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SELEÇÃO BRASILEIRA

Parreira quer time no

ataque contra a Argentina
- PÁGINAS . \

Olat�r�l-direito Pereira (foto) foi destaque do Juventus na vitória de 1 x O contra o São Bento.Os três pontos deram
o sétimo lugar ao time de Jaraguá,que está na zona de classificação.Domingo o desafio é a Chapecoense. _ PA[�A 8

, I

MAIS AÇÃO, MENOS CONVERSA

, Empresários vão a Brasília e
'

querem definição sobre BR...:280
'Depois da reunião que tiveram em Jaraguá em que a senadora
ldeli Salvatti disse 'que que "ou o Governo do Estado assume a

rodovia ou se espera a construção da BR-101 Sul", 'Os

empresários reunidos na plenária da Acijs ontem anunciaram

que vão a Brasília e que nesta quinta-feira querem ter uma

definição sobre o início da duplicação da BR-280. - PÁGINA 871

www.duasrodas.com

CAMINHO DE VOLTA

Prefeitura vai pagar passagem
para índios voltarem, à aldeia

A Prefeitura anunciou ontem que vai mais uma vez

pagar a passaqem de ônibus para que os índios que
todos os anos vêm para Jaraguá do Sul voltem para casa.

São dez caigangues (foto) que chegaram aqui no início
de abril e estão morando embaixo de uma ponte, onde
vendem artesanato, pedem esmolas e protestam contra'

a situação que estão vivendo fora da aldeia. _ PAGINA 6
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CORRUPÇÃO EM FOCO

Genoino defende Governo em

Jaraguá; estoura novo escândalo
RAPHAEL GÜNTHER

•
• .'

,_._ I" '>'-f""
Poucas horas antes de estourar o escândalo' do
@"mensalão" (propina que o tesoureiro nacional d��
PT, De,lúbio Soares, e s tar i a pagando, a

parlamentares), o presidente nacional do parti,gbir,
José Genoino (foto), dlsse em Jaraguá do Sul.qu;�ii':
"não tem. crise; estamos vivendo uma situaiç'ã;�,;'
normal de quem governa o país, de quem esf�; :"
executando um programa de mudança.O Brasil está
hoje muito melhor com o Governo Lula do que o ,

Brasil que nós encontramos em 2003': Ontem Lula,
convocou acoordenação política do Governo para
discutiras novas denúncias. ' - PAGINA 3,

www.studiofm.com.br
371-4311
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SUA OPINIÃO

OPINIAO

Martelo e bigorna
A denúncia de que o PT

pagava "mesada" de R$ 30
mil a parlamentares da b
ase aliada em troca de

apoio no Congresso é muito

grave e precisa ser inves

tigada a fundo. É inclusive
a oportunidade para o

partido do presidente Lula
esclarecer o caso à opinião
pública e provar que a

acusação não passa de

vingança do deputado
Roberto Jefferson - acuado

por uma série de denúncias
de corrupção contra o PTB
dentro do governo federal
-, apregoada pelo PT. O
envolvimento do tesoureiro

nacional do PT, De lúbio
Soares, no esquema man

cha a imagem ética da

legenda e a deixa sob

suspeita.
A bomba de efeito

prolongado foi. lançada
ontem por Jefferson. Em
entrevista ao Jornal Folha de
São Paulo, o deputado

carioca cumpriu a promessa
de levar consigo integran
tes do PT e de denunciar

corrupção no governo Lula,
caso fosse envolvido em

acusações de falcatruas em

órgãos da administração
federal sob o. comando do
P"FB. E uma tentativa de.
inverter os papéis e se, safar
do cerco. Todavia, apesar

FRASES

Jefferson. Disse que o "PT

sempre, teve uma relação
com .o s partidos aliados
institucional, política e

eleitoral". De acordo com

Genoíno, o PT desconhece
"esse tipo de r e l a'ç âo ,

nunca conversou sobre isso
e sempre buscou pautar a'

relação com o PTB e

demais partidos aliados pela

relação de participação no

governo e nas campanhas".
O lado bom da história
ficou por conta do choro do

presidente Lula ao saber da

possível bandalheira.
O clima é dissoluto e a

atmosfera está carregada.
Os primeiros sinais apa
recem nos índices de ava

liação do governo. Mesmo

que o PT não esteja direta
mente envolvido nas falca-

IIÉ mais barato pagar o exército mercenário do que dividir o poder':

... O envolvimento do tesoureiro do PT, Delúbio
Soares, no esquema mancha a imagem
ética da legenda e a deixa sob suspeita

de ser muito utilizada nas

hostes da política, a opção
é um jogo perigoso. Assim,
somente uma investigação
séria e responsável poderá
dirimir .as dúvidas que

pairam no ar.

Como não poderia deixar
de ser, o presidente na

cional do PT, José Genoíno,
tratou de livrar o partido do

lamaçal e repudiou catego
ricamente a acusação de

truas e que as denúncias
estejam circunscritas a

pessoas e órgãos de esca

lões inferiores da adminis

tração federal, ainda assim,
o ônus é de quem comanda
o poder central. Por isso,
para a administração fe
deral' nada melhor do que
o esclarecimento dos fatos.
Se é ou não uma cons

piração a investigação
revelará.

Por outro lado, não há
crise institucional no país,
tampouco descontrole da

situação como quer fazer
crer a: oposição. O que
existe é a disputa pelos
espaços políticos, onde o

vale-tudo é permitido,
infelizmente. Todavia, o

PT deve tirar lição do

ep isód io e estabelecer
critérios mais rígidos na

escolha dos aliados. Pois já
sabe que andorinha que

acompanha morcego dorme
de cabeça para baixo.

• Do presidente do PTB, Roberto Jefferson, naedição de ontem a "Folha de S. Paulo'; ao denunciar que o tesoureiro do PT, Delúbio
Soares, pagava RS 30 mil a parlamentares da base aliada em troca de apoio no Congresso.

I Fatos & Ilessoas I
Fernando Bond

Q)
v:

LHS fica com pé atrás.
ante denúncias do PTS

o governador LuizHenrique foi informado
já no Exterior, ontem, do escândalo da

compra de deputados, denunciado pelo
presidente do PTB, deputado Roberto

.

Jefferson. Político experiente, Luiz

Henrique adotou "de cara" uma posição
de cautela com relação às denúncias,
apesar de ter considerado a situação
"bastante grave': Na semana passada,
questionado sobre se assinaria o

requerimento da CPI dos Correios, caso
fosse parlamentar, LHS saiu pela tangente:
"Como não sou, não posso falar por

, hipótese, mas garanto que faria uma

análise profunda antes de assinar ou não':
E foi um pouco mais longe, dizendo que
está cansado de falsas denúncias que
"atingem a honra das pessoas, porém sem

qualquer comprovação': e citou os casos

da Escola de Base, em São Paulo, dos
ministro Alceni GLierra e Ibrahim Abi
Ackel, do ex-presidente da Câmara, Ibsen

.' Pinheiro e, mais recentemente, do "filho
. de LuisCarlos Prestes" (referindo-se ao caso
,

Bolshoi, em Joinville). Quem esperava que
o governador, ultimamente com grandes
divergências com o Planalto, fosse botar

fogo no circo, deu com os burros n'água.

Até intervenção'
Poucas horas antes das denúncias feitas por
Roberto Jefferson virem a público, o PT definia
os Estado em que não pretende ter candidatos
ao Governo. São dez: Alagoas, Amazonas,
Amapá, Goiás, Maranhão, Rio Grande do'Norte,
Roraima, Mato Grosso, Paraíba e Santa Catarina.
E a notícia veiculada pela imprensa carioca.
dava conta de que "em Santa Catarina há

petistas que falam até em intervenção para
que o partido apóie o governador Luiz
Henrique, como quer o presidente Lula':

Afinado com Lula
E quem acompanhou o encontro dos petistas
aqui em Jaraguá do Sul no último sábado saiu
com a nítida impressão de que o presidente
do partido, José Genoino, está afinado com a

posição do presidente da República no que se

trata do chamado "campo majoritário': Escalado
para planejar a reeleição de Lula, Genoino não

quer se comprometer com os virtuais
candidatos de Santa Catarina (a senadora Ideli
Salvatti e o ministro José Fritsch) enquanto

. não for definido o "xadrez" nacional.

Vai para Brasília
A repórter da Editaria Política do Correio do

Povo, Carolina Tomasell'i, foi sorteada com

uma das duas passagens que o deputado
Paulo Bauer ofereceu para que jornalistas da

região possam acompanhar o trabalho do

Congresso Nacional e do Fórum Parlamentar
Catarinense (do qual é presidente) em

.

Brasília.

Nasceu tucano
Os convidados do jantar oferecido na

sexta-feira à noite pelo deputado Paulo
Bauer na Armalwee ficaram com a

impressão de que o parlamentar nasceu
de bico e plumas e não como o liberal

que foi até dias atrás. Estava
.

completamente à vontade entre o

presidente do PSDB, Célio Bayer, a

secretária de Desenvolvimento Regional,
'Niura dos Santos, o ex-deputado
federal Vicente Caropreso e o vereador
Geno Garcia. Também presentes o ex

prefeito Victor Bauer, pai do deputado, e
o presidente da Casa do Jornalista de
Santa Catarina, ,Moacir Pereira.

Roteiros de se
Cerca de 50 mil pessoas passaram pelo
estande de Santa Catarina no Salão de
Turismo de São Paulo até a sexta-feira para
conhecer os 71 roteiros turísticos

regionais consolidados e os quatro novos

lançamentos: Rota da Amizade, Rota do

Sonho, Grande Florianópolis e Serra Mar .

No casode Jaraguá do Sul e região,
estamos incluído na Rota dos Sonhos que

integra três regiões turísticas, a Rota do

Sol, Caminho dos Príncipes e Vale
Europeu. São belíssimas praias, esportes
radicais, Santuário de Santa Paulina,
cidades históricas, turismo rural, parques
temáticos (Beto Carrero e Unipraias),'
além de uma rica diversidade cultural
com arquitetura, gastronomia e folclore
diferenciado.

fbond@ibest.com.br

CORREIO DO POVO
Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal 19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul- sc 1 Tel.47 371-19191 Fax 276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

Fotolito: Cromoart I Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 14001 CEP 89956-500
Vila Baependi 1 Jaraguá do Sul- SC I Tel.47 370-7919
cromoarte@terra.com.br I graficacp@terra.com.br

Oh'elo,'
Francisco Alves

Edilor-Chefe
Fernando Bonel

TERÇA-FEIRA,7 de junho de 2005 NtImJ9Mtt,m.q._

Desmatamentos
Esta é, sem dúvida alguma, a questão mais grave que

. estamos enfrentando, sonsiderando que as últimas áreas estão
sendo exterminadas. E nossa missão convencer a sociedade
disso. Uma floresta é um ecossistema e não uma simples
plantação de árvores, portanto, não pode ser restaurada pela
mão do homem como erradamente se apregoa por aí (isso é
brincar de Deus!). Nela vivemmilhares de espécies de plantas
- que incluem as árvores - e animais que se inter-relacionam
(só de plantás temos 8mil espécies em Santa Catarina e destas
apenas 714 são árvores). Todos estes organismos não surge�
num passe de mágica depois que as mudas de árvores são
plantadas, eles têm que vir de algum lugar. Portanto, nada
substitui uma floresta natural.

Não está totalmente errado usar mudas de árvores na

educação ambiental, como muitas escolas fazem, mas.deveo
educador ter cuidado de como colocar isso para os alunos,
para não iludi-los de que com este gesto se está compensando
os desmatamentos, a destruição de ecossistemas altamente
complexos. Plantio de árvores é, evidentemente, necessário e

importante para muitos propósitos, mas nunca, jamais,
recupera a integridade de ecossistemas aniquilados pelo
homem. Outra atitudemuito errada, vendida também como

educação ambiental, é a soltura de alevinos de peixes exóticos
(de outros países) em nossos rios, mesmo sendo proibido por
lei (leis de crimes ambientais: contaminação biológica dos
ecossistemas brasileiros), mas praticado por muitas escolas.
As conseqüências dessa atitude para os peixes nativos e outros

'

organismos aquáticos, patrimônio do nosso País, que já sofrem
'

com a poluição e escape acidental de peixes exóticos dos
açudes, são devastadores. Há pesquisadores que defendem,
inclusive, com bons argumentos científicos, que em ambientes
naturais não se deve realizar nem a soltura de alevinos de

peixes nativos. Daí a gente percebe como são grandes os

desafios que temos pela frente: não basta apenas fazermos

educação ambiental, temos também que Jazê-la de forma
, correta, saber como usar adequadamente as mudas de árvores
ou alevinos de peixes para sensibilizar as crianças sobre a

questão ambiental.
.
Há muita demagogia envolvendo as araucárias, I

aproveitando- se da confusão existente entre a árvore e o

ecossistema (que coincidentemente leva o mesmo nome da

árvore). Quem está em extinção é a FLORESTA de araucária
e não a árvore araucária (ou pinheiro). Na floresta de
araucária (cientificamente denominada "floresta ornbrófíla
mista") há milhares de espécies de outras plantas e animais
- e não apenas uma, a araucária. Aliás, a árvore imbuia,
uma das espécies do ecossistema "floresta de araucária" está
mais ameaçada do que a própria araucária, e"�ão vejo
ninguém distribuindo mudas de imbuia. Isso revela o egoísmo
das pessoas (de não querer deixar nada para as gerações
futuras), já que a imbuia leva mais de 100anos para atingir
um porte médio (e não produz fruto apreciado pelos seres

humanos).
Em geral, as pessoas adoram a árvore araucária: toda a

chácara tem pelo menos uma e, portanto, ela não corre o

risco de ser extinta nos próximos séculos. Já a floresta ... esta

sim, está ameaçada. Aproveitando dessa confusão das pessoas
e paixão delas pela'araucária, uma rede de supermercado de

Curitiba, por exemplo, começou a distribuir milhares de

mudas, para "salvar" as araucárias (passando a idéia que ,

estaria compensando a aniquilação das últimas áreas com

FLORESTA de araucárias do Paraná) - e reclamou da mídia
por não lhe terdado espaço pela "significativa" contribuição.
Se usasse todo o dinheiro' gasto com a compra de mudas na

aquisição de uma área preservada de floresta de araucária,
. por mínima que fosse, estaria, sim, de forma efetiva,
contribuindo para salvar o ecossistema e seria lembrada por
séculos por este gesto em prol da humanidade.

Para se ter uma idéia, ·a araucária deve ter sido a árvore

nativa mais plantada até hoje, milhões de mudas já devem ter

sido produzidas; há décadas, começaram a ser plantadas
extensas florestas (monocultura) para fins comerciais, o que
não devemos reprovar, pois estes investidores nunca fizeram

demagogia com isso, dizendo que era com propósitos ecológiCOS.
Fize�am um investimento, como qualquer outro. Eu mesmo,
viviminha infância nomeio de viveiro de mudas de araucárias,
milharesdelas, isso foi nos anos 60 (árvores exóticas como pinuS
e eucalipto ainda eram novidades). Ainda guardo em minha
memória aqueles canteiros imensos, dezenas de pessoas
preparando os pinhões. E hoje, o que temos? Somente 'zero

vírgula alguma coisa por cento da área original.

GermanoWoehl Jr. -Instituto Rã-bugio para Conservação
da Biodiversidade ___.,_

os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c�rpo�;
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

s
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corTlO a

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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� Jeitinho
Descoberto o motivo do cozimento em

banho-maria do projeto contra o

nepotismo na Câmara?� Jaraguá do Sul.

Há um acordo tácito entre os

vereadores, que aguardam a votaçãoda

proposta similar no Congresso. Se for

aprovada no âmbito nacional, não

haverá a necessidade de levar o projeto
daqui adiante.
Os vereadores também pretendem "dar

um tempo" para a atual administração.
Temem ser acusados de prejudicar o

trabalho por terem "desmontado" a

equipe escolhida pelo prefeito.

� Assessoria /
� Segredo
A Assessoria de Comunicação da
Prefeitura disse que a reunião foi
realizada em sigilo - a imprensa não foi
avisada - "porque era assunto interno';
para discutir projetos e ações de trabalho,
semelhante à reunião de secretariado.
Mas já tem vereador querendo saber
mais sobre a reunião. Se o contrato

com a Nortia já foi assinado, por quanto
tempo vai vigorar e se houve licitação.
Também se a empresa vai substituir a

Le Padron - de Joinville - ou se será
mais .urna a prestar assessoria à
Prefeitura.

A Controladoria-geral de Jaraguá do Sul
coordenou sábado, na Estância Ribeirão

Grande, a reunião de secretários,
gerentes e diretores da administração
pública. Na. oportunidade, foram

apresentados relatórios sobre as

realizações e dificuldades encontradas
nos cinco primeiros meses de governo
e os projetos futuros.
O evento foi acompanhado pela Nortia
- de Florianópolis - que aproveitará os

dados para prestar assessoria à

administração municipal ao custo de

aproximadamente RS 400 mil.

PT E O GOVERNO LULA

POL ICA

o
� Em débito
De acordo com o TSE (Tribunal
Su perior Eleitora 1), até o dia 10 de

junho, 11 cand.idatos a vereador por
Jaraguá do Sul na eleição do ano

passado ainda não haviam prestado
contas.

São eles: Ademar Henn e José Elio
Sebastiana (PSDBJ, Adriano Junkes, José
Osmir Tibes e Emerson Alexandre

Gonçalves (PSB), Clarice Kuhn Souza,
Gilberto Santos,Regina Potapoff,Tibério
Emilio Stui eValcir Vincentin (PMDB) e

Wigando Meier (PP).
O prazo venceu, no dia 2 de novembro.

�José Genoino diz queGoverno
, • ' N

e rigoroso contra a corrupçao

�MAURllIODECARVAlHO -----------------------------------------------------------,

CAROLINA TOMASELLI

� o presidente
nacional do PT

defendeu o 'proqrarna
de mudança' de Lula

JARAGUÁ DO SUL - "Não tem

crise. Estamos vivendo uma

situação normal de quem governa
Ó país, de quem está executando
tlm programa de mudança. O
IBrasil está hojemuitomelhor com .

�Govemo Lula do que o Brasil que
nós encontramos em 2003". A

declaração é do presidente
nacional do PT, José Genoíno, em
meio às turbulências p�líticas que
envolvem o Partido dos
Trabalhadores no Câmara e no

Senado,
No sábado, Genoino esteve em

Jaraguá do Sul para participar de
�mencontromicrorregional do PT
�romovido pelo gabinete do
deputado Dionei da Silva.
Genoino destacou que oGoverno
tem sido "extremamente rigoroso
fo combate à corrupção". "Não há
yma denúncia de irregularidade
que não tenha dado prisão ou

punição. Nós estamosmudandoo
Bra�il e é claro que isto não é feito

RAPHAEL GÜNTHER

Genoino: "O Governo tem sido extremamente rigoroso"

sem problemas, sem dificuldades,
e estas dificuldades nós estamos

vencendo, portanto não há crise

nenhuma", declarou.
O presidente do PT também

criticou a atitude de lideranças do
partido que, para ele, deveriam
"compreendermais a importância
da unidade dopartido para vencer
esta .agenda". "Eles agem pela

cabeça deles. Eu divirjo, mas não
vai ter nada contra eles. Nós hoje
representamos a amplamaioria da
bancada, do partido, e o Governo
está no rumo certo", disse. Genoino
voltou a afirmar que os deputados
e o senador Eduardo Suplicy
agiram "por conta própria" na

questão da CPI dos Correios. "Eu
acho que estes deputados não

deveriam ter assinado a CPI, nem
os doze, nem o Suplicy. Fizeram
uma opção individual".

. Ele lembrou que o Governo
instaurou inquérito assim que
saíram as denúncias e que a Polícia
Federal e oMinistétio Público estão

fazendo uma investigação rigorosa,
"prendendo, quebrando o sigilo e

demitindo". "E é nisto que nós

confiamos. Se houver algum
embaraço, algum problema, aí sim
nós podemos discutir, mas nós

estamos trabalhando firme e

seriamente no combate à

corrupção", emendou.
Por último, Genoino voltou a

destacar o 'programa de

mudança' do Governo e citou

algumas dasmetas e resultados: ':A_
inflação está mais baixa; o (froainda está alto e nós estamos

lutando para diminuir; o

desemprego está muito alto, mas
já diminuiu; o crescimento

econômico precisa sermantido na
faixa de 5% ao ano como foi em

2004, os programas sociais

melhorarammuito, principalmente
o Bolsa Família, os programas na
área da Educação e da Saúde, as

. transferências constitucionais para
Osmunicípios e as negociações com
os deputádos".

Jefferson diz que tesoureiro do PT pagava propina a deputados
'I : BRASÍLIA _ O presidente
nacional do PTB, deputado

�ederal Roberto Jefferson, faz
;enúncias graves contra o
teso iro r]

'

urelro o PT, Delúbio Soares,
em entrevista publicada ontem

�elo jornal "Folha de S. Paulo".
i egundo Jefferson, Delúbio
Wagava uma mesada de R$ 30
ri! a deputados federais do PP e
�o PL id,partt os da base aliada
em t

'
,

,

roca de apoio no Congresso.
,Jefferson contou que os

�lnistros José Dirceu, da Casa

F
ivil, e Antônio Palocci, da I

lazenda, foram informados pore e b(, so re o esquema. O
mensalão" ,

'd' d, porem, so elxou e
jer pagod' , .

Jen epois que o propno
erson denunciou o crime ao

president L' ,.

S'l
e UIZ Inácio Lula da

IVa S d
h

' egun o o deputado, Lulac oroi!U
.

U ao saber do pagamento'!Ue prop'i ma e marcou para ontemUma re '_

d1'., unlao a coordenaçãopo Itlca d G \

so b
o overno assim queU eda '

entrevista.

O PT distribuiu nota à

imprensa negando as afirmações
do deputado Roberto Jefferson.
O partido garante desconhecer
as denúncias e diz ter recebido
as declarações de Jefferson com
surpresa e indignação. O

presidente nacional do PT, José
Genoino, em entrevista coletiva,
classificou o caso como "uma

fantasia, uma história sem pé
nem cabeça": "Nem o PT, nem
o Governo, nem os aliados do

presidente Lula estão num mar

de lama. Estamos com boa

relação com grande parte do

PTB, relação esta.que sempre foi

política. Nunca pautamos nossas

relações com' esse tipo de

conversas", disse Genoino,
visivelmente abalado com as

denúncias que acertaram em

cheio a cúpula petista.
.

Ainda ontem, vários líderes
do PTB se reuniram e decidiram

aprovar uma moção na reunião

da Executiva, convocada para a

noite de ontem, pedindo o

afastamento de, Roberto

Jefferson da presidência do

partido pelo menos enquanto
durar a confusão provocada
pelas denúncias feitas por ele. A
conclusão unânime,a que os

líderes chegaram é que será um

desgaste muito grande para o

partido se Roberto Jefferson
continuar à frente da legenda
neste momento.

O líder do Pl; Pedro Corrêa,
soltou uma nota oficial na tarde
de ontem na qual afirma
"veementemente que não tenho
conhecimento de nenhum

parlamentar do PP que tenha
recebido ajuda do tesoureiro do,
PT, Delúbio Soares". Na nota,
Pedro Corrêa diz que o

relacionamento de seu partido
com o PT é pautado exclu
sivamente pela defesa dos

projetos de interesse do país e da

garantia da governabilidade.
"Entendo o sofrimento do

presidente do PTB, Roberto
Jefferson, em decorrência das
denúncias, o que justifica suas

divagações publicadas hoje pela
imprensa. Torço para que ele

consiga provar sua inocência",
diz a nota.

• Roberto Jefferson acusa o

tesoureiro do PT, Delúbio
Soares, de pagar uma
mesada de RS 30 mil a

deputados federais do PP
e PL em troca de apoio no

Congresso.

• Ainda ontem, líderes do
PTB se reuniram e

decidiram aprovar uma

moção pedindo o

afastamento de Jefferson
da presidência do

partido.

� Defesa
O deputado Dionei da Silva (PT) garante
que na história recente de Santa
Catarina não há registros de

investimentos iguais aos que o governo
Lula está fazendo este ano. Segundo o

parlamentar, o Estado está recebendo
10% dos RS 6 bilhões de que o governo

;

dispõe para investir em infra-estrutura
em 2005.
Para o Porto de São Francisco do Sul -

há 12 anos sem investimentos federais
- serão des-tinados RS 25,3 milhões.
Dionei lembra ainda a duplicação do
trecho Sul da BR-l0l.

I

Bauet diz que troca o PFL pelo',
PSDB por causa da reeleição

JARAGUÁ DO SUL - O

deputado federal Paulo Bauer
voltou a afirmar qu e sua

candidatura à reeleição foi o

principal motivo que o levou-sair
do PFL e ingressar no PSDB, fato
que será consumado esta

semana em Joinville. Na sexta

feira, o deputado esteve em

[araguá do Sul oferecendo um

jantar de confraternização à

imprensa e políticos da região,
"para agradecer a todos pela
oportunidade que me dão de
demonstrar a população qual o
trabalho que estou realizando no
exercício do mandato".

Bauer reafirmou que

pretende concorrer à reeleição
e que por isso precisava "avaliar
as condições políticas, os espaços
e principalmente a viabilidade
eleitoral". "Acho que minha
missão no PFL está cumprida, fui
eleito, deputado federal no
último mandato por meus

amigos, meus companheiros do

partido que me prestaram apoio.
Retribui a eles este apoio na

eYeição municipal, ajudando os

candidatos a vereador, a prefeito
e vice-prefeito", declarou.

O deputado di�se que
encontrou no PSDB as melhores

"condições políticas" para a sua

reeleição. Para ele, o partido tem
propostas "muito adequadas ao

momento macional para uma
, 'I)

eleição presidencial". "O PSDB
tem uma bancada muito

aguerrida em Brasília, tanto no

Senado quanto na Câmara, tem)
excelentes candidaturas a;

deputado estadual nas regiões:
que eu represento como.

deputado federal e é um partido:
que eu conheço muito bem em,

termos de lideranças", justificou.'
Ele também acrescentou que.

os tucanos fazem oposição ao'

g<;werno Lula, "o que eu penso'
ser a minha posição mais'

adequada já que na última

eleição eu fui eleito na oposição
e pretendo permanecer nela até

o final do mandato". "O

deputado que é do governo tem

que trazer recursos, obras,'
benefícios. O deputado da

oposição como eu tem que levar
os pedidos, as críticas, as,
denúncias e fiscalizar o Governo. :

É assim que funciona a J
democracia", defendeu.

Bauer: Governo ineficiente

c:>

�·Convit

Solidariedade e POl.
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CORREIO ECONÔMICO
BNDES tomará conta das PPPs
Parece que o Governo Federal decidiu por que tem mais

"prática" para tocar os processos das PPPs (Parcerias Público
Privadas): o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social). As PPPs serão responsáveis por obras
como a duplicação da BR-280. O banco estatal já estuda

I. formas para passar a trabalhar no sistema de financiamento
de projetos, o chamado project fínance. Tradicionalmente, o
BNDES aplica o sistema de corporate finance, que é o

empréstimo às empresas. Na nova modalidade, o banco
analisa os projetos, e não mais as empresas. O vice-presidente
do BNDES, D€mian Fiocca, explica que esse novo conceito

representa uma mudança significativa na forma de atuação
do banco. O BNDES terá que 'sofrer uma série de alterações
de proéedimentos para se adequar a essa nova modalidade.

t\ É no caixa
J'

No sistema tradicional de
"

corporate fínance, o banco

exige garantias reais das

empresas para conceder os

empréstimos, como
máquinas, imóveis e

estoques. Já no sistema dê

project fínance, a garantia é
o fluxo de caixa da

companhia. Ou seja, os
recebíveis do projeto.

Dinheiro perdido
Atenção: muitos brasileiros, por
desinformação ou esqueci
mento, podem estar perdendo
dinheiro por terem deixado de

resgatar aplicações financeiras
feitas tempos atrás. Entre dlvi
dendos em antigos fundos de
investimentos, restituição de

Imposto de Renda, abono e

rendimento do PIS/Pasep e até

prêmio de loteria, existem, no
mínimo, RS 884;5 milhões

esquecidos por seus donos em
contas bancárias distribuídas

pelo país. /

A diferença
A grande vantagem nos

empréstimos do sistema

project finance é que, no
caso de a empresa quebrar Senai à distância
ou o projeto não ser bem- O uso dos recursos.da Educação
sucedido, o financiador, no à Distância na formação
caso o BNDES, terá o direito profissional será debatido no 10
imediato de se apoderar da Seminário da Rede Senai de
receita da. empresa, que Educação à Distância, que os

significa também o dinheiro departamentos Regional de
das vendas.Dessa forma, o Santa Catarina e Nacional da
financiador pode ser instituição promovem hoje. O
restituído mais rapidamente Seminário será transmitido por
pelo empréstimo no videoconferência, pela Infovia
modelo de project finance CNI e contará com a

do que no corporate participação de mais de 350
r finance. gestores.
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NÃO DÁ MAIS PARA ESPERAR

Empresários vão ao ministro
tentar definir obras da BR-28Q

MÁRCIA BENTO

� Quem vai fazer a
obra já não é
tão importante.
Problema é começar

}ARAGUÁ DO SUL - o

presidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

J araguá do Sul), Paulo Obe
naus, anunciou que, uma

comitiva de empresários de

Jaraguá do Sul, o secretário

estadual de Infraestrutura
Mauro Marini, o diretor do
Deinfra Romualdo França, o

presidente da SC Parcerias,
Vinícius Lummertz, a senadora
Ideli Salvatti e os deputados
federais Carlito Merss e Edinho
Bez estarão com o secretário

executivo do Ministério dos

Transportes, Pau lo Sérgio
Passos, para tentar definir a

situação da duplicação da BR-
280. Os empresários, estiveram
com a senadora e com o

deputado Carlito Merss na

sexta-feira passada, em Jaraguá
do Sul, e pressionaram os dois

para uma solução.
No entanto, a resposta dada

pe la senadora deixou os
,,,-

empresários bastante preo-

cupados com relação ao futuro

Obenaus: buscando definições rápidas para diminuir prazos da 280

da obra. Ela disse que "ou o

Governo do Estado assume a

rodovia e se responsabiliza pela
obra ou se espera que o Governo
Federal conclua a duplicação
da BR-1 ° 1 Sul". A princípio não
era esta proposta do Governo

Federal, que inclusive mandou
técnicos do Dnit (Depar
tamento Nacional de ln
íraestrutura de Transporte) à

reunião da Acijs para explicar
o projeto da obra e anunciar até

que no s e gundo semestre

poderia ser lançado do Edital de
Licitação.

N a semana passada, em

Florianópolis, o presidente da
SC Parcerias, Vinícius
Lummertz, disse ao Correjodo
Povo que o Governo Federal
quer analisar esta semana Os

pareées feitos pela Fies[
(Federação das Indústrias) e

pela Fetransesc (Federação do
Transporte) sobre como poderia
ser feita a licitação e os modelo,
de parcerias com os empresáriol
para a duplicação. Estes
pareceres também serão
analisados em Brasília depois de
amanhã.

Se os pareceres forem
rejeitados pelo Ministério dOI
Transportes a obra não poderi
ser estadualizada e dificilmente
sairá do papel até o início do
próximo ano, como imaginavam
os empresários de Jaraguá do Sul
e região. "N assa posição agora
é a de exigir a duplicação no

menor prazo possível e não

queremos saber se é o Governo
federal ou estadual que vai

fazer a obra. É o nosso principal
corredor de exportação.
Dificilmente .a obra deixará de
se r pr.ivat iz ad a..' porque o

Governo Federal não deverá ter

os recursos nem para cons

trução, nem, para

manutenção" ,

'Ieatro sobre reciclagem ensina alunos a manter a cidade limpa
}ARAGUÁ DO SUL - O grupo de

Teatro "100% em Movimento"
encena durante todo o dia de hoje
a peça "Dona Baratinha em lixo
amontoado, rato assanhado". A

peça tem cerca de 25 minutos de

duração e envolve oito alunos
atores da sexta série da Escola

\

Waldemar Schmitz, no Bairro Ilha
da Figueira. São adolescentes na
feixa dos 12 anos.

Para assistir a peça a

comunidade deve levar uma sacola

Souza Sanches Torizane.
A programação da Semana

tem marcado ainda a limpeza do
Ribeirão da Luz, amanhã. Com
apoio da Seara Alimentos, a

Prefeitura pretende começar a

limpeza às oito horas da manhã.
Na quinta-feira tem a entrega do
Prêmio "Família modelo em

consumo de água". O prêmio tem
parceria com o Samae (Serviço
Autônomo de Água) e envolveu
as comunidades das escolas Elza

CESARJUNW

com lixo reciclável. No total são Granzotto Ferraz e Atayde
oito sessões: às 8h10, 8h50, 10h, Machado. A entrega está marcada

10h40, 131150, 14h30, 15h40 e para as duas da tarde no gabinete'
16h20, que fazem parte da do prefeito. Na' sexta-feira,
programação da Semana doMeio encerramento da programação
Ambiente, cada apresentação oficial da Semana do Meio

dura cerca de 25 minutos. "Esta é Ambiente, estão previstas várias

uma forma diferente 'e fácil da atividades na Praça Ângelo
gente passar um recado para a Piazera, entre às 8h e às 17h. Em

sociedade. Quem mais tem este
. caso de chuva a programação vai

poder são as crianças", disse a ser transferida para os pavilhões ''/\'
diretora do grupo e professora de e "C" do Parque Municipal de ,.,

educação religiosa Cármen Lúcia Eventos. Cármen Torizane: "Com o teatro é mais fácil mudar o pensamento
\

Guamiranga ganha programa Escola Aberta,para comunidade
GUARAMliUM - .A partir do

último fim de semana a Escola
Estadual Básica São Pedro, do
bairro Guamiranga, no

município de Guaramirim,
implantou o programa Escola
.Aberta. O projeto Escola Aberta
à Cultura e Cidadania propõe a

adesão das escolas da rede

pública estadual de ensino, com
o objetivo de atender. nos finais
de semana, as comunidades do
entorno escolar com atividades

educacionais, voltadas à cultura
'

e a cidadania.
As escolas são coordenadas

pela comunidade e oferecem à

população cursos, encontros,

palestras e atividades de lazer e
entretenimento. Para o sucesso

do ,programa a escola ampliará
sua função, criando espaços

para a comunidade, utilizando
a infra-estrutura física e os

recursos tecnológicos e

bibliográficos existentes, mo-

bilizando o pessoal qualificado
por meio dos profissionais' da
educação, de voluntariado e de

parcerias.
O Escola Aberta prevê que

'a participação ativa da
comunidade local é de
fundamental importância para
o desenvolvimento de diversas
atividades nos finais de semana,
feriados e férias escolares e cria

uma base objetiva de respeito
pedagógico, indispensável ao

I . d�
conhecimento, cultura e Vi

I 'nl
que as pessoas envolvidas te

no seu cotidiano.
O Escola Aberta é o

�
incentivo' .à cultura edcidadania as ativida el

. 'dade!
propostas pelas comut"

diha s,
escolares serão acompan, d�
pela equipe da Gerência.
Ed -

C' A
' 'T cnologlucaçao, iencia e re

eO'
da Se cr e t ar-ia do Des

�
volvimento Regional de Jaragu
do Sul.
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CAOS NA CAPITAL

PANORAMA

Cento e trinta mil pessoas
ficam sem ônibus e cidade pára
� No início da noite
havia temor de um

novo conflito entre

a PM e estudantes

FLORIANÓPOLIS - Mais um dia

de caos na Capital. Desta vez, foi
a paralisaçãç> dos motoristas e

cobradores que deixou 130 mil
t
pessoas sem condução. As aulas

foram suspensas nas escolas da rede

pública emuitas lojas dispensaram
os funcionários mais cedo. No

início da noite, os ônibus voltaram

a circular. Às sete da noite, 100

deles estavam operando no Ticen
(Terminal de Integração do

Centro) e o trânsito era lento em

toda a região central. Os'
estudantes preparavam uma nova

manifestação, mas a polícia já tinha
conseguido desobstruir a A�enida
Paulo Fontes, perto do Ticen.
Haviamuita tensão tanto de parte
de estudantes e policiais e o temor

era que se repetissem os episódios
de violência registrados na noite
.de sexta-feira passada. Os
'estudantes programaram uma

, passeata que seguiu pela Avenida
Rio Branco, passava pela Avenida

�Mauro Ramosa e depois retomava
para.a área' de terminal; Pouco

antes, as seis da tarde, a cidade

parecia que ía voltar ao normal

quando os motoristas e cobradores
resolveram terminar uma

paralisação que tinham começado
às oito da manhã, por causa dos
salários. Eles conseguiram, através
do Sindicato dos Trabalhadores no
Transportes Urbano, fazer um

acordo com o prefeito Dário Berger
e se comprometeram a não parar o

serviço nos próximos dias.
Pelamanhã, em nota oficial, o

secretário estadual da Educação,
Jacó Anderle, determinou que as

aulas fossem suspensas em todas as

escolas da rede publica. A UFSC

(Universidade Federal de Santa

Catarina) manteve o fun
cionamento normal, apesar do
pequeno número de alunos.

Na Assembléia Legislativa,
alguns dos estudantes presos na

Capital por causa dos protestos
contra o aumento das passagens de
ônibus denunciarammaus-tratos e

torturas psicológicas durante o

período em que estiveram detidos.
Os depoimentos foram ouvidos

pelo deputado federal Orlando
Fantazzini (PTSP), membro da
Comissão de Direitos Humanos e

Minorias daCâmara ontem à tarde.
Os depoimentos foram gravados e

serão analisados pelos deputados
integrantes da Comissão. Também

estavam presentes o advogado
Prudente José Silveira Mello,
membro da comissão formada pela
OAB para acompanhar- o caso, o

presidente da UBES (União
Brasileira dos Estudantes

Secundaristas), os deputados
estaduais do PT Afrânio Boppré,
Paulo Eccel e Vanio dos Santos, e
os depu tados federais

petistas Mauro Passos e Luci

Choinacki, integrante daComissão
de Direitos Humanos, e Luciana

Genro (PSOL�RS), que integra a

Comissão de Segurança Pública da
Câmara.

O presidente da UCE (União
Catarinense dos Estudantes),
Tiago Andrino, foi um dos presos.
Andrino foi detido na quinta
passada, as onze da noite, quando
estava num restaurante de um

hotel no centro. de Florianó

polis,segundo relatou. Ele contou
que havia perdido o controle da

liderança sobre a manifestação e

por isso se retirou do local. "O

tempo todo, no carro de som, eu

pedi que a mobilização, fosse
pacífica. Mas teve gente que subiu
no carro de som, tiraram o

microfone daminha mão e deram
ordem para o pessoal
invadiro terminal de ônibus
central (Tícen)", disse. "Fui.preso
por incitação ao crime e

'Centro Vida fica pronto este mês, diz secretário
]ARAGUÁ DO SUL - O

secretário municipal de Saúde,
Alfredo Guenther, garantiu ontem

: que o Centro Vida fica pronto e

i será inaugurado no dia 25 deste

i mês. "Falta pouca coisa e já
: acertamos tudo com a empreiteira,
i que nos prometeu fazer o

r acabamento necessário para a
,

finalização definitiva da obra"
I afirma o secretário. Segu�do ele, �
I dívida com a empreiteira já foi
i acertada e ontemmesmo a Celesc
� fez a instalação definitiva da rede

,

de energia elétrica. No que se
, refere aos problemas na parte física
I
da obra, Guenther afirmou que as
alterações são pequenas e não

comprometem a estrutura da
: edificação.

Mesmo em caráter provisório o
. Centro já está atendendo as
,

pessoas que precisam de dentista.
Depois de definitivamente pronto,
Vai oferecer atendimento médico
em várias especialidades aos

I paCientes do SUS cadastrados nos
L

postos de saúde e a demanda
reprimida do PAMA (Pronto
Atendimento Médico Ambula

torial) . Serão oferecidos médicos da
área de otorrrino, ortopedia,
oftalmo, cardiologia, angiologia,
dermatologia, neurologia, reuma
tologia, proctologia e cirurgia geral.

OCentroVida deveria estar em
fun�ionamento desde o ano

passado. No dia 10 de março deste
ano o secretário Alfredo Guenther
anunciou o atendimento para 10
de abril. Agora ele afirma que está

tudo certo e o novo prazo será

respeitado. O Ce�tro Vida foi
construído com recursos do,

governo federal, estadual e

"'muniCipal e custou- aproxi
madamente R$ 1 milhão.

Eletricista da De Farias, Maurílio de Andrade, instala alta tensão

Uma multidão de jovens de
todas as idades foi àté a Praça Ângelo

Piazera na tarde de domingo no

primeiro show de música eletrônica
produzido em Jaraguá do Sul. De
acordo com os organizadores do

evento, cerca de 5 mil pessoas
estiveram na Praça e cerca aproxima
damente 3 mil ficaram no local desde
o começo das apresentações dos DJs
Léo Renan, R. Costa, (Jaraguá do Sul) e

Lika, de Balneário Camboriú. Quem
promoveu o vento foi a coluna "Por

Acaso" (Ricardo Daniel Treis) e
Prefeitura de Jaraguá do Sul.

perturbação à ordem pública",
explicou.

Segundo Tiago, os estudantes
presos (12 homens e quatro
mulheres) sofreram tortura

psicológica o tempo todo. "Na
Central de Polícia, para onde fomos
levados inicialmente, os delegados
recebiam informações de

superiores para que não houvesse
relaxamento da nOSSa prisão",
afirmou. Já na sexta-feira, por volta
das seis da tarde, os estudantes
foram levados ao presídio da,
capital. "Fomos algemados,
mandatam-nos tirar a roupa e nos

revistaram. Eles falavam que eu ia

virarmenina", disse, referindo-se a

uma possível agressão física
de outros presos.

O deputado Vânio dos Santos
disse que os-estudantes já tinham
recebido o alvará de soltura quando

, foram levados à penitenciária. "Só
faltava resolver o problema da

fiança", disse, sobre a decisão da

Justiça que determinava o pa

gamento de R$ 1.500 por
estudante. Todos os outros estu

dantes presentes disseram que
foram presos de forma arbitrária e

denunciarammaus-tratos e tortura

pSicológiFa por parte dos policiais
militares que' os prenderam, bem
como na Central, d� .Polícia qa
capital e na penitenciária.

Mais de mil crianças já foram
imunizadas contra a gripe

- /

}ARAGUÁ DO SUL - Até o final
deste mês todas as crianças com

até cinco anos de idade que

freqüentam as creches do

município devem estar imunizadas
contra a gripe. A vacinação
começou na quinta-feira da
semana passada e até agora 1.032

.

doses já foram feitas, mas a meta é

vacinar seis mil crianças. A
iniciativa é da prefeitura. As
vacinas foram importadas da

França e custaram R$ 12Qmil.uÉ
(

um preço baixo se considerarmos
os benefícios", afirma o prefeito e

também pediatraMoacir Bertoldi,
que relaciona entre as vantagens
a economia com remédios, menos
internações hospitalares e faltas ao

serviço por parte dos pais.

I
i

Esta é a primeira vez que �

administração públicamunicipal
,

de Jaraguá do Sui investe erA
vacinas contra a gripe em

criançalde creches. De acordo com

secretário de Saúde, -Alfred
Guenther, os pais têm qu q
autorizar a vacina, que está
sendo feita nas 22 crechesf
"Estamos vacinando apenas as

. ,I

crianças de creche porque elas
ficam muito tempo fechadas el�
uma sala. Se uma delas ficar
gripada, contamina as

outras'l'"comenta o secretário. Segund
ele, a vacina deveria ser feita h
ummês, já que existe um períodóI
para fazer efeito. "Ano que vem

r d u
'

vamos lazer mais ce o .promete
, •

I

o secretario. :

Um acidente com vítima fatal
registrado pela PR� na regiã�

- I
Silva, 31 anos e no Clio placas
NCO 6921, de Joinville, dirigido

aconteceram 36 acidentes de por Denise dos Santos, 21 anos,
que ficou gravemente ferida. D�
acordo com a PRF (Polícia
Rodoviária Federal) o motorist�
do Voyage trafegava na contra

mão.
,

Outro acidente grave aco�
teceu na sexta-feira. Artur
Batisti, 80 anos, foi atropelado
quando tentava atravessar a BR-
280 na altura do trevo de Barra
do Sul. Ele foi atropelado pdr
Ú'agfd)í(Móreira, 50 anos, que
dirigia: 9dQr.pl�cas LZX6d�S:, de
Unia� da Vitóri�.

'

}ARAGUÁ DO SUL E REGIÁO -

Durante o final de semana

trânsito na região que fica na

abrangência do 14 o Batalhão da
Policia Militar. Destes, 11
acidentes tiveram�ítima.

O acidente mais grave
aconteceu no domingo, na altura
do Km 30, da BR-280, em

Araquari, causando 3' morte de
Leonardo Dias, 47 anos, que
bateu de frente com o Voyage
AGT 4181, de Joinville em dois
carros: ilm'Mónz'a, pla'2as ALB,
3600; 't':i'mbém dé j'o!tiviU�"
dirigido por Carlos Alberto da

o Musou de Azambuja chega
aos 100 anos renovado.

Secretaria de
Estado da Cultura,
Turismo e Espone

Localizado em Brusque, o Museu de Azambuja guarda grande parte da
história do nosso Est�do. E para preservar essa história, o Governo investiu

cerca de R$ 600 mil na reforma e restauração. Prestes a completar 100

anos, o Museu reúne um dos maiores acervos de arte sacra do Brasil, além
de muitas obras que contam a história de Brusque e da imigração em Santa

.Catarina. É o Governo investindo na valorização da cultura catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I � I PANORAMA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
,

Ó Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da

Construção e do Mobiliário de Jaraguá do Sul,
, .

Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba,
convoca todos os integrantes da categoria profissional,
Rara a Assembléia Geral Extraordinária que será

r�alizada no dia 18 de junho de 2005 às 9hs e 30min em

primeira convocação, ou às 10h e 30min em segundaI '

qonvocação, com qualquer número de integrantes
Rresentes, em sua sede social na rua Presidente Epitácio
pessoa, 345, cidade de Jaraguá do Sul-SC, na forma

�statutária para deliberarem sobre a seguinte ordem
dodia:

-I Fixação do valor a ser descontado de cada trabalhador

1a categoria abrangida, de acordo com a letra "e" do art.

�13 da CLT, e art. 8° inciso IV da Constituição Federal.

-I Será garantido ao Trabalhador não associado o direito

de oposição ao desconto da contribuição, mediante
rranifestação individual na assembléia.
,
I
,

�araguá do Sul, 06 de junho de 2005.
-

I
i

I
I!Uolando Petry - Presidente
I
,

I

I Falecimentos
,

Faleceu às 16:00h do dia 03/06, a menor Andressa da Silva
I

Engelmann, com idade de 07 anos. O velório foi realizado em sua
I

r�sidência e o sepultamento no cemitério Bom Jesus.

F�leceu às 09:00h do dia 03/06,0 senhor José Couto, com idade

dr 74 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária de Nereu

Rpmos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.

Faleceu às 21 :30h do dia 03106,ajovem Zuieica Drechsel Pedri,

c�m idade de 25 anos, O velório foi realizado na Capela Municipal
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitérioMunicipal do Centro.
Fbleceu às 12:15h do dia 04/06, o senhor Arno Germano Adolfo

Brade, com idade de 70 anos. O velório foi realizado em sua

resldência e o sepultamento no cemitério Estrada Bananal do Sul.

F�leceu às 23:S0h do diaOS/06,a senhora Frieda Eichstadt Kruger,
com idade de 84 anos. O velório foi realizado na Igreja da Paz e o

I

sepultamento no cemitério Bom Jesus.

F�leceu às 03:1 Oh do dia 06/06, o senhor Dirceu Alves Pedroso,
com idade de 32 anos. O velório foi realizado na Capela Municipal
d� Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

I

I
, \

TAILANDA

Oomércio e Decorações TAILANDA, parabeniza todos os seus clientes

a;niversariantes do mês de JUNHO. Caso seu nome não esteja na lista,
� é cliente Tailanda, favor .entrar em contato pelo fone: 376-0419.
!- '

01- Sandra Kopsch - Leopoldo Matias Knopp - Adriana B. Volkmann(proprietária
Facção Bumerangue).
02- Diane Müller =Lorena B. Krüeger - Tatiane Barcelo - Ivair Fritzke - Charles
Se 11- Jean Marcos Adam
03- Daniel Gnewuch - Cristiane Konell Bruch
04- Vanderlei Marcos Papp - Elizalete P.Gielow - Luciana Büttner - Aline Gisele

Langa
05- Cacilda Borchardt
06- Adelir Hornburg - Roseane Briese - Jean F.Tomporoski - Delandreia Na'zario

07- Doraci Kôpp Mathias - Maikon Alexandre Campestrine - Daniele Draeger
- Edilson Gruetzmacher - Eduardo Giese Barcelo representante José (Risque
Modas)
08- Lonita V. Sell - Ricardo Gustavo Bruch - Ilze Jacobmolsky - Camila M.

Tomporoski - Adão Tomporoski.
09- Rogério Hermann - Taíze Barcelo - Lorita Braun - Caiane de Lima
10- Andréia Schulz (proprietária da Facção Avesa) - Lorena R. Glatz - Jeniffer
(aroline Schüenke - lolando Baumgartel (proprietário de JJI Estampas).
11- Leila Beatriz Laube (doceira) - Edemar Laube (grupo musical Só Virtude).
12- Edgar Romig - Vanderléia da Silva - Daniela Gelschleiter - Judite Jungton ,

- Celma Aparecida de Castro Brogni - Marilze Titz
13- Aldina Marquadt Wackerhage (Proprietária Transportadora Marquadt) -

Arlete Hornburg - Cidália Volkmann - Áurea Schuenke
14- Alzira K. Engel - íris Kôpp Gruetzmacher - Valéria Wudtke
15- Elguita Porath
16- Elguita Krüeger Leverenz (cliente auto-astral) - Marcos Martendal - Vivian

Shelow - Ango Kõpp
18- Iraci Schwanz Viergutz (proprietária lanchonete Viergutz) - Jaime

Viergutz - Rodrigo Adriano - Cecília W. Scheneider - Alexandre Wienen

19- Elvira Junge - Marguid Volkrnann Borchrdt
'

20- Julieli Baumgartel - Jonathan Baumgartel - Neide Sardo - Fabrícia Vieira

21- Carla Boaventura (dupla Carla e Ketlinr-Jraci H. Borchardt - Débora Krüeger
- Luana Stephany Marquadt
22- Gizele Adriane Adam
23- Ingelori Konell Rüediger - Maicom Martendal - Marcionei Martendal -

Lorena Eskelsen - Dalci Volpi Sell
24- Maria Renilda Nunes
25- Bruna Schroeder -Denílson Gruetzmacher - Helena S. Fritzke - Lucia Bruch
- Valdir Mathias - Renaldokõpp
26- Beatriz Utpadel Ruediger (família Tailanda e vendedora) - Adriana Sandra

�da Silva
27- Roselene Schulz Raasch - Cláudio Ivàn Kõpp - Elenir Sell ( proprietária Loj
de Orquídeas)'
29- Valdir Gedke - Ivo Reblio
30- Ivonete Schüenke .:.. Raul Horongozo - Adelino Ferreira dos Santos.
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RETORNO

Prefeitura paga passagem para
índios voltarem para as aldeias
)ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura -e s t
á

pagando a

passagem para' os índios

caigangues que estão na cidade, '

desde o início de abril retornem

para casa. São aproxi
madamente 10 pessoas de uma

mesma família da aldeia Posto

Ligeira, em Getúlio Vargas, no
Rio Grande do Sul, para vender
cestas.

A Secretária de De
senvolvimento Social, Nilda
Bertoldi, disse que desde 1998,
quando eles apareceram pela
primeira vez em Jaraguá do Sul,
a, administração pública já
gastou R$ 2,1 mil com

passagens. "Todos os anos eles

vêm e criam problemas. Sujam
porque ficam embaixo da ponte
e deixam as crianças pedindo
esmolas nos semáforos",
comenta a secretária. Segundo
ela, a Prefeitura não tem

resp-onsabilidade legal em

relação aos índios, que são·
protegidos pela Funai. "A gente
faz o que pode", justifica
Nilda.

O prefeito Moacir Bertoldi
não descarta a possibilidade de
fechar os espaços livres embaixo
das pontes para intimidar a

vinda deles e de outras pessoas
que "moram" embaixo das

pontes, a exemplo do que já foi
feito na ponte da Reinoldo Rau. índios pedem ajuda para sobreviver e Prefeitura paga passagem

Fapesc lança edital para financiar projetos sobre MataAtlântica
FLORIANÓPOLIS - Dentro das

comemorações da SemanaMundial
da Ecologia e do Meio Ambiente, a
Fundação de Apoio à Pesquisa
Científica e Tecnológica do Estado
de Santa Catarina (Fapesc) lançou
ontem um edital para estabelecer

parcerias e estimular projetos de

pesquisa principalmente na área da
Mata Atlântica. Podem participar
instituições sem fins lucrativos,
especialmente' Organizações Não
Govemamentais(ONGs) de Santa
Cataml:!' com mais de um ano de

registro legal e que tenham
claramente definido emseus estatutos

atividades de pesquisa em ciência e

tecnologia e atuação em meio

ambiente e desenvolvimento
sustentável. Os projetos aprovados
receberão investimentos da Fapesc,
no valorglobalde atéR$l milhão. A
novidade foi anunciada pelo.
presidente da Fundação, professor
RogérioPortanova.

Os recursos serão liberados apartir
de 2006 emparcelas trimestrais para
as instituições que cumprirem os

requisitos deste edital e que tiverem
seus projetos aprovados.No caso de
insuficiência de propostas que

permitam atender às condições de

distribuição, os saldos dos recursos
serão alocados em outros programas

da Fapesc, que faz parte da estrutura
da Secretaria de Educação, Ciência
eTecnologia.

Os interessados devemespecificar
nos seus projetos o valor' da

contrapartida de que dispõem,
explicitando suas fontes.O valor da

contrapartida deve ser de nomínimo
50% do valorde contrapartida exigido
naChamada 1 - Projetos de Âmbito
Local e Regional do Subprograma
Projetos Demonstrativos - PDA/
MMA - Mata Atlântica. Do valor
financiado pela Fapesc, até 60%

'(sessenta por. cento) poderá ser

destinado a bens de capital
(equipamentos, obras ou instalações,

material permanente).
A Fapesc divulgará os

resultados das propostas'aprovadas
no site http://www.fape�c.rct-sc.br
às 18:00h dos dias 24 de junho de
2005 e 26 de julho de 2005 ,

Esclarecimentos e informações
adicionais podem ser obtidos
diretamente na Fapesc, pelo do
telefone (Oxx48) 215-1221 ou na

internet: http://www.fapesc.rct
sc.br e Endereço Eletrônico:

fapesc@fapesc.rct-sc.br . Mais

informações na Fapesc com i
Márcia e Joana, fones (48) 215-
1212 e 215-1221, ou ainda como

professor Portano�a (9962-2083).

CORR I v
"0

Gil premiado
o músico e ministro Gilberto Gil conquistou o "Prêmio

Extremad'ura à Criação 2005" ontem, pela melhor

trajetória artística de autor ibero-americano. Os Prêmios

"Extrernadura" distribuídos desde 2000, têm como

objetivo estimular a criatividade e estreitar os vínculos
culturais da Espanha com Portugal e os países iber?
americanos.

. Novo telejornal
o jornalista Marcelo Rezende (foto), ex-Globo e

atualmente na rede Record, vai' alçar outros vôos,
provavelmente dentro da própria emissora. Na semana

passada a Record e Marcelo emitiram nota oficial em que
informar que o programa apresentado por ele, o "Cidade
Alerta'; não será mais exibido. Diz a nota:"O programa sai do

ar por tempo indeterminado e será reformulado para
retornar à grade. A faixa será ocupada pelo programa Tudo a

Ver que fica com o horário das 17h20 às 19h2Q. A diretoria
da Record e o apresentador
Marcelo Rezende estão

empenhados no

desenvolvimento de um

novo programa jornalístico
para a emissora" . A coluna

pode adiantar que a idéia
de Marcelo (que queria
abandonar o "Cidade
Alerta" desde
fevereiro é um

telejornal ao
meio-dia, para
concorrer com

os noticiários

regionais
da Rede
Globo e

também
com o

jornal
"Hoje':

lembrandnha
A atriz Deborah Secco, a Sol da novela "América" de Glória Perez, já
'comprou o presente de Dia dos Namorados do músico Falcão. De acordo
com a coluna "Controle Remoto'; do jornal "0 Globo" a atriz gastou RS 25

mil em um colar de ouro com brilhantes feito sob medida para Falcão.
I

Maisumavez
A exemplo do que esta coluna registrou na terça-feira passada, o programa
"Pânico na TV'; da Rede TV!, bateu domingo passado um novo recorde de

audiência. Segundo prévia do Ibope divulgada pela emissora, o programa
registrou 10,4 pontos de média e pico de 15,1.Apesar de a marca deste
domingo ter ficado longe do recorde de pico, que foi de 16 pontos (em 29

de maio), a audiência média atingiu uma marca inédita - o resultado do dia

29 foi 10 pontos de média."Pânico na TV" vai ao ar aos domingos, às seis da

tarde, e às sextas-feiras (reprises), às onze da noite.

Justiça social
Numa festa cheia de famosos e televisivos, a inauguração da loja mais, cara
do Brasil, a Daslu, em São Paulo, quinze pessoas que trabalharam passaram
mal, com sintomas de intoxicação alimentar, e três tiveram de tomar soro

depois da festa. Foi no sábado e já no domingo funcionários voltaram ao

trabalho I}a loja, que vende roupas e acessórios de grife, e foram
surpreendidos por receberem a mesma comida suspeita de estar

estragada. lnteqrantes de uma cooperativa de garçons que trabalharam no

evento também passaram a noite vomitando e com diarréia. No sábado,
após servirem champanhe e canapés de salmão numa festa que teve a

presença da elite paulistana, cerca de 200 garçons da cooperativa e outrOS
200 funcionários da loja fizeram suas refeições: carne picada ao molho
madeira, arroz, feijão e farofa, fornecidos pelo Buffet França. O garçom
Fernando Henrique Tavares disse que o feijão estava espumando e com

'gosto estranho:
.

Letícia e Ney
Recém-saída de "Senhora do destino'; Letícia Spiller está entre os atores

que já foram reservados para o elenco de "Bang banq: A novela de Mário
Prata vai suceder a"A Lua me Disse': Já Ney Latorraca, que tinha uma capa
de vampiro em "Vamp" vai usar capa de Zorro em "Bang banq: Para viver o

lendário personagem na novela que terá direção de Ricardo Waddington, o

ator fará também aulas de esgrima. Este é o segundo folhetim de Prata em

que Latorraca atua. Em 1976, ele foi o Mederiquis de "Estúpido cupido':
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EM DOIS CAMPEONATOS

Malwee defende a liderança
do Estadual contra a Anjo

JULiMAR PIVATTO
l
;

� Leco e Falcão se

apresentam hoje
à Seleção e

desfalcam o time

JARAGUÁ DO SUL - Se alguém
perguntar como andam as coisas

reom o time da Malwee, ouvirá a
,

resp,osta: "Vai bem, obrigado",
Com duas vitórias no fim de

semana (4x3 no São Bernardo e

5x2 no São Paulo), o time do

técnico Fernando Ferretti assumiu

a liderança da Liga Nacional com
32 pontos, Amanhã é a vez de

defender o primeiro lugar na tabela
na Divisão Especial do Estadual de
Futsal. Com 19 pontos, a Malwee

enfrenta aAnjo em São Bento do
Sul, às20h15, com transmissão da
RádioJaraguá,

O diretor de futebol da

Malwee, Cacá Pavanello, disse

que o time irá completo, apenas
com os desfalques de Falcão e

Leco, que se apresentam hoje na

Seleção Brasileiro, e de Márcio,
que está com uma lesão no joelho.
Para o dirigente, 'as boas

campanhas nas duas competições
bestão dentro das previsões, "Nosso
objetivo era fazer 15 pontos em

cinco jogos, Até agora está dando
certo, pois fizemos 12 pontos em'

RAPHAEl GONTHER

Jogadores voltam às atenções para o Estadual até começar a segunda fase da Liga Nacional

quatro", disse o dmgcIHc,
O último desafio da Malwee na

primeira fase da Liga será no próximo
dia 13, em casa contra o Carlos
Barbosa. "Queremos terminar na

primeira colocação, pois ficaremos
numa situação confortável na

segunda fase", disse Cacá. No.jogo
de domingo, o time conseguiu
queimar os cartões amarelos.

O dirigente disse também que

Vôlei de Jaraguá é vice na

2a fase do Estadual Infanto
DA REDAÇÃO - A ADV /

FME/Marisol ficou com ,a

segunda colocação da segunda
fase do Campeonato Estadual
de Vôlei Infanto-Juvenil
Masculino, realizada no último
final de semana, no ginásiod e

esportes Arthur Muller em

Jaraguá do Sul. Co� os

resultados, o time ficou mais
perto de uma das três vagas da
chave "A" para a etapa final da
competição. A equipe j ar a
guaense venceu Tubarões/
Balneário Camboriú e Clube

,

Doze/Florianópolis (ambos de 3
x O), deixando escapar, a

p,rimeira posição ao perder no
tle-break para p time do Barão
do Rio Branco/Blümenau,
campeão desta etapa.

De acordo com o treinad�r

Luiz Carlos R. da Silva, o

Kadylac, a equipe evoluiu
muito da primeira (quando
obteve o terceiro lugar) para a

segunda etapa da competição
e deverá estar na final, que
acontecerá em setembro,
quando contará com José Jorge
Santos Júnior, atualmente na

seleção brasileira infanto como

titular e capitão da equipe que

disputará o Campeonato Mun
dial, na Argélia. No último final
de semana, a ADV /FME/
Marisol atuou com os atletas

Bruno, Junior, Douglas,
Leomar, André, Thiago,
Wagner, Baiano, Anderson e

Maurício, A última fase
classificatória acontecerá"
provavelmente, de 12 a 14 de

agosto, em Chapecó.

Ba -

rao (branco) vence Jaraguá e fica com o título da etapa

.Igl '1'.1 .1, atcnçocs sc voli.im fl.IU o

Estadual, mas quando começar a
, segunda fase da Liga, o time

juvenil irá representar a Malwee
no Catarinense, "Este ano

queremos chegar a final da Liga".
'O time "bateu na trave" nas

últimas <três edições, terminando
sempre em terceiro lugar.

"Temos que aproveitar esta boa
fase que estamos passando. Hoje a

Malwcc atr,u puhhco cm qualquer
lugar que vai, pois somos um dos

principais times do Brasil", disse o
dirigente, que ainda não decidiu
onde a Malwee irá sediar as

semifinais e finais da Liga, já que o

Wolfgang Weege não tem cinco

mil "ILfgares, corno determina CI'

regulamento da competição. "pode
ser em Brusque ou Lages, vamos
ver como será melhor para nós".

Muitos gols abrem a segunda�
fase do Campeonato Varzeano

}ARAGUÁ DO SUL - A segunda
fase do 23º Campeonato.Varzeano
RaulValdirRodrigues-Troféu Posto
Mime iniciou no último sábado, com

.

25 gols assirtalados em seis jogos.Gesso
Jaraguá 2 x 2 Garibaldi foi o único

empate da rodada, que ainda apre
sentou os seguintes resultados: Caxias
1 x OMetalúrgicaTS, Depecil2 x 4
Rozzaco Pneus/Amizade,ÁguaVer
de/Consistem 1 x 6Kiferro, Botafogo
1 x 3 Atlético, Supermercado
Brandenburg 2 x 1 Atlético/Enec ''/\'

Esta etapa doVarzeano envolve

12 equipes divididas em três chaves,
saindo as duas primeiras colocadas de
cada uma delas para compor dois

grupos de três integrantes na terceira
fase. Promovido, pela Fundação
Municipal de Esportes, com o

patrocínio da rede de Postos.Mime, o
Varzeano 2005 premiará o time

campeão com um boi de 15 arrobas,
suínos de 100 kg, 80kg e 60kg para
vice, terceiro e quarto colocados.
Haverá troféusainda para oartilheiro,
o atleta destaque, a equipe disciplina
e a defesamenos vazada.

CAMPEON,ATO VARZEANO

Resultados da 1 a Rodada da z- Fase

Próxima Rodada - 11/06
'13h4S - G'esso Jaraguá x Depecil - Botafogo
lSh30 - Botafogo x Sup. Brandenburg - Botafogo
i Sh30 - Atlético x Atlético Enec A - Acaraí

- .......---�

3
2° Caxias 3

3° Metalúrgica T$ °
4° Agua Verde/Consistem ° 4° Botafogo

Grupo H

1 ° Rozzéjco/Amizade 3
2° Gesso Jaraguá
Garibaldi
49 Depecil °

PANORAMA
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JULIMAR PIVATTO

Segunda divisão
Depois de seis anos, Jaraguá do Sul voltará a ter um campeonato
de segunda divisão de amadores. Na última sexta-feira seis clubes
se reuniram com a diretoria da Liga Jaraquaense de Futebol para
definir os últimos detalhes da competição, que começa-no dia 7

de agosto. Segundo o presidente da Liga, Rogério Tomazelli, a

ajuda da Prefeitura e da Câmara de Vereadores será importante
para a realização do evento, pois elas serão responsáveis pelas
taxas de arbitragem."Era uma dificuldade queas equipes vinham
enfrentando para voltar à atividade'; disse Tomazelli. As seis

equipes já confirmadas são: Rio Cerro, Garibaldi, Ponte Preta,
Atlético Enec, Guarani e Rio Molha EC.

Final em Schroeder
A final do 20° Campeonato
Municipal de Futebol de

Campo de Schroeder vai ser
no próximosábado, a partir das
12h30. Os dois finalistas

'conquistaram a vaga nos

pênaltis: o primeiro foi a Néki
.

Confecções, que bateu a

Grameyer por 6x7, depois de
empatar em 2x2 no tempo
normal. O outro foi o Sport
Rancho Bom, que venceu o

Tupy por Sx4, depois do
empate em 1 xl no tempo
normal.

Sênior
Com lS pontos, o Avaí

segue na liderança do 18°

Campeonato Jaraguaense
de Futebol Sênior. O time

conseguiu uma vitória no

domingo por 3xl contra a

JP/Add Makler. Em segundo
está o Caxias, com 14, que
venceu a Ponte Preta por
4xl. A JP está em terceiro

com 13 e, em quarto, está o

Vitória, com 10, que perdeu
para o Acaraí por Sx3. Os
outros jogos da rodada
foram: Rio Cerro 3x5 Atlético

e Kiferro 3xO Vila Lalau. ;�
:3Massaranduba

Vôlei
Terminam amanhã as

inscrições para o 2° Torneio

Aberto de Voleibol de
Schroeder. O valor da

inscrição é de RS 50,00, na
sede da CME do município.
Amanhã acontece o

congresso técnico, no
Centro de Múltiplo USO e os

jogos acontecem nos

próximos dias 18 e 19"no
Ginásio de Esportes Alfredo

Pasold.

A Coremaco de Schroeder

conquistou, na última sexta

feira, o título do Campeonato
Aberto de Futsal de
Massaranduba. O time venceu

a Plásticos Zanotti por 7x2. O
terceiro lugar ficou com o

Mercado Küst�r/Aguia Branca,
que venceu a Anape Correias/
Difuso por 4x3. A Coremaco
ainda conquistou a artilharia

(Clayton, com 17 gols) e a
f) I

defesa menos vazada
.

I

(Jefferson, que sofreu 12 gols). ! Ijulimar@terra.com.b .,

_)

I�======================================'=========:::b,
__J

Bazar da Econom ia
: '

;:-,Voluntários mãos fraternas em prol ao Hospital São I
José, prom�ve no dia 10/06 a parti.r das 8 h_oras o B?zar I
da Economia em frente do Hospital. Serao vendidas. ') I
roupas novas e usadas a partir de R$ 1,00 à R$ 5,qO.�., I
Não Percam!!! '3

I

Amigos da Informação

�Q••�i,
LABORATÓRIO JARAGUAENSE� DE ANÁLISES CLINICAS lTOA,

·0

371 0882 371 2322

Academias
Corpo &Mente :�!
Para ficar de bem com a vida! � � I

.

, I
I

A COrpO &Mente :(!
'I'

COMEMORA SEUS 5 ANOS 'f
.•",11COM CASA NOVA! 4-

I FITNESS CENTER I :t r
o�@�� ;�Io��

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3
4

,iCENTRO· (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ) ,ç
, I

-------_,,; I
ACQUA CENTER :J I _

R. PROF. ANTéiNIOESTAN_ '!! I
AYROSO. 783 • NOVA '-'-LlA/ I371.9659 :

,.
. ... ". _-I

;r

BODY JAM

BÓDYPUMP
BODY BALANCE
BODYCOMBAT
RPM

NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL
BODYSTEP

MUSCULAÇÃo
HIDRO 1<105

POWERPOOL
POWERJUMP

MASSOTERAPIA
G.A.P.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DE OLHO NO MUNDIAL

Prefeito nomeia comissão para
definir a construção da Arena'I'j,.�

JULlMAR PIVATTO

.... Primeiro encontro
será na sexta-feira

, para definição do
local da obra

}ARAGUÁ 00 SUL - o prefeito
Moacir Bertoldi divulga hoje os

nomes que vão compor a comissão

que cuidará exclusivamente da

construção da Arena Multiuso de

JaraguádoSul.OsecretátiodeEspor
tes,Cultura e Lazer; Jean Leutprecht,
que faz parte da comissão, disse que
optimeiroencontroseránasexta-feira.
Entre os assuntos a serem discutidos
estáo local das obras. "Vamos tentar
definir o local, porque precisamos
acelerar as obras".

O outro assunto será a discussão
do projeto. Depois de visitas a vários

.
locais, umpré-projeto estápronto e a

....

comissão vai começar a discutir as
. melhoriasparaentãodefiniroprojeto
final.Ontem, no congresso técnico do
RegionaldaOlesc, osecretátioafumou
quepretende tero localprontoparao
Mundial e também para a fase
EstadualdaOlesc.quejaraguádoSul
pretende sediar no ano que vem..

. OLESC - Osrepresentanres'dos

RÁDIO

.JARÂGUA

Dirigentes definiram ontem o calendário di! fase re,gional da Olesc em Jaraguá do Sul

24municípios que vão participar da
Fase Regional da Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina)
estiveram reunidos ontemna sede da
Arnvali, para o congresso técnico da
competição. Os jogos acontecem de
22 a 25 de junho, em oito ginásios de
Jaraguá do Sul. Serão quatro
modalidades (todas nomasculino e

feminino): futsal, basquete, vôlei e
handebol. Osmelhores colocados se
classificam para a fase' estadual, que

acontece em julho em Itajaí.
Segundo Leutprecht, a intenção

em organizar este evento é para se

preparar para o Mundial e a fase
estadual daOlesc, no ano que vem, e
osJascem2007. "[araguá doSul esta
va sem sediar uma competição desse
porte há um bom tempo. Queremos
trazerparao nossomunicípioporque,
além dos atletas terem' uma
motivação maior, a cidade também
merece ver eventos desse nível".

Parreira quer o Brasil no ataque amanhã
DA REDAÇÃO - Após vencer o

Paraguai por 4 a 1 no último
domingo, o técnico Carlos Alberto
Parreira espefa o time ainda mais,
ofensivo contra a Argentina,
amanhã, às 2Ih45, emBuenosAires,
pela I5ª rodada das Eliminatórias da
Copa doMundo de 2006. Apesar de
ter usado apenas uma vez o quarteto
formado por'Kaká, Ronaldinho,
Rabinho e Adriano, Parreira

promete o Brasil aindamais a frente
noMonumental deNufiez,

"Nossa equipe tem característica.
ofensiva. Além dos jogadores de
frente, temos volantes com liberdade
para chegar ao ataque. Sem falar nos

, laterais, que apóiamo jogo todo". Em
relação ao time da última partida, o
Brasil terá duas modificações. No

lugar' de Lúcio, Parreira escalará

Juan. Na lateral direita, Cafu volta
ao time e põe Belletti no banco
novamente.

Para ter o Brasil atacando a totl/o
momento o time da Argentina, o
comandante brasileiro espera que
todos os jogadores façam sua parte
na marcação. "Sempre temos. um

revezamento na marcação. Todos
precisam contribuir", disse. Sobre'a
polêmica criadapor ter afumado que
o jogo desta semana seria um

"clássico de luxo", Parreiraexplicou
que com as duas seleções
praticamente classificadas para a

Copa da Alemanha, a partida não

terá a dramaticidade usual. "O jogo '

vale pela liderança. As duas equipes
estão praticamente classificadas,

Vamos jogar sem o drama de

co�\)eguir ou não a classificação", ,

afirmou. A Argentina é líder das
eliminatórias com 28 pontos, um a

mais que o Brasil.

•
• Pàra ter o Brasil atacando

a todo momentoo time da

Argentina, o comandante
brasileiro espera que todos
os jogadores façam sua

parte na marcação.

·Parreira explicou' que com

as duas seleções
praticamente classificadas

para a Copa da Alemanha, a
pa rtida não terá a

dramaticidade usual.

Rua Barão do Rio Branco, 230
Centro - Fone 372-1777
www.usagas.com.br

R",adl
�
INMI!TRO

Jaraguá doSul está nas seguintes
chav�s: no basquete masculino
(chave única) enfrenta Mafra,
Timbó e São Bento do Sul.No futsal
masculino (chave A) pega
Guaramirim, Salete e Blumenau e

no feminino (chaveB) Gaspar; Pouso
. Redondo e Salete. E no vôlei
masculino (chave A) enfrenta Rio
Negrinho, Rio do Sul e Taió. Nas
outras modalidades, Jaraguá já tem
vaga garantida.

TERÇA-FEIRA, 7 de junho de 2005

Itamar diz que jogadores são

capazes de brigar pela vaga
}ARAGUÁ 00 SUL-o técnico do

Juventus, ItamarSchüllei, disse que o
grupo que está no tricolor é capaz de
brigar pela vaga para a Série Aldo
CampeonatoCatarinense. Segundoo
treinador, não é hora de se falar em

contratação, e simde trabalharcomos

jogadores que estão aqui. "Podemos
precisarde algumapeçaparareposição,
ou alguém que venha para reforçar o
elenco. Mas agora vamos conversar

com os jogadores que estão aquipara
motivá-los parabrigarpor estavaga".

Itamar disse também que avitória

de IxO sobre o SãoBento trouxe um
ânimomaior paraogrupo, pois tirouo
Juventus da penúltima colocação e o
colocou na zona de classificação. "Foi
um jogo difícil, contra um bom time.

Não fizemos urna boa partida, mas' o
importante foi avitória.Agora temos
um trabalho grande a ser feito",
comentou o treinador. Ele também

disse que algumas posições estã0COnt
desfalque e que ele .não goslade
improvisar;maspreferiu nãodizerCJUail

"Ainda não é a hora. Valllol
trabalhar esta semana, motivando e
mostrando ao grupo que ele tem
qualidade. Se' cada um crescer
individualmente, o time todo será
beneficiado. E é justamente este o
trabalhoque faremos", disse ItamatO
Juventus treina agora para pegara
Chapecoense, no domingn às trêsda
tarde, no Estádio Indio Condá, O
tricolor chegou agora aos seis ponll\
ganhos e ocupa a sétima colocação,

A liderança é do Joinville, que
venceu O· Atlético Herman
Aichinger no fim de semana e está
com 15 pontos, três amais que otirne
de lbirama. Já aChapecoense, próximJ
adversário do Juventus, vem de uma

derrotade4xI paraoC�eocllj:3a
nona colocação comcincoponto,

Gringo (centro) foi um dos melhores joqadores na partida de.sábado

Nove meses
de saúde e

boaforma

Hidroginástica para Gestantes
na Academia Impulso. A melhor
opção para a saúde de mamães
e bebês durante toda a gestaçãO,
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