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CORREIO TV

"Ronaltorn" dá show na

Record e bate ibope do SBT

- PAGINA6

mínima: 17° máxima:27° mínima: 18°
---------------------

Máxima:27°
• Sábado
de sol e nebulosidade

........... :..... :................... variável com pancadas
isoladas de chuva

• Domingo
de sol e nebulosidade

...........

:: variável com pancadas
isoladas de chuva.

Brasil pronto
para o desafio

com a Croácia

o ala Falcão e o fixo Leco

(foto) treü::aram ontem c�m
a Seleção Brasileira que

enfrenta a Croácia amanhã,
em Fortaleza, às lOh30, com
transmissão da Rede Globo.

Leco conversou ontem com

o Correio por telefone e

disse que está preparado para
estrear com o Brasil.· "Me'

sinto muito à vontade, pois
os outros jogadores vêm

demonstrando confiança no

meu trabalho". O Brasil terá

mais dois jogos com a

Croácia. - PAGINA 7 .

Juventus tem
6 desfalques
paraamanhã
o técnico Itamar Schüller
não poderá contar com seis

jogadores para O"" jogo de
amanhã contra a Cha
pecoense: Marquinhos,
Pereira, Neto,. Dino Sani,
Grisleye Gralha. A partida
será às 16h, no Estádio
Índio Condá, com

transmi�são da Rádio

Jaraguá.. _ PAGINA 7
.

Sem consenso em torno do nome

'para presidir a CPI dos Correios
.

o presidente do PPS, Roberto Freire, sugeriu o nome da.
juíza Denise Frossard (PPS) para a presidência da comissão.
O governo, por sua vez, insiste em indicar o líder do PT no

Senado, 'Delcídio,Amaral, enquanto que a oposiçãomantém
a indicação do senador César Borges (PFL) para relator. Se

não houver consenso sobre 'a escolha do presidente. e do

relator da CPI até a próxima terça-feira, oposição e governo

vão indicar seus candidatos a presidente, que será escolhido

pelo voto do plenário do Congresso. Depois, o presidente
eleito escolhe o relator. - PAGINA 3

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Praça ficou cheia de crianças
durante todo o dia de ontem

A Serriána do Meio Ambiente terminou .ontern com
"

evento na Praça Ângelo Piazera. Depois, prefeito e

secretários foram ao Morro da Boa Vista para plantar
árvores nativas do programaI/Eco Reviver':- _ PAGI��._S:.�

Autores estrangeiros são os preferidos dos

freqüentadores da Biblioteca Pública. Os bons autores
nacionais são deixados de lado pelos leitores, que
preferem os livros mais fáceis, tipo água com açúcar,
como Danielle Steel e Sidney Sheldon. - PAGINA4

OPINIÃO

Multiculturalismo

Luiz Henrique da Silveira

Pode não passar de coincidência, mas, num mundo cada

vezmais dominado pelo unilateralismo norte -zrrne -ricano,
os pal�strantes do Ministério do Desenvol-vimento

Econômico de Ontário insistiram, todos, na ênfase do
caráter multicultural do Canadá, destacando essa

característica corno um dos seus princiPais· diferenciais
competitivos. _ CONtiNUA NA PAGINA 2

lUnimedll\
I Unimed. Seu Plano, Sua Vida .

'3702200
www.studiofm.com.br I www.unimed.com.br I

CassuliAdvogados Associados SIC
OAB / se 397/99

(47)371-7511
AdvocaciaEmpresarial 371-4311

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



\

OPINIAO FIM DE SEMANA, 11112 de junho de 2005

Capítulo decisivo OPINIÃO

Multiculturalismo
A novela da duplicação

da BR-280 prepara para o

próximo dia 21 um capítulo
especial. Na data, o Minis
tério dos Transportes vai

revelar a solução para a tão

desejada obra. Todavia, os

protagonistas da trama

reservam outro suspense:

quem ficará responsável pela
execução, o governo federal,
ao qual compete hoje, ou o

estadual, que sinaliza com a

pretensão de estadualizar a

rodovia? Também manterão

as expectativas sobre o início
das obras. Para os usuários e

cidades margeadas pela
estrada, essas são questões
menores. Querem saber se a

duplicação será ou não

realizada e quando.
Se dependesse das pro

messas � garantias dos po
líticos, .o trecho da BR-280
entre o porto de São Francis

co do Sul e Corupá já teria

sido duplicado há muito

tempo. Em 2002, por exemplo,
o então deputado Vicente

Caropreso - único parlamen
tar catarinense do PSDB,
mesmo partido do presidente
Fernando Henrique
divulgou aos quatro cantos

que o projeto da duplicação
já estava pronto e que a obra

começaria no ano seguinte.
Passadas as eleições de

reuniões deste com lideranças
políticas, ernpre sar iais e

comunitárias da região para

tenta� encontrar uma solução
viável. O Departamento
Nacional de Infra- estru tura
de Transporte faz alguns
reparos na estrada. Falou-se
constantemente em dupli
cação, mas somente em

março deste ano apresentou

Carlito Merss. Promoveram
vários encontros com os

parlamentares e, esta sema

na, foram a Brasília para uma'
audiência com o secretário
executivo do ministério. São
os grandes interessados na

duplicação da BR-280 em

razão da rodovia ser a

principal via de escoamento

da produção industrial.
Além da necessidade de

duplicação, o que se reivin

dica também é o retorno dos

imposto arrecadados na

regrao pelos governos
estadual e federal em

benefício da população.
Mais uma vez, a comunidade
volta a esperança para a

reunião do dia 21. A

expectativa é que este seja
um capítulo decisivo pata

que a noveía finalmente
entre no epílogo; Ainda que

seja para pôr fim ao projeto.
O que não se admite mais é
a embromação.

Pode não passar de
coincidência, mas, nummundo
cada ve� mais dominado pelo
unilateralismo norte-ame

ricano, os palestrantes do
Ministério do Desenvol
vimento Econômico de
Ontário insistiram, todos, na
ênfase do caráter multicultural do Canadá ,

destacando essa característica como um dos seus

principais diferenciais competitivos.
N a última terça-feira, quando fizeram a

apresentação das potencialidades daquela província
à nossa comitiva, revelaram um fato surpreendente:
o Português é a quarta língua mais falada no Canadá,
o que revela a forte presença de uma grande colônia
lusófona (vinda de Portugal, Angola, Mocâmbique
e do Brasil).

É, de fato, surpreendente a afluência de imigrantes
de todos os cantos do mundo não só em Ontário,
mas em todo o Canadá. Até.o final dos anos 70 do
século passado, a maior parte dos imigrantes era de
europeus, principalmente ingleses. Desde os anos 80
até os dias .atuais, prepondera a imigração dos
asiáticos, principalmente chineses, e de europeus da
extinta cortina de ferro.

Diferentemente do que acontece no Brasil, onde
a miscigenação produziu uma raça misturada, um

"blended" com sabor único, emOntário o que vimos

foram comunidades perfeitamente integradas, mas.

com forte apego às suas peculiaridades, mantendo'las e cultivando-as com um fervor admirável, mas que,
;

ao mesmo tempo, realimenta as diferenças, �
,

O Brasil, ao contrário, talvez seja o únic� país do j

mundo onde pode se dizer que 'exista, de fato, o tão.

faladoe celebrado "melting pot", o tal cadinho de I

culturas em que as diferenças são anuladas,
sintetizadas, amalgamadas, forjando uma espécie de
"deus ex-rnachina", que nem é autóctone nem

alienígena, mas algo mais e além desse simples 1

reducionismo, algo como uma multi-raça brasileira
fruto de todas as contribuições culturais acumuladas
em décadas de antropofagia étnica e cultural.
Tomando como referencial a postura dos canadenses
de Ontário, talvez seja hora dé o Brasil dar mais valor
à sua multiplicidade étnica e cultural, oferecen�?a, jtambém, como um grande potencial competíuw
maior até do que o que presenciamos naquela,
província, na medida em que, no nosso caso, além
de múltipla, nossa variedade é quase imperceptível,
graças ao caráter antropofágico do brasileiro, que abre

'Ios braços de tal forma ao outro, que, por envolvê·lo
de uma maneira tão completa, acaba por mimetizá·
lo, integrando-o tão completamente que termina por
transformá-lo em um "nativo".

Nesses tempos de globalização acelerada, em que i

trafegar pelo centro de qualquer grande cidade do
,

mundo nos traz uma sensação de que não saímoS de

casa, tal a semelhança das paisagens, dominadas por
marcas, símbolos e logotipos de empresas
mundializadas, é absolutamente fundamental investir

Inaquilo que nos diferencia, que nos distingue, que
nos faz únicos.

Sem prejuízo, é óbvio, de buscarmos sempre uJll

constante alinhamento com a tecnologia maIS,

avançada, garantindo a contemporaneidade
científica e tecnológica que nos garante a necessária
competitividade.

Mas, como pudemos verificar no Canadá, seJll

perder nossa identidade, nossas melhores
características.

.... Além da necessidade de duplicação da

BR-280, se reivindica o retorno dos

imposto em benefício da população
outubro, descobriu-se que o

projeto sequer e�lstla"
Percebeu-se então que foi
uma jogada de marketing
político - eleitoral.
A partir de 2003, o

deputado Dionei da Silva
assume o cargo de interrne

diador do governo federal.
Promove visitas do diretor
estadual do Dnit - João José
dos Santos - à rodovia e

o "Plano Funcional de

duplicação". Dias Depois, o

governador Luiz Henrique
propõe a estadualização da
rodovia.

Na tentativa de agilizar o
processo e acabar de vez com

a agonia, a classe empresarial
da região tem pressionado os

in terlocu tores do governo
Lula - senadora Ideli Salvatti
e os deputados Dionei e

FRASES

"Ele pediu que avisasse ao país que não tem fitas, que fita é coisa de araponga, e araponga
ele não é':

.

• Do 'líder do"PTB ha tâ�-ara, saindo da visita que fez ao deputado Roberto Jefferson, causando um alívio geral em Brasília.
.• ··1·\:' ,-.,.' ,! . fi-' , ....rt r' '_'{"� " I
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·1 :Fatos & Pessoas I
Fernando Bond
o

Vem dinheiro
Mas a melhor notícia veio com a

confirmação. dos dirigentes da Port Security
International em investimentos próximos a

RS 18 milhões nos portos de Itajaí e São
Francisco do Sul, em sistemas de

fiscalização e controle de containeres. A

empresa realiza trabalho de fiscalização
eletrônica, garantindo a segurança da carga
e certificando os produtos antes do

embarque e desembarque e já funcionam
nos principais portos do mundo. Os

dirigentes da Port Security International
anunciaram ao governador Luiz Henrique
que na próxima terça-feira estarão no Brasil
para contatos nos portos de Itajaí e São

'

.

Francisco.

Quero distância •••

LHS chega neste fim de semana aos
Estados Unidos, reassume e já pega
'carona na agenda pelo Interior. Na terça
feira, tem marcada viagem a Brasília,
.onde vai descapachar na Secretaria da

.

Articulação Nacional, no Lago Sul. Mas

quer distância da crise, que rica a quase
20 quilômetros, no Palácio do Planalto e

Congresso Nacional.

Os americanos estão

chegando por aqui

Sucesso comercial a viagem feita pelo
governador Luiz Henrique aos Estados
Unidos. A exemplo que aconteceu em

novembro de 2004, quando um grupo
de portugueses esteve emSC, desta vez,
entre os meses de outubro e novembro
deste ano, estará desembarcando em

nosso Estado um grupo de operadores
de turismo de Nova Iorque. O objetivo é
conhecer as potencialidades turísticas
do Estado e posteriormente divulgar nos
Estados Unidos. O governador Luiz

Henrique proferiu palestra (foto) para um
grupo de investidores norte-americanos
na Câmara de Comércio Brasil-Estados
Unidos. Auxiliado pelo material promo
cional, todo em inglês, o chefe do exe

cutivo catarinense mostrou as poten
cialidades de, Santa Catarina por região,
apontandonão só suas oportunidades de
negócios, mas também sua rica natureza.

De Jaraguá do Sul e região, LHS destacou
o empreendedorismo, que faz desen
volver desde megã até micro empresas,
_a qualidade de vida e as chances de
investimento, com facilidades de acesso

a portos e aeroportos.

Soja em biodiesel
Ainda com relação a portos, investidores
americanos sinalizaram positivamente
com a possibilidade com a possibilidade
de investir na modernização e

ampliação desses equipamentos. Na
reunião na Câmara de Comércio, onde
também participaram dirigentes da
multinacional Bunge, proprietária da

antiga Seara, no Brasil,.o governo de
Santa Catarina recebeu o interesse dos
americanos em transformação de soja
em biodiesel.

PT local reage
o deputado estadual Dionei Walter da
Silva chamou o pessoal do PT e dos
sindicatos locais para uma reunião às
três da tarde deste sábado. Em pauta:
reação do Governo Lula à crise política.
Na definição de Dionei, "temos que
defender o Governo; quem tem 90

deputados federais precisa fazer

alianças e isso sempre é um perlqo"
fbond@ibest.com.br

Fotolito: Cromoarte 1 Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 14001 CEP 89256-500
Vila Saependi 1 Jaraguá do Sul- 5C 1 TelA7 370-7919
cromoarte@terra.com.br 1 graflcacp@terra.com.br

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul- 5C 1 Tel.47 371-19191 Fax 276-32581
e-malls:redacao@jomalcorreiodopovo.com.br 1

comere I a I@jomalcorreiodopovo.com.br

_ CORREIO DO POVO
o governador Luiz Henrique' da Silveira escreve aos

sábados nesta colunallirlâru:
Francisco Alves

Editor-Chefe
Fernando Bond
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�MAURrLIODECARVALHO--------------------------------------------------�---------,-,
liBode expiatório

: � vereador Carione Pavanello (PFL)

USOU os funcionários públicos José

��rlos da Silva e M�rci� Cardoso _de
rem os responsavels pelo nao

,:encionamento do Centro Vida. Da

I t�bUna, o vereador pediu a elaboração
I de um ofício de rep.údio e I�mentou não

existir lei que permita a retirada do casal

da cidade.
O Centro Vida não funciona por culpa
do governo anterior; do qual o vereador

,foi aliado. A administração foi
I

negligente ou não teve competência

para concluir aobra,

... Desconfiança
O tesoureiro do PT,Delúbio Soares, não

passou pelo detector de mentiras. ,A

informação é do Jornalista Ricardo
Boechat
Na entrevista que concedeu à

imprensa, na quarta-feira, para falar sobre
o "rnensalão" o aparelho israelense
identificou quatro "segmentos com

probabilidade de fraude" e sete

"fraudulentos': Segundo Boechat, no
trecho em que nega a compra de apoio
de deputados o aferidor dispara, mas
soou verdadeiro quando negou a

compra de votos dos parlamentares.

... Palestra
A Ujam (União Jaraguaerise de

Associações de Moradores) promove
na próxima quinta-feira, às 19 horas,
no Sindicato da Construção Civil e do

Mobiliário, no centro de Jaraguá do Sul,
palestra com o professor de

Arquitetura e Urbanismo da UFSC

(Universidade Federal de' Santa
Catarina), Lino Fernando Bragança
Perez, com o tema "A cidade que
queremos construir juntos':
A idéia é mobilizar a sociedade para

participar dos debates sobre o

planejamento urbano.

... Tato I

Ontem, durante o evento de
encerramento da Semana do Meio

Ambiente, na Praça Ângelo Piazera, as
cerca 200 crianças foram obrigadas a

parar de brincar para ouvir os discursos
dos organizadores (leia-se Prefeitura).
o pior da história foi que as monitoras

chamavam a atenção das crianças para
que ouvissem a papagaiada. Mas o que
elas queriam era aproveitar a manhã e

os brinquedos disponíveis.
Percebe-se que faltou tato tanto da

organização ,quanto da monitoras.
Criançaquerbrinca�

... Aliás
Não foi a primeira 'vez que os

responsáveis pela organização da

'Semana do Meio Ambiente
cometeram tamanho desatino. Na

quarta-feira, os alunos - a maioria

criança - da Escola Helmuth Duwe, no
Rió da Luz, foram levados para o Salão

Barg para ouvir os discursos feitos pelo
pessoal da Prefeitura.
Se a seqüência de discursos enfadonhos
é um martírio para adultos o que dirá

para crianças. O ideal seria promove/
atividades lúdicas sobre meio

ambiente.A assimilação seria melhor.

TRABALHO NAS REGIONAIS
\ Governo e oposição longe de um

acordo sobre CPI dos Correios5ecretário estadual da Fazenda
divulga o Fundosocial 'na Acijs

Aloizio Mercadante (PT), de que
o PT nunca ocupou uma relataria
ou presidência de CPI quando era
oposição, Segundo ele, isso ocorria
porque o PT não tinha maioria

quando era oposição, o que
acontece hoje com o bloco PFL
PSDB. "Esse discurso do
Mercadante de que nunca

ocuparam relataria ou presidência
da CPI não convence. Isso ocorreu

porque eles não tinham número na

oposição, hoje temos", afirmou.
A CPI mista que vai apurar as

denúncias de corrupção nos

Co�eios foi instalada quinta-feira.
.

Se não houver consenso sobre a

escolha do presidente e do relator
da CPI até a próxima terça-feira;
'oposição e governo vão indicar seus
candidatos a presidente, que será
escolhido pelo voto do plenário do
Congresso. Depois, o presidente
eleito escolhe o relator.

DISPENSA - O presidente do
PTB, Roberto Jefferson, informou
ontem que não se sente ameaçado
de morte e dispensou a oferta de

proteção policial, feita pelo chefe
do, Departamento de Polícia

Legislativa, Renato Sérgio. Por

determinação do presidente da
Câmara, Severino Cavalcanti,
Jefferson foi consultado se temia

por sua vida e se considerava
necessário ter proteção policial.

'

BRASÍIlA - O impasse em tomo

da mesa diretora da CPI dos
Correios está longe de ser resolvido.
O presidente do PPS, Roberto
Freire, sugeriu ontem o nome da

juíza Denise Frossard (PPS) para a

presidência da comissão, alegando
que a sociedade apoiaria a escolha

por se tratar de urna pessoa com

uma biografia impecável. "É uma

mulher com experiência em

oitivas, ponderada, mas que já
colocou até bicheiros graúdos na
cadeia", disse 'Freire.

O líder doPT naCâmara, Paulo
Rocha, no entanto, já avisou que
não aceita a indicaçãoporque acha
que o candidato deve ser vir de um

partido commais apoio político.
O governo insiste em indicar o

líder do PT no Senado, Delcídio
Amaral, para a presidência e o

deputado Osmar Serraglio
(PMQB) para a relataria. A

oposição argumenta que o governo
não pode ficar com a presidência,
a relataria e amaioria dosmembros
da CPI. A oposição, por sua vez,

�antém a indicação do senador
Cesar Borges (PFL) para relator.

Segundo o deputado Eduardo
Paes (PSDB), seu partido vai seguir
o que decidir o PFL, que tem

maioria no bloco. O tucano

também reagiu à afirmação do
líder do governo no Senado,

ARQUIVO/CORREtO

ao ICMS, e pagamento de 50% do
valor total do crédito tributário na
dívida ativa. "Vamos colocar aíR$
100 mil, por exemplo, então o

empresário poderia doar para o

fundo até R$ 5 mil, tendo um

crédito sobre este valor de R$ 10

mil", exemplificou .

Segundo ele, o assunto está

sendo levado ao conhecimento dos

empresários, porque esta é uma

modalidade nova, "algo inéditono
estado de santaCatarina". "A nossa

expectativa é que nos próximos
meses, agora nós estamos na casa

de R$ 700 , 800mil, passamos aí, no
mês de julho, agosto ou setembro,
na casa de R$ 1,5 milhão ao mês, o
que já seria um valor substancial que
a nossa região estaria arre�adando",
revelou, acrescentando que o

dinheiro será revertido a obras,
"principalmente naquelas áreas que
o município fica carente, como
esporte e benfeitorias",

Oliveira lembrou que não existe

prazo e que o empresário poderá
.fazer o depósito para o fundo a partir
do mês que ele próprio optar. "Até a

revogação desta lei estamodalidade

CAROLINA TOMASELLI

� Governo quer
incentivar a adesão
dos empresários para
aumentar o caixa

•

JARAGuÁ00 SÚL - o sehretário
estadual da Fazenda, Max Robert
Bomhaldt, participa da reunião

semanal da Acijs (Associação
:.l:omercial e Industrial de [araguá
'(loSul) na próxima segunda-feira.
fEl '

• '

e vai apresentar aos empresanos o

:Fundosocial, que vai financiar obras
e programas no Estado. O gerente
regional da Fazenda estadual, José

I Wilson de Oliveira, também vai
.I :participar da reunião.

Durante toda esta semana, o

gerente visitou as empresas da região
'para falar sobre a importância da

contribuição das empresas e os

,beneficios do Fundosocíal. O fundo
: será levantado pormeio d� 0,5% da

IReceita Tributária, até 5% de

:d,oação espontânea através do

!
pagamentomensal do contribuinte
I--------------------------------------------------------�----------------------------------------------

Cabelereiros passam a seguir normas para exercer atividade
,

. ,

Luiz Henrlque: enviando representantes para reforçar a proposta
será possível".O gerente disse ainda litígio com a fazenda do Estado,
que alguns empresários têm socorrer do que a lei prevê. "E

procurado "espontaneamente" à pode procurar a fazenda, sejina
Secretaria da Fazenda ou o próprio SDR aqui de Jaraguá oJtde

governador para aderir à proposta. Joinville para ver qual vai ser o
"Outros vêm do trabalho da modelo que vai ser aplicado". E
fazenda e das secretarias regionais, ,completou: "Se a dívida total com

que estão empenhadas nisto", juros for R$ 10mil e pagar à vista

completou. . só vai pagar R$ 5 mil, seria 50%. A

O gerente regional também partir daí tem redução normal de
informou que termina dia 28 o 47.5% e aí vai diminuindo até

prazo para qualquer contribuinte 27,5%, em dez vezes, se for

com dívida ou que tenha algum parcelado".

Vereador diz que faltam exames

de cateterismo em GuaramirimJARAGUÁ DO SUL - A partir de
:agoraos cabeleireiros da cidade vão
Pr

'

eClSar seguir normas para poder
exercer a atividade. É 'que a
C'amara de Vereadores aprovou

: quinta-feira, em segunda discussão,
oprojeto de lei do vereadorRonaldo
,Raulino (PL), presidente da Casa,
, qu� estabelece requisitos para quem
: �xplora as atividades de cabeleireiro, I

; arbeiro, manicure e estética. O
! projeto apreciado na Câmara foi
: COnclUÍdo de is d ,-

, pOiS e reuruoes entre
'

, onú:leo de cabeleireiros daAcijs, avIgllancl'a '.,

d L '

Sallltana a prereitura e
o autor do projeto. _

: A coordenadora no núcleo de
cabei' ,

elrelrOS da Acijs Solange
, Okopnik " '-

, participou da sessao em
qUe foi ap

,

d "

d'
rova o em primeira

lscussã dí ,

'

b
o e isse que o projeto

aseado' ,

1
em normas estabelecidas

i pef a Vigilância Sanitária visa
o erec
I'

er mais segurança aos
c lente "Q
serv'

s, ueremos oferecer

�
IÇOS de qualidade e oferecer

ern-es tar fissiel' aos pro tssronais e
I lentes" d 1:

O
.uec arou.

,

(PMD vereador Pedro Garcia
B) sugeriu alterações no texto

do projeto que foram feitas através
de emenda modificativa em

conjunto com o vereador Ronaldo
Raulino. Depois de sancionada

pelo prefeitoMoacir Bertoldi, a lei

exigirá espaço adequado para
realizar os serviços; produtos
descartáveis; equipamentos de

limpeza'e desinfecção resistentes;
profissionais capacitados; alvará
sanitário, entre outras normas. O

prazo para se adequar às normas é de
180 dias apartir da publicação da lei.
O profissional que descumprir a lei
pagará multa de 10 UPM' s

(Unidade PadrãoMunicipal) - hoje
em R$ 84, aproximadamente - nos

primeiros trinta dias da emissão da

notificação.
HORÁRIOS _' O projeto de

resolução de autoria da mesa

diretora da Câmara, aprovado em
votação únicapor unanimidade na
sessão de quinta-feira, altera o horário
das sessões ordinárias de 19h15para
as 19 horas e de 21h15 para as 21
horas.Oprojetomodificao artigo 150
da resolução número 23/2002, do
Regimento Interno.

Outra resolução aprovada

já enviou um ofício ao promotor do
município,VictorEmmerdõrfer; para
que "interceda junto ao governador
para que aumente o' número de
cateterismos emGuaramirim, "Não
é possível uma cidade com 30 mil
habitantes ter dois cateterisrnos por

GUARAMIRIM - O vereado].'
Evaldo João [unkes (PT) encami
nhou; na sessão, da Câmara de

quinta-feira, um pedido de infor

mação para que seja enviado um

ofício ao prefeitoMário Sérgio Peixer
(PFL) para saber quantas tomo

grafias e cateterismo o município
tem direito a receber pelo SUS
mensalmente e também quantas
pessoas foram atendidas este ano.

[unkes disse que esteve em

Florianópolis na quarta-feira para
verificar sobre os exames de
cateterismo � tomografia na

Secretaria estadual de Saúde.

"Porque hoje nós temos, se não

aumentou de ontem pra hoje, nove,
pessoas na fila para fazer cateterismo
no município de Guaramirim, no
qual a gente tem 1.8, não são duas

pessoas por mês que são atendidas.

Tomografianós ternos nove, umaque
fàz em Joinville por causa da

quimioterapia, e oito em Jaraguá do
Sul", disse.

.

O vereador disse que inclusive '"

A "
mes.

O vereador Osni Bylaardt
(PMDB) aproveitou a discussão para
reclamar do atendimento a um

moradordacidadenoHospitalSanto
Antônio. Segundo ele, a pessoa foi
ao hospital com fortes dores nos rins,

- "mas recebeu uma injeção para
aliviar a dor emandatam ele ir pegar ,

ficha no posto".O vereador relatou

que esta pessoa o procurou e os dois
retomaram juntos ao hospital, onde
encontram outro problema: falta de
materiais para osatendimentos. "Eu
fico indignado porque o hospital
recebeu uma ambulância, raio-x,
tudomaterial de primeira qualidade.
É uma vergonha não ter nem aquela
folha preta para bater o raio-x",
reclamou durante a sessão.

Raulino foi o autor do projeto que regulariza a atividade

diminui �e 30 pa�a 15 minutos o

prazo máximo para os

vereadores tratarem de qualquer
assunto de interesse público no

plenário do Legislativo durante as

sessões ordinárias. Omesmo projeto
tambémreduz de 30 para 15 minutos
às discussões das proposições.
Assinaram a resolução os'
vereadoresAfonsoPiazeraNeto (sem
partido), 'Dieter Janssen (PP),

Eugênio Garcia (PSDB), Jaime
Negherbon (PT), JurandirMichels
(PT)', Maristela Menel (sem
partido), Ronaldo Raulino (PL) e

Rudolfo Gesser (PP). A resolução
modifica o parágrafo terceiro do

artigo 165 e o inciso quinto do

artigo 192, ambos do Regimento
Interno da Câmara. As resoluções
entram em vigor na data de dua
publicação.

1\
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Enfim, boa notícia:inflaçãobaixou
Só tomara que não seja muito tarde e que a crise política não
tenha contaminado irremediavelmente a economia nos próximos
meses: o Indice Nacional de Preçosao Consumidor Amplo OPCA),
indicador usado no sistema de metas de inflação do governo, teve
em maio variação de 0,49%, uma taxa 0,38 ponto percentual abaixo
dos 0,87% registrado em abril, informou ontem o IBGE. É a menor

taxa em sete meses, desde outubro do ano passado, quando o

IPCA foi de 0,44%. O ritmo menor de alta nos preços dos
medicamentos e ii queda de preços de alguns alimentose de
combustíveis foram as principais influências para a taxa. Omercado

esperava uma. taxa de 0,56%, segundo pesquisa do Banco Central
(BC) com analistas de cerca de cem instituições financeiras.

II'

r

Émaior
No ano, o IPCA acumula alta de
3,18%, uma variação superior à
registrada no mesmo período
do ano passado (2,75%). Nos
últimos 12 meses, a taxa

acumulada é de 8,05%. Em
maio do ano passado, o IPCA

.
tinha sido de 0,51%.

Sempre eles
o

A maior contribuição
individual para o IPCA de
maio veio dos preços dos
remédios (alta de 1,81%),

o

que no entanto ainda
subiram menos do que em

abril (3,26%). Nos últimos
12 meses, os

medicamentos ficaram, em
média 5,13% mais caros,
devido ao reajuste

.

autorizado pelo governo
em abril.
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Dentrodameta
Ameta ajustada de inflação
para este ano é de 5,1% pelo
IPCA e a expectativa de

inflação acima desta meta é
o

um dos motivos para o BC
manter a trajetória de alta na

taxa básica de juros, a Selic. Na
terça e na quarta-feira da
semana que vem, o Comitê de
Política Monetária (Capam)
volta a se reunir para decidir a
taxa de junho.

Vibrando
Um setor não tem do que
reclamar das vendas neste

Dia dos Namorados, em
todo o pais: os "sex shops" •

estão batendo todos os
.

recordes com novidades
que incluem novas linhas
de lingeries ousadas,
pequenos vibradores
acionados por controle
remoto e cosméticos
afrodisíacos.

Todosganham
Para quem ganha menos, a

inflação também baixou: o
!I\!PC caiu de 0,91% em abril
para 0,70% em maio.

-

r OLICHAMP
I
.1

I
I
I

�l.>...
lE·
...

alegria, amizade e

espírito .de equipe
A formação integral reúne a educação da mente, do corpo e do

espírito'. Neste contexto, a educação do físlco por meio da prática
esportiva tem significativa importância dentro da filosofia Marist .

Há séculos, SãoMarcelinoChampagnat já afirmava a seus educandos
que"o esporte fortalece o corpo é purifica a alma':
Com este intuito o Colégio Marista São Luís realiza até hoje a XXII

edição da OLlCHAMP (Olimpíada Champagnat).O evento faz parte
das comemorações domês de SãoMarcelino Champagnat, fundador
da Congregação Marista e tem como objetivo principal a integração .

As semanas que antecederam o evento foram demuita preparação;
camisetas, cartazes e principalmente a conscientização de que o

evento não envolve somente a disputa, mas sim o jogo, a amizade e

a integração entre todos os participantes.
No total foram mais 620 alunos envolvidos em 98 jogos nas

modalidades de basquete,
voleibol, futsal, futebol suíço,
tênis de mesa e xadrez.
Para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental I as atividades da
OLlCHAMP são um pouco
diferenciadas, são dias em que
são programadas Oficinas com COLE'GIO MARISTAatividades lúdicas, recreativas e I J

esportivas.
o. "iA.i'i�"

• Cotação U$$ Compra Venda
Comercial 2,471 2,473
Paralelo 2,660 2,750
Turismo 2,420 2,550
• Cotação Euro Compra Venda

2,997 2,999

·CUB R$: 860,46 (junho)
·Indices Pontos Oscilação
Bovespa 24.950 1,Ç)1%
Dow Jones 10.512 0,09%

Nasdaq 2.063 0,67%i
! • Poupança (%) 0,7979L

BLlBLlOTECA PÚBLICA

livros mais procurados são
de escritores norte-americanos

da escritora Daniell� Steel, que está

entre os três autoresmais procurados
na Biblioteca Pública. Ida é associada
daBibliotecahá 18 anos e já leu tudo
dessa escritora. "É a minha escritora

preferida. Adoro as histórias que ela
conta. São emocionantes.Me coloco
no lugar das personagens", comenta
Ida.

.

O fato dos leitores, de ummodo

geral, preferirem leituras fáceis, tipo
água com açúcar, não surpreende a

professora de Literatura e Teoria
LiteráriadoCurso de Letras daUnerj,
RoziIianeOesterreich.De acordocom
ela, a escassa procura por autores
nacionais e latino-americanos de

qualidade é resultado de uma política
históricade supressão donacionalismo
e invasãodaculturanorte-americana.
"Omercado editorial abriu as portas
paraomercadonorte-amerkano e uma
inversão destes valores é uma coisa
díficil de se fazer", afuma a professora.
Ela defende que a mudança deve

surgir a parrir do ensino médio e

fundamental e destaca a importância
de uma leitura diversificada para que
o leitor possa julgar e separar o que é
bomdoque é ruim. ''A. literatura ficou
distante do jovem, que deve ler de
tudo, atébobagens paraadquirirsenso
,crítico", resume.

Sem desconto o

em folha

R$17,OO

MARIA HELENA DE rvl0RAES

..... Leitores preferem
histórias fáceis e de

pouca qualidade
literária

]ARAGUÁ00Sur.-Os livrosmais
procuradospelos leitores daBiblioteca
PúblicaRioBarbcsasãodeautoresnor
te-americanos.Entre os 10 títulosmais
lidos do início do ano até agora, ne

nhumdelesfuzparteda literaturabrasi
leiraou latina americana, fatoque re
velaafultadegostoedoconhecimento
do leitor sobre os livros escritos por
brasileiros e sobre a realidadedoBrasil.

''A. preferência dos leitores de
carteirinha é por livros fáceis de ler",
afinna a supervisora da Biblioteca,
DiarmeChiodini. De acordo com ela,

o a comprados livros é feita a partir das
sugestõesdos leitores eda listadosmais
vendidos publicadas em revistas de
circulação nacional. "E a sugestão de
leitores tambémébaseadanas revistas",
argumenta Dianne. Segundo ela, o
importanteéqueapessoaleia. ''A.gente
compra o que o nosso leitor pede.
Afinal, a leitura temque serprazerosa",
argumenta a supervisora.

E leituraprazerosapara adona de
casa IdaMartins, 67 anos, é aquevem Ida Martins: "Adoro Danielle Steel. A gente viaja mm ashlstórias dela"

Procon divulga tabela com os juros praticados em cada banco
]ARAGUÁ DO, SUL - Os

empréstimos estão cada vez mais
fá ""!is, por isso o Procon de
Jaraguá pesquisou as taxas de
juros e outros encargos praticados
pelos bancos e montou uma

tabela. O do,cumento também
tem dicas de como se prevenir na
hora de fazer um empréstimo.

L
Bradesco

O procon alerta que os

consumidores devem pesquisar
sempre o melhor negócio. As
taxas de juros devem estar de
acordo com o estabelecido pelo
mercado. Observar só os juros não
basta: "A tarifa de abertura de
crédito' deve ser levada em

conta, pois encarece o emprés-

timo. É importante também que
o consumidor verifique se a

empresa faz débito em folha de

pagamento, pois os juros são mais

baixos", diz o documento. Se não,
para os carnês não pode ser
cobrada a taxa de emissão de
fatura, que é de responsabilidade
da instituição financeira. E por

último, dar preferência às im'

tituições que possuam escritórn
,

na cidade, para evitar golpes. Esu
pesquisa vai ser feita edivulga�i
todos os meses.Em caso �i

dúvidas o Procoú está a dispmj,
ção dos consumidores pel�
telefone 151 ou pelo e·ma�
procon@jaraguadosul.com.br.

R$ 10,00 a

R$ 20,00
R$ 25,00 a

R$ 120,00
1,75% a

3,60%

3,71 %

1,-75% a

2,60%

1,75% a

5,24%

Valormáximo
R$ 120,00

Não informado Não informado Não informado

CaiXê} Econômica
f�deral

HSBC

1,75% a

2,10% .

1,75% a

4,00%

R$ 25,00

R$ 25,00 a

R$ 120,00
'5,15%a
5,85%
1,75% a

2,05%
Viacred**

ASB(Belgo
cobranças)

Conforme

negociação

C/cheque
8,74% a

12,0%
C/cheque
7,0% a

10%

C/cheque
8,74%

----------- I
I
I
I
I

I,
I
I
I

do:crédito

Losango

C! carnê -

10% dó valor
do crédito

C/ carnê
R$ 100,00

Cf carnê
14,5%

Cf carnê
12,58%

C/ cheque R$
100,00

* A taxa de juros varia de acordo com o público-alvo da linha de crédito.
** É necessário ser associado à cooperativa.

*** Taxa para associar-se à cooperativa.
**** Financiamento destinado à construção/reforma de imóveis.

,
,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMBATE À PÓLIO

IZéGotinha'ataca a pólio hoje
, .

em barreiras e postos de saúde
MAR�IA BENTO

I. � Levar as crianças
I

.:dé menos de cinco

[fanos aos postos é um

�compromisso dos pais

, }ARAGUÁ DO SUL - Hoje é o

i' DiaNacional de vacinação contra
i a poliomielite, doença que causa

a paralisia infantil.A vacinação vai

I
ser feita das 8h às 1 7h em Postos

de Saúde da cidade e algumas
barreiras que vão contar com o

\ apoio'da Polícia Militar. Todas as

�. crianças commenos de cinco anos

)' devem ser vacinadas. O famoso

� personagem "Zé Gotinha" deve

1 aparecer para distrair as crianças.
� A Secretaria municipal da
"

i' Saúde espera vacinar 1. 705
t
crianças entre zero e um ano e

1, 8.144 crianças entre um e cinco

t anos. "É muito importante que
� essas quase dez mil crianças sejam
.", .

I"� vacinadas, por quemesmo sem ter

nenhum registro dapólio em vários

anos, a doença ainda não pode ser

considerada ertadicadi, disse o
.

secretário da Saúde Alfredo
Guenther, AOMS (Organização

;_ Mundial da Saúde) quer erradicar
" o '-vírus até 2007. Em .Santa .

Catarina não são confirmados

CESAR JUNKES

Vacinação antigripal não terminou ontem. Equipes da Secretaria de saúde devem continuar visitando escolas

casos desde 1980.
OMinistério da Saúde espera

que em todo país 1'7 milhões de

crianças façam a primeira dose da

vacina, cerca de 95% ,da

população nesta faixa etária. No
ano passado, foi alcançado o

índice de 93%. No Estado 3,5 mil
postos de saúde vão estar abertos.
Para que seu filho fique imunizado
basta levá-lo a qualquer posto de

.

saúde, ou pare em uma das

barreiras: posto Ernmendõrfer, na promovida pela Secretaria

WaldemarGrubba, posto Mime da Municipal de Saúde deve
Bernardo Dornbusch, posto continuar. Com um investimento

Marcolla, na saída para Nereu, deR$120milaPrefeituracomprou
-Supermercado Angeloni e seis mildoses. Até quarta-feira as

Shopping Breithaupt. "É melhor equipes de tinhamvacinado 2,3 mil '

levar o cartão da criança, mas se crianças. "Como é uma injeção a

não tiver não tem problema", disse vacinação é mais' demorada, mas
Guenther, nós vamos continuar até que todas

VACINA DA{;RIr>E.- A ' I as.. !'cr�aI?-ç,J.S:" ter;tham'; sido

vacinação antigripal gratuica de rr : vacinadas", afum<DIJ,o,se:cretário de
crianças �om menos de seis anos Saúde Alfredo Guenthen . _

Acabou ontem a Semana do Meio Ambiente
}ARAGUÁ DO SUL - Acabou

I

�, ontem na Praça Ângelo Piazera a
"

programação da Semana doMeio
, Ambiente. Crianças de todas as

.

escolas foram convidadas para
�' participar, durante todo o dia de
li

.

teatros e brincadeiras de cons-

cientização Ecológica. A

organização do evento conseguiu
:- também a distribuição de pipoca e

; refrigerante de parceiros que não
I quiseram se identificar. Depois da
Abertur;l. o prefeito e alguns
secretários foram atéo Morro da
Boa Vista para plantar árvores
nativas do programa "EcoReviver".

O gerente de MeioAmbiente
da Prefeitura, Carlos Albluto
Dias, fez um balançoda semana.

"pramim um dos pontos altos foi

perceber que as crianças têm uma

consciência ecológica bastante
desenvolvida. Infelizmente não

podemos dizer o mesmo dos
adultos, já encontramos até '

pneus na limpeza do Rio da Luz",
lamentou. Da programação
desenvolvida para a Semana do
Meio Ambiente, Dias destacou
a limpeza desse rio, a inaugu
ração do Instituto Rã-Bugio em

Jaraguá e o plantio de 500 árvores
nativas, numa área de cinco

quilômetros quadrados no Morro
da Boa Vista.

As árvores foram plantadas
numa área classificada pelo
Comdec (Conselho Municipal de
DefesaCivil) como de "alto risco".
Três famílias moravam no local e

todas elas foram transféridas para
casas nos programas habitacionais
da Prefeitura,. "As crianças
participam de programas de
inclusão social e as famílias estão
sendo acompanhadas pela área de
desenvolvimento social da

Prefeitura", explicou Dias.
'Enquanto o Prefeito e alguns

secretários plantavam árvores com
a ajuda de alunos da escola
Adelino Franzner, a programação
na Praça Ângelo Piazera animava
alunos de escolas municipais.
Teatro de Bonecos, apresentações
de escolas de música e a Rua do
Lazer, com oficinas de desenho,
plantio de vasos e exposições eram
algumas das atrações da pro

gramação da Praça.

EstUda"tes participam do encerramento da Semana do Meio Ambiente vendo alguns artesanatos
'. I

Comunidade São Luís Gonzaga
comemora 25 anos de fundação

}ARAGUÁ DO SUL - A
I .

.

comunidade SãO Luís Gonzaga
está celebrando 25 anos de

função. Entre as atividades
comemorativas duas missas

festivas. Hoje, às sete da noite,
tem missa na Igreja da Co

munidade, seguida de churrasco
com animação do "Leo do
Acordeão& Teclado". Amanhã
a missa festiva vai ser ainda mais

especial. A celebração vai

começar às 10h e vai ser feita pelo
padre João Heidmann, que foi o
fundador da comunidade. Depois
da missa a comunidade preparou
churrasco. O bingo começa às 1411.

.

Hoje também vai estar aberta
uma exposição que conta

através de fotos e símbolos como
a enxada a história da co

munidade. Os primeiros, registros
também vão estar expostos,
como a primeira missa, o primeiro
casamento e batizado. A
comunidade que pertence a

Paróquia São João só ganhou
uma igreja sete anos depois. "A
São Luís Gonzaga ajudou a

desénvolver toda aquela região
da cidade, que não tinha muitos
moradores", disse o padre Sildo ,�

César da Costa, da Igreja Matriz
São Sebastião.

(

Pe Sildo:�/!A mmunidade-ajudou·adesenvolver--aquela região da cidade"

,
.

Novos acesso.
pavimentados beneficiam
municípios do sul do Estado.

Com as €Jbras viabilizadaspela Descentralização, muitos municípios passaram
a contar com acessos pavimentados, o que tem contribuído para levar mais
segurança e tranqüilidade ao trânsito e ao transporte de produtos. É o caso

da Regional de Araranguâ. Com as obras de pavimentação nas rodovias da

região, os municípios de Morro Grande, Meleiroe Morro Chato passaram
,

a contar com novos e melhores acessos. É o Governo investindo em obras

importantes para o nosso Estado.

Secretaria de Estado da'
Infra-estrutura

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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feirão do Imposto promete

, "

Movimentar PraçaAngelo Piazera
: '}ARAGUÁ DO SUL - A .Acijs
promove amanhã na Praça Ângelo
Piazera o Feirão do Imposto, que
çonta com o apoio institucional
mo IBPT (Instituto Brasileiro de

,
,

Planejamento Tributário),
responsável 'pelos cálculos
é estimativas da carga tributária,

, entre outras entidades.

'tO cidadão vai poder verificar

que não recebe nada de graça

?o Estado, pois paga impostos sobre
tudo o que consome ou utiliza",
explica o 'presidente da FACISC,
! '

INTERAÇÃO,

Studio FM estréia hoje novo

programa de entrevista
AntonioRebelatto. "É uma ação
de cidadania para que o

consumidor possa exigir melhores

serviços públicos como contra

partida", completa.
O feirão também deixará

exposto ao contribuinte que os

impostos cobrados pelo Governo
estão, na verdade, escondidos nos
preços de produtos e serviços. Um
exemplo é o pacote de leite longa
vidadeR$1,53, um terço vai para
União, estados emunicípios, ou seja,
R$ 0,51 são impostos.

� Rosemeire Vasel é a

primeira a participar
do Studio Atualidades
Entrevista, às 7h30

e jogos de xadrez e tênis de mesa

também fazem parte da festa, que
começa às 15 e termina às 20h.

O coordenador do evento e

diretor da Divisão de Lazer da
Prefeitura, professor Valdir Giese,
explica que o "VivaJovem" faz parte
do programa destinado a Criança e

do Adolescente desenvolvido pelas
secretarias de .Educação, Cultura
Esporte e Lazer, da Saúde, Desen
volvimento Municipal, Social e

Habitação.

}ARAGUÁ DO SUL - A vice

prefeita Rosemeire Vasel é a

convidada do programa de estréia
do Studio Atualidades Entrevista,
que vai ao ar hoje das 7h30 às 8

horas, na Rádio Studio FM. Sob o
cómando dos radialistas Albino
Flores e Fabiana Machado, o

programa pretende promover a

interação entre lideranças
políticas e empresariais de Jaraguá
do Sul e região com o público alvo
da emissora, que opera na

freqüência de 99,1 MHz.
O coordenador da rádio,

Luciano Zerbinatti, explicou que
a idéia do Studio Atualidades
Entrevista surgiu dá necessidade
de "fidelizar" a programação.
"Queremos aproveitar a

linguagem adulto-contem
porânea da rádio para apresentar
as lideranças ao nosso público
jovem e vice-versa", disse,
lembrando que os ouvintes

participarão do programa com

perguntas aos entrevistados. No '

próximo sábado, dia 18, a emissoraf,'" .

Domingo tem "Viva Jovem"
}ARAGUÁ DO SUL - o ingresso é '

gratuito e adiversão é garantida para
Os adolescentes que forem ao Parque
MunicipaldeEventos neste domingo
para o "VivaJovem", promovido pela
Prefeit�ra com a finalidade de
bferecer uma opção de lazer aos

jovens de Jaraguá do Sul. Teatro,
pança e mais seis bandas da região
estarão à espera do público, além de

apresentações demotocicÍistas, som
automotivo e bandas marcial e de

�rcussão. Exposições de' arte, oficinas

FUNDOSOCIAl. m

Governo, empresas e comunidade
trabalhando de mãos dadas.

As empresas agora têm um papel importantíssimo no desenvolvimento de Santa
Catarina. Com a criação do FUNDasaCIAL, as empresas que recolhem
mensalmente o ICMS podem doar até 5% do valor do imposto ao Fundo,
obtendo um desconto sobre o saldo li pagar. Com os recursos arrecadados o

Governo poderá investir ainda mais em habitação, saúde, segurança e outras

açõesque gerem emprego e renda para a população. Assim, você empresário,
estará fazendo mais pelo seu Estado e economizando os recursos de sua

empresa. FUNDaSaCIAL, Governo, empresas e comunidade trabalhando de
mãos dadas por Santa Catarina.

Secretaria de'
Estado da Fazenda SANTA CATARINA

Telejornalismo pega fogo
A Justiça do Rio de Janeiro negou a liminar
pedida pela Globo para impedir a êstréia de
Ana Paula Padrão no SBT. A emissora queria
que ela voltasse ao trabalho e cumprisse o

contrato até o dia 30 de outubro de '2006. E

pedia uma multa de R$ 100 mil diários caso

ela aparecesse em outra emissora. A vitória.
,do SBT e da jornalista se deu depois que ela

depositou em consignação, numa agência
bancária, R$ 3,7 milhões na conta da Rede
Globo, referentes a tudo que já tinha recebido
e o que teria a receber até outubro do ano

que vem no contrato que estava em vigor.
Nesta semana, Ana Paula mostrou certa

mágoa com a Globo no chat que participou
sob promoção do site Comunique-se,
dedicado a jornalistas e comunicadores. O
chat foi tão disp-utado que o Correio do Povo,

convidado pela direção do Comunique-se
para participar da conversa, não conseguiu

•

'entrar em nenhum momento.

Zerbinatti acredita que novo programa faça a "ponte" entre as lideranças da cidade e o público jovem

recebe o presidente da Marisol,
Vicente Donini.

Nà avaliação de Zerbinatti, o
Studio Atualidades Entrevista
será um programa "light", onde a

descontração dará o tom das
entrevistas. "A rádio tem uma

programação bastante versátil,
mas sentimos a necessidade de
soltá-la mais. A partir daí, temos
criado novos programas, tendo
como foco principal Jaraguá do

Sul", contou o jornalista,
destacando o jornalismo da

emissora, o Programa Magazine e

o lado promocional como carros

chefes da Studio FM.
HUMOR - De segunda a

sexta-feira, das 4 às 6 da tarde,
tem "Chá das cinco" na casa da
velha italiana. Entre os convidados
estão o presidente Lula, o estilista
Clodovil, o radialista Gil Gomes, '

entre outras personalidades. No

meio da prosa, aparece o Foca, um
enviado especial da Studio FMa

algum lugar do mundo, que tral,
em pri�eira mão, as (des)
informações sobre o que acontece

.no planeta.
Quem também não perde o

"Chá dacinco" é o vizinho alemão
e o sobrinho da velha italiana, o
Seij, um japonesinho espevitado, i I

Nesta babel eletrônica, muita

irreverência e humor.
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Ibopebaixo I

Mas Ana Paula Padrão não' é sinônimo de

Ibope automaticamente alto. Ela participou de

"Hebe" na noite de segunda-feira e o

programa patinou em cinco pontos, enquanto
"Carandiru" (Globo) dava um chocolate de 43

pontos. Mas este não é o número mais

importante: o "Jornal da Globo"até aumentoU
de audiência depois da saída dela. Nas duas

"

primeiras semanas de maio, quando ela, o "JG
deu 14 pontos, média que permaneceu com

o apresentador Chico Pinheiro. Depois que
entrou a nova dupla, Cristiane Pelajo e Willian
Waak, o "JG" subiu um ponto.

lenha
E para pôr lenha na fogueira, Marcelo
Rezende resolveu que vai fazer seu telejornal
na Record exatamente no mesmo horário de

Ana Paula Padrão no SBT. E a estréia dos dois
vai ser no mesmo dia.

Falecimentos
Faleceu às�3:40h do dia 08/06,0 senhor RolandoWulf,com

, idade de 50 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica de
, Cristianismo DecididO e o sepultamento no 'Cemitério do Centro.
: Faleceu às 19:20h do dia 08/06, o senhor Quirino Buzzi, com
: idade de 74 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e
! o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

.

i Faleceu às 23:30h do dia 08/06, o senhor Leopoldo Schuster,
: com idade de 87 anos. O velório foi realizado em sua residência e

! o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.

Ronaltom bate O SBT
O Shaw do Tom de quarta-feira passada
novamente venceu o SBT e conquistou a

vice-liderança no ranking das audiências. O
humorístico registrou 6 pontos de média,
15% de share e 9 de pico. Na mesma faixa de

horário, das 23h39 às 00h50, a Globo marcou

23 pontos, o SBT 4 e a Band marcou 3. A

atração recebeu a equipe de esportes da
Record no quadro Pizza do Falão. O humorista
Pedro Manso, caracterizado de Fala Silva,
comandou o programa. Milton Neves, Oscar
Roberto Godoy, Paulo Roberto Martins, José
Eduardo Savoia, Osmar de Oliveira, Ricardo
Capriotti, Luciano do Valle, Renata Fan e o

humorista Tlririca foram os convidados. O
humorista Shaolin imitou o jogador
Ronaldinho Gaúcho e Tom Cavalcante,
caracterizado de Ronaltom, animou os

participantes com incríveis imitações do
fenômeno. O repórter enviado Amin Khader
também participou do humorístico e

apresentou as matérias exclusivas realizadas
na concentração da seleção brasileira de
futebol em Teresópolis, no Rio de Janeiro.
Amin entrevistou os jogadores Kaká,
Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, o
assessor de imprensa da seleção, Rodrigo
Paiva e o técnico Carlos Alberto Parreira.

E Ronaldo é batido•••

Domingo passado, Ronaldo Fenômeno estava

na casa de um amigo em Angra dos Reis (RJ),
quando disseram que sua ex, Daniella
Cicarelli, está namorando Flávio Zveiter.
O nosso craque ausente ficou com as mãos
tão trêmulas que deixou um copo cair no
chão.

louro no Casseta
Ana Maria Braga foi convidada pelo pessoal
do "Cassete & Planeta" para participar do
programa: A apresentadora não vai sozinha: o
Louro José vai fazer companhia a ela.
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� Dos novos reforços,
'

apenas Gralha não

pode estrear

no tricolor
-

}ARAGUÁ DO SUL �o Júventus
viaja para Chapecó com seis

esfalques para enfrentar a

Chapecoense, amanhã, às quatro
da tarde, no Estádio Indio Condá.

Depois do jogo-treino de quinta
feira, quando o tricolor venceu o

Camboriuens\! por 6x3, o técnico
Itamar Schüller disse que a equipe
precisa de mais reforços .. Ele quer
mais um zagueiro, um ala, ummeia

e um atacante. Ontem quem

chegou no JoãoMarcatto e já deve
estrear é o lateral-direito Capilé.

Schüller não poderá contar

com Marquinhos, Pereira, Neto,
Dine Sani, Grisley e Gralha e

precisará compor o banco de
reservas com dois jogadores das

categorias de base. "Será um jogo.
muito difícil. Como aChapecoense
joga em casa, eles são favoritos, mas
nós vamos para buscar uma'
vitória", disse o treinador. No
coletivo de ontem à tarde, o

técnico escalou o seguinte timé:

Ney, Capilé, Acássio, Careca e

Magal; Fábio Lopes, Leandro,
Gringo e Paraná; Bill e Thiago

FIM DE SEMANA, 11/12 de junho de 2005
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• Paulista .

Mas a escalação pode mudar,
pois Capilé ainda depende da

liberação da Federação
Catarinense de Futebol. "Vamos
fazer outros testes também, 'mas a

base será esta", comentou Schüller,
Sobre a crise do time da

Chapecoense (alguns jogadores do
time do Oeste estão descontentes
com o técnico), o técnico acha

que o adversário virá com mais'
vontade de vencer ainda. "Eles
virão buscando a vitória. Esse
assunto não deve interferir na

partida".
Uma vitória fora de casa,

deixaria o Juventus numa situção
"mais cômoda na tabela de

classificação. Depois do jogo
contra a Chapecoense, o tricolor
se prepara para receber o Brusque
no próximo fim de semana,

revivendo a final da Série B1 do
ano passado, onde o time

jaraguaense levou a melhor e

conquistou o primeiro título na

história profissional do clube.
CHAlPECOENSE - O time

do Oeste deve estrear o seu novo
'

reforço no jogo de domingo. O
lateral-esquerdo César, que estava
no Madureirá de Blumenau, se

apresentouna quinta-feira, Com
23 anos, o jogador já passou pelo
União, Águia do Vale, Blumenau,
Tiradentes e Atlético Alvo Vale. '

Leco disse que está preparado
para estrear pela Seleção

}ARAGUÁ DO SUL!FORTALEZA-
o fixo Leco disse ontem por
telefone ao Correio do Povo que
está bem adaptado na Seleção
Brasileira e que está pronto para a

estréia, amanhã às 10h30 com/' ,

transmissão da RedeGlobo. Ontem
os jogadores fizeram um treino para
melhorar o esquema ofensivo e à
tarde fizeram relaxamento na

piscina do hotel. "O grupo é bem
homogêneo e está bem unido,A
vantagem � que aqui não tem

vaidades, por parte. de ninguém",
'comentou Leco.

Mesmo estreando na seleção,
o jogador disse que está à vontade
e que os outros jogadores estão
tratando todo mundo de forma

igual. "Os mais experientes vêm

conversar com a gente que está

chegando agora, e isso dá uma

confiança maior pra todos.
Acredito que posso fazer uma boa
estréia". Pará Leco, o "suposto"

-r-,

peso da camisa da Seleção não

deve influenciar.
"Se estou aqui é porque

tenho qualidade. Sei das minhas
capacidades e das minhas

limitações, por isso é só fazer o

que eu 'sei fazer que tenho'
chances de me firmar aqui",
comentou o atleta. Os outros dois

jogos contra a Croácia serão na

terça-feira, as 20h, na em

Mossoró (RN) e na quinta-feira;
às 20h, em Aracaju (SE).

leco acompanha as instruções do técnico PC

•
'
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Leanc;lro (direita), confirmado no time titular contra a Chapecoense

6° Rodada

Amanhã
!J.uygntuÜS São B�'hrõ
Marcílio Dias x Metropolitano Lages x Brusque
v(j"" '. "'017';;- -_.�.'·.(a..x,'.. i.ª.s x GQa,�'pe.•..êoense...•
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Classificação
1 ° Joinville 15 7° Juventus

[�;;'t.il�!lfQJJ?ira�n::ªQ MeY�QR0flt�n9
3° Brusque

.

10 9° Chapecoense
t.4!G liêltaJ)j 6.....!. �;.c " l()O�Ii[es
5° Caxias 7 11�' São Bento
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Olichamp termina hoje no
- ,

ginásio do Colégio São Luís
CESAR JUNKES

Equipe 82, do basquete feminino, recebeu ontem a premiação

,�

LINHA DE FUNDO.,_____�
Time titular
Mesmo estando classificada para a próxima fase e garantida na

primeira posição da Liga Nacional, a Malwee irá com força máxima

para cima do Carlos Barbosa, no jogo desta segunda-feira. O horário

dapartida foi antecipada para as 19h 15 por causa da transmissão 't

da SporTV. Os únicos desfalques são Falcão e l.eco, que estão na

Seleção Brasileira, e o ala Xande, que fez uma cirurgia no rosto
ontem. Além do jogo pela Liga, o time dotécnico Ferretti terá (I

mais dois jogos em casa pelo Estadual: na terça contra o Colegial "

e na quinta-feira contra Indaial, ambos às 20h 15. E a comissão
técnica não deverá 'poupar ninguém nestes dois jogos.

O piloto Rubens Barrichello
afirmou que tem 50% de
chances de continuar na

Ferrari nÇl próxima
temporada. O clima na

equipe está desgastado'
por causa da

ultrapassagem de
Schumacher no GP de
Mônaco. "Eu digo que está
50 a 50 porque existe vida
fora.da Ferr�ri e tudo pode' I
acontecer': E esperar para. ,- I

ve� ',I
julimarê'terra.corn.bt'
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Bocha
A equipe do João Pessoa

continua na liderança da 2'

Etapa do Campeonato,
Municipal de Bocha Sul
Americana. Com o 3xO em

cima do Silencar/Frontal, é
o único que não perdeu
nenhuma na competição e

acumula agora seis pontos .

A segunda colocação é da

Metalúrgica Winter, com
cinco, A próxima rodada

acontece, na semana que
vem, de terça a quinta
feirà, a partir das 19h15, na
Arweg,

juventus tem novidades para
o jogo contra ,a Chapecoense

Copa Clio
o piloto jaraguaense Kreis

J� se preparar para a

disputar a quarta etapa da

Copa Clio. A prova acontece

neste domingo, em Santa

Cruz do Sul (RS), que recebe
a primeira competição
oficial após, a inauguração.
"Estou confiante, pois me

identifico melhor nos

traçados de. curta extensão';
disse o piloto. Kreis está em

sexto lugar na classificação,
com 22 pontos, O líder da

competição é Cláudio

Gontij�, com 53.

Aposta
O técnico Itamar Schüller
vem apostando em algumas
peças que estavam um

pouco esquecidas no

elenco do Juventus. Uma
delas é o jovem Robson,
Espiga, que entrou de vez

na briga pela vaga de titular
e vem treinando até mesmo

depois do horário, O
atacante entrou bem no

jogo-treino contra a

Camboriuense na quinta
feira,

Renovação

Seleção Brasileira está pronta I'
para estrear no Mundial Sub-,2d

@ I
I

DA REDAÇÃO - A Seleção
Brasileira Sub-20 já está definida

pelo treinador RenéWeber para a

estréia contra aNigéria, amanhã,
às 12h30 (horário de Brasília), pelo
Mundialda categoria, na Holanda.
A partida terá tr�nsmissão da Rede
Record. O time que iniciará o jogo
será formado por: Renan; Rafinha,
Edcarlos, Gladstone e Fábio
Santos; Roberto, Diego, Ernani e
Evandro; Rafael Sobis e Diego
Tardelli.

Ontem, a equipe realizou um
treino tático e já está preparada
para o primeiro jogo no Mundial.
Os jogadores também assistiram a

um vídeo do time nigeriano e já
receberam instruções do técnico

,

brasileiro sobre o adversário.

HOLANDA - Anfitriã dó
1

Campeonato Mundial Sub-20, a
Holanda estreou com vitória n�
competição. Ontem, a equipe
derrotou o Japão por 2 a 1 e assumiu
a liderança do Grupo A, com trêp
pontos ganhos. Na outra partida d�

1

chave, Austrália e Benin
empataram por 1 a 1. j

I
Os holandeses construíram li

vitória nos primeiros 20minutos d�
partida. Aos sete minutos, Afellar
abriu o placar para os donos da cas�.
Babel ampliou aos 18 minutos. cp
Japão esboçou reação no segundb
tempo, quando Hirayama
descontou aos 24min. Na próximà
quarta-feira, a Holanda enfrenta
a Austrália, enquanto o Japão jogp
contra o Benin.

]ARAGUÁ DO SUL - Termina

hoje a 22a edição das Olimpíadas
Champagnat no Colégio Marista
São Luís. As competições
encerram por volta das 11h, depois
das finais do basquete, do futsal,
do vôlei e do futebol suíço. No total,
são 95 jogos envolvendo 620 alunos
do Jardim 1 até o Terceirão.

,Segundo o coordenador do
evento, o professorCláudio Tubbs,
as modalidades competitivas são
destinadas aos alunos da quinta
série até o terceirão. Até a quarta
feira os estudantes participam de

,

gincanas e atividades recreativas.

"Neste evento a gente descobre
novos valores que vão representar
o colégio em competições como a

Olimaca e os Jogos da Semana da
Pátria", disseO professor.

Outro objetivo da competição
é a integração dos alunos. O
evento faz parte das

comemorações da semana de São,
Marcelino Champagnat. Os atletas
foram divididos em três categorias:
Categoria A: 5a e 6a séries, B: 7a e
8a séries e C: 20 grau. Além das
,modalidades coletivas, também
foram disputadosxadrez, tênis de
mesa e atletismo. Técnico René Weber comandou o trelno tático ontem

l'
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"Ser capaz de acharalegria na alegria dos
outros é o segredo da felicidade. // -.

Georges Bernanos (1888-1948), escritor francês.

ODAIR BOSSE

I

\.. ;'1
"

Casamento de Betina Driessen e Eduardo
Pavan Margarido no dia 21 lOS

Augusto Müller Filho é o jaraguaense
revelação no mundo da moda, comentário
de scoulters internacionáis. Recentemente
a Faby Produções (de Fabiane Ewàld Saad)
acompanhou o modelo em São Paulo para
os castings do Fashion Rio. Sucesso!

Fernando Arthur Springmann, de
tradicional família de Florianópolis e médico

.

há mais de 50 anos, e sua esposa Vara
.

Fischer Springmann, filha de tradicional
família jaraguaense, comemoraram dia 281
S, Bodas de Ouro. Os filhos, Paulo, Regina,
Pedro e os netos, juntamente com a família
Correio do Povo desejam muitas
felicidades.

'.'

Reunião de

amigas: Dalila,
Lia, Esli e'

Eliane

A·IS comodidade
mento ortodõntico, todos os
alizados aqui mesmo na

instalações, que além de

lizadas, no centro da cidade.

OrtoMdi
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I EM DIA l---------
.:. MODA
o estilista e autor do livro"A Costura do lnvlsivel'[Ium Nakao
após retornar de Paris onde apresentou desfile (Galerie;1
Lafayette - mostra Aquarela do Brasil), fala em Blumenaual
empresários, profissionais e estudantes de moda sobre seul
trabalho e o processo criativo nas escolas de moda. Seráno
dia 25 de junho, no Cine I do Shopping Neumarkt às 10 horas,
O evento é promovido pela Faculdade de Tecnologia Senac
Blumenau.lnformações: (47) 3035-9999 .

•:. FESTIVAL ALTERNATIVO
O Preview para o Festival Alternativo. acontece hojea
partir das 22 horas no Parque Municipal de Eventos de
Jaraguá do Sul, com a apresentação das bandas Hiperion,
Frade Negro,Witness, Lethal e Sky Riff, além dos djs Alido,
.Erri Klug e Sun. A terceira edição do evento acontece nos

dias 8 e 9 de julho, no mesmo local. Os ingressos parae
Preview podem ser adquiridos nas lojas Center Som, Agito
Instrumentos Musicais, com as bandas participantes ena

Escola de Música Bicho Grilo, realizadora do Festival
(www.escolabichogrilo.com.br. fone: (47) 371-9201) .

•:. SOFTWARES LIVRES
O professor David Emmerich Jourdain, da Fameg, graduadoe
pós-graduado em Ciências da Computação, fala sobre o tema

"Comunicação com softwares gratuitos e livres" (Skype, MSN,
AMSN e Netmeeting) no dia 20 de junho, à noite, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. A iniciativa é do Núcleo de

Informática da Acijs e Apevi. As inscrições devem ser feitas

p!eviamente com Alberto ou Daniele, pelos telefones (47)
275-7005 ou 275-7012 .

•:. FESTA JUNINA
Hoje acontece a grandiosa Festa Junina e escolha da Garota

e do Garoto Senai.lnicia às 18 horas no Ginásio de Esportes
do Sesi. Comida, dança e muita alegria! Participem!

.:. 49 ANOS DA SCAR
Em comemoração ao 49° aniversário de fundação da SCAR,a

Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul apresenta concerto

de gala no Centro Cultural, hoje, sábado, às 20h30min. no

Grande Teatro. Além de marcar a data especial para a

Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul, o espetáculo
faz parte da série de concertos que a orquestra realizara
durante o ano em diversas cidades de Santa Catarina,

Informações:Telefones (47) 275-2477 e 370-6488

.:. LlFE-LlKE
DomSete apresenta: Festa Life-Like -'''tal como a vida"- noje
no Parque Petry's em Jaraguá do Sul,a partir das 23 horas,No
palco: Banda Tiaveya, Dj Caverna. Na pista: Dj Victor Hugo,

Igor Lima e Alex Silva. Ingressos antecipados na rede de

Postos Mime, Lacqua di Fiori, Revistaria Jaraguá (Shopping),
Arremate e Live Sportswear. �

Unha Corpo
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