

de 111LIlta diária de R$ 20 mil, Os
mandados de intimação da
decisão foram expedidos na

segunda-feira, 20.
O juiz também determinou a

entrega ele ummedicamentonão
obtido por meio do SUS (Sistema
,

Unico ele Sal/Ide) para uma

paciente que usava remédios que
não apresentavam resultado

favorável. Por esse, motivo, foi
prescrito um medicamento

indisponível 110 SUS e que não

possui similar no mercado, A
decisão vale para os municípios
de [aragua do Sul, Corupá,
Guaramirim, Massaranduba e

,

Schroeder, Cabe recurso ao

Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, ern Porto Alegre.

Mercado Agricultor sai do Parque Municipal de Eventos
, }ARAGUÁ DO SUL - O
Mercado do Agricultor,
instalado 110 Parque Municipal
de Eventos, vai mudar, A partir
de dezembro, as barracas dos

produtores rurais e artesãos

passam a atender a população na
A

Praça Angelo Piazera, 110 Centro
de Jaraguá do Sul.

Conforme explica o

secretário de Agricultura,
Amarildó Sarti, essa é uma

reivindicação dos consumidores,
que reclamam das dificuldades
de se deslocar até o espaço
atualmente utilizado pela feira.

,

''A distância estava refletindo na

.

,

diminuição das vendas",
acrescenta.

Para modificar esse cenário,
desagradável aos comerciantes,
a administração .públ ic a

resolveu transferir o Mercado
do Agricultor também 11C) L1LIe
diz respeito aCJ dia ele
funcionamento. As próximas
edições, a serem realizadas até o

Natal, acontecem sempre lias

sextas-feiras, entre às l41. e

211•. Depois disso, a feira pára,
re tornando somente ell.

fevereiro, ell1 local e horário
ainda não definidos. (Kelly

.

Erdmann) Conforme Amari/do Sarti, mudança é uma reivindicação dos consumidores
•

,

,

..
•
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ATEN AO MORADORES
---------------------------�-------------

,

Do Bairro Caixa d'Agua,
Serenata e Brüderthal. . ,:"

Os vereadores de Guaramirim ..

convidam a todos para

participar da Câmara Itinerante.
•

Nesta Segunda- feira, dia 27 dê?
I

novembro a partir das 19 horas

no Salão da Igrej a Paroquial.

,

Saiba mais da atuação dos

nossos, vereadores e apresente
sua sugestão.

,
.

E a Câmara de Vereadores mais

perto de você.

Todos estão convidados.

...
.

I'" .'" " I

R,.dio'Câmafa"V;(I,·i..fe,nef;'A(esse:",
•

www.tmg.$(.gov.br� i
-------
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. 'y". aulas de 23 a 5a•
� 3 x R$ 190,00 - cl cheque
v material incluso
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IDIOMAS

Rua Domingos da Nova, 227
(em frente à Circuito Veículos)
te Ilows@netuno.com.br

"-

INDICAD'ORES ECONOIVIICOS

,

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2.162 2.163 ."
- .-

PARALELO 2.250 2.350 It
--

TURISMO 2,087 2.270 "
.

EURO
COMPRA VENDA 11

,--- ---

2,734 2.735. O,""
PESO (Argentina)

[ 0,523 0,523 It

PONTOS I OSCILAÇÃO
It BOVESPA 41.401 ,0,48%

-- -- - -

11 DOW JONES (N, York) 12,321
_ 0,040/0

� MERVAL (B, Aires) . 1.918 1.17%
•

It. NIKKEI (Tokio) 16.951 -1.39°/0

0.688 i,.,

R$ 895.50

- I !

O •

.

. .

1
1

.

.
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•
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GINCANA:ARRECADAÇÃO DE RECICLÁVEIS VIRA PROJETO PERMANENTE
............ o ...... o... ..... . ...

,

.... . .. . .. .

Construção de um ginásio de esportes está entre as metas para o próximo ano
,

•

Jaraguá do Sul - A Escola Municipal de Ensino
Fundamental Rodolpho Dornbusch, Bairro Vila Lalau,
começou a funcionar em 1986, na.sede da Comunidade

• Cat61ic:a do Bairro Vila Lalaü "São Francisco de Assis': Na

época, a instituição mantida pelo governo do Estado e

administrada pela prefeitura chamava-se-Escola Reunida
• •

Vila Lalau.e atendia alunos de 1 a a 4a série.
No mesmo ano, a escola foi autorizada a implantar a pré
escola, devido ao desenvolvimento do bairro. Ao final de
1987, a então Escola Básica Municipal de 1 ° Grau Vila Lalau
recebeu autorização para o funcionamento do ensino de
sa a 8a série. No ano seguinte, o bairro ganhou uma nova

instituição de ensino, chamada "Escola Municipal de 1 °
. Grau Rodolpho Dornbusch'; que absorveu a Escola Vila
Lalau.

-

Em 2001 e 2002,a Rodolpho Dor-nbusch começou a passar
por várias reformas e ampliações, C()rnO a construção de
um prédio de dois pavimentos que abrigou cozinha,
refeitório, banheiros e biblioteca. Entre 2002 e 2004, a

escola foi reestruturada e o ambiente se mantém até hoje.
Atualmente, a instituição conta com 12 salas de aula, sala
de. direção, secretaria, duas salas de orientação e

supervisão escolar, sala de professores, sala de
.. administração escolar,sala de materiais de educação física,
sala de artes, biblioteca, ATE (Ambiente Tecnológico
Educacionah.rnini-auditório.sala de depósito de materiais
didáticos; lavanderta; sanitários, quadra coberta e parque

" infantil.
• •

:1: !li1@1�' ·,�;'�&i'®7".!Ii .

'....... A equipe de trabalho é compost.a por 44 funcionári�s: 24
�IIIII., '

..
i, �:' �I ,':

IM
.'

s
" .0 profes��res, �I.retora,. d�as orientadoras" supervrsora,

'. ii.l" ,,:ili
. ,I,:, : ,illr :Wt'< ,Iv-";: "® II,. " P se.cretarla,au�illar de blbllo:�ca, um resp�nsavel p�lo ATE,

.'

.'. :,•. il.[II'II;�;';.f,:$!ljl.f' I�� I®\�, 'il'.;» ;111"11 estagiarias e duas bolsistas. A escola atende 570
I
..� .,: 1!11�·:i:�tr�;I*'il,l, �!'I' �!, £;t�'lí'®�' ;.wlll�· ":.�II estudantes do jard.im ,ao 9° ano,�ividid()s em 22 tU�rnas eW._m4illijEWtE,M.I£i11@m� ,.Im ma® Z3)Lcll®;g .&¥m!hii' nos turnos matutino e vespertrno. Segundo a diretora

Um dos objetivos da Escola Rodolpho Dornbusch para o próximo ano é Leon í Ed ite Na rloch Cima rd i, neste a no fa ram
a construção de um ginásio de esportes, pois a instituição tem apenas matriculados 12 alunos a mais que em 2005, e o número
uma quadra coberta. O investimento para construção do ginásio deve de matrículas na educação infantil vai aumentar no

. ficarentreR$500eR$600mil,deacordocomadiretoraLeoníCimardi. próximo ano em virtude do novo horário de
r �

,

.... , o o ,'. '" .. •• •• .. ••• • • ••• • •••
.. . .. .. .. .

•

funcionamento das creches a partir de 2007.
De acordo com Leoní,o ponto forte da Rodolpho Dornbusch diz respeito ao alto nível de quaUficação dos professores."Qua.se todos
têm curso de pós-graduação, e alguns estão fazendo a segunda especialização e cursando mestrado'; comenta. Em relação às
melhorias necessárias, a diretora cita a construção de um ginásio de esportes, pelo fato de a escola ter apenas uma quadra coberta.
"Estamos aguardando o MEC (Ministério da EdliCaçãO ê Cültura) liberar a verba; pois todos os trâmites documentais já foram feitos e

o alvará de construção já saiu no final de 200S';explica, informando que o investimento para construir o ginásio deve girar em torno

deR$ SOOa R$600.rnil. .

,

,

Projetos

.. .. . . . .. . . .

Empresa parceira da escola Os alunos do 9° ano visitaram o Estádio do
Grêmio Futebol Clube de Porto Alegre, na

viagem de estudo do último dia 14. I

. .. .. . . . ..

Desde agosto, a Rodolpho Dornbusch desenvolve o projeto "Empresa
Parceira da Escola'; em que empresas da comunidade ajudam nas melhorias
do espaço físico. Os bancos da escola, por exemplo, foram cQr1strüídcis por

.

.

meio dessa parceria.A segunda etapa é a construção de uma casinha de bonecas,que deve começar nos próximos dias.
.......... .. ... . .. .... ...

Jornal em sala de aula

Todos os dias-os exemplares são distribuídos para cada sala de aula, e os qJunos do 20 ao 9° ano recortam as matérias mais significativas
para a montagem de pastas por assunto, que serão usadas por professores e alunos para pesquisa. Sempre que um tema abordado no

jornal pode ser explorado no conteúdo curricular, os alunos debatem em sala de aula é produzem murais, cartazes, desenhos ou textos
sobre o assunto.

. ., .. . .

•

..

..

APOIO:

,

,
I

Secretaria da Educação

. -

..

•

..

'
. ,

Viagens de estudos

Todos os anos, a Escola Rodolpho K"
Dornbusch realiza pelo menos uma saída l
para explorar na prática o s

"

conhecimentos adquiridos em sala de
aula. Neste ano, os formandos do go ano Ut,
decidiram transformar a viagem de �

formatura em uma interessante e

divertida viagem de estudos. No último e:�

dia 14, 45 alunos visitaram o "Museu 3f
Interativo da PUC (Pontifícia Universidade
Católica)'; em Porto Alegre/RS. Os irl

.

estudantes visitaram ainda os estádios do O
Grêmio e do Internacional, o Parque
Farropilha e o Shopping Praia de Belas,
onde participaram de apresentações
natalinas. 3[
Entre os lugares visitados pelas demais 3J

turmas estão o O_bservatório�)
Astronômico e o Zoobotânico (Brusque),IÍi
as Cavernas de Botuverá; a Fundição Tupy 1")

e os museus de Joinville; o assentamento ('J

do MST· (Movimento Sem-Terra), de ,')

Garuva; o zoológico de Pomerode, os ",
l _.'

limites de Jaraguá do Sul, a biblioteca Li
públiaca e os museus do município.

•

Histórias em quadrinhos I '

Os alunos dos 3° anos, sob a coordenação ,r)
,

da professora Juçara,criaram histórias em
..

quadrinhos com a utilização do Ambiente
Tecnológico Educacional. O objetivo

fi

dessa criação era despertar o interesse )'1

dos estudantes e desenvolver a auto- �I

estima e a concentração.

Leitura >1
_,

,

l

Com um espaço físico privilegiado e com :J,!
um acervo de aproximadamente dez mil ;<

títulos, a APP Escolar da Rodolpho ,

Dornbusch investe constantemente na i
, ,

atualização e ampliação dos títulos para
possibilitar a pesquisa e a leitura a todas
as idades, inclusive aos pais e ex-alunos.j,
CO.m a ajuda dos pais e da comunidade ."

em geral, APP (Associação de Pais ed,
Professores) pretende ampliar o número -b
de computadores no ATE e na Biblioteca,:_)
em 2007. Uma vez por semana, os alunos (1

também têm um horário de leltura;
reservado na biblioteca.

J

Pesquisa científica
li")

Sob a coordenação da professora Dilma,
os alunos do 4° ano desenvolveram um

projeto de iniciação a pesquisa científica
sobre o tema'animais'O Projeto começou
no primeiro semestre, e a socialização
com os pais aconteceu neste mês. Os
estudantes mostraram interesse especial
pelos animais em extinção, como

ararajuba, o jacaré de papo amarelo, a

tartaruga marinha, a águia pesqueira e o

lobo guará.As pesquisas foram realizadas

por meio de livros, internet e viagens de
•

estudo.

•

.�
•

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

o CORREIO DO POVO
,

•

,

I
,

QUARTA-FEIRA, 22 de novembro de 20061 7

,

DESAFIO: NA .GRANDE FLORIANOPOLIS
i

•

JULIMAR PIVATTO

�Fernando Radünz
terminou em segundo
no geral e conquistou
o título na 25-29 anos

Jaraguá do Sul � O

jaraguaense Fernando Radünz
terminou bem no Campeonato
Catarinense de Thatlo.No último '

fim-de-semana, ele participou da

etapa final da competição, ficando
em segundo lugar no geral e

confirmando o bicampeonato na

categoria 25-Z9 anos. Na

classificação geral ele terminou
em quarto lugar, posição que
estava dentro dos objetivos do

triatleta, que já havia antecipado
que brigaria para ficar entre os

•

CInco.

"Fechei o ano correndo no

mesmo nível de atletas
renomados. Foi a melhor prova
que já fiz. Agora posso descansar e
comemorar muito, porque estou

feliz com o resultado", disse
Radünz (Academia Impulso/
Trial). O jaraguaense disputou de

igual para igual desde o começo,
saindo a apenas um minuto dos

líderes Ivan Razeira, Alessandro
Vieira e Marcus Ornellas, que

brigavam pelo título geral. Os dois
últimos tiveram problemas COIn a

bicicleta e foram ultrapassados por
Radünz e Razeira foi
desclassificado por ter feito uma

volta a menos no circuito.
,

"Quando comecei a corrida
estava lado a lado com Roberto

Lemos, um dosmaiores nomes do
Brasil no ironman. Só chegar
neste ponto ao lado dele foi uma

. ". . . "

vitona para rmm , comentou o

jaraguaense. Durante a corrida,
Radünz chegou a ser ultrapassado
por Vieira, mas este sentiu cãibras
e acabou correndo no sacrifício.
Com isso, Radünz manteve o

mesmo ritmo e terminou em
I

segundo lugar na etapa, atrás

apenas de Lemos. O primeiro
colocado fez o tempo de

1h38min58seg e o jaraguaense
cravou 1h41min06seg.

Vieira ficou com a terceira

colocação, Rodrigo Baltazar em

quarto e Olides Milezi Neto em

quinto. Na classificação final no

geral, Vieira ficou com o título
com 333 pontos, contra 329 de
Lemos, 303 de Baltazar, 243 de'
Radünz e 204 de Milezi.

•

,

DIVULGAÇAO
�--�----�.--�".,----

•

....... ,"�.�,.

Equipe Duas Rodas conquista dois títulos nacionais de Bicicross
,

'
-

JARAGUÁ 00 Sur.. - O atleta
da equipe Duas Rodas, Leandro
"Taxinha" Miranda, venceu as

duas provas que disputou no fim-
, de-semana, na última etapa do

Campeonato Brasileiro de

Bicicross, em Cosmópolis (SP).
Com os resultados, ele ficou com

o título geral na categoria boys 14
anos (somando 86 pontos) e na

cruiser 1,3/14 anos (também com

86). Outro que foi bem.na etapa
foi Leonardo Spredernann
(Decabor Pneus e Câmaras/Gatos
& Atos/Posto Marcolla/Hotel

.

Etalan) , que terminou em terceiro

lugar e ficou em quarto no geral
na boys 10 anos, somando 57

pontos.
Dol-ivaI Gruetzmacher, da

mesma equipe, terminou em

quarto na etapa e também 110 geral,
na categoria cruiser 50+, somando
54 pontos. Guilherme Bourscheidt
terminou o campeonato em oitavo

lugar na boys 13 anos, com 29
,

categoria boys 14 anos, terminou

a etapa em segundo lugar, ficando
emquarto 110 geral com 64 pontos,
Carlos Miguel Strelow, na boys 10

anos; terminou a etapa em sexto e

o campeonato em sétimo, COIn 47
pontos. E LuisMarkiewcz, na boys
15 a110S, terminou a prova em

quarto e a competição em terceiro,
COIn 62 pontos.

pontos.
,

PelaAssociação Jaraguaense de
Bikers, três pilotos estiveram

presentes.Guilherme Getelina, na

•

Encerrando as atividades em 2006,
•

conSELHO DE O Conselho de Núcleos Setoriais ACIJS-APEVI promove a palestra:
núcleossetorlals

Competências
Empreendedoras:

•

Com:
Sandro Afonso Morales

.

·0 que é um empreendedor?
'Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não?

'Pensamento positivo x ação positiva
'Visão e esforço

'Persistência x teimosia
-Capacldade de aprender

. 'Como se tornar uma pessoa de resultados?

•

'Consultor em desenvolvimento econômico, atendendo atualmente cientes na

América do Sul, Caribe e Africa;
'Master Trainner e membro da equipe internacional do programa EMPRETEC lO
UNCTAD;
'Empresário nas áreas de indústria e serviços; \

'Doutor em Engenharia de Produção (Empreendedorismo) pela UFSC;
'Mestre em Administração de Empresas pela Universidad Autónoma de Madrid;

,

-Admlnistrador de Empresas pela UFSC .

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

22/11/2006, quarta feira, 19h30min, no CEJAS.

Ingressos: R$ 5,00 Nucleados e estudantes, R$ 10,00 Associados e R$ 15,00 demais interessados

Informações e ingressos com S,llvia, 3275-7012 ou nucleos@acijs.com.br
o

-,

Após a palestra haverá um coquetel de confraternização, com música ao vivo. Participe!

\
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Jasc/2006
Recebemos de um grupo de torcedores de Joaçaba um fax sobre

•

os acontecimentos na final do futsal entre Joinville e Malwee,
nos Jasc 2006. Eles se mostram "indignados, perplexos e

envergonhados ( ... ) com os atos medievais acontecidos na final
do futsal". Para eles, o que incitou a torcida contra Jaraguá do
Sul foi "uma rádio amadora (e sem ética como diz o Chico) e um
prefeito sem memória e mal agradecido". O texto, assinado por
15 pessoas, ainda diz que "temos a obrigação de agradecer ao
povo da linda, ordeira e trabalhadora cidade de Jaraguá do Sul.
( ... ) Caráter e ética vocês têm de sobra e isso incomoda quem
não os têm". Dado o recado.

,

•

,

A equipe juvenil do
Juventus se garantiu na

final do Campeonato
Estadual Aberto Juvenil
ao empatar em 1 x1
com o Guri, em

Balneário Camboriú, no

fim-de-semana. Com o

gol marcado por
Baiano, o Moleque
Travesso agora vai
enfrentar o XV de
Outubro na decisão. O
primeiro jogo é neste .

sábado, em Indaial, e a

volta será no dia 2.

Mala preta
Os jogadores do Santa I ,

Cruz poderão contar
com um incentivo a

•

mais para vencer o
. Fluminense no próximo
domingo, no Arruda. Um
rumor que corre no

clube é que a Ponte
, '

. Preta teria oferecido um

estímulo em dinheiro I ,

para que o clube tricolor

pernambucano vença a

equipe carioca no fim-
de-semana.

,
.

Precoce
O nadador australiano
Ian Thorpe anunciou a

aposentadoria nesta

segunda-feira (manhã
de terça na Austrália).
Apontado como um cos
maiores atletas da

, ,

história da natação,
Thorpe encerra a

carreira precocemente, r
com apenas 24 anos .

Segundo o atleta, ele

percebeu que a natação
-, . ..

nao e mais a primeira
prioridade na sua vida e

'por isso decidiu parar.

Compra
o empresário islandês

Eggert Magnusson
comprou ontem o clube'

inglês West Ham,
frustrando assim o

iraniano Kia
Joorabchian, presidente
do MSI, que havia
mostrado interesse pela
negociação e feito
várias ofertas pelo
time. O valor da

negociação foi de 85
milhões de euros

(cerca de R$ 235

milhões).

Copa Dipil
Neste domingo, a partir
das 8h30, acontecem
as disputas de terceiro

lugares e também as

finais da Copa Dipil de
Futsal Menor, em

Massaranduba. O

ginásio municipal vai
receber 13 partidas
decisivas em sete

categorias. A

. competição está

prevista para encerrar

por volta das 19h30.

Uma edição especial
com o melhor das
Festas e Férias de
Verão; os preparativos

, para Natal e Réveillon,
roteiros turlstlco$ e

gula de compras.

l
.

(,.1) l

•
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KELLY ERDMANN

.... Empresas responsáveis
por danos à natureza
financiam projetos
e beneficiam alunos

JARAGUÁ 00 SUL - Os cerca

de 500 alunos da Escola

MunicipalMax Schubert, no Três
Rios do Norte, puderam começar
a utilizar ontem, terça-feira, o

bosque construído ao lado da

instituição. A intenção é

aproveita-lo para aulas de

educação ambiental, além de abrir'
o parque à comunidade 110S finais
de semana. O espaço é o segundo
inaugurado a partir do teimo de

ajuste de conduta firmado com

empresas que danificaram a

natureza e foram multadas pela
Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente (Fujama). Na semana

passada, os estudantes da Escola
Maria Nilda Salai, na Tifa

•

Martins, conheceram 'a praça
instalada ao lado da entidade.

Na próxima sexta-feira, 24, as

. ,

. ,

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Projefo Eco-Futaro

Bosque Ecologico

Alunos da rede municipal participaram da inauguração ontem e devem ter aulas no local

portas do Bosque Tifa Martins
também vão ser abertas à

. população. Com 88 mil metros

quadrados, o terreno recebeu uma
trilha ecológica, bancos de madeira
e uma pista para portadores de
deficiências. Além disso, foram

construídas a Cidade Mirim do

Trânsito, onde crianças devem a

partir de 2007 ter noções sobre o

assunto, e a Escola Ambiental.
De acordo caiu o dire tor

presidente da Fujama, Carlos Dias,
.

a obra custou R$ 120 mil, sendo

que R$ 70 mil foram repassados
pela América Latina Logística
(ALL) como pagamento pelos

,

grãos .derramados junto à linha
férrea elU Jaraguá. Os outros R$

.

50míl são provenientes dos órgãos
da Prefeitura.

Advogada Célia G. Cassuli lança livro hoje na.Graüpel
Jaraguá do Sul- O Instituto

Cassuli e a Editora Unerj
lançam hoje o livro "O direito de
crédito do contribuinte", de Célia
Gascho Cassuli, às 18h30min na
Livraria Grafipel do Shoppíng
Center Breithaupt. Primeira
advogada jaraguaense, Célia
apresenta um instigante estudo

, , , .

que reune as especres mais

comuns de créditos a que o

contribuinte tern direito,
apontando suas origens,
natureza jurídica e formas de

utilização. Para o Doutor em

Direito e escritor Paulo Márcio

Cruz, Célia Cassuli produziu
uma obra absolutamente

..

confiável, rica em informações
e estimulante à reflexão. O livro,
fonte de pesquisa aos

operadores do Direito,
acadêmicos e interessados em

geral, conta com 260 páginas
e no evento de lançamento terá
o preço especial de R$ 45,00.
Roziliane Oesterreich de Freitas,

coordenadora-geral da Editora

Unerj-assinala que a publicação
do livro atende a uma das

propostas definidas, ou seja a de
difusão do saber e da cultura, do

. saber acadêmico e prático, do
escolar e do empresarial, numa
troca permanente entre

universidade e comunidade.

f'

,

•

A . ..

,

oce saoe ua e

a is a mais consu a

•• • •

nuncis
, "",

,

•

, .

.'

, '

"

" 't. I' S T A

,

,

a!

• ®

1\

T L.EF"CNICAS

s:

I"� ,

,

•

,

O CORREIO DO POVO

,

Apaixonados por leitura têm
mais um encontro marcado

•
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Obra de Nelson Rodrigues já foi tema do Círculo de Leitura
,

,

}ARAGuÁ 00 SUL - O juiz de
direito Hélio David, que além de

I
.

cinéfilo é contista e cronista de

cinema, discorre sobre literatura
e cinema na oitava sessão do
Círculo de Leitura de Jaraguá do
Sul, que 'acontece na próxima
quinta-feira (23) na Grafipel
Megastore, na Rua Quintina
Bocaíuva, 42, no centro de Jaraguá
do Sul. O evento visa discutir
livros lidos pelos presentes e é

sempre aberto por U1U convidado
de honra com reconhecida

dedicação à leitura: O público
é formado por escritores, artistas,
professores, estudantes,
pesquisadores, jornalistas e leitores

/

emgeral.
"Além da capital, somente

Jaraguá do Sul organiza .LI1U

Círculo de Leitura 110 estado, fato
destacado no jornal Leitura &
Prazer, editado pela UFSC e

distribuído nacionalmente"
afirma o organizador do evento, o
escritor e editor Carlos Henrique
Schroeder.O convidado de honra,
Hélio David Vieira Figueira dos

Santos, advogou de 1979 a 1989
e é Juiz de Direito desde 1990, e

já .

atuou ern Trombudo

Central, Ituporanga e São
Francisco do Sul, Desde fevereiro
de 2001é Titular da Vara

Criminal, Infância e Juventude
de Jaraguá do Sul. Outras

informações pelo e -rnail

circulodeleitura@designeditora.com.h
O acesso é livre.
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'PAZ AGORA' ACUSA ISRAEL DE ROUBO
SISTEMÁTICO DE TERRAS -

.

PALESTINAS NA CISJORDÂNIA. ® 82

,

O MINISTRO DA INDUSTRIA
LIBANÊS, PIERRE GEMAYEL, FOI

.

ASSASSINADO MORREU EM
'BEIRUTE .. @ 84

\

•

CORTE: GOVERNO PROPÕE REDUÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO PROJETADO PARA O ANO QUE VEM
•

...Inflação e crescimento
. econômico foram os

principais argumentos
da equipe econômica
para justificar a

•

revisão do salário
o fraco desempenho da
economia brasileira - na casa

dos 3,50/0 - obrigou o governo
a propor redução de R$ 375

para R$ 367 na previsão do
valor do salário mínimo de
2007. A expectativa é que o

corte represente economia de
R$ 1 bilhão. Esta é a primeira

, A '

vez que a equlpe economica

fala em corte na proposta de

Orçamento enviada' \).0

Congresso.
Na versão do ministro do

Planejamento, Paulo

Bernardo, o governo não está

I'll

oes

de apoio está desarrumada.
As centrais sindicais afirmam

que vão defender o salário
mínimo de R$ 420.
A proposta de um salário
mínimo mais baixo foi

apresentada na segunda-feira
em reunião entre osministros

Paulo Bernardo e Guido

Mantega (Fazenda) e o

relator do Or çamen to,
senadorValdir Raupp.
Segundo o projeto da LDO, o

. valor do salário deve

equivaler à soma da inflação
do crescimento per capita do
PIB (Produto Interno Bruto)'
no ano anterior. Como a

ecoriomia deste ano terá um

crescimento abaixo do

esperado, o valor do salário
mínimo deverá ser reduzido

,

em 2007. (COlU informações
do Invertia)

,
,

,

. I

em

O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, admitiu que

. ,

o governo. ja começou a

discutir propostas para tentar
reduzir a partir do ano que
vem os gastos com a

Previdência Social. O

primeiro passo será a análise
de estudo elaborado' pelo
consultor' Vicente Falconi e

apresentado ao presidente
Lula pelo empresário Jorge
Gerdau. Mantega reuniu-se

com o ministro da

Previdência, Nelson

Machado, para discutir a

possibilidade.
, , 1,l-, '

••
" ";'_'

Falconi apresentou uma série

de medidas de gestão que
podem reduzir ern R$ 50
bilhões as despesas da

,

Previdência - atualmente em

R$ 165 bilhões �, no período
de três a quatro anos. "Se elas
são eficazes, será a descoberta

•

ml

propondo redução do valor
do salário mínimo, apenas

aplicando a regra de correção
fixada pela LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias).
,

"E uma imposição da LDO",
reforçou. O Congresso ainda
não apreciou a proposta

orçamentária enviada pelo
governo.
O ministro disse ainda que a

medida busca reajustar o

salário mínimo pela inflação
e pelo crescimen to da
economia. "E o dado

-

efetivamente dá UlU mínimo

de R$ 367 para 2007",
argumentou, lembrando que,

para mudar o mínimo,
atualmente em R$ 350, o

governo terá de negociar a

aprovação do novo valor'
num momento em que a base

da América", brincou

. Mantega, informando que o

governo quer que a despesa
tenha sustentabilidade. "As

mudanças sào necessárias

para garantir que o

aposentado possa receber a

aposentadoria no futuro",
,

explicou.
As mudanças dividem a

equipe técnica. A maior

parte defende o aumento da
idade mínima para

aposentadoria, tuas há quem

proponha isoladamente a

desvinculação do salário
mín

í

m o dos pisos. da
Previdência, o fim da

aposentadoria especial para
professores e da

aposentadoria por tempo de

contribuiçâo. '{\ questão da
melhora da gestão ainda está

sendo analisada", completou•

Mantega. (Dia online)

•

Balan o comercial teve saldo de R
,

O saldo do balanço de

pagamentos de outubro

registrou superávit de US$
4,7 bilhões. A conta de

transações correntes (que
mostra a movimentação
financeira com outros países)
e a conta financeira e de

capital tiveram saldos

positivos. A primeira de US$
1,5 bilhão e a outra de US$
3,2 bilhões.'
Em outubro aconteceram

ingressos líquidos de US$ 2,2
bilhões de investimentos em

ações e de US$ 13,6 bilhões
em empréstimos diretos.
Houve decréscimo de 310/0
nas remessas líquidas da
conta de rendas (US$ 1,7
bilhão) em relação a outubro
de 2005, e as saídas líquidas
de capital relativas a

inv e s t im e n t o s diretos
cr e s c e r am 15,1%. As
remessas líquidas de lucros e

dividendos de investimentos

diretos cresceram 12,30/0
(comUS$ 805 milhões).
Os investimentos diretos do
Brasil no exterior atingiram
US$ 15 bilhões no mês,

4,7 bi

totalizando US$ 22,8 bilhões
em 2006. Houve variação
positiva de US$ 4,8 bilhões
na cont a das reservas

externas, totalizando US$
78,2 bilhões no fechamento
de outubro. O total

acumulado até a última
sexta-feira é de US$ 81.896
bilhões.
Os dados constam do
relatório do Banco Central.
(Com informações da

Agência Brasil)
•

"
A dívida externa de curto prazo estava ao final de
outubro em US$ 19,4 bilhões, US$ 90 milhões
menor que em setembro
Relatório divulgado ontem pelo Banco Central

•

Pescador pode
receber seguro
desemprego

•

Os pescadores artesanais de
camarão sete barbas dos
litorais do Espírito Santo, Rio

,

de Janeiro, São Paulo, Paraná,
.

Santa Catarina e Rio Grande
do Sul têm direito a receber
três parcelas do seguro

desemprego em razão do
defeso. O benefício é pago

-

porque o pescador fica.

impedido de pescar, devido à

reprodução do crustáceo.'

Falta de dados
•

atrasa salário
de aposentados

,

Mais de 100 mil aposentados
,

e pensionistas terão o paga
mento dos benefícios sus

penso por falta de atualização
dos dados cadastrais. Eles só

receberão' o pagamento de
•

novembro, nos cinco

primeiros dias úteis de \

dezembro, depois que fizerem
o Censo Previdenciário na

agência bancária pagadora
do benefício.

I'll

a ao e novem

ue em ritmo
,

. .

A inflação medida pelo IGP-
, .

10 (Índice Geral de Preços-
10) subiu 1,020/0 nos pri

. meiros dez dias de novembro.
Na última dezena de outu

bro,oíndice registrou aumen-
,

to de 0,210/0. O IPA (Indice
de Preços por Atacado)
avançou 1,450/0, depois da
alta de 0,260/0 'em outubro. Já

,

o IPC (Indice de Preços ao

Consumidor) registrou
variação de 0,20/0, frente à

alta de O, 1% nomês anterior.
,

O INCC (Indice Nacional de

ro

e a ta
Custo da Construção) subiu

,

,

0,230/0, ante avanço deO, 14%
em outubro. No ano, o IGP-

•

10 acumula alta de 3,560/0.
Nos últimos 12 meses, o

,

avanço é de 3,62%. O IGP-10
foi calculado com base nos

preços coletados entre os dias
11 do mês anterior e 10 do
mês de referência.
PIB - O rnercado reduziu de
2,97 para 2,96% o cresci

mento da economia brasileira
neste ano. No início do mês, a

previsão era de 30/0.

•

,

.,Y!f, .

Efeitos da inflação refletem primeiramente no comércio varejista

•

I)
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Primeiro-ministro Ehud Olmert nega apropriação de terras palestinas,

�Paz agora' acusa Israel de

A organização israelense "Paz

Agora" acusou Israel de roubo
sistemático, desde 1967, de
terrenos particulares de

palestinos na Cisjordânia. "O
Estado israelense está

roubando, de maneira coletiva
e individual" propriedade pri
vada palestina", disse Dror

Etkes, um dos dois pesquisa
dores que elaboraram o

•

relatório, no qual trabalharam
nos últimos seis meses.

O documento, que a

organização qualifica de

"explosivo politicamente e sem

d "

prece entes , assegura que
400/0 dos assentamentos

israelenses na Cisjordânía estão

construídos sobre terrenos

particulares palesttl7;o�ll A,�'ri'lz
Agora", considerada de

esquerda moderada afirma

que, na realidade, 800/0 dos
assentamentos judaicos na

Cisjordânia foram construídos,
,

parcial ou totalmente, sobre
terrenos palestinos particulares,
o que contradiz a versão oficial
israelense das últimas quatro
décadas.
As autoridades israelenses e

colonos, asseguram que, desde
a ocupação da Cisjordânia, em
1967, os assentamentos foram
construídos sobre terrenos do
Estado. A "Paz Agora", criada
por oficiais do Exército, constrói
seu argumento com base no

direito israelense e, portanto,
não denuncia a construção,
desde 1948, de comunidades

.

,

israelenses dentro de Israel
sobre propriedades privadas
palestinas, porque isto é previsto
em lei israelense. aB online)

,

: Ex-curadora de museu dos
,

EUA é acusada de roube
A promotoria da Grécia
acusou a ex-curadora do ,

Museu J. Paul Getty, dos
Estados Unidos, de comprar
um artefato antigo que sabia
ter sido escavado

ilegalmente ,e

contrabandeado pará fora do
território grego 13 anos atrás.

•

A acusação de que a ex-

curadora de antiguidades
Marion True obteve,
.ílegalmente, uma coroa de'
ouro do século 4 antes de
Cristo é a polêmica mais

•

recente envolvendo as

aquisições feitas pela
curadora para o museu.
Ela renunciou ao cargo ern

2005, em meio a boatos e a
,

acusações feitas por
autoridades italianas de que
havia tentado obter peças.
roubadas. Na investigação
realizada na Grécia, a polícia
vasculhou a casa de Marion,
ern Ulna ilha do Mar Egeu, e

recuperou o que seriam

dezenas de objetos antigos
sem registro. (Reuters)

,

ínlstrn a In ústria é
assassina o no Lí ano

O ministroda Indústria libanês,
.Pierre Gemayel, morreu em urn

atentado nos arredores de
,

Beirute. Ele era um dos

principais aliados do primeiro-
,

ministro Fouad Siniora e o

atentado se sorna a outros
. realizados nos últimos 'meses
contra diferentes perso
nalidades do país.
"Dispararam contra Pierre

Gemayel: querem assassinar

todo homem livre. Este
assassinato ocorre em meio a

uma série de assassinates que

ensangüentaram o Líbano",
disse o líder da maioria

,

parlamentar libanesa, Saad
Hariri. Haríri, aliado de
Gemayel.
Hariri é filho do ex-primeiro
mínistroRafikHarírí,morto em
um atentado no ano passado,
atribuído grupos pró Síria.

CONSEQÜÊNCIA: ATENTADOS TERRORISTASTRIPLICARAM NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS
.

,

• •

alorIa
• I

es ocorreu na

o iva ão re i losa

.... Estudo da Fundação Bertelsmann
mostra que 36% dos casos têm foram
cometidos por grupos nacionalistas

O número de atentados
terroristas triplicou nos últimos
.

. ,; .

cinco anos, mas, ao contrario

da sensação generalizada, só

umaminoria foi motivada pelo
fanatismo religioso, e o

principal foco também não é
,

o Oriente Médio, mas a Asia.
,

E o que .aponta o relatório da

Fundação .

Bertelsmann,
publicado ontem. Nos últimos
cinco anos, o número de

•

atentados terroristas

aumentou de 700 a dois mil
ao ano. As vítimas - entre

mortos e feridos - chegaram a

13 mil, contra quatro mil em
2001.

Apenas 260/0 dos ataques
podem ser atribuídos a grupos

religiosos e, particularrnente,
a fundamentalistas islâmicos.
A maioria - 360/0 - é cometida

•

por movimentos nacionalistas
•

e separatistas.Também não se

confirma a teoria de que o

Oriente Médio é o centro da
violência terrorista. Segundo
o estudo, a maioria dos

. ,

atentados ocorre na Asia,
onde o número de conflitos é

A • .

tres vezes malar que na outra
, região. ,

O estudo ressaltou que 800/0 '

dos atentados ocorrem

basicamente no conflito entre
. ,

Rússia e Chechênia, no
,

triângulo India-Caxemira-
.

Paquistão, Filipinas,
Indonésia, Iraque e Colômbia. -

O estudo "Violência e
,

Extremismo" é parte do Indice
de Transformação 2006, um
relatório elaborado

regularmente pela Fundação
Bertelsmann, que analisa o

democracia, a

economia de mercado e a

qualidade dos dirigentes
políticos em 119 países. (EFE)

Apenas 28 parses
são democracias

plenas
•

De acordo COlll a publicação
"OMundo em 2007", do jornal
britânico The Economist, cerca
da metade dos países domundo
têm regimes que podem ser

qualificados de democráticos,
mas ern apenas 28 há
dernocracia plena.
Os autores do relatório afirmam

que 54 regimes são "demo
cracias imperfeitas", o que,

segundo eles, é melhor que a

ausência total de' democracia.
Dos 85 outros Estados, 30 são

considerados "regimes híbri
dos", enquanto 55 são
" . ". "
autontanos .

O grupo das dernocracias

plenas está dominado pelos
países desenvolvidos, com a

notável exceção da Itália, mas
há duas nações latino
americanas (Costa Rica e

Uruguai) e uma africana: ilhas
,

Maurício. A lista é liderada

pelos países doNorte da Europa:
Suécia (com 9,88 pontos),

.

Islândia, Holanda, Noruega,
Dina-marca e Finlândia,
seguidos de ,Luxemburgo,
Austrália, Canadá, Suíça e

. Irlanda, todos com pontuações
, ,

•

superiores a nove, em' uma

escala de zero a dez. Malta está
152 lugar, Espanha e Estados
Unidos em 172, Portugal em 192;
Japão e Bélgica em 202; França
em 24£1, Costa Rica, ilhas
Maurício, Eslovênia e Uruguai,
272• aR onUne) ,

\
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Para Annan, � A estão:
num 'ato eiro' no ra ue

O secretário-geral da ONU,
Kofi Annan, afirmou ontem

que os Estados Unidos estão

num "atoleiro" no Iraque,
porque "não podem ficar
nem sair". Entretanto, disse

que Washington deve
considerar que o momento

que escolher para se retirar

não deve levar a uma maior

deterioração da situação no
.

país árabe, invadido em.

março de 2003.
"Deve se chegar a um nível
no qual se (as forças dos

EUA) se retirarem, os

iraquianos sejam capazes de
manter por eles mesmos um

ambiente razoável, de
segurança", afirmou Annan
na última entrevista coletiva
na sede européia das Nações
Unidas, em Genebra.
Na avaliação do secretário

geral, a par ticipação dos
países vizinhos para: se

conseguir a estabilização do

Iraque é fundamental no

processo. O mandato de
Annan no comando da ONU
termina em 31 de dezembro.

(EFE)

O ministro de Assuntos
Exteriores iraquiano,
Hoshiyar Zebari, desmentiu

\

ontem as informações que
circulam sobre a suposta

•

cúpula em Teerã entre os

presidentes de Iraque, Síria e

Irã. "As informações sobre
uma cúpula tripartite não são

corretas", garantiu.
Segundo ele, o presidente do
Iraque.: J alal Talabani,
visitará Teerã provavelmente
no pr6xitno. sábado,
convidado pelo presidente
iraniano, Mahmoud
I

Ahmadinejad. "Talabani
também aceitou o convite do -

chefe de Estado sírio, Bashar
al-Assad, pa-ra visitá-lo em

Damasco, em uma viagem
que realizará em breve",
revelou Zebari.
Em entrevista coletiva,
concedida em Bagdá, ao lado
do ministro .de Assuntos
Exteriores do Irã, Walid al
Moualern, Zebari anunciou o

reatamento das relações
diplomáticas entre Bagdá e

Damasco após 25 anos de
ruptura.

, .. ,�, � ,--
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No japáo '

Colisão
,

O submarino japonês Asashio, !
com 75 tripulantes, colidiu !

• I

ontem com um cargueiro �
durante um exercício em I

I

Miyazaki, Sul do Japão.O i
acidente aconteceu às 9h50: .

, ,

(22h50 de segunda-feira, em I
Brasília). Não houve feridos i
nas tripulações das duas;

. I

embarcações, mas a parte I

superior de submarino foi
Idanificada.

-

i
,

O choque aconteceu quando i
o submarino subiu à superfície!
e atingiu o casco do cargueiro, i
a cerca de 50 quilômetros de i

Miyazaki. O navio sequer

percebeu a colisão. (EFE)

No Kosovo
,

•

Explosão
Uma bomba explodiu ontem I

,

em uma escola primária i

sérvia, no Kosovo, no
,

.

povoado de Ropotovo (Sul),
causando apenas danos

I,

materiais. As primeiras
. !

investigações apontam para I

uma bomba colocada na
estufa, que ficou

.

,

.-, '

completamente destruída.
,

Uma sala de aula também foi :
I

afetada. i
,
,

A província sérvia do Kosovo,
. ,

habitada pormaioria.albanesaj
está sob protetorado interino
daONU e a vigilância'da forçai
daOtan desde o fim da guerraj
em 1999. !

,

•

Na Grã-Bretanha
,

I
,

I
I
I
I

O príncipe Charles jncluiu no'
site pessoal na internet um

I I
vídeo quemostra um dia de seu!
trabalho. O filme mostra d,
príncipe trabalhando na
escritório da Clarence House.
residência oficial de Londres,'
e uma visita feita �
Birmingham acompanhado d�
a esposa Camilla .

Vestido informalmente, o
herdeiro da Coroa britânica
aparece falando ao telefone �
lendo documentos antes de
fazer uma viagem . a,

Birmingham; centro da'

Inglaterra, para visitar un]
centro de ajuda aos jovens.

Vídeo

Na Holanda

Acidente
,

,

Um trem de passageiros e outr<p
de mercadorias colidira1
ontem próximo à estação da
cidade holandesa de Amhem

(Leste), deixando 28 feridos,
oito dos quais foram levados

,
. I

ao hospital. O maquinista do
trem de carga foi detido para
. ,.. , .

interrogatorio, ja que se

suspeita que avançou um sinal
vermelho.
É o segundo acidente com

trens esta semana no pais. N� ,

segunda-feira, um trem vazio
•

de passageiros chocou-se com

outro perto de Utrecht, sem

I
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O Profeta
,

I,
,

,
,

, Marcos vai jantar na casa de Sônia.
•

1 Henrique combina de jantar com Teresa,
; mas a pedido de Ester, acaba indo jantar
I
, na casa dela. Teresa fica magoada com
i

I 'Henrique. Marcos pede a mão de Sônia a
I Piragibe, e ele concede. Ruth conta a

.Sônia que Marcos ganhou o carro como

,pagamento a urna premonição. Camilo
, sugere que Alceu pressione Marcos a

! 'fazer premoniçôes por dinheiro. Gilberto
i sugere que Cl6vis use Piragibe para
I ,conquistar SÔnia. Marcos explica para

i ,Sônia que s6 aceitou o carro para não

: .

ofender o pai de Fabinho. Sônia fala para

I 'Marcos que ele tem uma ambição dentro
i � dele que pode destruir o amor dos dois.I

•

I I

i��------------------�
I (

� GLOBO - í 9H

I ' Pé na Jaca
I Guinevere fica mexida com a proposta.I '

Maria toca a campainha e Aimée abre.
I Jean Luc deixa claro que estão

I,
.

trabalhando. 'Thierrry se apresenta a

Maria, que o convida para dançar. O
I cobrador ameaça Lance e Ferraz promete

I arranjar o dinheiro: Arthur manda Cecflia

I segurar Juan em casa. Elizabeth ajuda
; sua 'irmã Leila. Deodato leva Elizabeth
i para sua casa. Ferraz leva o dinheiro para
,

, Lance e descobre Mila em sua casa.
,
\ Tadeu socorre Giácomo. A dona dai
1 academia diz que Lance não pode ser

I amigo das alunas. Tadeu resolve
I procurar Lance. Caco fica furioso com a

i proposta de Último. Caco descobre que o

I pai está doente. Mila e Ferraz reclamam

, ,de Lance para a dona da academia.
I

I�--------------------�
\ '
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Páginas da VidaI
,

I
,
I
I
,

I
, '

I '-o-------,-,-,-.----,-,;-i'_!'-,'-'-"-'/:�l�
1 (: � ,5 �T - J 81130 'I • .,'
,

I ' Rebelde'
, .

!
'

A banda RBD faz um concerto no

Memorial Coliseum de Los Angeles. Os

amigos do colégio recebem os
,

integrantes da banda e, os parabenizam .

•

I pelo sucesso. Sol e Raquel não
,

i escondem a irritação. O professor
; Henrique diz a Roberta que tem uma

carta de Gastão para Josy. Roberta se
,

oferece para entregá-Ia. Henrique
,

confessa que tem interesse em saber

I, i qual é o conteúdo da carta mas essa

decisão só cabe a Josy. Xavier
i surpreende Roberta procurando alguma
li .

coisa entre os pertences do
I
,

,

, . '

Até o fechamento desta edição os

capítulos de páginas da vida ainda não
haviam sido editados.

1 " f 1
. ,

I , '.

,

i

. professor Henrique.
•

-

� RECORD - 19r115

Bicho do Mato
Jaca não se agüenta e beija Betinha, ela
se entrega. Eduardo e Maria Elisa
decidem adotar uma criança. Juba
convida Cecflia para ir ao Pantanal com

ele, na mesma hora Hilton disfarça a voz

e liga para Juba, dizendo que Ramalho
está fugindo e que ele precisa impedir.
Ramalho foi quem mandou Hilton ligar e
dizer o local que estava para Juba ir até lá.
Alzira chora sobre o corpo do marido
falecido. Maurlntm chega bêbado na

delegacia e confessa para Mariano e

Teleco que roubou e fugiu de sua mulher
Jurema, Brandão e Zé Diacho mandam

Garimpeiro soltar as crianças.
"

,

>- RECORD· 20rl
:, Vidas Opostas

Miguel e Joana escalam o paredão no

Pão de Açúcar. Carla se despede de seus

amigos e sai com seu pai da praia.
Leonardo e Carla chegam no carro,
parado na pista. Um guarda anota a multa

,
'no talão. Carla vira para o guarda e diz

que seu pai é promotor da justiça. O
guarda cancela a multa. Leonardo exige'
que o guarda mantenha a multa pela sua

Infraçao, caso contrário lhe dará ordem
,
.ce prlsao, Joana confessa à Miguel que o

levou para uma via multo dlflcll. Miguel
pede para ela o gular que ele descerá
sozinho, Ela se nega, Isis conversa com

, Rute, sua secretária, sobre sua vida
, pessoal.
• _. L....:;. --'
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��PÁGINAS DA VIDA��PALCO
. A turnê internacional de
Wanessa Camargo foi
definida nessa segunda
feira. O primeiro show
acontecerá em julho de
2007, em Miami. Em

seguida, a cantora segue
para Orlando, Nova York,
Boston, Los Angeles e São
Francisco, Vale lembrar

que Wanessa chega aos

Estados Unidos com a
. aliança na mão esquerda,
ja que seu casamento com

Marcus Buaiz acontece em
•

mala,

��ADEUS
Amigos e ex-participantes do "Big
Brother Brasil" foram à cerimônia
de cremação do corpo do

empresário Edí/son Buba, 34
anos, que participou da 4a edição
Ido programa, em 2004, e morreu

na madrugada de segunda.
Marcelo dos Santos, o Zulu, e

,

Marcela Queiroz, a Mama,
deram o último adeus
ao amigo. O ex-BBB
estava internado há
60 dias, no Hospital'
Vitta, e morreu de ,',' r" s •

: Ott %� > ,:,,:<;,q
dos órgãos. $'11;*' 0\0. "

'
"

4WM� ,. <

��RUMO,RES '-'�'�

Já estão adiantadas as ., :;
negociàções entre.Adri?he :

Galisteu e a revista

"Playboy", A,loira, que' havi.a
recusado convite para ser,à ;o,

,: :' --:-,,-_, !:_: ""

' -

:::',' _i,:'·

capa de Natal, decidiu que.
.

vai tirar novame'nte a roupa, ,',
sim. Seu primeiro ensaio fói .�
ha 1'1 anos Sobre 'o SST:·? ,'- ..

',_
.:.

:' ': 1.","
,

'

'"" ::;:;: .':, ,::i;'):�:,' :t::1:;j{; ;;;:;:::

Galisteu ,não admite, mas há
'

, ' ,-,,' '::"':,:,:.' '_"::.,> "�o

quem diga que ela estaria ,,' :"
,

'

, :. '

,'" _':'
, ': X _":'"

_

":;�":"':'

, contandcps dias para·:qtíe; ;::'
seu cóntrato com a '::':'::;'" oi t

: ,,',o .:.:. ::"--',::,'i:'i._. .,',

('<:,' ':,' :"'.,..:

emissora acabe. '. "

Informações da c,oiuna :
'

Zap'p'lng ,.::
.

"

..' ..",.:: "

.

-_.' ::-'<;?_' ,':-,•

_:,:,' ,',-:. "''''f�:�::.;:: ;�"'-
:,: ..

"

Sandra (Danielle Winits) vai
trancar Simone (Christine
Fernandes) no banheiro na

festa de aniversário de Elisa

(Ana Botafogo) e irá,

ameaça-Ia, dizendo que não
s

desistiu de Jorge (Thiago
•

, Lacerda), Ainda na novela,
Jorge pedirá Simone em

casarnento. Ela dirá que
v ."

ainda não pensa nisso,

Decepcionado, ele começara
a se interessar por Thelma

(Grazielli Massafera).

•

r e d a c a o @ j o r n a I c 0_ r r e r o d o P o va. c om. b r ,

Lançamento
O Instituto Cassuli e a Editora Unerj
lançam hoje o livro O direito de crédito
do contribuinte de Célia Gascho Cassuli,
às 18h30min na Livraria Grafipel do
Shopping Breithaupt. Célia apresenta
um instigante estudo que reúne as

. espécies mais comuns de créditos a que
o, contribuinte tem direito, apontando
suas origens, natureza jurídica e formas
de utilização, O livro conta com 260

páginas e no evento de lançamento
terá o preço especial de R$ 45,00.

Palestra

Leitura
A oitava sessão do Círculo de Leitura
de Jaraguá do Sul acontece amanhã às

17h 11a Grafipel Megastore. Nessa
sessão, o convidado é o juiz de direito.
Hélio David, que falará sobre seus

livros e filmes prediletos dando
continuidade ao tema da sessão
anterior. Hélio David é juiz Titular da
Vara Criminal, Infância e Juventude
de Jaraguá do Sul, desde 2001, O
acesso é livre.

..

,

-
•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

•

,

,

o cineasta e comentarista Arnaldo Jabor esteve em Jaraguá do Sul no último dia 13, no I Encontro de Jovens

Empreendedores. Após ministrar palestra, Jabor concedeu autógrafos em seu livro "Pornopolítica" e posou para foto
com o diretor do O Correio do Povo, Francisco Alves

141 PARABÉNS!

•

Jair Fusi

Acontece amanhã uma palestra sobre

Doenças Emocionais, às 19h, no Hotel
Itajara-(Rua Exp. Gumercindo da Silva,

_ .Ó: ,,'
Cel1trt). O"psr2\51ô'�ô 1\nt6ilio Gomes i'l ......'.. 1"-

Rosa 'será o ministrante do evento.

Outras informações pelo fone 3372-
1302.

. /..

#)' tl...... � ...,_"" • � �

"

"
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Aniversariantes do dia

Alisson Van Liesenberg
,
•

•

Sandra Regina Hoffmann

_cV�e"-,-nt",u"-,-ri '
i

J,;BlUuLCrk.uhlllar.l.ld_.Wx,.J..EJ.I,iC"'klL8_______ "

Avelino Wolf
Vanderléia Hoffmann da Silva
Márcio Friese ,

•

Airton Arthur Mueller
•

,

Marceli Vieira
Bruno Berkembrock
Esmeralda Vegini ,

,

Margaret Klug Hahn
,

Eliane Lúcia Maes

Roger R. Todt
--�------��--�---,
Paulo Sérgio da Silva
Waltraut Konell
Adrielli Talia dos Santos Pereira
vidlo Rambo
Guilherme Duwe
Thales A. Tavares da Silva
Ana Rita S, de Abreu
Maicon Fodi
Arminda Becker
Cristine Pradi

Seminário
A Fameg (Faculdade
Metropolitana de Guara-mírim)
promove nessa sexta (24) e

sábado (25) o 1o Seminário de
Educação Fameg - SEFAG. O
objetivo do evento é oportunizar i

a reflexão sobre Brincar e Educar]
tema principal do Sefag.

•

Aries 20/3 a 20/4
Áries é um signo de Fogo e é superestimulado
pela passagem do Sol por Sagitário, também
desse elemento, até 21/12. Seu entusiasmo e

vitalidade naturais são despertados, assim
como a necessidade de expandir horizontes
através do conhecimento, viagens, pessoas e

espiritualidade, de tudo que possa ampliar sua
consclêncla e visão de mundo.

Touro 21/4 a 20/5
O trânsito do Sol por Sagitário, até 21/12,
convida a prestar mais atenção nas sutilezas da
sua psique e de seus sentimentos mais
profundos, destacando as questões
psicol6gicas em geral. Muitas coisas lá do
fundão vêm à tona para serem iluminadas pela
consciência. Dê uma boa olhada nos seus

interiores: esta é uma fase de necessária

transformação.

Gêmeos 21/5 a 20/6
A passagem do Sol por Sagitário (até 21/12) é
um período de desafios e de multo crescimento,
É fundamental que você esteja bem centrado,
pols talvez enfrente alguns obstáculos e a

oposlçao de outras pessoas, Todos os tipos de
Interaçao e relacionamentos serão Importantes
nesse momento: você tende a aprender multo
com eles, principalmente sobre si próprio,

)

•

•

Sagitário 22/11 a 21/12T
Eêêê". Vival o Sol está em Sagitário até 21/12,
trazendo de presente um monte de novas

energias pra você, É o seu perlodo de alta solar,
em que você se reabastece de forças e Inicia
um novo clclo, Talvez você se sinta o centro das
atenções, pols é o centro energético dentro de
você, simbolizado pelo Sol, que está sendo
recarreçaco. Feliz anlversárlol

•

Câncer 21/6 a 21/7
O trânsito do Sol por Sagitário, até 21/12,
chama sua atenção para as questões práticas e

convida a refletir sobre como você administra
sua vida e as responsabilidades e deveres que
isso envolve. Talvez você venha a perceber que
uma das suas maiores gratificações é a

'eficiência e qualidade do que faz. Use essas

qualidades também para cuidar de si, você
,

merece.

Libra 23/9 a 22/10
O Sol entra em Sagitário e troca as pilhas do sew

,

radinho. Suas inclinações para o social e para a

comunicação são acentuadas e você tende a

viver belas experiências nas relações e situações
do dia-a-dia. At� 21/12, a criatividade solar pode
se refletir nas atividades ligadas a falar e

escrever, estimulando o desenvolvimento de
outras linguagens e formas de expressão. ,

Leão 22/7 a 22/8
O Sol está em Sagitário, um signo de Fogo
como Leão, e anima sua fogueirinha até 21/12.
É uma fase divertida, em que você se sentirá
bem, com vitalidade e dísposlçâo,
apresentando uma atitude positiva e otimista
diante das coisas. Nos relacionamentos,
podem rolar novidades. Se você já tem uma

relação, renove-a, pois sua criatividade está
em alta. •

Escorpião 23/10 a 21/11
, Com o Sol em Sagitário"até 21/12, você pode
ter uma fase superprodutiva, resultando em

melhora nos negócios. O progresso ocorrerá a

partir de uma reavaliação do seu sistema de
valores e de uma atitude mais efetiva na

,

utilização de seus recursos. As vezes o

escorpiano se apega às coisas de tal forma que
acaba preso a elas ... Reciclar é preciso.

Virgem 23/8 a 22/9
A passagem do Sol por Sagitário, até 21/12,
conduz sua atenção para os aspectos Intimas
da vida pessoal e para as pessoas que dela
fazem parte, É provável que você sinta
necessidade de ficar mais no ambiente familiar
e no aconchego do lar. É um momento de olhar
para dentro, uma fase mais subjetiva e com
muita atividade psicológica, Reserve tempo
para si mesmo.

\

..

i,
,

•

Capricórnio 22/12, a 21/01
Não entre na paranóia de inferno zodiacal, isso
não existe. O período que precede seu

aniversário é um momento de preparação para
um novo nascimento. No trânsito do Sol por
Sagitário, até 21/12, faça um balanço do seu

último ano. Reflita, por exemplo, sobre como

está se virando com a arte de viver e as coisas
que você pretende mudar para ser mais feliz ...

•

Aquário 21/1 a 18/2
A passagem do Sol por Sagitário, até 21/12,
aquece os relacionamentos com grupos e

amigos, intensificando a troca afetiva. Você
produzirá muito mais ao atuar em cooperação
com outras pessoas. E também um bom
momento para tazer uma reavaliação de seus

propósitos de vida e ideais e sobre como você
está se saindo para concretíza-los. Sintonize
em ondas longas.

\

,

Peixes 19/2 a 19/3 '

o trânsito do Sol por Sagitário (até 21/12)
coloca em foco as atividades profissionais e

metas de vida, É um perlodo de desafios no

sentido de concluir projetos que você, vem
desenvolvendo há algum tempo, para entao
colher os resultados, Ponha energia no seu

,

trabalho e na sua carreira, pols o que você· faz
tende a ser notado e, por merecimento, ser
reconhecido,

'

,

•

,
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• ,

� Peugeot lança o

Escapade, um carro
• •

Jovem e coraieso
para o off-road

•

,

POR FERNANDO BOND

.

Por.esta eu não esperava:
estava em Jaraguá do Sul na
sexta-feira passada, pronto
para passar o fim de semana
em São Francisco. do SuJ
viajando com meu carro,

quando surge o convite da
concessionária Strasbourg e

da Brava Propaganda para
fazer um test drive' com a

nova camionete off-road
(fora da estrada, para nós

.

leigos), a 206 Escapade.
Topei na hora, até porque
me pediram para colocar o
carro na estrada e fora dela.
Decidi ir até Florianópolis. Peugeot 206 Escapade aventura com toque de classe

Sábado, 11' horas da

manhã, já estava a bordo,
depois de apanhar o

automóvel com o Marco
Antônio no stand da

I Strasbourg. no Supercenter
Angeloni.

. Logo nos primeiro
quilômetros concluí que o

pessoal da concessionária

tinha feito a escolha certa

me pedindo para testar o ' seguinte: dei o carro em

•

l

I

_�Jll "_.� ""-"ô _

.
.

. ,

. /

carro, ja que sou apenas um

desses filhos de Deus que

Floripa para que um jovem
que entende muito de

automobilismo, o Marco.s

Bianchi,' que é de' Jaraguá
do Sul, pudesse dar suas

impressões (leia nesta

página). .

/ .

terra - e aI parece que o
,

carro faz sua melhor

performance. Entra seguro
nas curvas, os freios

respondem bem mesmo

com os buracos e as pedras
soltas.

conforto. Já na BR-280, fiz
algumas ultrapassagens
(dentro da lei, claro) que
mostraramboa aceleração e

também excelente sistema
de freios (leia a. ficha
técnica). Na BR-101, com

,�- "'"

pista duplicada, o carro

mostrou o desempenho.
Com três quartos de tanque,
comecei a fazer o cálculo de

consumo de combustível.
Entrei na Barra do Itapocú,
onde andei pelo menos 30

.quilômetros em estrada de

"'A / o.

. voce ve por aI nos smais,

engatando uma primeira.
Então, só posso passar as

impressões de ummotorista'

comum, mas que gosta
muito de dirigir no asfalto
e na terra. Para impressões
mais abalizadas,

.

fiz o

-

Bom, vamos ao que
interessa: logo nos primeiro'
quilômetros o Escapade se

destaca dirigíbilidade e pelo .

,
-

••

•

CESAR JUNKES

o carro atrai lovens e

mulheres de bom gosto
-

Logo que passei a ponte na chegada em

Floripa parei para dar uma ducha no carro num

posto em frente à rodoviária e aí senti pela j
primeira vez a atração que o carro exerce sobre j'

..

os jovens. De cor amarela, com um pára
choque preto dianteiro e saias laterais pretas,
rodas de liga leve, maçanetas embutidas nas

portas traseiras e outras bossas, o Escapade
foi cercado por uma tropa de guris.
Perguntaram sobre tudo e só senti a decepção
deles comigo - devem ficado na dúvida: o que
um coroa de 50 anos faz dirigindo uma

máquina dessas?
.

A mesma reação senti quando cheguei em
na praia de Jurerê Internacional, onde

r

estacionei no EI Divino, luqar de jovens. Já
na praia, encontrei com minha noiva, Vera - -- - . -

\

Lúcia, que assim como eu é uma leiga, mas
Fernando Bond jornalista e consultor editorial da bond.com

.

também foi submeter o carro a um teste. Na volta, dirigiu por cerca de 30 quilômetros pela SC-401 e, quando paramos no caminho para
comer uma anchova, no Chico, estava encantada: "O carro é demais. Eu já tinha testado um Peugeot anos atrás para comprar e não tinha

gostado, achei meio duro, difícil de dirigir. Mas este aí é um espetáculo. Além de tudo, é bonito por dentro e por fora". Palavra de mulher.
No domingo, na volta, o carro foi posto à prova pela chuva, entre a Ilha e Balneário Camboriú. Novamente, bom desempenho, mas achei que
o tsrnporlzador do limpador de pára-brisa tem intervalos muito rápidos. Mantive uma "velocidade de cruzeiro" (cerca de 90 km/h), mas

mesmo assim achei que o carro (que é 1.6) consome bem, tanto que tive que parar para abastecer.
Mas o Escapade vale quanto pesa. Aliás, por falar nisso, o preço promocional é de R$ 46.490,00 (com suspensão reforçada e freiàs ABS de

série). Pode ser encontrado nas concessionárias Strasburg, de Blumenau, Itajaí e Brusque e no stand da Strasbourg Supercenter Angeloni:
É bom lembrar que, ainda em dezembro, será inaugurada uma revenda Strasbourg em Jaraguá do Sul. Mais informações no site

www.peugeot.com.br.
.

,

!

it
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A·palavra.do
'especialista'

Manda o bom jornalismo
que a gente procure alguém
que entende para falar sobre

. o assunto. Por isso, pedi ao
.

Marquinhos Bianchi
(advogado) que dirigisse o

carro. Ao fazer o laudo,
lembrou que "seguem
algumas observações tópicas
a respeito do carro. Desculpe
pela falta de profundidade.
As anotações são mais a

respeito do acabamento e

ergonomia, pecando
bastante no aspecto técnico
e de desempenho, já que
andei muito pouco com o

carro". Então tá.
\1 às ob

-

"O. vamos as o servaçoes:
banco do motorista é muito
confortável e as variadas

opções de ajuste facilitam
isso, principalmente o ajuste
de altura. Entretanto, para
perfeição do conjunto, faltou
o ajuste de altura do volante,
já que com o banco nas

posições altas o volante
esconde um pouco opainel.
Falando em painel, ele traz

as informações básicas, mas
com um design bastante

agradável" .

E mais:' "A manopla do
•

câmbio, mais alta e com,
/ '

curso pequeno, e muito

c o n f o r t á v e] ,

ajudando em mudanças de
marcha precisas. Nesse

aspecto, parece-me que o

fator principal é a altura da

manopla, mais elevada que o
padrão, ficando assim

também mais próxima do
volante". .

Aliás, o volante tem ótima

empunhadura e a direção
hidráulica é" bastante
confortável. Mesmo sendo

macia, é firme e segura

quando em velocidade. O

apoio para o pé esquerdo ao

lado da embreagem ajuda
bastante em grandes
distâncias, principalmente na
estrada, quando não são feitas
muitasmudanças de marcha.
Já ao lado do acelerador, o
túnel do console tem algum
apoio em que meu pé direito
-teimava em esbarrar cada vez

que aliviada o pedal.
Em algumas oportunidades'
tive .até um pouco de
dificuldade de tirar o pé
rapidamente do acelerador.
Os comandos elétricos dos
vidros dianteiros, localizados
ao lado do freio demão, ficam
posicionadas praticamente
atrás da linhado ombro, o que
dificulta um' pouco o

. .,'
acionamento .

Muito obrigado,Marquinhos.

:(
• 1',Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




