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GOLPE DO TELEFONE

Delegado Antônio Godói alerta
para a possibilidade de "blefe"

. - PAGINA 5
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mínima: 17° Máxima:21°
AMANHÃ:HOJE: . Quarta-feira

nublada, com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora

. Quinta-feira
de chuva forte e

trovoadas

,

peixer oferece 8°10 de reajuste aos servidores
o prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer (PFL), apresenta hoje, durante assembléia dos funcionários públicos municipais, a proposta de reajuste salarial de 8%. - PAGINA 3

. .

Valdin dribla o marcador para abrir o placar para a Malwee contra o Colegial ontem em Guaramirim. A vitória por

SX2garantiu a primeira posição para o timejaraguaense,que enfrenta Indaial amanhã,em Schroeder. _ PAGINA 7
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SAÚDE PÚBLICA

Relatório aponta. diminuição
do número de casos de Aids

De acordo com relatório divulgado esta semana pelo Pro

grama DST/Aids, foram registrados 23 novos casos de HN

positivo entre janeiro e maio deste ano, o que representa uma

queda de 17,8% em relação ao mesmo período do ano passa

do, quando foram registrados 28 novos casos. Desde o início .

do ano foram feitas 157 palestras sobre prevenção e 1.588 exa

mes. Na avaliação do coordenador do Programa DST/Aids,
Dalton Fischer, as pessoas estão mais preocupadas com a

prevenção e o exame de Aids já está sendo encarado commais

naturalidade por todas as pessoas sexualmente ativas,
independente da idade. O exame é gratuito. - PAGINA 6

BENEFICIOS

MEC vai liberar R$ 390 para
despesas de alunos do ProUni
Estudantes beneficiados pelo ProUni com vaga em curso

de graduação por tempo integral receberão Bolsa

Permanência, de R$ 300 para despesas de transporte,

alimentação emoradia. - PAGINA 4

EFEITO JEFFERSON

Dólar cai 0�65% e bolsa sobe 3�38%
após depoimento do deputado
O dólar encerro� a terça-feira em queda de 0,65%, cotado
a R$ 2,434, em se-ssão volátil diante do depoimento do

deputado Roberto Jefferson (PTB) ao Conselho de Ética.
A Bolsa de SãO Paulo subia 3,38%, aos 25.164 pontos -

frente à queda de 1,8% exibida no início da tarde.

INDICADOR ECONÔMICO
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Em berço esplêndldojl
Uma manobra muito bem

planejada e executada pelos
governistas sepultou o

projeto contra o nepotismo
na administração pública de

J araguá do Sul. Depois de
,ficar além do prazo regi-
mental na Comissão de

Legislação e Justiça da

Câmara, sem que a 'presi- '

dente nomeasse o relator, a

proposta foi incluída na

. pauta da sessão no final da
tarde de segunda-feira.
Minutos antes, a direção da
Casa havia divulgado a

pauta do dia, sem a inclusão
do projeto. Pegos de

surpresa, a bancada de

oposição não teve como se

articular para garantir os

votos necessanos para
derrubar o parecer e aprovar
o projeto.

Desde que a proposta foi

apresentada, governos e

aliados - por interesses em

comum -r

• se armaram para

impedir a aprovação. A

FRASES

oposiçao contabilizava seis

votos favoráveis ao projeto e

contava com o apoio do
vereador Pedro Garcia.
Todavia, a falta de articu

lação e o �madorismo, alia
dos à ausência do vereador
petista Jurandyr Michels,
foram cruciais para a' derrota
�m plenário e, conseqüen
temenre.. para o arquiva-

só foi executada porque os

,governistas tinham o con

trole da situação e sabiam,
com antecedência, que ven

ceriam a votação. A ausên

cia de Michels foi entendida
como parte do jogo, já que,
em tese, votaria favorável à

/ proposta. Todavia, ainda que'
Michels tivesse comparecido
e votado 'a favor, a oposição

� De repente, o projeto que estava sendo
cozida em banho-maria na comissão ganhou
parecer - contrário - e foi para votação

mento do projeto. Por outro
-lado, a bancada governista
demons trou agilidade e

destreza suficiente para
assegurar a rejeição da
matéria, contrária aos inte

resses do governo.
De repente, o projeto que

estava sendo cozida' em
banho-marra na comissão
ganhou parecer - contrário
- e foi para votação. Não
resta dúvida que a. manobra

-não conseguiria os sete votos

necessários para pôr ao fim
do nepotismo. Garcia votou

com o governo, contrariando

declarações anteriores.

A votação reforçou as

evidências 'de que os

interesses pessoais ou de

grupos continuam acima dos
da população, ainda que esta

patrocine toda a manu

tenção da máquina pública.
O pior, no entanto,' é a

QUARTA-FEIRA, 15 de junho de 2005

reeleição daqueles que
nada mais fazem do que
trabalhar em benefício

próprio, trocando de partido
ao �abor das conveniências.

São os mesmo que inte

graram os mais diferentes

governos, não por com

petência, mas pelos acordos

espúrios costurados nos
"

bastidores, à revelia da

população.
O tempo se encarregará

de esclarecer. as circunstân
cias que envolveram os

personagens da trama e, os
interesses que os movi

mentaram. Ainda que
muitos já saibam e co

nheçam os meandros da

política, insistem em reele

ger os mesmos, que desfilam
pelas passarelas da política,
há anos. Em função da

apatia e da tergiversação,
continuarão patrocinando a

farra do nepotismo em

J araguá do Sul, até que
resolvam pôr fim à orgia:

"Não ouvi falar em 'rnensalão' nem no governo do escorraçado ...nem no gover,no do

escorraçado ...

"

.

� Do ,qepu(a��fl'!der;al Rbb,erto j�fferso�, no depoimento de ontem-sobre o "mensalão" no Congresso, referindo-se ao fato de que
nem no governo Collor tinhaOuvido falar de mesada para deputados.
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Depoimento de Jefferson
preocupa base aliada

Florianópolis'- Deputados estaduais de

partidos que fazem parte da base aliada
ao Governo Federal e jornalistas que
pararam ontem à tarde nos gabinetes da
Assembléia Legislativa para assistir ao

depoimento de Roberto Jefferson no

Congresso fic;aram muito impressionados
com a segurança do discurso do presidente
do PTB. Também no

_ gabinete do

governador e dos secretários de Estado, no
Centro Administrativo do Governo do

Estado, a impressão era a mesma. Alguns
deputados lembravàm que Roberto
Jefferson tem muita experiência e é um

grande tribuno, mas mesmo assim parecia
bastante firme nas suas acusações. Este fato
e Q fato de que milhões de' pessoas
tomariam conhecimento do depoimento,
fosse ao vivo, fosse'pela cobertura do

noticiário, preocupava pelo tamanho do

estrago que poderia causar à estabilidade
do governo. Um deputado do PP
considerava que, dependendo da extensão
da crise que o depoimento pode causar, o

presidente Lula será realmente obrigado
a cortar cabeças importantes _ entregar
os anéis para não perder os dedos, como
se temrepetido nos últimos dias.

Wl

LHScom F.HC
Agenda do governador Luiz Henrique
confirmava ontem a presença dele no

almoço com o ex-presidente Fernando

Henrique ernJoinville, na próxima sexta
feira. LHS poderá ficar inclusive para
assistir a palestra que FHC faz na

ExpoGestão às três da tarde. Hoje Luiz

Henrique abre a Exposição hoje às 18h30
no Centreventos Cau Hansen, em
Joinville.

Ensino básico
Será realizado no próximo dia 25 (sábado)
em Jaraguá do Sul o Seminário "Fundeb -

Um Sonho perto da Realidade': A palestra
principal será proferida pelo atual diretor
doFundef (Fundo de Manutenção do
Énsino Básico é Valorização do

Magistério), professor Paulo Egon. O
.

debate pretende esclarecer dúvidas
sobre o novo fundo de financiamento da

educação básica, que foi lançado ontem

no Palácio do Planalto pelo presidente
Lula, dentro de um "pacote" com
melhorias para a Educação. Além do

Fundeb, foram lançadas também a "Escola
de Fábrica'; para o ensino

profissionalizante dentro das indústrias (a
exemplo do que já existe aqui na região)
e também a ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos. O

, Seminário do Fundeb é promoção do

deputado estadual Dionei Walter da Silva
e será realizado às nove e meia da manhã
no Siticom (Av. Epitácio Pessoa).

I
Alfabetização
Prefeitos e secretários de Educação da

região devem ficar atentos o Programa
Brasileiro de Alfabetização, para jovens e

adultos. As prefeituras podem se inscrever
até o dia 27 deste mês. O site é:

mec.gov.br/secad.

FuturodaPM
O comandante da Polícia Militar, coronel
S-runo Knihs (foto), lançou ontem na

Capital o Planejamento Estratégico da PM,
com diretrizes, ações e projetos para a

corporação num horizonte de 15 anos. O

programa está subdividido em 10

diretrizes, 59 projetos e 170 ações. A PM
'

I

pretende, em linhas gerais, executar ações
de polícia ostensiva de forma integrada
com a sociedade e ser reconhecida por
esta como instituição de excelência. Suas'

principais diretrizes prevêem a promoção
da modernização tecnológica, a melhoria
da imagem e da credibilidade da

corporação e a implantação de melhor

capacitação técnico-profissional.

Paragliders
O empresário jaraguaense Ary Carlos Pradi,
da Sol Paraqliders, receberá a Medalha do
Mérito Carl Hoepcke no próximo dia 27

(segunda-feira) em sessão solene na

Assembléia Legislativa. A Medalha Carl

Hoepcke homenageia destaques da

empresa catarinense. A proposta é do

deputado Dionei Walter da Silva.
fbond@ibest,com,br
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SUA OPINIÃO

o mundo contra a
-

corrupçao
O Brasil é um dos 26 signatários da Convenção da

Organização' das Nações Unidas que visa a um combate
em conjunto de todas as formas de corrupção, que ameaçam
os valores da democracia, da ética e da justiça social em
várias s'ociedades. Não só a corrupção econômica atinge I

sobremaneira, o desenvolvimento social de diversas nações,
mas também o crime organizado e a lavagem de dinheiro.

Faltam apenas as assinaturas de.t;lais quatro países para
que a. convenção entre em vigor. E uma ação conjuntai
global, de fundamental importância, porque a corrupção
toma conta de diversos setores da sociedade e compromete
recursos das nações que poderiam ser aplicados em

programas de desenvolvimentos sustentável. A corrupção,
conforme analistas do 40 FórumGlobalContra a CorrupçãOI
realizado em Brasília nesta semana, passou a ser um

fenômeno transnacional ao prejudicar todas as sociedades
e economias. Por isso, exige-se, nas circunstâncias aruaii,
uma cooperação internacional tanto para preveni-la como

para combatê-la sem trégua.
O Brasil sediou o Fórum Global em respeito às ações \

desenvolvidas pelo atual governo Lula através de operações
que envolvem a Corregedoria-Gerar da' União (CGU)\ a

Polícia Federal (PF) e outros órgãos de fiscalização, controle.
e punição de corruptos, para se tomar �inda mais possível

I

consubstanciar uma gestão democrática, voltada à'
afirmação concreta dos direitos fiindamentais da pessoa
humana. É imprescindível, sendo assim, que o Brasil e

outros países somem esforços no sentido de extirpar. essas
indesejáveis feridas que ameaçam a saúde de qualquer
Estado Democrático de Direito.

O presidente Lula, na abertura do fórum, reafirmou,
. claramente ·que fismeza e 'persistência seriam e são:

qualidades I fundamentais em seu governo na', defesa :dó'"
<bens e dos recursos públicos. Taís palavras são transformadas i'

em ações concretas, desde 2003: I

A PF, nos últimos dóis anos, realizou 77 operações.
especiais (até 2 de junho passado) e prendeu 1.424 pessoas.
Destas, 45 foram relacionadas diretamente a crimes de

corrupção, sendo presas 819 pessoas, entre as quais
políticos, juízes, empresários, policiais federais e rodoviários .

e servidores públicos. Em apenas oito destasações, foram I

recuperados R$ 2,7 bilhões de fraudes contra a

administração pública. _

A CGU, em 2003 e 2004, empreendeu 6 mil auditorias
em órgãos federais, encaminhando ao Tribunal de Contas I

da União mais de 2,5 mil tomadas de contàs especiais, la
que resulta em um retomo potencial de mais de R$ 700
milhões aos cofres públicos. A CGU, através de sorteios

públicos, já encaminhou ao Ministério Público Federal e

estaduais e à Advocacia Geral da União irregularidades
graves em contas de vários dos 681 municípios já fiscalizados
desde 2003.

J á o Departamento de Recuperação de Ativos e

Cooperação Jurídica Internacional (ORCI), instituído'
neste governo para impedir lavagem de dinheiro. em

cooperação jurídica internacional, já rastreoU e

bloqueou mais de 300 milhões de dólares que serviriam
de financiamento ao crime organizado. O ministrO,
Gilson Dípp, do Superior Tribunal de Justiça,
participante do Fórum, informou que em torno de 70%
do dinheiro lavado no Brasil é oriundo da corrupção,

, Aproxima-se dos 200 bilhões de dólares 'o volume de

dinheiro' brasileiro mantido em paraísos fiscais, de acordo
I

com levantamento d� PF. .

Todos afirmam que a corrupção é um entrave ao

. desenvolvimento econômico e social-das nações. No
i

Brasil, não aumentou a corrupção. O que ocorre é uma'

exposição dos atos de corrupção, em uma tarefa
desenvolvida pelo atual governo federal e pela sociedade;
civil organizada que rechaçam qualquer comportamentO
criminoso. O Brasil está na ordem. Quer o mundo contra:
a corrupção.

�arlitQ Merss é deputado federal pelo PT/Se
.'

.

po 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de cor, de
fonte Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO as'
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem col110

correções ortográficas' e gramaticais necessárias.'
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.... Confirmado

SALÁRIO

refeito propõe 8% de reajuste
:a05 servidores de Guaramirim
I
i

SI UAROllNA TOMASELLI
I

.

.� Sinsep apresenta
!I hoje a proposta do
I

governo em uma

�ssembléia na Câmara
,

I
!

poderávir a contribuircom 10 a 20%
do valor total, se necessário. "Nossa
intenção é começar a obra ainda este

ano", revelou.
O diretor de Trarisportes do

Deter LuizCarlosTamaninidisse que
esta seria a primeira etapa de um

projetomaiorDepoisdo asfaltamento
no trecho que vai da entrada de
NereuRamos até a empresa Lunelli,
com cerca de 3,5 quilômetros, teriam
duas outras etapas. ''A segunda é para
pavimentar os sete quilômetros da
EstradaRibeirãoGrande doNorte até
os hotéis e a terceira etapa é o

asfaltamento desde a Lunelli até

Corupá, num trecho de seis

quilômetros", revelou, acrescentando
que esta última obra seria feita em

parceria comomunicípio deCorupá.
Segundo o diretor, as obras estão

orçadas entreR$ 8 eR$ 10milhões e
disse que o governador Luiz

Henrique vem "insistentemente"

A ponte já não é mais a mesma, mas a estrada continua assim

ressaltando a necessidade do acesso numa região eminentemente
turística. "Á tendência deinvestimento. "Por onde tem

passado, o governador fala desra'obra
e tem citado que o Estado precisa
estar presente e acredita no

desenvolvimento do turismo". Ex

prefeito deCorupá, Tamaníni disse
que sabe da importância de umbom

crescimento é muito grande, até
pelas condições industriais e

turísticas, pelos hotéis já bem
instalados na região e pelo acesso a

Corupá, com aRota das Cachoeiras
e o Seminário", destacou.

Jefferson confirma mensalão no
�

depoimento ao Conselho deEtica"
BRASÍLIA - O presidente do

PTB, Roberto Jefferson, con
firmou, em depoimento ao

Conselho de Ética da Câmara

ontem, a existência do mensalão,
o pagamento de propinas a

parlamentares da base aliada,
apesar de voltar a afirmar que não
pode comprovar as acusàções. Ele
disse que o presidente do P'f José
Genoino, e ministros tiveram

conhecimento do esquema, entre
eles, o da Casa Civil, José Dirceu,
e o da Fazenda,Antonio Palocci.

Segundo Jefferson, Dirceu
criou "um cordão de isolamento",
que impediu que o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva tomasse
conhecimento logo das denúncia�.
O petebista chegou a chamar
Dirceu de Rasputin - monge que
exerceu uma enorme influência
no império russo, embora não

tivesse cargo - e diss� que, se ele
não sair do governo, pode
transformar Lula em réu: "Zé
Dirceu, se você não sair daí rápido,
vai fazer réu um homem bom",
provocou Jefferson.
C) O presidente do PTB citou os

nomes de seis parlamentares que,
segundo ele, fariam parte do

esquema do mensalão. "Não são

todos os deputados que recebem
mensalão. Temmuita gente do PT

que está acima disso, tem muita

gente do PL que está acima disso.

Mas, deputadoValdemar da Costa
Neto (Sr, presidente do PL),
deputado José Janene (PR, atual
líder do PP na Câmara), Pedro
Corrêa (PE, atual presidente do

PP), SandroMabel (pL-GO), Bispo

Rodrigues (PL-RJ), Pedro Henry
(MT, ex-líder do PP na Câmara),
me perdoem, de coração, não posso
ser cúmplice de vocês nessa história
que envergonha uma grande parte
da Câmara dos Deputados",
atacou.

Interpelado por CostaNeto, o
primeiro deputado a lhe fazer

perguntas após sua defesa oral,
Jefferson o acusou diretamente de
receber propina para votar com o

governo: "Eu afirmo que o senhor
recebe o repasse", disse.
O presidente do PL reagiu e os dois
iniciaram uma discussão ríspida.
Costa Neto conseguiu que o líder
do PTB, José Múcio, declarasse,
jamais tê-lo visto tratando de I

mensalão. Antes, Jefferson dissera 1

que Costa Neto teria participado:
de reunião-para pressionar o PTB a

receber a propina.

o primeiro contato foi feito com o

secretário de Administração e

Finanças, Jair Tomelin, e
posteriormente com o prefeito, que
"só esta semana deu a resposta para
nós, propondo então um aumento

de 8% de uma só vez e que será a

partir de 10 de julho". \

A presidente do Sinsep
GUARAMIRIM - O prefeito lembrou que a categoria não tem

0árioSérgio Peixer (PFL) propõe data-base e por isso o reajuste
�% de reajuste salarial para os depende da "boa vontade do
servidores públicos domunicípio a administrador e. em grande parte

I, �artirde 10 de.julho.A proposta do também do empenho do servidor
,IJ' 'oMe,m9 .municipal . vai ser público de estar se reunindo, se

wesenta.hoje aos funcionários manifestando". "Mas o projeto
públicos durante uma Assembléia indo para a Câmara a gente tem

promovida-pelo Sinsep (Sindicato certeza que os vereadores aprovam

?osServidores Públicos) a parrirdas porque eles sabem das dificuldades
19h naCâmara de Vereadores. que os servidores têm", completou.

1 A idéia éouvir os beneficiados Segundo Idinei, o último
orno reajuste e saber se eles estão reajuste concedido aos servidores

�e acordo com a proposta ou .se públicos do município foi em 5%_

�uerem apresentar uma em junho de2004, mas os salários
fontraproposta \ ao governo ainda estão defasados. ''A nossa

(nunicipal, explicou a presidente do discussão seriam as perdas, que são

�insepJdinei Petry. "Pedimos que enormes em Guaramirim. O
, f� servidores da Prefeitura e do sindicato pediu um aumento um

rospltal Santo Antônio pouco acima da inflação, mas
Idinei: "Assembléia do Sinsep é para ouvir QS servidores públicos"

çompareçam a esta assembléia' mesmo com toda a discussão, o Hospital Santo Antônio. Apesar atuar como gostaria: Faltamuitas
forqueagente vai estarlevandoa conseguimos só os 5%, porque o da representatividade, Idinei vezes o respaldo do próprio servidor,
proposta doprefeito para discutir prefeito alegava que não tinha reforçou a dificuldade de mobilizar que não tira um tempinho para

fomo� se�idores", convidou. condições de dar um reajuste a categoria. "Em Guaramirim a participar de uma assembléia para
ldtnel disse que o sindicato melhor", relatou. gente sempre teve uma dificuldade reivindicar os.seus direitos. Mesmo

teve· muita dificuldade de Atualmente, omunicípio tem muito grande de conseguir um bom a�sim a gente não desiste de lutar
,conversar com o prefeito para aproximadamente 500 servidores, reajuste para os servidores porque e tem corrido atrás sempre para
,negociar o reajuste. Segundo ela, 'somados a Prefeitura, a Câmara e o sindicato sozinho não consegue conseguir omelhor", finalizou.

�
,

'.
'. . .' '.

Estrada de acesso a Nereu Ramos pode ser asfaltada ainda este ano
i

.
.

I JARAGUÁ DO SUL - A principal
lestrada de acesso ao Bairro Nereu

,Ramos poderá ser asfaltada aindaeste
ano através de uma parceria entre a

�feiti1ra eoGovemo do Estado.Na
lúltima sext c· / .

i a-lena, o secretano

i��du.al de Infraestrutura, Mauro

!l unam, esteve visitando a

;alidade de Ribeirão Grande do
! Orte, acompanhado da vice-
,prefeitaRo .

V: I do fi'Id semerre ase, apre etto

:� COrupá Conrado Muller e do

'C etordeTransportes doDeter, Luiz
. arlosTatnanini.
Ip Segundo o engenheiro civil da
refeitu Afi .

iPt'o..
ra, ansa Piazera Neto, o

'h jetopataoasfaltamentodaEstrada
i apocu H . - / d

.

'elabo
ansa ja esta sen o

d'
rado e deve fica); pronto em 60

�O próximo passo, explicou, é
tir os recursos para a obra juntolaoGo

'q
Vemo do Estado. Piazera disse

�ontrapartida domunicípio é aelaboraçãodoprojeto,masque

• Em suas declarações, Jefferson
reafirmou que o tesoureiro do

PT, Delúbio Soares, era o

responsável pelo mensalão e

voltou a falar nos valores de R$
30 mil para cada deputado para,
que votasse com o governo.

• Jefferson confirmou que
Marcos Valério Fernandes
de Souza, publicitário de
Minas Gerais, era o

"pombo-correio';
responsável por levar o
dinheiro aos deputados.

Governador lança edital para
·reabilitação da Hercílio Luz'

FWRIANóPOUS - o governador
Luiz Henrique lançou ontem, no

auditóriodoCentroAdministrativodo
Governo do Estado, o edital de
concorrência pública internacional

para a reabilitação da PonteHercílio
.

Luz.Ogovernadorpretende realizar a
. reabilitação com recursos do Fundo

Social, num repasse de quatroparcelas
no valor de R$ 30 milhões cada. O'
valor total da obra é de aproxi
madamenteUS$ 40milhões.

Na última quinta-feira, 9, o
governador e uma comitiva que

viajou aos EstadosUnidos estiveram
em Pittsburgh, onde visitaram a

AmericanBridgeCompany, empresa
sucessora da companhia que
construiu aPonteHercílio Luz.

A restauração, do maior cartão

postal de Santa Catarina é uma

preocupaçãode LuizHenrique desde
o início do seu Gôverno, quando
membrosdogrupoUsiminasestiveram
em Florianópolis e anunciaram que
toda aparte estruturaldaHercílioLuz
estavacorroídaemVirtude da açãodo
tempo.Emmarçàde2003,apá;reunir
se commembrosdadiretoriadogrupo
Usiminas, Luiz Henrique sobrevoou
de helicóptero a ponte para observar
seu estado físico.A ponte passou por
umprocessode recuperação nas suas
cabeceiras.No dia 30 demarço deste
ano,ogovemadorassinouaautorização
parao lançamentodoeditalde licitação
da reabilitação daHercílio Luz.

Com a reabilitação da Ponte
Hercílio Luz, o sistema de ligação
Continente/Ilha, que já opera
saturadodesde 2002, absorverá cerca
de 17% da demanda do tráfego.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA,

POR RANDAL GOMES __ �

�cambra

� Vamos deixar de frescura!

Sim, é preciso que as pessoas deixem as bucólicas novelas da
Globo de lado, bem como as notícias catastróficas que
pipocam nos telejornais diários. É preciso que olhem o Brasil
com cores, possibilidades e (por que não dizer) defeitosque
realmente possui. Isto permite que as ações sejam tornadas
numa base real, não-idealizada, para pessoas reais inseridas
num mundo concreto.
Constantemente temos visto através da mídia, que

,

universidades são seres 'dinossáuricos', incapazes de se

movimentar com rapidez frente às prementes necessidades
da sociedade. Embora haja.alqurna verdade nisto, por outro
lado há um movimento em direção ao extremo oposto. Sob
este olhar, é preciso fazer importantes destaques a regiões
do Brasil que têm conseguido criar uma dinâmica diferenciada
e que proativamente move, a economia, através de
conhecimento, informação e dados.
Na área de comércio internacional, a relação entre a UNERJ e

a ACIJS gerou uma entidade como a CAMBRA, representa'tiva
em sua área e que há cerca de dois anos têm mostrado o

quão importante é a relação Universidade - Empresa. Numa
recente pesquisa feita com profissionais de comércio exterior
da região, todos apontaram .a uníão como benéfica,
nominando tanto a ACIJS, quanto a UNERJ, como promotoras
efetivas do comércio internacional em nosso Estado. E

lembrando, em nenhuma outra cidade brasileira, existe uma

união desta espécie, em torno deste objetivo.
Assim como sentimos pesar por colaboradores que falam mal
de suas empresas, sentimos pesar por estudantes que fafarn
mal de suas universidades, sejam elas quais forem. São os

espectros de uma parcela da população que não honra seus

slrnbolos de produtividade - ou improdutividade, visto que
todos são agentes do resultado final .que estabelecem.
Defeitos, certamente universidades e empresas têm, mas é

importante lembrar que o crescimento e o avanço da
econ.omia brasileira são tanto baseados em

empreendedorismo, quanto em conhecimento.
'

Nos cinco anos que tenho dedicado à relação Empresa -

Universidade, tenho visto no ensino superior brasileiro,
profissionais fantásticos, dedicados às suas atividades e com

vínculos concretos com o mundo real. Talvez seja importante
lembrar para o comum da população de que diferentemente
da novela, pessoas de verdade trabalham e através do
conhecimento universitário, muito se tem feito pelo 'País afora.
Tenho encontrado ações fantásticas em benefício da
sociedade e no caso específico da UNERJ, a velocidade típica
de urna organização que se pautapor critérios acadêmicos,
mas imbuída da positividade do espírito empresarial. Isto
porque,' talvez tenham entendido, à semelhança de u�

personagem de novela, que o tempo 'ruge'.
Assim, vamos deixar de frescura e reconhecer as ações
benéficas que o conhecimento tem trazido à sociedade. Se
fielmente honramos as nossas tradições campestres arcaicas,
jamais .farerno s o grande turnaround que movimentou
economias como Coréia do Sul, México e China. Sem este

movimento proativo, seremos o mesmo gigante deitado em

berço esplêndido, uma imagem incômoda, que não mais nos
cabe.

REUNIÃO DO NÚCLEO DE COMÉRCIO EXTERIOR

Amanhã, às 18:30, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, o
Núcleo de Comércio Exterior da ACIJS/APEVI se reunirá para
fàlar sobre a prestação de serviços em negócios internacionais.
Haverá a apresentação Ope n Aduaneiro Soluções em

Comércio Exterior e da SECREB - Seguradora de Crédito do
Brasil S.A. As reuniões tem contado com um crescente número
de profissionais, que trocam informações e adquirem
conhecimentos, mostrando a mOb\ilização de todo o pólo da
AMVALI em torno do comércio internacional.

NOVE CiDADES CONCENTRAM 25% DA RIQUEZA DO pAís
A FGV/Decision informa que o valor per capita das exportações
catarinenses é de 848 dólares, contra 527 dólares da média
nacional. O Estado sedia os maiores exportadores do Sul e o o

conhecimento tem sido fundamental para ampliação dos

negócios. Santa Catarina ,se responsabiliza por 5,16% das
vendas externas brasileiras. De fevereiro a março de 2005 as

exportações de catarinenses tiveram um acréscimo de 12,7%,
alcançando o patamar de US$ 477 milhões.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe.
'suas dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@portalcambra.com.br.

Randal Gomes é Diretor-Executivo da Câmara de Negócios
Internacionais - CAMBRA, Mestre em Administração e

Professor dos Cursos de Administração de Empresas, Comércio
Exterior e Sistemas de Informação.

'

e-mail: randal@portalcambra.com.br

•

QUARTA-FEIRA, 15 de junho de 2005

FISCALIZAÇÃO

Prédios e locais públicos
serão vistoriados pelo CREA

MARIA HELENA DE MORAES

� A intenção é
remover as barreiras

arquitetônicas
que a cidade possui

}ARAGUÃ DO SUL - o CREA

(Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura) e o Ministério
Público vão fiscalizar todos os

I prédios e logradouros públicos da
cidade para saber se os mesmos

oferecem condições de acesso a

todas as pessoas, em especial aos
portadores de deficiência física. A
vistoria começa no mês que vem e

será feita pela Comissão de

Acessibilidade do CREA.·
De acordo com o inspetor-chefe

do CREA em jaraguá do Sul,
,

engenheiro civilOsmarGünther, a
intenção é verificar a adequação dos
prédiospúblicos àspessoas portadoras
de necessidades especiais ou

mobilidade, reduzida e fazer com

que seja cumprido o decreto federal
5.296/04, de 2 de dezembro do ano

passado, que regulamenta as Leis

10.048/00, de oito de novembro de
2000 E 10.098/00, de 19 de
dezembro de 2000.

O inspetor-chefe do CREA
informa ainda que antes das vistorias

Fiscalização será feita pelo CREA e Ministério Público em todas os espaços públicos da cidade

será feitauma pesquisaporestagiários
de Arquitetura e Urbanismo com o

objetivo de identificar os casos de
inacessibilidade, além de aulas

práticas e teóricas e exercícios de
vivência em diferentes ambientes.
Também estão previstas duas

avaliações em prédios e logradouros
públicos com a utilização de planilhas '

do "Guia de Avaliação e

Implementação de Normas
Técnicas", que será editado pelo
Ministério PúblicodeSantaCatarina.

Ainda de acordo comGünther,

. .

Alunos do ProUni receberão

bolsa de um salário mínimo

DA REDAÇÃO - Os estudantes
beneficiados pelo ProUni

(Programa Universidade para

Todos) com vaga em curso de

graduação por tempo integral
receberão uma Bolsa Perma
nência no valor de R$ 300 para
custear as despesas de transporte,
alimentação e moradia. Amedida
faz parte do conjunto de Ações
para Qualidade na Educação
anunciadas ontem pelo governo
federal. ,

Segundo o secretário
executivo do MEC, Fernando
Haddad" a verba, para custear a

ação do Bolsa Permanência será

remanejada internamente, com os

próprios recursos do ministério,
sem causar prejuízo a outros

programas. "Abolsa de R$ 300 por
mês é um valor 'expressivo para
uma única pessoa 'poder se

manter, enquanto realiza cursos

comomedicina eodontologia, que
exigem turno integral" disse
Haddad.

O MEC ainda não divulgou a

data de implernentação da
medida provisória, que já foi
sancionada pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

Somente este ano, as 54
universidades federais do país
ofereceram 122 mil vagas nos

vestibulares. No mesmo período,
o ProUni distribuiu 112 mil vagas
para os estudantes de baixa renda
em 1.13 5 instituições privadas de
ensino superior. '

O programa destina-se à

concessão de bolsas de estudo

parciais (50%) e integrais em

instituições de ensino superior
com em sem fins lucrativos.

A bolsa integral é dada a

quem tem renda familiar per

capita não superior a 1,5 salário
mínimo e.a parcial é voltada para

pessoas cuja renda per capita não
exceda três salários mínimos.

OUTRO BENEFÍCIO - O
MEC está disponibilizando, para
os estudantes que tenham sido
beneficiados por bolsas parciais de I

50% pelo ProUni, a concessão de
financiamento, pelo FIES, de 50%
dos encargos educacionais
efetivamente cobrados pela
instituição de ensino superior, o
que corresponde a 25% dos

encargos educacionais totais.

• Estudantes beneficiados

pelo ProUni com vaga em

curso de graduação por
tempo integral receberão
Bolsa Permanência de R$
300 para despesas de

transporte, alimentação e

moradia.

• O MEC está

disponibilizando, para os

estudantes que tenham sido
beneficiados por bolsas

parciais de 50% pelo ProUni, a
concessão de financiamento,
pelo FIES, de 50%.

o resultado, da fiscalização será' com' uma pesquisa Jealizadi [;[
encaminhado aoMinistério Público em2003, 14% da populaçãoj jl
'paraque sejam tomadas asmedidas Jaraguá do Sul tem algum ripol! )!
cabívets em lei. O inspetor-chefe deficiência.
enfatiza que a cidade e os prédios OCREAeoMinistérioPúbucr r,

públicos devemdar acesso a todas as J a promoveram fiscalizaça !5

pessoas, sem restrição. De acordo preventivas em asilos (em 20011 �

com Günther, todos os prédios e 2002) e em presídios, ano passa� (

logradouros públicos que não em todo o Estado. Na avaliação di (J!
estiverem adequados serão inspetor-chefe do CREA, agranoi 5i

penalizados. 'Aidéía principal é que maioria dos prédios públicos 1 é

os próprios órgãos governamentais logradouros (praças ,e ruas) nãoru H
dêem o exemplo", afirma o

" condiçõesde acessoacs pottabe i
engenheiro. Segundo ele, de acordo

.

"de 'd�ff�iêrÍêia i'í�iCa:
" ,!' ,

• "

/I;i :

Vendas do' comércio regi'strall1
crescimento' de 3,4% em abrli j

DA REDAÇÃO - de acordo com a

Folha online, as vendas no comércio
varejista aumentaram3,40% em abril
na comparação com igualmês do ano
passado, e caíram0,23% em relação a
março, . de acordo com a Pesquisa

, Mensal do Comércio do IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografiae
Estatística). Essa é a 17ª taxa positiva
na comparação com igualmês doano
anterior, mas também consiste no

menor crescimento desde dezembro'
de 2003, quando as vendas haviam
aumentadoLz l%.

Em março, o IBGE atribuiu o

aumento de 8,61% nas vendas à

antecipação da Páscoa neste ano. Errí
2004, o feriado caiuemabril.APáscoa
costuma ter impacto positivo nas

vendas do comércio.
O IBGE também informou que

o desempenho de abril não foi

negativo devido principalmente ao

aumento das vendas de móveis e

eletrodomésticos.
SETORES - o setor de

Hipermercados, Supermercados,
Produtos Alimentícios, Bebidas e

.Fumo, mais dependente de renda do
quede crédito, teve queda de 1',22%
em abril.Nomês anterior,havia sido
registrada alta de 10,94%. Também
registrou resultado negativo o grupo
de Combustíveis e Lubrificantes (-
9,94%). Segundo o IBGE, a queda
foi influenciada pelo aumento de

preço dos combustíveis e pela
substituição da gasolina por
combustíveis demenor custo, como
oGNV (gás natural veicular).

O setor de Móveis e Eletro-

domésticos registrou expansão ii: }

23,93% nas vendas em abril. Nüm& 1:

anterior havia sido de 17,99� .r

Segundo o IBGE, esse' desempenro u

continua influenciado pelru
facilidades de crédito ao consumid�

As vendas cresceramem25& ,

27 ucldades da federação.AsmaiÚRI c

altas foram registradas no Acrl j

(37,38%) e P�raíba (29,26%),500
Paulo teve alta de 0,59% e oRio�
Janeiro, de 3,09%. '

VAREJISTA AMPLIADO'
'IO IBGE divulgou pelo quarto mes

vendas do comércio varejist'
ampliado, que inclui veículos, mot� ,

partes, peças ematerialde constrU�
índi fOI�O crescimento neste me Ice

,

I '-oc()ll {

13,57% em abril na comparaça
abril do ano passado. Em março,o

, mesmo indicador havia qpurado�1 r

,

d�de 6,26%. No ano , as veD

acumulam alta de 5%.

• Segundo pesquisa do

IBGE, as vendas no comércio
varejista aumentaram 3,40%
em abril na comparação
com igual mês do ano

passado, e caíram 0,23% em

relação a março.

• É a 17a taxa positiva na

, ai mêscomparação com IgU, bél11
do ano passado, mas ram

consiste no menor,
bro

, crescimento desde dezem '

.

dasde 2003, quando as ven

aumentaram 3,21%,
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EXTORSÃO

PANORAMA

'Golpe do telefone' está cada
vez mais comum na cidade

i; � 'Para se evitar

problemas, a população
deve registrar Boletim
l de Ocorrência

]ARAGUÁ 00 SUL - Golpes e

�. ameaças por telefone estão mais
:
comunsem todoEstado.Aquialguns
morr.dores já estão traumatizados e

: pensam duas vezes antes de atender

toda vez que o aparelho toca. Na

Delegacia de Polícia já existemvárias

I queixas. As mais comuns são de

� extorsão através de ameaça de
:

familiares ou bens pessoais ou da
,

'

empresa.Osbandidos tambémusam

uma técnica onde a pessoa foi

sorteada e precisa cumprir etapas
aal ,,[ depositando dinheiro ou comprandoa' I

�
"

cartões para celular.
J[

O delegado Antonio Godói

li, c
explica que as vítimas deste tipo de

[ ",

golpe não devem entrar em pânico.
01' , .. '

I

' � "Normalmente as ameaças não são
I "

reais e não passam de uma

'1 ,enganação, um blefe", disse ele.
lU) (

�
, Quem receber alguma ligação como

, 5i,
esta deve entrar em contato com a

i� 1;1: Deleg:cia e registrar umBoletim de
Ocorrência.

re ;., li, ,( '!" .. ) .,.' '

,

Outracoisaque aspessoaspodem
fazer para ajudar nas investigações

CESAR JUNKES

Bandidos ameaçam as vítimas, exigem pagan;ento de "proteção" ou compra de cartões telefônicos

. policiais é anotar informações que

podem ser importantes como o

número da contabancária, o número
do telefone e principalmente a data e
a hora da ligação. ''Assim podemos
tentar rastrearonúmero", disseGodóí
que completou: "O bom mesmo é

nem dar trela".
O vice-presidente de Segurança

da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul), Ermes
Nissen, disse que a orientação da
Entidade é que os empresários que

sofram com o golpe procurem a

polícia. "Desde que começaram os

golpes avisamos para todos ficarem
atentos, jáque aprevenção é amelhor
formade combatero crime", afirmou.

OUIROSGOLPES-OProcon
de Jaraguá alerta à população que
uma empresa de dedetização
chamada "Dedetizadora [araguá"
está na cidade oferecendo serviços:
A sede da empresa seria em Itajaí,
mas não existe registro nos órgãos
oficiais de que a dedetizadora

J- ]ARAGUÁ 00 SUL - O professor
Alfonso Chaplinski quer ajudar as
pessoas separadas ou que estão se

i separando a se sentiremmelhor e

:Ií 1�, mais felizes. Ele pretende contar

� ,ri: com a ajuda de outras pessoas que
� Oi estejam interessadas em fazer

lru ir parte do grupo de ajuda aos

� Ir separados. O projeto de Alfonso

b i"
está recém começando, mas ele

� ê: acredita que a iniciativa tem tudo

fi 51 para dar certo.

� II
"Sei por experiência própria

& 'il que a separação causa dor, tristeza
e que nem todas os separados têm
condições de pagar um psicólogo",

'I afir'ma Alfonso. Segundo ele, a

intenção, a curto e médio prazo, é

"
formar a Associação dos Casais

, Separados, com grupos de atuação
.,b nos bairros. "As sessões serão

i!il organizadas nos mesmos moldes
p o

doAA (Alcoólicos A�ônimos) e
i,

o nosso objetivo é fazer com que
" os casais separados se encontrem

e Posam falar de seus problemas",
antecipa Alfonso.
Ainda de acordo com

Alfonso, todo o trabalho será

CESAR JUNKES

Alfonso Chaplinski quer formar grupo de ajuda para separados

voluntário. "Pretendemos contar
com a ajuda de profissionais das
mais diversas áreas", cita o

professor, que acredita na

receptividade da população. "O
nosso objetivo é consolar as

pessoas que estão sofrendo com a

separação e impedir um possível
deseqúilíbrio mental", enfatiza
Alfonso. Interessados em

participar do grupo podem ligar
para (041)99016588.

Jornalistas podem ter plano de previdência
DA REDAÇÁO Os

representantes dos sindicatos

�nt� à Fenaj (Federação
aCIOnai dos J ornalis tas)

aprovaram, no dia 11 de junho,
; r

a criação do Plano de
: Previde' ,

d J '1',

,Fe '

nCla os orna istas, o

naJ-Prev. Nos estudos feitos
POr dí .

d'
lngentes da federação,

lV
"

ersas propostas foram
analisadas. A da Petros foi

considerada mais vantajosa e

aprovada por unanimidade.
O Fenaj-Prev será uma

carteira especial com valor
mínimo de ingresso de R$ 25,00.
Não há idade limite para adesão
ao plano que, entre outras

vantagens, admite atendimento
aos dependentes dos associados
e estudantes de jornalismo, se o
estatuto de cada sindicato

prever esta possibilidade.
Agora o plano de previ

dência será submetido à

apreciação da categoria em

assembléias gerais dos sindicatos
que deverã� oc;rrer nas próxi
mas três semanas. Uma vez apro
vada a proposta, será s�bmetida
à aprovação dos órgãos do,
governo federal responsáveis por
fundos de previdência.

realmente exista.A empresa cobra à
vista pelo serviço e oproduto usado,
que deveriam matar insetos, na
verdade é água.

O Procon avisa que já tem

reclamações registradas. "Já tentamos
entraremcontato com a empresapor
carta, que voltou com a informação
"mudou-se". Quem foi lesado deve
fazer o registro de Boletim de
Ocorrência naDelegacia de Polícia e
depois também registrar no Procon
uma reclamação formal.

CORREIO ECONÔMICO
IIMP do Bem" deve ser assinada hoje
O ministro do Desenvolvimento, o catarinense Luiz Fernando Furlan,
informou que o presidente Lula deverá assinar hoje a chamada "MP

do Bem.'Estamos atendendo a algumas reivindicações de entidades
de classe.disse o ministro.A"MP do Bem" visa aliviar a carga tributária

para empresas em que as exportações representem a maior parte
do faturamento. Em princípio, trata-se de reduzir as alíquotas de

impostos como PISe Cofins para novos investimentos voltados para
a exportação."Há alguns temas ligados às pequenas emicro empresas,
mas também há algumas áreas ligadas ao desenvolvimento regional
e a correção de algumas regras que hoje estão criando obstáculos

para o crescimento econômico': disse Furlan.

Construção
As principais novidades na

medida provisória dizem

respeito ao setor imobiliário,
que não era beneficiado pela
versão original da MP
anunciada no mês passado. O
presidente da Câmara
Brasileira da Indústria da

Construção, Paulo Safady
Simão, disse ter recebido do

ministro da Fazenda, Antonio '

Palocci, a informação de que
ao menos três medidas serão
adotadas para o setor.

Diadejuros
O Copom (Conselho de Política

Mbnetária) se reúne hoje em

Brasília. A expectativa dos
analistas de mercado é que o

Banco Central interromp a a

seqüência de nove altas na taxa

básica de juros, mantendo-a
em 19,75% ao ano. A pesquisa
semanal 'Focus" do BC, com
cem economistas de bancos e

consultorias, mostra redução de

6,32 pára 6,21% na estimativa

do IPCA (que orienta o sistema

de metas de inflação do

governo) para 2005.

Incorporadoras
A mais importante medida

para o setor imobiliário será a

redução de 30 para 7% na

tributação sobre o chamado

patrimônio de afetação - que

separa a contabilidade da
construtora da de cada

empreendimento. O .

patrimôniõde afetação foi
criado para evitar casos como

o da construtora Encol, cuja
quebra deixou uma herança
de imóveis inacabados. Caitá
também, de 9,25 para 3,65%,
a cobrança de PIS e Cofins
sobre as incorporadoras. li',

Contrapeso
O que os analistas acham que
pode fazer o Copom surpreen
der com uma nova alta é a

recente instabilidade do câm
bio e a alta de US$ 5 no preço
do petróleo desde a reunião de
maio. Apesar de não levarem
em .conta oficialmente, os
conselheiros do Copom tam

bém vão sofrer o "efeito psico
lógico" do momento político,
marcado pelo depoimento do

deputado Roberto Jefferson

ontem no. Cong.resso.
redacao@jor�alc9r(eiodopovq·,�9(11;�r

Mais de RS 20milhões
.sio investidos na saúde na

Reuilnal de Chapecó.

Em dois anos e meio, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 20milhões
na saúde na Regional de Chapecó. Os recursos foram aplicados em obras

importantes, como o aparelhamento da UTI Neonatal do Hospital Regional
do Oeste e a reforma e ampliação do posto de saúde de Nova Itaberaba.
Epacientes que passarampor cirurgias de câncer de mama não precisammais
se deslocar até a Capitalpara obterpróteses e sutiãs ortopédicos, graças a uma
parceria firmada com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapecô.
É o Governo trabalhando para levar mais qualidade à área da saúde' no Estado.

Secretaria da
Estado da Saúda
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PREVENÇÃO

.Diminui o número de casos de Aids na
.,.,

reglao
MARIA HELENA DE MORAES

no posto de Saúde da Reinoldo
Rau, numa média de 15 por dia,
mas 'a capacidade do setor é de 18
exames por dia. "Todas as pessoas
sexualmente ativas podem fazer o

exame, que é gratuito e deve ser

agendado com antecedência pelo
telefone 275-1710 ou

pessoalmente", avisa Fischer.
,

N� avaliação de Fischer, as

pessoas estão mais preocupadas
com a prevenção e o exame de

HIV, aos poucos, está entrando na
rotina dos casais. "Todas as

gestantes têm que fazer o exame",
exemplifica o coordenador do

Programa, que também cita as

palestras, seminários e campanhas

foram registrados 28 casos entre

janeiro e maio, mas a redução
nestes primeiros meses de 2005

pode não se confirmar até o final'
do ano. "Estamos satisfeitos com

a redução do número de casos de

Aids, mas sabemos que' ainda é

cedo para saber se esta tendência
de redução se confirmará até o

final deste ano", avisa o

coordenador do Programa DST/
Aids, Dalton Fernando Fischer. '

De acordo com Fischer, o

Programa DST/Aids tem dado

atenção especial à prevenção e a

realização do exame de HIV. é
parte importante neste processo.
Os exames são feitos diariamente'

como ferramentas no combate e

prevenção à Aids. "Nos últimos
cinco meses foram feitas 157

palestras envolvendo 2.995

participantes e 1.588' exames, 28
a mais que no mesmo período do
ano passado", comenta. Além
disso, segundo Fischer, somente
em maio foram executados mais

de 1,5 mil procedimentos, que
incluem coleta de sangue,
consultasmédicas e distribuição de
pre-servativos, por exemplo.

Segundo relatório divulgado
pela coordenação do Programa,
de 41 exames feitos, um deles é

positivo, e a média de idadeé de
33 anos.

..,; Queda foi de

117,8% em relação
ao mesmo período
�o ano passado

]ARAGUÃDO SUL - De janeiro
ai maio deste ano o número de
casos confirmados de Aids
diminui 17,8% em relação ao

I

mesmo período do ano passado.
Ntesmo assim, foram registrados
rtiais 23 casos novos da doença:
1� deles em Jaraguá do Sul e oito
e:m Guaramirim. Ano passado Fischer: "As pessoas estão mais preocupadas com a prevenção"

CORR 10 TVEMPREGOSI
I
I

iO Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas, 5?7,
:Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.

:Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:
: '

Magoou! 1
Michael Jackson (foto) ficoumuito afetado pelo processo por abuso sexual e não
convidará mais menores para dormir com ele, informou nesta terça-feira seu

advogado,Thomas Mesereau, falando aos canais americanos depois da

absolvição do artista nesta segunda-feira.Jackson, que, entre outras coisas, foi
acusado de abuso sexual de um menor, foi declarado inocente de todas as

acusações que pesavam contra ele."Michael nunca mais fará isso por causa
das falsas acusações que foram apresentadas no curso do processo'; declarou
o principal advogado do astro, falando ii NBC'Michael é uma pessoa muito

amável, com um coração de criança. Foi amável com muitas pessoas, permitiu
que muitas pessoas entrassem livremente em sua vida e em sua casa e isso vai
mudar daqui para frente'; assegurou Mesereau.

'

Cazuza vivo
Assim como "Olga" que teve ingressos esgotados
na sessão de domingo,"Cazuza"lotou o Jackie
Gleason Theatre na segunda-feira no 9° Festival de
Cinema Brasileiro em Miami. O filme, que concorre

na mostra oficial - embora não tenha estréia

prevista nos Estados Unidos - fez o público cantar

algumas músicas no meio da projeção. Ao final da
sessão, a diretora Sandra Werneck se disse

emocionada com a receptividade.

Emilia se aposenta '

Este deverá ser o último ano de Isabelle
Drummond na pele da Emília do "Sítio do Picapau
Amarele.Com 11 anos, lsabeíle estará muito

'

grande para viver a personagem na próxima
temporada do infantil, em 2006. A direção do

programa já está à procura de uma nova atriz
mirim.Thávine Ferrari, quevive a-boneca Patty P0�"
no "Sítio'; é uma candidata a nova Emília.

Mas comemora
O site oficial de Michael Jackson (mjjsource.com) está mostrando uma peça
multimidia comemorando a vitória do astro no julgamento por abuso sexual. A

palavra "Inocente" abre o site, seguido de urna mão fazendo o 'V' da vitória. Na

próxima tela abre um slideshow de fotos e datas históricas como a queda do
Muro de Berlim, a libertação de
Nelson Mandela, o
nascimento de Martin
f'

Luther King e o dia da

absolvição dele, com o

texto de que foi um dia

qU�lentrará para a

his%ria,além de,

algumas frases como"
a verdade corre

maratonas."O site está

congestionado e a
,

navegação difícil.

Melodia na TV
Depois de atuar em "Casa de areia" dirigido por
AndruchaWaddington, Luís Melodia fará o papel
de um pianista de sa/oànem"Bang banqf Será
dirigido por RicardoWaddington, irmão de

Andrucha."Bang bang"terá ainda várias surpresas:
Tarcísio Meira fará uma participação especialíssima,
nos dois primeiros capítulos e Guilherme Fontes e

Fernanda Lima estarão no elenco.

Pés e cabeça
Thiago Lacerda é o novo garoto-propaganda das

sandálias Havaianas. O comercial, dirigido por
Clovis Mello, foi-gravado na semana passada,em
Ipanema, no Rio de Janeiro. No filme, o ator vai a
uma loja para comprar Havaianas Trekking e é

surpreendido pela perspicácia de uma bela
vendedora que o atende, interpretada pela
jovem atriz Lílian Rodrigues Cordeiro.

Fome chie
A recém-inaugurada loja mais chie do Brasil, a
Daslu, continua promovendo vexame sobre

yexame. Agora foi a jornalista Marília ,Gabriela que
teria sido barrada na noite de sábado no

restaurante Leopolldina, que fica no interior da

loja, informou o jornal "O Estado de S.Paulo':A lista

de reserva que estava com o porteiro não coincidia
com a do restaurante, o que teria causado a

confusão. Desavisado, o porteiro barrou a entrada
de Gabi, apesar de ela ter mostrado o cartão da

loja: Depois de esperar por 30 minutos, Marília
Gabriela entrou no restaurante para jantar com
alguns amigos. '
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DIVIsÃo ESPECIAL

Malwee vence o Coleqial e se

garante na primeira posição
JULlMAR PIVATTO

� Time volta a

jogar' amanhã,
em Schroeder,
contra o Indaial

'"
• AMRÁDIO 1010

JAQÁGUÁ
Goleiro Erick, do Colegial, defende o chute de William (14) no jogo de ontem em Guaramirim

causa do cansaço, mas prevaleceu
o plantel que nós temos e

conseguimos manter um bom
nível".

LIGANACIONAL - Depois
de terminada a primeira fase da

competição, já estão definidas as

tabelas para o início da segunda
fase. A Malwee ficou no grupo A

e, no dia 21, se reúne com a

direção da Liga, para definir os

jogos da segunda fase. Nesta etapa,
os times jogam entre si dentro do
grupo em turno e returno. Os dois
melhores colocados de cada chave
se classificam para as semifinais.

Rozzaco/Amizade e Atlético seguem, na frente no Varzeano Q

]ARAGUÁ DO SUL - Depois
dasegunda rodada da segunda
fase do Campeonato Varzeano,
duas equipes acumulam duas
vitórias na competição. A
primeira é a Rozzaco Pneus/
Amizade, que venceu o

Garibaldi por 2xO e lidera a

Chave H da competição com

seis pontos. E a segunda é o

Atlético, que bateu o Atlético
Enec "N' também por 2xO e

lidera o Grupo I, com seis
pontos. Os outros resultados do
sábado foram: Gesso Jaraguá .

4xO Depecil e Botafogo 3x3 no

Supermercado Brandenburg.
No próximo sábado, mais dois
Jogos pelo Grupo G completam
a rodada.

Esta etapa do 230
C

'

ampeonato Varzeano de
Futebol_ Troféu Posto Mime,
envolve 12 times divididos em
três chaves, saindo das duas
Primeiras colocadas de cada
uma delas para compor dois
grupos de três ihteg.rantes na

Gesso Jaraguá (camisa escura) goleou a Depecil por 4xO e ocupa a segunda colocação no Grupo H

terceira fase. Promovido pela
Fundação Municipal de

Esportes, o' campeonato
premiará o time campeão com

um boi de 15 arrobas, suínos de'
100, 80 e 60 quilos para vice,
terceiro e quarto colocados,
além de troféus e medalhas.

I

Haverá também premiação
para o artilheiro, atleta

destaque, a equipe disciplina e

a defesa menos vazada.

ESPORTE

Classificação

. 20 Gesso Jaraguá
30 Garibaldi
40 Depecil

a

JUlIMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDO,.____�

Mais dois reforços
o Juventus anunciou mais dois reforços. Já está em Jaraguá do

\Ii
Sul o zagueiro Renato Tilão, que estava no Veranópolis. O jogador
já passou pelo Joinville,Tubarão,Ulbra e pelo Beira-Mar de Portugal.
Ontem ele já treinou com a equipe na parte de manhã e, à tarde, �
fez exames médicos. Na semana que vem chega o atacante Roni, ."

que está no Asa de Arapiraca. O jogador tem ainda mais dois !

jogos pela equipe alagoana e se apresenta depois do dia 22.Tilão iS
já deve estrear contra o Brusque. O jogo, que estava marcado

para domingo, foi antecipado para o sábado, às 15h30 no João

Marcatto, por causa da partida da Seleção Brasileira.

o zagueiro paraguaio
Garnarra pode voltar para o

Brasil. Hoje os dirigentes do
Palmeiras se reúnem com o

procurador do jogador. O con
trato dele com a Inter de
Milão termina hoje e a dire-

ção do alviverde tem ínten-
ção de fazer um contrato ; I
com ele até o fim do ano,

"

I

com salário em torno de R$ � I
120 mil. A torcida palmetrense ; Iespera que desta vez dê certo. :

I

julimar@terra.com.br I
.. �I
________________________________________________�.

I

Edital para o projeto daArena
. I

.será divulgado semana que vem I
melhorias foradaquadra", informo� ,I

, Depois da realização da fase IIregional da Olesc, que acontece de
.

22 a 26 de junho, o ginásio deverá I
ficar fechado para o término das Ireformas. "Esperamos que dure,
menos de ummês, pois as equipes dá I

, ,

cidade precisam treinar e sediar as

competições estaduais que

disputam", disse o secretário.
AMISTOSO - O secretário

também está em contato com

alguns times da Série A do

Campeonato Brasileiro para faze! ,
um amistoso com o [uventus .. A I
data do jogo será 25 de julho, !
aniversário de Jaraguá do Sul, e os i
times mais cotados são ° São i
Caetano e o Flamengo, que joga I
emCuritiba no dia 24 e tem como ,itreinadorCelsoRoth, que jádirigiu
o tricolor jaraguaense.

'

I(ESAR JUNKESI

Joguinhos
Duas equipes de Jaraguá do

Sul buscam, a partir de hoje,
vagas para a fase Estadual
dos Joguinhos Abertos em

Joinville. Tanto vôlei
feminino quanto o futebol
de campo masculino vão
atrás dé uma das três vagas
da competição. O primeiro'
disputa contra Barra Velha,
Corupá, Araquari, Itaiópolis e

Rio Negrinho e o segundo
contra Joinville, São
Francisco e Itaiópolis. As
outras modalidades já tem

vaga garantida na fase
Estadual dos Joguinhos
Abertos.

Sub-20
Depois de conquistar a

liderança da Chave I do
Estadual de Futsal Sub-20, a
ADJ/Malwee/FME se prepara

para disputar a fase
. classificatória da Taça Brasil. A

competição acontece de 27

de junho a 3 de julho em
Concórdia. Logo em seguida,
nos dias 8 e 9 de julho, o
time volta a jogar pelo
Estadual, em Timbó.

GUARAMIRIM - A Malwee

garantiu o primeiro lugar do Turno
da Divisão Especial do Cam-

,

peonatoCatarinense ao vencer o

Colegial por 5x2, ontem em

Guaramirim. Valdin, com três gols,
e Éka, com dois, foram os destaques
da partida. Para.o time da Capital,
Vinícius e Rodrigo marcaram. A

Malwee volta a jogar amanhã, às

20h15, contra lndaial no Ginásio
Alfredo Pasold, em Schroeder.
A Malwee começou na saída do goleiro Ericke fez3xl.

dominando o jogo e, aos 2'30.", No início do segundo tempo,
Valdin driblou o marcador e depois de uma cobrança rápida de
chutou forte, marcando um bonito escanteio, Rodrigo, semmarcação,

,

gol. Umminuto depois, o mesmo marcou o segundo do Colegial. \

Valdin roubou a bola no meio da Aos 7'20", depois de uma boa troca
quadra e arrancou, marcando o de passes, Xoxo chutou forte e

segundo. O time jaraguaense caiu Valdin desviou para o gol,
de produção e, aos oito minutos, marcando o quarto da Malwee.
Vinícius teve tempo de dominar, Aos dez minutos, Éka ainda

girar e chutar, fazendo o primeiro marcou o quinto, chutando na

gol do ,S:;q]\;gi.q_l;:"R, t!JI;\�L) q�" _,
saídado goleiro, e deixando o

FlQ�ianÓR�lis melhorou.no jogo, placar em 5x2. Para o fixoJames, o
criando boàs chances. Mas aos 18 time foi mais ofensivo que no jogo
minutos, numa jogada rápida, a contra o Carlos Barbosa. "Nós
bola sobrou para Éka, que chutou oscilamos em algunsmomentos por

o

}ARAGUÁDO SUL - A comissão

que cuida da construção da Arena
Multiuso em Jaraguá do Sul está
acelerando as decisÕes.Na semana
que vem, deverá ser divulgado o

editalpara a elaboração doprojeto e,

logo que aprovado, já será lançado o
edital para a construção da obrá. O
local está praticamente certo: o

terreno em frente ao 140 Batalhão
'

daPolíciaMilitar, naVila Lenzi.
Segundoo secretárío deCultura,

Esportes e Lazer, Jean Leutprecht,
falta apenas um laudopara confuinar
o local, mas ele acredita que não

haveráproblemas. "Oque precisamos
agora é acelerar o máximo qu.e
pudermos, pois os prazos estão se

esgotando". Enquanto isso, o

secretário tambéminformou sobre as

reformas noGinásioArturMüller; "Já
arrumamos a parte elétrica e outras

Pedàlada
O técnico Carlos Alberto
Parreira quer o atacante

Rabinho mais solto na

Seleção Brasileira. O
treinador espera que o

jogador jogue o mesmo

futebol que o consagrou no

Santos, partindo para cima
dos adversários. "Vamos ver

o Rabinho contra equipes
européias, que é diferente'
da América do Sul';
comentou Parreira. Com

certeza, não é só o técnico

que espera isso do jogador. A
torcida também quer ver o
Rabinho "pedalando':

l

: t
I

" I'�: I

: I
� I
,

I
: I

I
,I
I

'-

Gamarra

Terreno em frente ao Batalhão será a sede da Arena
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I ANIVEltl)ARIANTES
·12/6·

Regiane Rodrigues
Johny Góis
Valdir Riedtmann
Adilson Kekes
Oswaldo Bennert
Marcia Denise Rother
Sebastião Heck
Natanael Volz
Bruna Sarah Kanchen
Kátia Satler
Maiara de Souza
Luciane Inês dos Santos

Edgar Romig
William Tiechontcoski
Juliano Rafael de Souza

·13/6·
Adelaide Hermann
Pietro Safanelli Moserd
Antônio Pedro de
Andrade
AldinaWackerhage
Dauton J. L. dos Santos
José Antônio Farias

M,aria Salete Manfrini
Zenilda Antonia L.

Zanluca
Eloi Zils
Antônio José Spézia
Pietro Safanelli Maser
Odinei Rodrigo Lennert
Alfredo Deretti

•

Daniela c. Balducci

Felipe Ricardo Bublitz
Antonio Sergio Jun.g
Marlene Becker Walz

·14/6·
IIson Walter Hille
Walmor Theilacker

Argentina Klein de
Almeida {

Adenor Koch
Jéssica Cristina de Souza
Karine Daniele
Giovanella
Haroldo Millnitz
Marcos Roberto Hubner

Felipe Wortmeyer L.
Pinto
Noribert Sell
Sandro Marcos dos
Santos
Iraní Urban
Vanilda de Lima Fritz
Kátia Dilmara Venera
José Hélio Zalewski
Claudia Regina da Rosa

,·15/6·
Virgilio Nanes
Marli Nanes
lIandi Spridemann
Dr. Martin Walter
Schneider
Adilson Wolf

Elgida Porath
Cecilia Fossile

Edgar Zehnder
Esmar Radünz
Vanderlei Vieira
Juliana Mayer
Jadson Dor
Luis Antonio Müller

Angelina Ferreira
Márcio Maas

·16/6·
Antídio aleixo Lunelli

I Juliana Ceolin
-Luciane Lewerenz
Adão Kiatkowski
Crista Uller

Trocam alianças na mão esquerda o casal,
Marlon José Francener, filho de Miguel e
Maria, e Andréia M. Ziehlsdorff, filha de

Bruno e Elvira. A cerimônia religiosa será na
,
..'

Igreja Santa Clara e após os convidados serão

recepcionados na Sociedade Vierense.

Feliç:idades!

Adilson Becker
Adelcio Becker
João Vitor Minei
Vitoria Gabriele Volpi
Jocimar Mendes Ribeiro
Marise Lewerenz
Edson Schmitz
Ana Roseli Maser Zocatelli
Marlise Klosowski
Theo A. Vieira
Nelzita K. Schmauch

Ingrid Venzeski
Andréia Fossile
Laércio Hoegen
Adrieli Scoz
Iria S. Lennert

Casaram-se dia 10/6,
Taysa e James, a

cerimônia religiosa
, realizou-se na Igreja
Nossa Senhora Rainha

,

da Paz e após os

convidados foram

recepcionados no

Restaurante Armalwee.
; Felicidades dos
familiares!

·17/6·
Albano Kanzler
Isolde Engelmann Rengel
Rafael S, Porto
Flávio R. Ra,mos

.

Qalianna Garcia

Juçara Maria Amádio
Ana Luiza Wenk dos Santos

.\

·18/6·

Jorge Luis Correa
Maria de Fátima
Valdir Deretti

.

Pedro Pessate
Adelino Bompani
Larissa Monique Marquardt
Egon César Behling
Gustavo Henrique Bertoldi
Erick Santhiago Martins
Edmundo Fiedler
Cecília Wendorff Scneider
João Fco Chaves
Eloi D, de Mattos

t- -».

Em 'pose para coluna {b�IÓ'
casal, Clovis e Franciane, ela
proprietária da Fran Stú'dio
Fotográfico '." ;

Neste sáb(.'do dia 18, o casal Marcos
Lennert e'Pollyana Kroeger,
casam-se na Igreja Evangélica
Ltlcerana Cristo Salvador e a recepção
será na Arrnalwee, Felicidades! .c:

;-'" I

Adriana
Giovanella que
neste dia 11/06

completa mais
um ano de vida,
"Mamae te

amamos muito,
Obrigada por
tudo"

Feliz aniversário a Ivan Falgatter, que
completou idade nova dia 6. Quem lhe
dá um abraço bem molhado é a sua

filinha Isabela

"Um ano a mais de experiência sempre
curtindo a vida, e agora mais do que nunca".

pois dizem que a vida começa aos 40!!!
Germano Mathias, felicidades e muito

sucesso,é'-o que desejam seus amigos,"

PARABÉNS

Aniversariou dia 8, Kelly Cristiane �ioVà��,!�,:
Parabéns dos pais, irmã, Ervino e d� Loja Flàrê)l�

; ',-:'

Marise Krüeger Leverenz, cliente da Loja Tailanda,
aniversaria dia 16, Parabéns!

'LaBalada
Não percam sábado. dia 18, na Área 51 a festa La Balada,
promovida pelo site Los Baladeiros. A festa vai conta� co�
a animação das bandas Distorção e Letargia, mais dOIS dJl
convidados em duas pistas animadas, Ingressos Q RS 5,0�
no Mime da Walter, Farmácia de manipulação Anthemiso�
com a. equipe do l.osbaladeiros, www.losbaladeiros.com.bl

FESTA - -'
IAcontece neste sábado, dia 18, a Festa dos Solteiros200 I

a partir das 22h, em Baineário Camboriú, praia do Estalello,
Animação com, DJ Songa (Bali Hai) e DJ Ike (convidado),
Convites + informações:

. festa_dos�solteiros@hotma'il.com
Obs: a festa não e apenas para solteiros !!!

C INEMA Q�arta e Quinta-Feira

Jaraguá do Sul- Rua Emílio Cv.Iourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Adorável Julia
15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30

O Filho do Máscara
15:15-17:00

Constantine
18:45-21:15

Refém
16:00 - 18:30 - 21 :00
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