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;1 Câmara arquiva projeto contra nepotismo
0,

, Pepói$ de ficar vários dias na Comissão de Legislação e Justiça, o projeto contra o nepotismo entrou na pauta da

Câma'rá.d� Jaraguá do Sul no final da tarde de ontem. Acomissão deu parecer contrário e o plenário o manteve. - PÁG�
�. ',' REUNIÃO DA ACIJS LIGA NACIONAL

'

Secretário' estadual da Fazenda Classificada., Malwec fica no empate
destaca o 'social' do Fundosocial em 2x2 com o Carlos Barbosa

\ ..

o secretário estadual da Fazenda, Max Roberto Bomholdt,
participou da reunião de ontem na Acíjs e tentou convencer
.0 empresariado das vantagens do Fundosocial. Ele disse que
o maior incentivo é o cunho social, "como o próprio nome

diz", BOfI?holdt também colocou como vantagem a questão
financeira; já que na contribuição feita' para o fundo, o

empresário vai abater 10% do ICMS devido. _ PAGINA 3

Jogando'em casa, a Malwee manteve a invencibilidade e

empatou com o-Carlos Barbosa em' 2x2, confirmando o

primeiro lugar na classificação da Liga Nacional. A equipe
aguarda a divulgação da tabela da 2a fase para conhecer o
adversário-de sábado, fora de casa. O destaque do jogo de
ontem foi Éka,que marcou os dois gols do time jaraguaense.
BrunoMello e Fininho descontaram.AMalweevolta à quadra
hoje, contra o Colegial, pelo Estadual, às- 20h 15 no Ginásio
Municipal deGuaramir·im. - PÁGINA 8
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DÓLAR EM BAIXA

Indústria moveleira contabiliza

prejuízos com as exportações ..

• RAPHAEl GUNTHER

o dólar abaixo de R$ 2,50 tem prejudicado as

exportações das indústrias moveleiras da reqião,
Segundo o Sindicato Patronal da Construção Civil e do
Moblliárlo, os prejuízos das empresas do setor chegam
a' 20%, já que. a maioria dos contratos foi fechada
quando a moeda estrangeira estava cotada a R$ 2,80.
Para conter custos, as empresas estão "enxugando" o
quadro de funcionários ou otimizando a produção. A
situação é mais grave em São Bento do Sul, pólo
moveleiro do Estado. -

-
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MERCÁDO
I
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'Dólar recua 0.,970/0 e fecha {t'

segunda-feira emR$ 2.,44;8'
,

'

o dólar fechou ontem cm queda.de 0,97%; co(:
2,448 para a compra e R$ 2,450 para �e;ira.

?F:1) 'i::: .'_�

mercado futuro, os contratos de dólar comveÍj�1:� ",.
..

'
.

.,\ ,".�'- ',:';I
, ";1 '/':,J�.

em julho fecharam a R$ 2,471, corri retração d.6�h05:o/9:;;
após 58,7mil títulos negociados. '�; �,�:,

f.i;

www.studtotrn.com.br
371-4311
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SU.A OPINIÃO

Um pouco de reflexão

OPINIÃO
[I

Da intenção ao gestq
Talvez estejamos no limiar

de um novo tempo. Pelo
menos é o que sugere a

declaração' do presidente
Lula sobre as investigações
de denúncias de corrupção
na administração federal. .

"Vamos aproveitar esse

momento para fazer as coisas

que têm que ser feitas no

Brasil porque precisamos
mostrar para a sociedade que
é 'possível acabar com a

corrupção". A frase é forte e

traz consigo o compromisso
de uma investigação séria e

independente, sem o.jogo de
cena patrocinado pelos
governos anteriores, onde

apenas o que era de interesse
do mercado político foi

apurado, os demais escon

didos.
Ao prometer "cortar na

própria carne", deixando
claro que não vai, poupar

ninguém, mesmo que seja do
PT, Lula assegura a esperança
da população brasileira na

inclusão de uma nova' ,e

promissora agenda política
para o país. Resta saber até
onde as promessas do presi
dente podem ir, já que o
campo de lutas e forças
'políticas é delimitado pelos
interesses da classe e as regras
estabelecidas por ela,
Experiências recentes

mostram que discursos mo-

se investigar todas as

denúncias de corrupção que
enlamearam o país. Na lista
dos casos; estão a compra de
votos para a reeleição do ex

presidente Fernando Hen

rique - R$ 200 mil para cada

deputado - e de favore
cimento de empresas na

venda do Sistema Telebrás,
além de desvio de dinheiro

... A população espera que a profecia do

presidente se cumpra e o escândalo do
"mensalão" traga mudanças ao paísI

, I

ralizadores e promessas de

investigações não passaram
de um jogo de faz-de-conta

para distrair a distinta platéia,
impotente diante da ban
dalheira.
A expectativa de

abandonar a velha e gasta
retórica da ética e da

probidade pública e partir
para ações prática é reforçada
pela tentativa de se abrir o

baú da roubalheira oficial e

FRASES

público - os famosos grampos
do BNDES. Para a popu

lação, seria a oportunidade
ímpar de "passar o Brasil a

limpo".
Infelizmente, a corrupção

no Brasil é cultural e está
entranhada na sociedade
como uma praga desde a

colonização. Da mesma

forma, a impunidade é uma

praga cultural. Mãe de todos
os males, alimenta o círculo

TERÇA-FEIRA, 14 de junho de 2005 .'01198'".111;,_

vicioso e incentiva o delito.
Não obstante, a consolidação
da democracia tem possíbi
litado a revelação das
denúncias e permitido à

imprensa divulgá-las, o que
não era possível no regime
ditatorial. Todavia, a

corrupção continua cor

roendo o país por falta de

punição dos envolvidos nas

falcatruas.
Ontem, no programa

"Café com o presidente",
Lula disse que "não deixa
remos pedra sobre pedia,
iremos investigar". Tomara
que não seja só bravata de
um governo acuado pela
série de denúncias de

corrupção, mas que esteja
mesmo empenhado em

esclarecer os episódio e

estancar a .podridão. Por
outro lado, a população
espera que a profecia do

presidente se cumpra e o

escândalo do "mensalão"
traga mudanças ao país.

"0 ministro Ciro Gomes está enrolado. O Jefferson vai estourar ele no meio. Ele tem uma fita
que comprova amanipulação da concorrência do projeto de transposição do Rio São Francisco"

( ,

("+ Deputado.Nelson JI!Iarq�ezelli (PTB·SP), botando mais lenha na fogueira acessa pelo deputado Roberto Jefferson sobre denúncias de
corrupção no governo Lula ,UI í '

'

<'

I Fatos & Poessoas I
Fernando Bond

Transporte coletivo, é
hora de tomar decisão

'Floria.nópolis - Tomar ônibus na

'Capital, hoje em dia, é uma "experiên
cia" meio temerária, tanto para o bolso

'como para a auto-estima. Apesar da
(excelente infraestrutura de terminais,
abrigos e mesmo do conforto dos

,ônibus, a passagem é muito cara e, por
isso, o que mais se vê nos terminais e

principalmente no Ticen (Terminal
Central) são policiais de prontidão para
conter os protestos. As marcas da
violência e do vandalismo dos últimos
dias estão registradas em vidro que-
'brados, pichações pelas ruas e espe
'clalrnente pelo medo estampado no
r

.

rosto dos passageiros. O transporte
.

coletivo foi o principal mote da

,campanha eleitoral do ano passado e

.certarnente as promessas feitas

'pesaram para o lado do vencedor,Oário
,Berger. Porém, a exemplo do que
,

acontece em Jaraguá do Sul, as promessas
'por enquanto não passam de promessas.
. A Prefeitura de Jaraguá precisa definir
"Iogo se vai ou não implantar o Transfácil
.porque o tempo passa rápido e, em

.aqosto, o BNDES deverá liberar os RS 43

,
milhões para o sistema

•

Governar é asfaltar
A atual admini'stração estadual já fez 542

quilômetros de asfalto .: superando a

previsão do programa de Governo _ e

logo vai ampliar esta marca, com a
,

inauguração, em 15 de julho deste ano,
dos sete quilômetros do acesso ligando o

município de Antônio Carlos ao distrito
de Rachadel, e, em setembro, da ligação
entre São João Batista e Major Gercino. A
afirmação foi feita pelo governador Luiz
Henrique durante visita à 15a festa da

Hortaliça, em Rachadel, neste fim de
semana, ocasião em que ele anunciou
ainda a nova pavimentação em São Pedro
de Alcântara e asfalto em Anltápolls e

Governador Celso Ramos. Luiz Henrique,
que estava muito à vontade entre os

pesquenos "capipiras" da festa, confirmou
ainda a antecipação das obras da Redovia
do Arroz, aqui na região. A obra deverá
ser inaugurada antes dele 'deixar o
Governo, em abril do ano que vem .

Para o pior
Motoristas de táxi de Jaraguá do Sul se

preocupavam neste fim de semana com

a falta de abastecimento de GNV (Gás
Natual Veicular) em virtude dos

problemas de. bloqueio aos gasodutos na

Bolvia. A estratéqia combinada por eles é
a de abastecer de gás quantas vezes for

.

necessário para estar sempre com o

"tanque" cheio. Se acabar, aí passam para
a gasolina, o que é prejuízo certo.

Cartitha salvadora
Para evitar problemas para
aposentados e pensionistas na hora de

pedir um empréstimo consignado
(com desconto direto na folha de

pagamento), o governo elaborou uma

cartilha que traz uma orientação sobre
o assunto. A cartilha "Roteiro técnico

-

sobre empréstimo consignado para
aposentados e pensionistas do INSS"
foi elaborada pelo Departamento de

Proteção e Defesa do Consumidor do
Ministério da Justiça em parceria com

os ministérios da Previdência e da
Fazenda.

Como encontrar
De acordo com o diretor do

Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor, Ricardo Morishita,
antes de fazer o empréstimo os

aposentados e pensionistas devem
fazer uma ampla pesquisa para
escolher o melhor negócio
escolhendo um banco com a menor

taxa de juros.A cartilha sdbre
empréstimo consignado para
aposentados e pensionistas do INSS
está sendo distribuída em todo o país.
O roteiro está disponível também na

internet no endereço www.mj.gov.br.
no ícone cidadania. Para, tirar qualquer
dúvida, o aposentado ou pensionista
pode ligar para o número 0800 : 78

0191, da Previdência Social.
fbond@ibest,com.br
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No último Domingo me aconteceu um fato de
certa forma interessante. Essas coisas fazem a gente
refletir um pouco. Fui a um posto de gasolina e

quando fui pegar uma cerveja, percebi que havi;
uma fita colada na porta da geladeira. O objetivo da
fita era, claro, impedir a venda de bebidas alcoólicas ,

em função da lei que está em vigorando no município
(ou região). Eu havia esquecido da lei e, de forma
bastante educada, fui lembrado pelo caixa do posto,

Até aí nenhum problema, mas no entanto
eu estava realmente com vontade de tomar uma

cervejinha. Domingo, dia de descanso, nada de
I

interessante pra fazer, ninguém é de ferro e não tem
nada demais nisso. Não acham? Bem, então o que
'eu poderia fazer? Fui até uma lanchonete
matei minha vontade e depois fui na praça Angel�

,

Piazeira, no show que tinha por lá.
Muita gente jovem, um show legal, sem

"baderna", sem exageros. Tudo nota 10. Aí me

voltou à memória o càso do posto! Realmente não

consegui entender aquilo. Penso assim, se você que
comprar pão e não tem numa padaria, você vai até
outra padaria. Não é assim? Então naturalmente se

for proibida a venda de pão na cidade. Pra que tudo
funciona corretamente, todas as padarias deveriam
fechar. E se uma delas abrir? Todo mundo vai

compra lá, não é? Pois é isso que me deixa
intrigado.

A lei que proíbe a venda de bebidas nos postos
com loja de conveniência em certos horários apenas
vai transferir o problema pra outros locais. O leitor
realmente acha'que isso vai impedir os jovens de sair
de casa? Ou impedir de que tomem uma bebidinhs
com os amigos? Ou pior ainda, impedir de que façam
as reuniões com eS,ses amigos? Se engana quem
pensar que sim.
A nossa polícia (ou seja lá quem for o responsável

por isso), deveria pensar em outra forma de solução,
Há quantas coisas pra se fazer aqui? Jaraguá do Sul
não tem divertimentos. O que acontece então! O

povo se reune pra jogar conversa fora. A bebida,
.

naturalmente, acompanha. Vê algo de anormal nisso!
Quero frisar novamente: não se tem nada pra fazer
nos Domingos em Jaraguá doSul. Essa é-a causa das
"muvucas" que acontecem (ou aconteciam) nos

postos.
A proibição da venda de bebidas só vai transferir

o problema pra outro local. Se não for nos postos, vai
ser numa praça. Se não numa praça, vai ser na rua,

Se não na rua, vai ser sei lá onde. Mas não vai deixar
de existir. O povo não vai deixar de sair de casa e

vai acabar parando num local em que se sinta bem,

,Pensem comigo: se ao invés de implantar essa

lei, se preocupassem em programar eventos como o

de Domingo à noite, automaticamente o povo
passaria a frequentar esses lugares e tudo estaria
resolvido. Pra que melhor? Sair de casa com um

destino certo, algo programado, em que você sa�e I
que vai se divertir, com segurança, com a políCia i
por perto pra ajudar a controlar tudo (eu disse

"ajudar"!).
Pronto, os postos não precisariam deixar de

vender nada, os clientes não ficariam insatisfeitoS, a

polícia teria menos trabalho de controlar o

"m�vimento" nos pátios de postos, etc, etc, etc.
I. E duro ter que admitir, mas não creio que quem

fez e aprovou, essa lei esteja no lado da populaçãO,
Ou se está, com certeza está cometendo um grande
erro.

Aprendi uma coisa em minha vida que talvez sirva

para reflexão: quando se deseja eliminar um

problema, deve-se atacar a causa do mesmo. Se aO

invés disso você continuar atacando somente
o problema, ele vai continuar ocorrendo.

José Augusto Oemarchi é tecnólogo mecânico

.

os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c�r�:�:fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direi!
as

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como

correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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.. Na disputa IJ
o vereador Eugênio Garcia confirmou
a candidatura a presidente do PSDB

de Jaraguá do Sul, embora pregue a

união dos tucanos para O lançamento
de um nome de consenso.re se �vitar
os desgastes naturais':

A eleição para a renovação da
Executiva municipal acontece no

próximo domingo e, se até lá, não se

chegar a um acordo, Garcia deve

disputar a presidência da legenda com
o atual vice- presidente Antônio
Eckert. O partido, já definiu os

integrantes do diretório e suplentes.

'� Sem maldade .

: Ontem, durante a.e_ntrevista coletiva,

ao anunciar o lellão do Omega da

prefeitura
- o edital deve ser lançado

ainda esta semana -, o jornalista
Ade'lmo Müller perguntou ao prefeito
Moacir Bertoldi (PL) se qualquer
cidadão poderá dar lances. "Até o ex

i prefeito Iri�eu Pasold? Ele adora esse

i carro'; ironizou .

.

O prefeitp não esboçou reação, mas as

demais pessoas caíram na gargalhada.
o'procurador do Município, Jurandyr
Bertoldi, disse que á única exigência é a

garantia de paqarnento.

.. Nos bastidores
PSDB e PFL já não se entendem mais

como. antes. O desgaste foi provocado
pela CPI dos Correios. Na quarta-feira
passada, durante a votação da
constitucionalidade na comissão, os
pefelistas acusaram os tucanos doe, se
aliarem à base governista. "Nos

deixaram sozinhos'; reclamou um líder
do PFL.·
Para o PFL, a mudança é em função da

ameaça da base aliada de criar a CPI da

compra de votos da emenda da

reeleição do ex-presidente Fernando

Henrique (PSDB), em 1997.

.. Sucata
Para justificar a deficiência na irrigação
de ruas sem calçamento, a prefeitura
de Jaraguá do Sul divulgou nota

pedindo compreensão e a paciência
dos moradores, já que apenas três

caminhões estão em atividade.

Segundo a nota, um caminhão não
tem recuperação e irá a leilão e outro

fundiu o motor, e volta a operar na

próxima sexta-feira. Ué, o governo não

sabia que a frota estava sucateada?

Então, não há surpresa. Até porque,
Bertoldi era vice-prefeito na

administração passada.

.. Panos quentes
Os tucanos negaram a estratégia e

mlnirnizarn O atrito. "Esse assunto

morreu'; disse o líder Alberto Goldman,
afirmando que "houve falha de

comunicação entre os partidos':
Mas, as legendas também se

desentenderam nos discurso sobre as

denúncias do 'rnensalão" e na escolha
do relator - o PFL quer o senador baiano
César Borges, e os tucanos acenaram .I

para uma outra alternativa. •

É a antecipação da eleição de 2006. ,

PSDB e PFL têm candidatos e um quer
o apoio do outro.

fie

)

PF quer prorrogar a prisão de)
Arlindo Molina e José Neves

ARGUMENTO DO ESTADO.

Secretário diz que o 'social' é o

� maior incentivo do Fundosocial
ie Ii AROLlNA TOMASELLI
fe

advogado já confessara ter

recebido R$ 5 mil para fazer a

gravação. O delegado Luiz
Flávio Zampronha considerou o'

depoimento consistente.

O segundo suspeito a depor, Jairo
Martins, era o dono do equi
pamento usado na gravação. Ele
foi agente do SNI até 2001 e se

apresentou espontaneamente à

polícia. Ele teria sido o

responsável por entregar o vídeo
à revista "Veja". A maleta foi

apreendida pela PE
No sábado, o engenheiro]

João Carlos Mancuso Vilela;
também foi ouvido pela PE Nol

depoimento, Mancuso disse que!
recebeu mil reais de [oel para!
participar da gravação. OI
engenheiro foi solto depois dOIdepoimento.

.

, !

PROPOSTA - A deputad�
Raquel Teixeira (PSDB) disse

que recebeu uma proposta para
sair do PSDB e ingressar em um

partido da base aliada -nesse

partido, ela receberi� dinheiro
do "mensalão", "A verdade me

obriga a dizer que sim, eu fui
convidada a mudar de-partido.
Agora, a responsabilidade me

obriga a parar por aqui. Porque
não posso provar. Vai ser a

. palavra de uma pessoa contra a

palavra da pessoa que me fez o

convite", afirmou. O convite

teria sido feito pelo líder do PL
na Câmara, deputado Sandro
Mabel.

BRASÍLIA -:-A Polícia Federal
deve pedir a prorrogação das

prisões de Arlindo Molina e José
Fortuna Neves, envolvidos no

suposto esquema de corrupção
nos Correios que foram citados

pelo deputado Roberto Jefferson
(PTB). A PF apresentou ontem
a maleta usada pelo advogado,
[oel dos Santos Filho para fazer
a gravação das negociações com
o ex-chefe de Contratação e

Administração de Materiais dos
Correios, Maurício Marinho.

[oel afirmou, em depoimento
à PF, que o empresano
brasiliense Arthur Washeck
Neto foi o mandante da gravação
que denuncia um suposto
esquema de corrupção nos

Correios. O advogado disse'

ainda, durante o depoimento,
que Washeck teria contratado

Jairo SouzaMartins para fornecer
a maleta com o equipamento da

gravação.
Washeck é um dos donos da

empresa Comercial Alvorada de
Manufaturados (Comam), que
\'ornecia material de saúde e

informática .para os Correios.

Segundo [oel, Washeck estava

tendo dificuldades em

negociações com os Correios e,

por isso, o contratou para fazer a

gravação. Joel disse à polícia que
o objetivo do empresário era

denunciar o esquema' de

propina. O depoimento de [oel à
PF durou quase oito horas. O

ser investido em obras, através de
um trabalho em todas as

Na reunião da Acijs,
Bornholdt destacou a

li

jlimportâ�<:ia e a

egalidade" do Fundá

secretarias de Desenvolvimento

Regional. Ele disse que de acordo
com as prioridades escolhidas

pelos membros dos conselhos é

que são feitos os investimentos. A

intenção é priorizar municípios
com menor IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano).
"Mas uma parte substancial da

arrecadação a idéia é aplicar de
acordo com a arrecadação da

própria região", .informo u,
acrescentando que até agora
foram recolhidos cerca de R$ 27

i }ARAGUÁ DO SUL - O

fecretári� estadual da Fazenda,

�ax Roberto Bornholdt, disse que
f maior incentivo para a adesão
ao'Fundosocial é o cunho social
Ho'Fundo, "como o próprio nome
Bizil,J">Em ; segundo , lugari
, ornholdt colocou como outra

[ antagem a questão'financeira,

1á que na- contribuição feita para
p Fundo, Ia empresário vai se

�eneficiar em 10%desta doação,
r',que ele pode abater do seu saldo

�evedor do ICMS". Os argurnen
\tos foram apresentados pelo

jSeCretário estadual ontem,
durante a reunião da Acijs jurídica no início. Esta questão já
(Associação Comercial e Indus- foi dirimida e nós estamos então
trialde Jaraguá do Sul).

I '

Bornholdt disse que ele e os

Itecnrcos ·da Fazenda' estão

lvisitando empresários em diversos
I ImunIcípios catarinenses para

I"mostrar a importância destas
doa�ões e mostrando a legalidade
Ido Fundo., "Havia uma questão

milhões e a meta é arrecadar este
ano R$200 milhões..

O presidente da Acijs, Paulo
Obenaus, já tinha declarado ao

Correio da necessidade da

presença do secretário est.Q!ual
para esclarecer a parte operacional
do Fundo. Ele disse que o

empresariado tem interesse em

apoiar o Fundo, mas espera o

retorno. "Parte destes recursos, em

percentual, não é condicionante
de apoio, mas que sem dúvida será
bem entendido pelo empresariado
para que realmente se tenha as

obras necessárias que o Governei
do Estado está prometendo para
nossa região", disse.

Max' Bornholdt: "O dinheiro já está sendo revertido em obras"

sua desvinculação da receita da
União. "Então hoje existe uma

desvinculação muito grande, a

maioria dos Estados parte para um
fundo tipo deste, permitindo assim

. um investimentomaior no social,
na cultura, no esporte, no

turismo", disse.
O secretário garantiu que o

dinheiro do Fundo já começou a

mais uma vez fazendo um apelo
para que os empresários contribuam
com o fundo", completou.

Segundo o secretário,. o
Fundo é praticamente uma

desvinculação das receitas

estaduais. Ele lembrou que
inclusive o Governo Federal tem

IComissão de Legislação e Justiça sepulta projeto de nepotismo
! JARAGUÁ DO SUL - o vereador
!Ruy Lessmann (PDT), líder do

.

[governo na Câmara, cumpriu a

promessa e exarou parecer contrário
aoprojetoContraonepotismo. Depois

�: conseguira relatoria naComissãoi ,legislação e Justiça, função queIrelv di
" , .

I InICOU com afinco, apontou
Iconstitucionalidade,�as classificou
I� proposta de "inoportuna", e de

Ipcompetência da Constituição
! ederal", além de lembrar que existe
tp

.

rOJeto semelhante em tramitação
I�OCongressoNacional.A comissão

! euparecercontrário aoprojeto, com
I VOtoEu '

em COntrário do vereador

I genIoGarcia (PSDB).

II
. Levado à vota.ção na sessão de

Onternà' ,
.

nOIte, o parecerda comissão
,recebe .

.

iCa' u CInco votos contrário -

i] nane Pavanello (PFL), Dieter
I ansse (P"

.

I'(P'J) ". P), Jaime Negherbon
! G ,I,RudolfoGesser (PP) e Eugênio
I arCIa-equ tr r /.

I Ped
a ro votos lavoravels-

Il
ro Garcia (PMDB), Ruy

L eSsrna Af
Pres'd

nn, onso Piazera e do
1 ente daCasa, RonaldoRaulino

MauriciVenâncio é escollrido por
consenso para presidir o PSDB,CESAR JUNKES

(Pl.). Faltaram à sessão os vereadores
Maristela Menel (sem partido) e

[urandirMichels (PT). Raum;_odisse
que a proposta precisava de dois

terços - sete votos - para ser rejeitada
pelo plenário, como conseguiu cinco
ficou prejudicada.

.

Após proclamação do resultad�
'da votação, Raulino encaminhou o

projetopara o arquivo. Inicia-se então
uma discussão entre os parlamen
tares sobre o quorum da votação. Os
defensores da proposta asseguravam
que a votação do parecer necessitava
apenas demaioria simples - no caso,

"como surgiu a oportunidade de ter
mais tempos para se dedicar"
resolveu aceitar, o desafio. "Fui
indicado para tentar unir todas as

alas do partido, porqueme relaciono
bem com todos", disse.

O presidente da Câmarà de
Vereadores, MarcosMannes, estava
cotado para assumir o cargo mas,

segundoVenâncio, justamente por
acumular a função de vereador,
presidente da Câmara e traba
lhando para reativar a Avevi

(Associação dos Vereadores doVale
do Itapocu), o partido achoumelhor
"descentralizar" a presidência.
Mannes, mesmo com intenção de
ser presidente do PSDB, disse que
Venâncio é um bom nome para
assumir o cargo. "Não adianta ter
duas chapas, e ele (Venâncio) está
com interesse em trabalhar",
reforçou. O presidente Luiz Carlos
Mannes disse que só vai se

pronunciar depois da reunião.

GUARAMIRIM - O ATUAL VICE

presidente do PSDB Maurici
RobertoVenâncio poderá assumir a
presidência do partido nos próximos
dois anos.O nome foi escolhido por
consenso em uma reunião do
Diretório na última sexta-feira. A
decisão será confirmada amanhã
em uma nova reunião, às 19h, no
Restaurante Avenida, desta vez

com a presença do presidente Luiz
CarlosMannes, que estava afastado
da presidência até o domingo e por
isso não participou do encontro de
sexta-feira.

Na reunião de amanhã, além
da definição sobre o futuro

presidente da legenda serámontada
uma chapa de consenso para a

convenção do partido, marcada
para o dia 19 de junho, data em

que todos os diretórios catarinenses
renovam suas diretorias. Venâncio
disse que foi indicado por alguns
tucanos para assumir o cargo e

cinco votos -, os contrários ao projeto
rebateram e os dois lados ficaram sem

se entender. Raulino então decide Lessmann (em pé) assegura que Garcia (centro) votaria com o governo
colocar o projeto em votação,
contrariando o Regimento Interno.
O placar se repetiu.Neste caso, como
é uma proposta de emenda à Lei

Orgânica, precisava'de sete votos

favoráveis, foi reprovada e arquivada.
TEATRO - A articulação para'

levar o projeto que proibia a

.

contratação de parentes - até o

terceiro grau - do prefeito, vice,
secretários e presidente de fundações
e autarquias no Executivo e

Legislativo à votação foi bem feita.

Depoisde ficarváriosdias na comissão
sem parecer, a proposta foi incluída
na pauta daCâmarano final da tarde
de ontem, pegando os vereadores de

oposição de surpresa, Os governistas
souberamo rnomentoexatopara levar

.

o projeto à votação, com a certeza do

sepultamento damatéria.
O voto do vereador Pedro

Garcia confirmou a expectativa da
maioria. Mais uma vez votou com o

governo. (M�urílio de Carvalho)

.

,.
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PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
Balança comercial
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 9T2milhões
na segunda semana de junho. No mês, o saldo comercial soma US$
1,640 bilhão, e no acumulado do ano, US$ 17,286 bilhões.
As exportações realizadas entre os dias 6 e 12 de junho somaram

US$ 2,510 bilhões, com média diária de US$ 502 milhões. Já as

importações atingiram um total de US$ 1,538 bilhão, com média

por dia útil de US$ 307,6 milhões.
O mercado mantém a estimativa de superávit comercial de US$ 35
bilhões este ano, e de US$ 29 bilhões para 2006.

. Jurosemalta
Na semana passada, o Correio
publicou a pesquisa do Procon
de Jaraguá do Sul com a lista
de preço de serviços e dos

juros que estão sendo

praticados na região. E a

exemplo do que constatado
ontem em São Paulo, os juros
ao consumidor continuam 'em

alta, embora não seja um
movimento generalizado das

instituições financeiras.

Pesquisa divulgada pelo /
Procon-SP com 10 bancos
mostra que cinco aumentaram
as taxas de empréstimo
pessoal em junho e duas

. aumentaram o juro do cheque
especial. Apenas um banco
reduziu o juro do empréstimo
pessoal

Especial em alta
A redução foi feita pelo HSBC,
que baixou sua taxa de 5,19%
para 5,16% ao mês. O maior

juro para empréstimo pessoal
entre os bancos pesquisados é
o do Unibanco, de 5,87% ao

mês, e o menor é o da Nossa

Caixa, de 4,25%. No cheque
especial, o juro médio subiu de

8,25% para 8,27% ao mês. Os
dois bancos que reajustaram
para cima foram Nossa Caixa,
de 7,9% para 8,1% ao mês; e
Unibanco, de 8,36% para
8,39% ao mês.

Os campeões
O cheque especial mais caro é

.

o do Itaú, cuja taxa de juro é de

8,5% ao mês. O mais barato é
o da Caixa Econômica Federal

(CEFl, de 7,95% ao mês.

I

l

Quem aumentou
Com a alteração, a taxa média
do cheque especial passou de

5,39% para 5,43% ao mês, 0,03
ponto percentual a mais. Os
cinco bancos que aumentaram

o juro nesta modalidade foram
Nossa Caixa (dê 4,1% para
4,250/; ao mês), Santander/
Banespa (5,7% para 5,75%),
Caixa Econômica Federal

(5,11% para 5,15%) e
Unibanco (5,85% para 5,87%).

Exportações em baixa
Pesquisa da CNI divulgada
ontem revela: caso a cotação
do dólar se mantenha abaixo
dos R$ 2,70 até o final do ano,
56% das empresas pretendem
concentrar seus esforços no

mercado interno e 41 %

�s�ud�m a redução dos
investimentos em

exportações.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Educação: em
permanente construção t)

.
,

.
i
'. .

t::: Percebe-se no mundo atual, uma grande preocupação das pessoas em garantir
� uma qualidade de vida cada vez melhor para sua família, por isso, o tempo de
• estudo e trabalho está cada vezmais ampliado. É a busca pelo crescimento pessoal
� e profissional.Porém é preciso não descuidar da qualidade do tempo destinado

� em família.
.....

� Muitas famílias estão deleqando a escola a função de educar seus filhos de forma
I integral. É inquestionável que o ato de educar deve levar em conta os diferentes'

r aspectos das pessoas, tanto pela escola, como pela família. É preciso que se tenha

: clareza de qual a função de cada um.

I A educação escolar, hoje, tem a função de formar a pessoa de forma integral,
! dando condições de formaros cidadãos que pensem, que tenham espírito crítico
! e que tenham condições de interagir e conviver em grupos de forma adequada
, e o que garantirá o desenvolvimento destas competências é o acesso e a

I apropriação de conhecimentos.

! . Temos convicção de que a função da escola é a de desenvolver na criança e no
adolescente a capacidade de pensar criticamente sobre os conhecimentos que
se apropria, relacionando-os com o mundo real. Mas também desenvolvendo

; valores necessários para o exercício da
.

.

, cidadania.
I O Projeto Político Pedagógico da escola deve

! 'estarvoltado a estas condições. Já a família, tem

; papel primordial neste processo, pois família e

I. escola desejam o melhor para todose precisam
r estar lado a lado, estabelecendo uma parceria
i e tendo consciência, cada uma, de sua COLÉGIO MARISTA
I responsabilidade e limites. ..,.f.lii!a

1.-----
!.
.

Me asena Quina
concurso: 672

24 - 28 - 34

38 - 43 - 53

concurso: 1458
13 - 23 - 39

40 - 48

Lotomania Loteria Federal
concurso: 526

08 - 27 - 31 - 33 - 36 7 49 - 57

58 - 64 - 67 68 - 70 - 73 - 76
84 - 88 - 93 - 95 - 97 - 00

concurso: 03942
1 ° Premio: 35.062
r Premio: 03.188
3° Premio: 19.036
4° Premio: 36.840
5° Premio: 69.107

I

l
I

L

MARCIA BENTO

� Algumas empresas
\

que exportam já
cortaram segundo
turno e podem demitir

}ARAGUÁ DO SUL

Empresários das indústrias
move.leir as da região estão

preocupados com a queda do
dólar. Os contratos de expor

tação são fechados anualmente
e o Sindicato da Construção
Civil e do Mobiliário alerta que
os empresários estão perdendo
cerca de 20% só com a baixa
cotação do dólar. A maioria dos
contratos foi fechada quando o

dólar estava cotado a cerca de
R$ 2,80, a cotação tem caído,
atingindo até R$ 2,40. Para
conter custos os empresários
estão enxugando a adminis
tração 'das empresas. "Alguns
cortaram o segundo turno e por

enquanto esta�os segurando as

demissões", disse o presidente do
Sindicato Blásio Mannes.

Segundo ele, todas as

empresas exportadoras estão com
o mesmo problema. A situação é

ainda pior em são Bento do Sul,
onde as demissões já começaram.
O ,Sindicato atende as seis

cidades da região do Vale do

TERÇ�-FEIRA, 14 de junho de 2005

TRABALHO AMEAÇADO

Empresas continuam esperando estabilidade do mercado para decidir se precisam demitir ou não

I tapocu e tem cerca de 120

empresas filiadas. Apenas seis

delas são exportadoras. Mannes
afirmou que nestas empresas a

exportação de 2004 foi

responsável por até 30% do
fi I "S'aturamento gera. o para
estofados a exportação atingia
até 50%, acredito que deva cair
para 30% este ano".

Osindicato aconselha que os

empresários do .seror tentem
.

minimizar as perdas através da

diversificação do mercado.
. "Quantomais países emais clientes
de menor porte melhor para

negociar prazos", disse Mannes.
Outr� boa estratégia é' procurar
alternativas emmatérias-primas de
qualidade e mais acessíveis.

Segundo Mannes os

mercados menores fazem mens

exigências com volume de

produção o que minimiza as

perdas no caso de uma queda
ainda rnaior do dólar. Hoje o

maior importador dos móveis

produzidos" na região é o Estados
Unidos e ern segundo lugar:
América Latina.

Dólarem queda preocupa
I

indústriasmoveleiras da regiãa

Cusal volta do congresso anual e monta círculo da Escola de Pais
.

RAPHAEl GOH1lli

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de
conseguir doação de uma

entidade local para participar do
42º Congresso Anual da Escola de
Pais do Brasil, o casal presidente
da seccional domunicípio planeja
agora novas atividades. A
entidade tem como objetivo
ensinar os pais como 'falar sobre
assuntos difíceis na educação dos
filhos. Formada há quase um ano,
a escola, já promoveu dois
seminários para que a população
conheça o funcionamento da

instituição e agora vai realizar o

primeiro "círculo", em uma escola
de Schroeder.

Irene Lopes, presidente da
entidade em Jaraguá do Sul junto
com omaridoArlindo, explica que
os círculos são uma espécie de.
curso, com seis temas principais.
"Cada círculo reúne pais e

professores para discutir temas

importantes, desde a educação
para crianças até a adolescência",

esclareceu ela. Os temas são

preparados por casais integrantes
da escola e todas as semanas as

pessoas recebem uma parte dos
temas. São eles: "Você no mundo
de hoje", "Cuidados essenciais com"
as crianças", ''Ação educativa na

infância e meninice", "Ação
educativa na adolescência",
"Sexualidade'humana" e "Como
marco o mundo com a minha

presença".
Os círculos promovidos são

gratuitos e qualquer empresa,

igreja ou atémesmo escolas podem"
solicitar a presença dos voluntários.
Basta organizar um grupo para

participar. Irene explica ainda que
o principal objetivo da escola é

pregar a boa convivência entre pais
e filhos. "Hoje temmuito tumulto
nos relacionamentos famílias que
dificultam a formação de futuros
cidadãos conscientes e bem
informados sobre drogas, sexo, e
fraternidade", disse.

Irene: "Lutamos para que os futuros cidadãos sejam melhores"
Os 30 integrantes da escola se

reúnem uma vez por semana na

escola Alberto Bauer, no Bairro
Amizade. Eles estudam várias

maneiras de passar o aprendizado
da entidade para os pais. "Todos
podem participar, mas os círculos

1

só podem serministrados por casais",

explica Irene. Interessados em

participar da escola ou em

promover um dos círculos podem
ligar para 371-7956, com Ireneou

Arlindo.vou ainda pelo telefone
275-3481 com Ronaldo, que
também tem o e,mail
albertobauerrgiuneri .br à disposiçãO

Juros do cheque especial e de empréstimo estão mais caros
DA REDAÇÁO - De acordo

com a Folha Online, os juros
mensais cobrados pelos bancos no
cheque especial e nas operações
de empréstimo pessoal con
tinuam subindo. Pesquisa da

Fundação Procon-Sf realizada
entre os dias 2 e 3 deste mês, com
dez bancos, mostra que a taxa

méd-ia cobrada no cheque
especial passou de 8,25% para
8,27% ao mês entre maio e junho.
No caso do empréstimo pessoal,

subiu de 5,39% para 5,42% ao mês

no período.
Segundo levantamento do

Procon, os juros do cheque
especial vêm' subindo desde
dezembro de 2004 e atingiram
em junho a maior taxa desde
novembro de 2003, quando
estavam em 8,29-% ao mês. Já
quanto aos empréstimos, trata
se da quinta alta seguida e da
maior taxa desde novembro de
2003 (5,49% ao mês).

Dos bancos pesquisados, cinco
elevaram os juros dos empréstimos
pessoais e um reduziu o juromédio
dessa modalidade de crédito. A
Nossa Gaixa subiu o juro mensal
de 4,1% para 4,25%; o Santander
e 6 Banespa, de 5,7% para 5,75%;
a Caixa Econômica Federal, de
5,11% para 5,15%; e o Unibanco,
de 5,85% para 5,87% ao mês. O
HSBC baixo o juro de 5,19% para
5,16% ao mês.

Já no caso do cheque especial,

dois bancos elevaram os jurOS
médios dessamodalidade. AN�
Caixa subiu o juro 7,9% para 8,�%
ao mês; e o Unibanco, de 8,3
para 8,39% ao mês. Nenhum banCO

reduziu a taxa da modalidade.
fl masAs altas dos juros re ere

.)
I bási (sehee evações na taxa aslCa ,

(C mi!!promovidas pelo Copom o

de Política Monetária) do Ban�oo. blnoCentral. A taxa vem su
doedesde setembro do ano passa

está em 19,75% ao ano.

,,\
� �__--'-",,_ _'_ ....J�i__..-.
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MEIO AMBIENTE

PANORAMA

Fatma embarga loteamento
às margens da 5C-413

, .

MARIA HELENA DE MORAES
U�

• Licença ambiental

:'está vencida e

bra é embargada
pela Fatma

GUARAMIRiM - A Fatma

(Fundação de Meio Ambiente)
!embargou na semana passada
loteamento que estava sendo

;>i
eito às margens da SC-413, no

rBairro Rio Branco, ao lado da

Vila Bruhmüller. De acordo com

lo chefe de fiscalização de

loteamentos do escritório da

.Fatrna em Joinville, Jaime
� Duarte, o loteamento foi ernbar

'i'gado porque est�va com a licença
ambiental vencida.

.

I

Ainda de acordo com

IDuarte, o lbama também fez

[uma vistoria no local. "Quando
ichegar omomento da renovação
,da licença ambiental vamos
-analisar todos os requisitos
ambientais exigidos por lei, como
intervenção na área de

DI preservação permanente, nas
!i centes e outros tipos de

intervenções", explica Duarte.
O loteamento, numa extensa

área de terra, também tem

.gerado reclamações de pessoas
da comunidade, que acusam o

Máquinas vão continuar paradas, já que a Fatma embargou a obra de construção de loteamento

loteador de cometer crime

ambiental. De acordo com

vizinhos, o riacho que corte o

loteamento está sendo assoreado'
em função da terraplanagem e

até os peixes que havia no local
morreram.

O secretário municipal de
Meio Ambiente, Lauro

Frehlich", disse que já sabia do

problema e que conseguiu acertar

com o proprietário a total recu

peração do local depois que o

loteamento estiver pronto.
O secretário municipal de

Planejamento, Valério Verbinen;:
afirma que.a Prefeitura autorizou
o loteamento. "Autorizamos esse

loteamento há mais de um ano.

Eles estão fazendo até uma

galeria no local. Trata-se do

surgimento. de um loteamento

Região não atinge meta e vacinação vai até 6a- feira
}ARAGUÃ DO SUL E REGIÃO -

Até o final da semana a gerência
de Saúde da SDR (Secretaria de

IDesenvolvimento Regional)
espera atingir a meta de 95%

I prevista peloMinistério da Saúde'
I

I
para esta primeira etapa da
ICampanha Nacional de
I Vacinação contra Poliomelite,
que aconteceu no sábado. A

! média entre os cinco municípios
que integram a 24° SDR foi de
,91,28%, informou ontem a

'coordenadora do Programa de

Imunização, Clairi Mara Bihr.

: Segundo ela, ameta era imunizar
15.191 crianças com até cinco
anos. Foram vacinadas 15.191.

Em Íaraguá do Sul, a

vacinação atingiu 110% entre as

crianças com menos de um ano
'd '

r
e Idade, mas ficou devendo no

total geral. "Ameta na faixa etária
de menos de um ano era 1.705
crianças, mas conseguimos 1.883,

Jaraguá ultrapassou a meta entre as crianças com menos de um ano

o que comprova a preocupação
dos pais com as crianças pequenas,
um fato que tem se repetido há

várias. campanhas", comenta a
I

responsávelpelo setor de vacinas
da Secretaria Municipal de

Saúde, Marinei Ostetto.A

campanha prossegue até sexta-·

feira nas 14 unidades sanitárias do

município,
Em Schroeder a cobertura foi

de 84,93%. Em Guaramirim

8?,24%; Corupá 80,82% e

Massaranduba 86,44%.

Júri absolve Michael Jackson das acusações
DA REDAÇÃO - A Folha

O l'n me divulgou ontem que os
12'

,

Jurados (quatro homens e oito
mulh

'

eres) do caso em que
Mih 1c ae Jackson, 46 anos, foi

�cusado de abusar sexualmente
de. Um menor de 13 anos

ec'd'
,

I Iram ontem que o cantor é
InOcente. O júri chegou ao

. �eredicto após sete dias de
eliberações.
M

Na pOrta do tribunal de Santa

(-
afia (Califórnia), centenas de

as e mais de 1,4 mil J'ornalistas,

ag
d'
uardaram o resultado durante
Ias A

.

d. o to o, Jackson enfrentou

dez acusações, entre elas de

conspiração com fins extorsivos,

seqüestro de ummenor de idade,
abuso sexual e fornecimento de

agente tóxico (vinho) com a

finalidade de cometer o delito.
. O artista negou todas elas.

Os' depoimentos das'
testemunhas (foram mais de 140

pessoas ouvidas) e deliberações
dos advogados de defesa e

acusação (promotoria)
começaram no final de

fevereiro, após o longo processo
de escolha dos jurados -

'selecionados entre milhares de

candidatos - e terminaram no

dia 2 de junho, Desde o dia 3,
com exceção do final de

semana, os jurados se reuniram

diariamente, durante seis horas,
para discutir o veredicto.

Durante' todo o caso, a

promotoria qualificou o artista de
predador sexual obcecado por
meninos. A defesa, por sua vez,

usou o argumento que o menino

pivô das acusações (hoje com 15

anos) foi manipulado por sua

mãe - a mulher teria obrigado o

-filho, que sofre de câncer, a

mentir.

regular e a meta "da admi

nistração pública é trabalhar para
que não tenhamos loteamentos

irregulares", argumenta yerbinen.
Vizinhos do loteamento que

preferiram não se identificar
comentam que o riacho é a

principal vítima do loteamento,
pois está sendo gradativamente
assoreado por causa da

terraplanagem.

A Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul se apresentou com casa

cheia no Grande Teatro da Scar na noite de sábado. Com regência de \

Daniel Borthossí, a orquestra foi acompanhada pelo tenorMarcos Paulo
e pela soprano Tatiana Aguiar. Na última música os dois fizeram um

belo dueto çom a música "Com Te Partira;de L.Quarantotto e F. Sartori.

O público gostou tanto que o maestro fez um bis.

"VIVA JOVEM"

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer realizou no último domingo;
a primeira atividade do "Viva Jovem'; programa que visa dar opç�oi
de diversão para os jovens. O público compareceu e a festa fOil
animada por bandas, Djs, exposições, oficinas e motociclismo. Entre,
às 15 e às 20h o Parque Municipal de Eventos esteve aberto parai
todos. O ingresso era gratuito. 'I

Novos acessos
pavimentados beneficiam
municípios do sul do Estado.

Com as obras. 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 Araranguá. Com as obras de pavimentação nas rodovias da

região, os municípios de Morro Grande; Meleiro e 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

\

SANTA
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MUTIRÃO DA CIDADANIAFim de semana com umamorte

e vários acidentes com motos
,

Comarca de Jaraguá do 'Sul
,

seleciona 1.800 processos
JARAGUÁ DO SUL - Neste fim

de semana aconteceram vários

acidentes commotos. Omais grave
foi na noite de sábado em

Massaranduba. Na Rua XI de
Novembro duas motos bateram de
frente causando a morte de Éder
Marcelino, 22 anos, morador de
Massaranduba. Ele estava namoto
coMBW 9822 de Massaranduba.
O outro motociclista, Cleodir
Sander Stedile, de 19 anos, foi
lbvado pará o Hospital S'ão José.I

�egundo os policiais ele tinha

ferimentos graves. Ele está

i:�ternado naAla Santo Antônio.
Só a Polícia Rodoviária Federal

atendeu oito chamados de
acidentes commotos. No sábado,
às 18h50, no km 57,4 da BR-2.80
umCivic bateu de frente em uma

inato CG 125. O motociclista,
Valcindo R. de Souza, de 25 anos,

teve lesões graves e foi levado para
? hospital. No mesmo local a PRF
também registrou uma colisão
traseira entre umAudi e umamoto
de Schroeder. O motociclista
HilárioWeiss, 43 anos teve lesões

graves. Já no km 44,6, em

guaramirim umamoto saiu da pista.
A moto Bizz de Jaraguá do Sul
bateu numa pedra. Adelino Júnior,
23 anos teve lesões graves, a

caroneira AC.F, de 15 anos, se

machucou um pouco.
Ontem, às 4h25 da

madrugada, a Polícia ainda

registrou uma batida de frente no
km 68,8 entre uma entre um

ônibus da Canarinho e amoto CG
150 de Jaraguá do Sul. Paulo
Roberto Alves de Oliveira ficou

preso nas ferragens. O acidente
aconteceu em um trecho que não

tem acostamento.

Os bombeiros também regis
traram várias quedas e outros

acidentes de moto. Na estrada

Guamiranga, 'em Guaramirim,
uma batida envolveu amoto CO
Titam MAP 3641 guiada por
Daniel Nilsen, de 18 anos, e o

Gol LYP 2322. O motociclista foi
levado para o Pronto socorro do

Hospital Santo A�tônio com

cortes na mão e machucados no

corpo.

MARIA HELENA DE MORAES

'� Até sexta-feira
'a estimativa é
95% dos processos
sejam resolvidos

JARAGUÁ DO SUL - O

presidente do Tribunal de Justiça
do' Estado, desembargador Jorge
Mussi esteve na cidade ontem para
acompanhar o primeiro dia do
Mutirão da Cidadania, que
acontece até sexta-feira em todas
as comarcas de Santa Catarina.
"Somos seis milhões de habitantes
em todo o Estado e 1,5 milhão de
processos a espera de solução",
justifica Mussi, que espera uma

resolução de 95% dos casos. No
total geral do Estado, são 110
comarcas e 140 mil processos
selecionados para este mutirão.

Guaramirím promove oMutirão da
Cidadania em julho.

De acordo com o desem
bargador, a intenção é diminuir o
volume de processos parados e dar
uma chance às pessoas que
desejam .acertar as contas com a '

Justiça de forma rápida, sem

burocraciá. "Mas é claro que o

processo tem que ter o perfil da
conciliação. As pessoas que foram ,

Presidente do Tribunal de Justiça Jorqe Mussi esteve ontem em Jaraguá do Sul para a abertura do Mutirà�
resolvidos. Podem ser resolvidos
neste Mutirão processos de ordem
familiar, fiscal, patrimonial,
criminal e juizado especial.

A costureira Leonora Krüger,
43 anos, foi convidada e resgatar
uma dívida de IPUT de mais de
Cinco anos. Ela chegou cedo 'ao
Fórum ontem à tarde na esperança
de fazer um acordo com a

administração pública municipal.
"A minha dívida está em R$ 800,
mas ganho por mês só R$ 500. Eu
quero pagar e resolver isso de uma

convidadas a comparecer têm que
saber que as duas partes devem
ceder um pouco", explica Mussi.

Segundo ele, de 250 processos
analisados em Brusque, 220 foram
conciliados.

Na comarca de Jaraguá do Sul
foram selecionados 1.800 dos 30mil

processos pendentes na primeira e

segunda varas, vara criminal,
juizado especial e Unerj de 1997
até agora. Até sexta-feira, a

estimativa é que pelomenos 95%
dos processos selecionados sejam

vez por todas, mas tem que ser

parcelado", afirmou Leonora,
enquanto espera para ser atendida,

Em todo o trabalho estão

envolvidas 120 conciliadores e

acadêmicos de Direto da Uneq,
que atuam como voluntário. De
acordo com a coordenad�ra do
Mutirão em Jaraguá do Sul,
Alcilena Nardelli Fiamoncinie
objetivo não é apenas repuzi\_o

_ , ., • � Il·" ... ,.._, ' ._ , .J.u .. /"..,J· .• l"d

número de processos, mas dar uma,
OP9r.tuniç1a.Çi� aquem deseja f�;�
acordo.

Falecimentos
: Faleceu às 04:00h do dia 11/06, o senhor Edmundo Klabunde,
com idade de 70 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério Martin Lutero.
Faleceu às 1 O:OOh do dia 11/0�,à senhora Helga Kitzke Baumann,
com idade de.84. O velório foi realizado na Igreja Evangélica da Paz
e o sepultamento nó cemitério Jacuaçu.
Faleceu às 13:00h do dia 13/06,0 senhor Averaldo Floriani,com
idade de 61 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e
o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

CORREIO TV I .1
.

FUNDOSOCIAl. a, _

Governo, empresas e,�;omunidade
trabalhando -de mãos dadas.

Loura por horas
Luma de Oliveira descoloriu os cabelos
castanhos escuros e apareceu sexta, na festa
da sobrinha Maís, no Recreio dos Bandeirantes,
no Rio de Janeiro, completamente loura.

.

Quase ninguém reconheceu a ex-morena.

Ronaldo Fenômeno, que chegou lá com dois

amigos, tomou um susto. Até Luma achou
estranho o novo visual. Ontem ela tinha hora
marcada no cabeleireiro, para voltar a ser

morena.

Axécom rock
Depois de Carlinhos Bown, que encantou a

Espanha, agora outro artista da Bahia arrasa nos

palcos europeus: Uma dobradinha de rock e axé

brindou o público português 'domingo à noite. A

cantora baiana Ivete Sangalo (foto) abriu o show
de Lenny Kravitz no Festival de Verão do

Algarve.O estádio do Faro, tomado pelo público
, português, assistiu a um show memorável dos
dois artistas internacionais. Apesar dos estilos
bem distintos, Ivete e Kravitz proporcionaram
um espetáculo cheio de energia e animação aoS

I

milhares de fãs,
'

A baiana aqueceu o público CO(Tl seus sucessOs
da axé e da MPB,
colocando
todo o

público para
dançar ao
ritmo do
mais

legítimo
carnaval

brasileiro.

Cópia do filme
Leandra Leal e Lázaro Ramos, par no cinema
em "O homem que copiava'; serão Grace Kelly
e Formiga em "Levando a vida'; seriado que a

Globo deverá produzir. O programa, dirigido
por José Lavigne e escrito por ele, Flávia
Amaral, João Ximenes, Cláudia Jovian e Juca

Filho, é um dos projetos que serão
,

apresentados na reunião de criação da Central
Globo de Produção em Angra dos Reis (RJ), em

•

agosto.

Chegando à fama
Fernanda Lima voltará ao ar na Globo dia 9 de

julho, na final dos festivais promovidos pelo
Brasil para selecionar candidatos ao "Fama': Ela
estará num estádio no Sul, Angélica, no
Sudeste, Ana Furtado, no Nordeste, e Renata

Ceribelli, no Norte. O programa entrará no ar

ao vivo dirigido por Boninho.

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

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

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

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

.

"Drible da vaca"
E deve rolar mais um srtesse (para não dizer

"dor-de-cotovelo'; como se definia

antigamente) para Ronaldo Fenômeno no

próximo fim de seman: Davi Moraes (ex-Ivete
Sangalo) abre sábado o desfile da Complexo B
na Fashion Rio. Daniella Cicarelli estará na

primeira fila. Agora já não se sabe mais com

que ela anda ficando: se com o filho de Moraes
Moreira ou se com ou paulista Flávio Zveiter,

Secretaria de
Estado da Fazenda SANTA CATARINA

f11,blredacao@jornalcorreiodopovo.co
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus perde em Chapecó
e cai para a oitava posição

IN! JUllMAR�P..:.:IV�AT:..:.T.:;_O _

:.;..----

� Próximo desafio

�erá o Brusque,
�omingo, no
foãO Marcatto]ARAGuA DO SUL/CHAPECÓ -

kinda não foi desta vez que o

juventus venceu fora de casa.

Joi a quarta derrota do tricolor

em seis jogos pela Série A2 do

Campeonato Catarinense. O

�Iaear de lxO para a Chape
coense não tirou o Juventus da

zona de classificação, mas agora
ele ocupa a oitava colocação
�om seis pontos. O próximo
�esafio do tricolor será no

�omingo, às 15h30, contra o

a� Brusque, no Estádio João
Mareatto.

O técnico Itamar Schüller
acha que o time melhorou, mas
faltou tranqüilidade na hora de

ao finalizar. "Faltou só o gol. Nós
e

criamos várias oportunidades,
mas não conseguimos marcar.

Faltou qualidade". A falta de Um

centroavante que seja referência
na área também atrapalhou e o'

o treinador disse que a diretoria já
o está procurando um nome. ''Além

'Hel'e';" õii'tros' nomes' p&8ehl
chegar. Mas ainda não é nada

lei

O site Juventus Jaraguá
anunciou ontem que o meia

,

Totinga pode estar chegando no
João Marcatto, mas o treinador
disse que ainda faltam alguns
detalhes para a contratação do
jogador. Ele está atualmente no
União Cacoalense, de Rondônia.
"Prefiro não divulgar enquanto
não está nada certo, para não

criar uma falsa expectativa nos

torcedores", disse SchüIler.

Totinga é baiano, tem 30 anos,

1,76m e 82 quilos e já defendeu
o Camaçari-BA, o Internacional
de Lages, o Lages, o União de
Timbó e o Gloyter (Alemanha).

O atacante Bill, que sofreu
um afundamento no crânio numa

disputa de bola com o zagueiro
Jairo, da Chapecoense, deve
receber alta hoje, mas ficará
afastado por dois meses. Ele
continuará o tratamento em

Jaraguá do Sul. Schüller também
elogiou a atuação do lateral
direito Capilé, que estreou no

domingo. "Ele foi um dos
melhores em campo", comentou.

Para o jogo do próximo
domingo, o treinador prevê mais

um difícil desafio, principalmente
porque o Brusque melhorou o

elenco em relação ao ano passado.
"Eles estão com mais qualidade.
A torcida terá a oportunidade de
ver um grande jogo".

1 Kreis Jr termina em nono

na 4a etapa da Copa Clio
]ARAGuA DO SUL - Mesmo

num circuito com traçado em

que costuma se sair bem, o
,

jaraguaense Kreis J r. terminou
,
a quarta etapa da Copa Clio em

nono lugar. A prova foi
disputada no domingo, em

Santa Cruz do Sul (RS), no
,

recém-inaugurado circuito.
Com o resultado, o piloto da
Officer Racing caiu uma

posição e está em sétimo lugar
Com 24 pontos. _

,

Kreis [r, (Marisol, Dipil Ind.
Química, Similar, Studio FM,
Romaço Rolamentos, Cosmos

, Turismo, Raumak Máquinas,
: �aminassul, Vian, Officer e HP)argou em nono lugar e ganhou
duas posições logo até a primeira

�ntrada do Safety Caro Depois
a relargada, conseguiu ganhar

mais uma' posição e chegou a

sexta posição. Logo depois foi
tocado e perdeu as três posições
que ganhou, terminando na

nona colocação.
"Apesar dos incidentes e

sabendo que poderia ter

conseguido uma melhor posição,
fiquei satisfeito com o resultado.
A categoria pelo seu equilíbrio
dificulta uma recuperação por
causa de um toque ou qualquer
outro erro. Agora, é focar a

próxima etapa", confessou Kreis,
após o término da prova. O
vencedor da prova foi o líder da

competição José Cardava,
seguido de José Vítte e Cláudio

Gontijo, agora com a vice

liderança. A próxima etapa será

no dia 17 de julho, no Rio de

Janeiro.

Krei$ J •r. terminou como começou: em nono lugar

Juventus jogou melhor, mas perdeu a quarta partida na competição

Saretta está de novo entre

os cem melhores do mundo
DA REDAÇÃo - Ricardo

Mello ganhou uma companhia
brasileira na lista dos 100
melhores no, ranking de,
entradas da ATP (Associação
dos Tenistas Profissionais),
divulgada pela entidade ontem.
Depois de quase um ano longe
dos top-100, Flávio Saretta

aparece na 95ª colocação.
O paulista de Americana

subiu 24 posições no ranking,
que leva em conta os resultados
dos tenistas nas últimas 52

semanas, com o vice

campeonato no challenger de
Lugano, na Suíça. Na final, ele
perdeu o título para o espanhol -

Albert Montafies por 2 sets a l ,

,

com parciais de 7 -5,6-7 (4-7) e

7-6 (7-5).
A melhor colocação de

Saretta aconteceu em setembro
de 2003, quando alcançou a 44ª

,

colocação do mundo. Naquele
ano, conseguiu grande
campanha em Roland Garros,
vencendo o espanhol Alberto
Martín, o russo Yevgeny
Kafelnikov, o também espanhol
Galo Blanco e perdendo para o

norte-americano Andre Agassi.
Saretta não aparecia na lista dos
100 melhores desde agosto do
ano passado. Caso tivesse sido
campeão em Lugano, aparecia
na 91ª colocação. Nesta

semana, ele não depende os 40
pontos conquistados em 2004
pelo Torneio de Nottingham e

disputa outro challenger, em

Braunschweig, na Alemanha.
"Sinto que estou voltando a

jogar' meu melhor, Consegui
meu objetivo, que era estar

novamente entre os 100. Agora
começo outro desafio que é me

manter no ranking e buscar mais

resultados", disse Saretta. Mello
continua como o .me lhor
brasileiro no ranking, em 54º. Já
Gustavo Kuerten, que não vai

disputar a temporada de torneios
na grama, caiu mais uma

posição, e é apenas o 21'5º. Na
, Corrida dos Campeões, todos os

representantes do país caíram.
Mello perdeu três posições e é o

80º. Saretta também caiu três

postos e aparece em 122º, sete
colocações à frente de Guga.

• O paulista de Americana

subiu 24 posições no

ranking, que leva em conta

os resu Itados dos ten istas
nas últimas 52 semanas,

com o vice-campeonato
no challenger de Lugano.

• Ricardo Mello continua

como o melhor brasileiro
no ranking, em 54°. Já

Guga, que não vai disputar
a temporada de torneios
na grama, caiu mais uma

posição, e é apenas o 215°.

I LINHA DE FUNDOI
�-__'

JULlMAR PIVATTO
.---�

Obras da Arena
Amanhã a comissão que é responsável sobre a construção da Arena
Multiuso vai conhecer mais um novo projeto. A intenção é que
eles decidem sobre qual é o melhor para se adequar ao terreno

que fica próximo ao 14° Batalhão da Polícia Militar, da Vila Lenzi.

Segundo o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Jean Leutprecht,
até o fim desta semana ou, mais tardar na próxima, será lançado o

edital para a construção, que deve custarem torno de R$ 12 milhões. ,�
O secretário anunciou também que, após a fase regional da Olesc,
que acontece de 22 a 26 de junho em Jaraguá do Sul, o ginásio
Artur Müller será fechado para algumas reformas. "Já estamos

arrumando o sistema elétrico do ginásio'; disse.

Guaramirim
Quatro jogos abriram, no
sábado, a 3" fase do

Campeonato Municipal de
Futebol Suíço de Guaramirim
- Taça Romeu Butschardt.

Pela chave M, o Beira Rio

venceu o Cruz Azul por 4xl
e o Cruzeiro bateu o

Guamiranga por 3xl. No

grupo N, dois empates: Real
Player/Mauriline 1 xl Rio

BrancoNalcanaia e Os

Jagunços OxO Lanchonete

Titão. A próxima rodada
acontece no sábado, a partir
das 14h30, no Guamiranga e

no Recanto Guará.

Taça Pomerode
Os dois times de Jaraguá do
Sul que disputam a Taça
Pomerode se classificaram

para a segunda fase nas duas

categorias. No adulto, o
Vitória caiu na Chave C, junto
com Atlético Pomerodense,
Caramuru e Água Verde de
Timbó. O Flamengo ficou na

D, com Botafogo, Água Verde
de Pomerode e Floresta. Nos

aspirantes, os dois caíram no

Grupo C, que tem também
Atlético Pomérodense e

Nacional. A próxima rodada

será divulgada amanhã.

Schroeder
Sênior
Avaí e Caxias continuam
brigando pela liderança do

Campeonato Jaraguaense
de Futebol Sênior. O

Com um gol na prorrogação,
a Néki Confecções venceu o

Sport Rancho Bom por 1 xO e

ficou çom o título do

Campeonato Municipal de\ -

Schroeder. O terceiro lugar
ficou com a Grameyer, que
goleou o Tupy por 5xO. O
artilheiro da competição foi

Fernando, da Grameyer, com
20 gols. Jeison (Néki) e

Alexandre (Grameyer), foram
os qoleiros menos vazados, ,

,.,. com oito gols sofridos cada.

primeiro está com 18 pontos
e o segundo com 17. Confira

os resultados do fim de
semana: Caxias 4x2 Atlético,
Cruzeiro 3xO Kiferro, Avaí
2xl Vila Lalau, Acaraí 4xl
Ponte Preta e Vitória 2xO

João Pessoa,

julimar@terra.com.br

i
Jogandoem casa, a equipeAurora/Cej/FME (uniforme escuro) terminou i
em terceiro lugar no turno da 2a fase do Campeonato Estadual de Futsal:
Sub-l l. O time do técnico Luís Cláudio Dalprá ganhou apenas um jogo:
(7x3 em cima da Apama) e perdeu os outros dois: 3xl para a Hering e;
5xl para Joinville. A liderança da chave é de Joinville, com nove pontos.l

. seguido da Hering, com quatro e de Jaraguá do ?ul com três. :

Academias
Corpo &Mente 1
Para ficar de bem com a vida! !

,

BODYJAM
BODYPUMP

BODY BAlANCE

BODYCOMBAT

RPM

NATAÇÃO ADULiO
E INFANTIL

BODYSTEP

MUSCULAÇÃO
HIDROKlDS '

POWERPOOL
POWERJUMP
MASSOTERAPIA
G.A.?

JUMPKIDS

HIDROGINÁSTICA

A COrpO &Mente,
COMEMORA SEUS 5 ANOS : 1

1
COM CASA NOVAI '

I,

I FITNESS CENTER I
o�I3��
o��

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO· (PRÓX. HOSPITAl.: SÃO JOSÉ) ,

I. '275.0351
ACQUA CENTER :

R. PROF. ANTóNIO ESTANISLA!!
AYROSO, 783 • NOVA aRAslUA
.1 371�9659:

.• j
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CLÁSSICO EM JARAGUÁ DO SUL Basquete feminino se garante
nas, finais do CatarinenseMalwee e Carlos Barbbsa ficam

JARAGUÁ 00 SUL - Era preciso
vencer os três jogos para garantir a
vaga para as finais do Campeonato
Catarinense Infanto-JuvenilFemini
no. E foi isso o que aconteceu.No fim
de semana, as meninas da equipe
Faculdade Jangada/FME superaram
os três adversários (Brusque, [oinville
e Blumenau) e conquistaram, com
uma rodada de antecedência, a vaga
para a segunda fase do Estadual.

O time do técnico Júlio Patrício
estreounasexta-feira e nãoencontrou
dificuldades para bater oBandeiran
te)13rusque por 85 a 18. No sábado,
no clássico contra o Bonja/loínvílle,
asmeninas chegaram a estar emdes

vantagemno final do segundo quarto,
mas reagiram e vencerampor 73 a 55.

O grande jogo mesmo foi no

domingo, contra o Vasto Verde/
Blumenau. A equipe jaraguaense .

chegou a ficar 17 pontos atrásno placar; .

mas conseguiram uma bOa
recuperação e venceram por 71 a�
para a alegria do bom púbhco �
compareceu ao ginásioArturMiiIIet
O treinador disse que o bom
momento do basquete feminino�
Jaraguá do Sul (a categoria jUvenil
também é líder), é fruto de um
trabalho de quatro anos.

"Hoje mais da metade daI
jogadoras vieram dos pólos qU;
mantemos nas escolas. Com iJso
podemos dizer que Jaraguá dOIl�
tem um dos melhores trabalhos de
base do Estado", disse Patrício. O
último ,quadrangular da fase
classificatória acontece emJoinvill�
entre os dias 1Q e 3 de julho. Já:
classificada para as finais, a Faculdn
Jangada/FME terá como motivação
a busca por três vitórias, que podelfu
garantir a realização da fase finaldo
Estadual em Jaraguá do Sul.

no empate noWolfgangWeege
JULlMÀR PIVATTO

� Time volta à

quadra hoje, em
Guaramirim,
contra o Colegial

JARAGUÁ DO SUL - Mesmo

já classificada e com O primeiro
lugar garantido, a Malwee
buscou a vitória ontem contra o

Carlos Barbosa, mas não saiu do

empate em 2x2. O time ainda

espera o resultado do jogo entre
Vasco e Petrópolis para conhecer
a chave em que estará na

segunda fase da Liga Nacional,
mas até o fechamento desta

edição o jogo não havia
terminado. A Malwee volta a

jogar hoje, pelo Estadual da

DivisãoEspe c ial,' Contra o

Colegial, às 20h15, em

Guaramirim.
O jogo começou quente e,

numa jogada de contra-ataque,
'0 Carlos Barbosa abriu o placar
com um minuto de jogo. Bruno
Mello arrancou pela esquerda e

chutou forte, sem chances para
o goleiro Marcinho. O time

gaúcho marcou forte e explorou

QÁDIO AM
10lO

JÁQÁGUÁ"
Éka (17) marcou dois gols e é um dos artilheiros da Malwee na Liga, ao lado de Valdin

todos os encontros entre as duas

equipes. "Enfrentar um time

como o Carlos Barbosa é bom

porque a gente sempre se supera.
Eles começaram melhor, mas a

gente conseguiu reverter o placar
e eles empataram no fim. Estamos
de parabéns pelo primeiro lugar".
Com os dois gols, Éka chegou aos

11 gols. na Liga e, ao lado de

Valdin, é o artilheiro da Malwee
na competição.

as jogadas de contra-ataque. A
Malwee, por. sua vez, tentou
várias vezes, mas esbarrou, nas
defesas do goleiro Lav.oisier.

No segundo tempo, a

Malwee acertou o passe e, aos

três minutos, Éka dominou na

entrada da área e empatou o

jogo. Aos oito minutos, Bruno
Mello foi expulso. Aproveitando
a vantagem numérica, o time do
técnico Fernando Ferretti virou

o jogo um minuto depois. Xoxo
tocou para Éka que chutou forte
no canto direito de Lavoisier.
Aos 13.'30", a Malwee teve a

oportunidade de ampliar num
tiro livre, mas Éka chutou em

cima do goleiro. Aos 15', tiro
livre para o Carlos Barbosa.
Fininho chutou e empatou o

jogo em 2x2.
Para o fixo Éka, o jogo foi

muito disputado, a exemplo de

Parreira culpa calendário por dispensas
Nove meses

.' ,

desaúdeê
boa forma.

, \,.

sobre o cansaço. O lateral-direito
Cafu foi o único brasileiro da equipe
ital&jna que ganhou férias durante
a competição na Alemanha, que
conta com a presença do goleiro
Dída e do meia Kaká.

DA REDAÇÃO - O técnico da.
Seleção Brasileira, Carlos Alberto
Parreira, culpou o calendário pelos
problemas de contusões às vésperas
'da disputa da Copa das

Confederações, na Alemanha.
Ontem; o lateral-direito Belletti foi'
cortado por causa de uma lesão no
tendão de Aquiles do pé direito.

Questionado sobre os problemas
que começam a surgir antesmesmo
do irúcio da importante competição,
Parreira disse que o problema é de

organização. "A competição não é

bem colocada no calendário. Ter
uma Copa das Confederações nas

férias dos jogadores realmente não é

o ideal", afirmou o treinador,
referindo-se às temporadas
européias, que acabaram

recentemente e logo mais serão

retomadas.
"Mas o calendário internacional

está assim, super cheio. Nãohá mais
datas, existemmuitas competições.
E dúvid I' f.il

, sem UVl a a guma, estoura em

quem está jogando", completou
Parreira, que hoje precisou chamar
Maicon para a vaga de Belletti e
confirmou Cicinho como novo

titular. Além do problema na lateral
direita, o técnico brasileiro tem pelo
menos três jogadores com dores
musculares. São os casos do volante
Emerson e do meia-atacante

Ronaldinho, que forampoupados no
treino da tarde desta segunda, em
Leverkusen, além domeia Renato.

Parreira citou ainda como

exemplo os atletas doMilanpara falar

Hldroginástica para Gestantes
na Academia Impulso. A melhor
opção para a saúde de mamães
e bebês durante toda a gestação.

Belletti foi cortado da Seleção

Técnico da Seleção Sub-20 pede calma
da partida, valendo-se do seu bom
preparo físico.Namelhor chance dos
africanos, o goleiroRenan salvou um
tiro � queima-roupa, numa grande
defesa.

DA REDAÇÃO - O técnico da

Seleção. Brasileira que disputa o

Mundial Sub-20 de futebol; René
Weber, disse que o empate de O a O
com.aNigéria, ontem, na estréia na
competição, não pode gerar pânico
entre os jogadores. Para ele, a

primeira rodada do torneio foi repleta
de surpresas, por isso o resultado não

pode causar abatimento.
"Osmeninosnão têmmotivopara

entrar em pânico", disseWeber, que
lembrou que Argentina e Itália
tiveram surpresas ainda piores. Os
argentinos perderam para os norte

americanos, por 1xO, enquanto os

.italianos caíram por 2xO diante da

,Colômbia, campeã sul-americana.
Para o treinador, o momento é de
"melhorias fsicas,mentais e técnicas".

Ontem, apenas os reservas

treinaram. Os que participaram da

partida fizeram trabalho de

. recuperação, que inclui massagens
e conversas com Branco, coorde
nador das categorias de base daCBE
"O ideal é relaxar, pois o ritmo de

jogos é intenso", afirmou Weber. O
Brasil enfrenta amanhã a Suíça.

O JOGO - Os brasileiros

começaram jogando melhor, mas
foram parados pela violência dos

nigerianos, que tiveram quatro
jogadores advertidos com cartão

amarelo nos primeirosminutos. Na
melhor chance do Brasil no primeiro
tempo, o zagueiro Gladstone, do
Cruzeiro, empurrou a bola para o gol,
levantando o pé na altura dos rostos
de dois nigerianos.O árbitro espanhol .

alegou jogo perigoso do brasileiro e

. não validou o gol.
No segundo tempo, o Brasil

piorou e aNigéria assumiu o domínio

reservas treinaram. Os que

participaram da partida
fizeram trabalho de

recuperação, que inclui

massagens e conversas

com o ex-jogador Branco.

'Para o técnico René Weber,
a primeira rodada do
to'rneio foi repleta de

surpresas, por isso o

resultado de OxO não pode
causar abatimento.

'(
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