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BRASIL X GRÉCIA

Parreira diz que jogo de

hoje é teste para a Copa
- PÁGINA 7

N°5.161 I R$1,25
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Prefeito anuncia um novo sistema de ônibus
Moacir Bertoldi fala também de investimentos de R$ 50 milhões até o fim do mandato para reformar o sistema viário. O "Transfácil" vai se transformar em "Transjaraguá". _ ,PÁGINA 5

Lilica Hipilica e

Colcci ditam
amoda no Rio

Duas grifes da região estão no
Fashion Rio 2006: a Lilica

Rípilica, da Marisol, e a

Colcei, de Brusque, que
desde 2000 pertence à

Menegotti Malhas, de

Jaraguá. A Lilica Ripilica fez
o desfile (foto maior) na

terça-feira, primeiro dia do
evento, e a'Colcci entra na

passarela na �manhã com a

supermodelo Gisele Bund
chen (detalhe). _ PÁGiNA4

Allgeloni faz
investimento de

R$ 20 milhões
Maior empresa do setor de
supermercados em Santa.
Catarina, a rede Angeloni
está investindo R$ 20milhões
em uma' nova unidade no

centro de [araguá do Sul. A
loja vai terr 290 funcionários
e terá desde Espaço Cultural .

até Pet Shop. A inauguração
está prevista para novembro
deste ano. _ PÁGI!'IA4

CRISE EM BRASíLIA

PT consegue eleger presidente
da CPI mas sofre nova traição
Apesar de ter perdido dóis votos por traição, oPT conseguiu
eleger ontem o líder no Senado, Delcídio Amaral, pre
sidente da CPI mista dos Correios, criada para apurar o

suposto esquema de cobrança de propinas na estatal.
Delcídio indicou o deputado Osmar Serraglio (PMDB) para
a relatoria da comissão. O sen�dor Delcídio Amaral havia
desistido de disputar o cargo, mas acabou sendo convencido
pelo presidente Lula, que ficou preocupado com o

depoimento do presidente do PTB, Roberto Jefferson,
anteontem no Conselho de Ética. - PÁGINA 3
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OTEMPO MUDOU

Poucas horas de chuva já
causam problemas nos bairros

RAPHAEL GÜNfHER

Foi só chover um pouco mais forte depois de mais de dois
meses de sol que as ruas dos bairros começaram a mostrar
os problemas. Na Ilha da Figueira, uma rua asfaltada há
quatro anos, mas que ficou sem drenagem, foi invadida
pelo cascalho e pelo barro. E uma casa corre perigo por
causa do desmoronamento de terra.' - PÁGINA 6

ATÉ QUE ENFIM

Copom resolve interromper'
as altas nas taxas de juros

!) "

o Comitê de Política Monetária (Capam) do Banco
Central decidiu por unanimidade manter a taxa básica
de juros da economia', a Selic,em 19,75% ao ano.Ainda .

assim
é

a mais alta des'de os 20% registrados erh
setembro de 2003,Adecisão era esperada pela maioria
dos economistas, sobretudo depois que o índice de '

Preços ao Consumidor. 'Amplo (IPCM, que serve de 'i

referência paraas metas de inflação, caiu de 0,87% em

abril para 0,49% em maio. '_ PÁGINA4

INDICADOR ECONÔMICO

Bovespa 25.481 1,02% ....

r Dow Jones 10.566 8% .....
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OPINIÃO

,Atos e conseqüências
o depoimento do depu

tado Roberto Jefferson no

Conselho de Ética da
Câmara Federal foi trans
formado num teatro. O

próprio parlamentar do
PTB escreveu o enredo,
dirigiu a peça e atuou corno

.personagem prjncipal. A
trama, no entanto, foi

prejudicada pela confusão
das cenas. Jéfferson con

firmou não ter provas do

pagamento do "mensalão"
de R$ 30 mil a deputados
do PL e pp pela direção
pe tista. E contou ter

recebido R$ 4 milhões do
PT para a campanha do
PTB na eleição· do ano

passado, mas não declarou
a ajuda: financeira aos

Tribunais Regionais Eleito
rais, por não ter com

provante.
Aproveitando a expe

riência de anos como advo

gado criminalista, Jefferson
enfeitou o depoimento com

FRASES

frases de efeito, gestos
estudados e expressões
faciais sob medida. Acusou
diretamente o ministro José
Dirceu, o presidente do PT,
José Genoíno, o secretário

geral do partido, Sílvio
Pereira e o ,tesoureiro
Delúbio Soares como men

tores do "mensalão", além
de afirmar que os pre s i-

mas avisou que reserva

outras informações para a

CPI dos. Correios e .do
"Mensalão". Alterando
momentos de ironia e

mordacidade, Jefferson
repetiu as denúncias já
feitas. Todavia, não

apresentou nenhuma prova

sequer das acusações.
"Provas', não tenho a exibir,

� Seria bom aproveitar para desenterrar
as denúncias de corrupção em governos
anteriores e investigar todas a fundo

dentes do PL, deputado
Waldemar da Costa Neto, e

do PP, Pedro Corrêa, os

líderes das duas bancadas,
José Janene e Sandro Mabel,
e os deputados Bispo Ro

drigues e Pedro Henry de
receberem o pagamento.

Por outro lado, ratificou
a inocência do presidente
Lula em relação ao paga
mento de propina a depu
tados para apoiar o governo,

sou testemunha. É, o meu

mandato, tenho 23 anos

consecutivos, é o meu sexto

mandato". Ou seja, o

deputado atirou para todos
os lados, acusou formal
mente pessoas, mas se

eximiu do ônus da prova.
Não obstante, o episódio

proporciona ao país a

oportunidade de investigar as

denúncias de corrupção e de
desvendar os esquemas

----
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fraudulentos que alimentam
a política. Para tanto, espera
se dos parlamentares respon
sabilidade e seriedade na

condução dos trabalhos, além,
é claro, de respeito à socieda
de. Ainda que Jefferson tenha

jogado todas as trampas
políticas e politiqueiras nos

ventiladores, sem provas, as

acusações têm como mérito

expor as vísceras de um

sistema apodrecido pelas
práticas espúrias.

Todavia, a nação exige
muito mais do que o espetá
culo promovido pelo presiden
te do PTB. Pessoas e institui

ções foram atingidas e o

mínimo que se espera é o

esclarecimento dos fatos.
Aliás, seria bom aproveitar
para desenterrar as denúncias
de corrupção em governos
anteriores e investigar todas a

fundo. Por outro lado, se

Jefferson não provar as

denúncias, deve ser punido, já
que gerou uma crise na país.

"Foi só O primeiro episódio de uma serre inacreditável de obscenidades políticas,
desmoralizações mútuas, escancaramentos de acordos, gozações em torno de quem levou
mais e quem está por receber': ' c.

.1 MarceloCoelho,colunistada"Folha'de5.Paulo;sobre o circo armado pelo depôiH,ento db d€!pütildô [{ôberto Jéfferso'rtíia tàh1issab!âé Ética

<'

Base do PSDB nega,
adesão ao prefeito

I Fatos & Ressoas. 1
Fernando Bond

Pedágio
A estatística foi divulgada ontem no Paraná:
'66% das famílias de Curitiba que passam o

fim de semana nas praias optam por Santa
Catarina. Mas não é só pela beleza das

praias: o fator principal é o alto preço do

pedágio na rodovia que liga a Capital
paranaense ao litoral. Cerca de RS 20 ficam
entre a ida e a volta do passeio.

Erro geográfico,
A desinformação de proprietários de
imóveis e empresários sobre a demarcação
de terras indígenas no Norte catarinense -

especialmente em Araquari - deve-se a um

problema crônico da Funai: o órgão não'
estabelece sua ação por estados mas por
"áreas"onde ficam (ou ficavam) as aldeias.
Assim, é a Delegacia da Funai em Curitiba

que cuida do Norte de Santa Catarina. E a

última coisa que se consegue lá é alguma
informação sobre a quantas anda a

demarcação das terras por aqui.

Vôleiemar
O ex-jogador de vôlei Renan Dalzoto ,e a

família Schürmann estão entre os

principais palestrantes convidados do 60
Encontro Catarinense de Jovens

Empreendedores e o 20 Encontro Sul
Brasileiro de Jovens Empreendedores,
organizado pelo Núcleo de Jovens

Empreendedores da Acijs e Apevi. Os
eventos estão confirmados para os dias 8 e

9 de julho, na Estância Ribeirão yrande.

Sangue de viajante
Na terça-feira da semana que vem 20

integrantes da Associação dos Doadores de

Sangue da região de Canoinhas estarão no

Hemocentro do Hospital São José - para
fazer doações de sangue. O projeto
"Turismo de Sangue" viaja por todo estado
fazendo doações.

Vale a pena
Comemorando 50 anos de carreira, o diretor

\

João Bethencourt reedita .a parceria .bern
sucedida com o escritor e dramaturgo
Millôr Fernandes. Ambientada no ano de

1955, a peça "Ladrão em Noite de Chuva';
atração no palco da Scar hoje e amanhã, às
oito e meia da noite, é o que se pode
chamar de comédia-presságio. Ingressos de
RS 25,00 (antecipadamente ou para quem
levar uma peça de agasalho), R$ 30,00 (no
'dia) e RS 15,00 (estudantes e idosos),
disponíveisna bilheteria da Scar.

Vamos à luta
Da jornalista Miriam Leitão, em "O Globo''
sobre o depoimento de Roberto Jefferson no

Congresso:"O Brasil parou diante do mais
estarrecedor depoimento já visto. E o país tem
vivido fatos extremos nestes 20 anos da sua

jovem democracia. Nos próximos meses, as

instituições estarão passando por um duro teste.

É hora grave e dolorosa. Ela exige que cada um
saiba o seu papel e o exerça para proteger o
que temos de mais precioso: as instituições que
construímos em 20 anos de uma longa luta':

fbond@ibest.com,br
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o vice-presidente do PSDB de Jaraguá
do Sul, Antônio Eckert, nega que
pretenda de alguma forma apoiar o
prefeito Moacir Bertoldi caso seja
eleito presidente da legenda na

convenção do próximo. domingo.
"Ternos uma posição firmada de ser

oposição responsável, vigilante': afirma
Eckert. O atual' vice-presidente deverá

disputar a presidência com o vereador
Geno Garcia, numa disputa que pelos

v prognósticos parece bastante igual- o
pessoal que acompanhaEckert diz que
ele tem 18 votos "fechados" dos 45 do
diretório. Até domingo muita água
deverá passar por baixo da ponte, mas
as negociações para a composição de
chapa única à sucessão de Célio Bayer
caminham por enquanto ao ritmo do

impasse. O que o pessoal que apóia
Antônio Eckert reclama é que é sempre
assim: a chamada "elite" do partido
passa por cima da "base': que também
quer ter voz ativa no momento de
decisões cruciais, especialmente em

época de eleição. O que essa turma não

quer mais é receber "prato feito" e

depois ter que engolir.

Diretor
Francisco Alves

Editor-Chefe
Fernando Bond

I.)
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Convicções ou interesses (.

Mais uma vez o Brasil se vê
diante de nova crise política.
Denúncias graves são apon
tadas que, de tão comuns,

teimam em parecer normais em
um país que já se acostuma a

elas. Isso é preocupante e por
is;o a população brasileira
nunca pode desacreditar da sua capacidade de
indignar,se j do contrário, nunca veremos reais,
mudanças.

Não podemos incorrer no erro de ver a corrupção
na política como algo inevitável. Como se a

corrupção pudesse ser sempre domesticada e nunca

expurgada. Não podemos concordar com o retrocesso
da resignação salutar para a boa e velha política,
depois de, a duras penas, vermos resgatada a ética'
em nosso país.

,

Dois pesos e duas medidas. Conceitos, outrora
defendidos, hoje recebem outra interpretação pois
ferem interesses.

Falta de atitude hoje é ter a certeza de que temos

que conviver com todos essas ondas de corrupção. E
nossos reais problemas sociais, de uma sociedade,

, J

gravemente ferida, como fome, violência, desemprego
? Serão sempre tratados com panos quentes?

É preciso querer mudar, afinal quem faz história 1

são as pessoas e não o contrário. E a história mostra

que o impossível acontece, principalmente na

política. Foi assim com o impeachment de Collor ';
quando ninguém diria �ue ummovimento pela éti�r,,;
,na política pudesse.ganhar os corações e mentesrkll

'

milhões a ponto de mover o Congresso que havia
dormido lado a lado com a corrupção por muito

tempo. E aconteceu. Contra todas as evidências e
'

previsões. !

Ou para sermos maisremotos ainda, quem diria I

que a anistia seria possível em plena ditadura militar? :

que as "diretas já" poderiam emplacar ? que problemas.'I
políticos poderiam estar nas novelas da Globo? I

É preciso chacoalhar quem ainda quer viver de
'

bem com a situação e dormir tranquilo ao lado da

miséria, da fome, do desemprego, da violênCia,
assistindo a novas ondas de corrupção que logo serão:
devidamente explicadas, abafadas e esquecidas depo�
que o noticiário se calar.

Mas a sociedade vem provando, por meio da sua'

capacidade de mobilização e expressão, que está'

disposta a romper com todos os conceitos, situações, I

, pessoas ou atitudes que impeçam a conquista dos seus!
direitos fundamentais. A sociedade sabe bem o que

quer e do que precisa.
-

Milhares de pessoas nas ruas por umamesma causa

e a queda de um presidente acusado de corrupção
não são notícias de um país distante ou cenas de um

filme político clássico. São fatos próximos, que
remontam a um passado recente e real em nossas

vidas.
Por isso é necessário sempre lutar por nossas

convicções já que os interesses, de todo o jeito,
sempre tentarão se impor.

o prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às

quintas-feiras nesta coluna

o CORREIO ERROU:

- Diferente do que foi publicado no texto complementa�d�
manchete da edição de ontem, o prefeito Mário Sérgio pel�e
não apresentou a proposta de reajuste salarial da administr�ça�.
Quem fez isto foi o Sinsep (Sindicato dos Servidores públiCOS,
que realizou assembléia emGuaramirim.
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� Ainda no PFL
.

Até ontem, dia 15, o deputado federal
. paulo Bauer continuava filiado ao PFL

de Santa Catarina, �e aco�do �om a

coordenação de Disseminação de

Informação da Câmara dos

Deputados, ,até aquela data, o

�adamentar não havia solicitado à

�ecretaria-geral da Mesa Diretora.

mudanÇa de partido ..
É estranho porque a festa de filiação
de Bauer ao PSDB, no último dia 9, foi

realizada com muitas pompas e

circunstâncias e com a participação
de lideranças tucanas nacionais.

� Diretor do Fundef vai
j tirar dúvidas sobre o
novo fundo, de onde
sairão RS 4 bi em 2006

I
-
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� Dever
A degradação do jornalismo -

empresas comprometidas apenas
com interesses de grupos e

profissionais nas folhas de pagamento
de políticos e empresários - tem'

causado prejuízos de todos os lados;
incentrvando até "otorldades" a

reclamar de repórteres e matérias à

direção dos veículos.
Nessa batalha quem perde é a

população. Só há uma forma de

equacionar a situação: um jornalismo
imparcial, ético e comprometido com

a informação e com profissionais sérios.

� Visita
A relatora especial sobre Defensores de
Direitos Humanos da ONU, a paquistanesa
Hina Jilani, deve vir ao Brasil em setembro

para conhecer a situação dos direitos
humanos no país e, de modo especial,'
para investigar ameaças de morte contra

militantes que atuam nesse setor em

diversos estados. Segundo a ONG Justiça
Global, 300 estão na linha de tiro.
O pedido de autorização foi enviado ao

Itamaraty.
Os direitos humanos no Brasil são

sistematicamente violados,
principalmente pelo Estado.

J

Aliás� Irregular
Pela Portaria 3.523, de agosto de 1998,
do Ministério da Saúde,.a agência do
HSBC na Prefeitura de Jaraguá do. Sul
está irregular, já que não garante a

renovação do ar de no mínimo 27

metros cúbicos por pessoa.
A portaria faz referência aos "padrões
de qualidade do ar de interiores e

prevenção de riscos à saúde de
ambientes cllmatizados" Faltou ao

vereador Jurandyr Michels, o Lika (PT),
relacionar essas exigências quando
pediu a verificação da regularidade da

agência.

A mesma portaria exige que, em

ambientes climatizados, seja verificado
o Plano de Manutenção, Operação e

Controle de seu sistema de

climatização. Para quem conhece o

prédio, sabe que é climatizado, mas não

tem nenhuma abertura externa para
renovação do ar.

Compete à Vigilância Sanitária fazer

cumprir a norma editada pelo Ministério
da Saúde e o não-cumprimento
configura infração sanitária, de acordo
com o Artigo 9°.' Com a palavra a

Secretaria .de Saúde.

FUTURO DA EDUCAÇÃO

MOSAICO �-MAuRrLloDEcARVALHO----------------------------------'---------------�,---___:---_,

oGoverno do Estado anunciou que
as provas da primeira etapa dos
Exames Supletivos promovidos pela
Secretaria da Educação, Ciência e

Tecnologia serão realizadas nos dias
25 e 26 deste mês. Um total de 42
locais, entre escolas, Centros de

Educação de Jovens e Adultos ,
.

.instituições prisionais e de

reeducação, está reservado para a

realização dos exames, commais de
10mil insctitos, em todooEstado. Em
dez municípios catarinenses estão

computados cerca de 940 insctitos

que cumprem penas em presídios,
penitenciárias ou de unidades de

reabilitação. Também participam
destaprimeiraetapa36 pessoas surdas
mudas e 11 cegas ou combaixa visão.

ARQUIVO/CORREIO/CESAR JUNKES

Dionei: convidando profissiorrais para .tlrar dúvidas, sobre o fundo; ,

Fundef
Vigência de 10 anos (até 2006);
Alcance: ensino fundamental;
Recursos: R$ 30,5 bilhões (previsão 2005);
Complementação da União: R$ 395 milhões (previsão 2005)
Fonte de recursos: 15% de determinados impostos, como ICMS e

o IPlexp;
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e Fundo dos Participação
de Municípios (FPM), Desoneração de Expcrtaçôes mais

complementação da União;
Número Qe alunos: 30,7 milhões (dados do Censo Escolar de 2004).

Fundeb
I

Vigência de 14 anos (2006-2015);
Alcance: pré-escola, ensino fundamental e médio;
Recursos: R$ 56 bilhões anuais a partir de 2009, com aumento

gradativo da participação da União 1nos quatrc prlrneiros anos;

Complementação da União: 4,3 bilhoes a serem alcançados a

partir de 2009;
Fonte de recursos: 20% dos impostos.e transferências dos estados
e 20% das transferências municipais (a ser alcançado
gradualmente em quatro anos), mais complementação da União;
Número de alunos: 47,2 milhões (dados qo Censo Escolar de 2004).

Diretores, professores e pais de alunos de 33 escolas da rede

municipal deensino e de 22 Centros de Educação Infantil tomaram
posse ontem na presidência das APPs (Associações de Pais e

Professores) A solenidade de posse foi no Centro Municipal de
Eventos, às 19horas, com a participação do secretário municipal
de Educação, Anésio Alexandre, que destacou a importância da

parceria com a comunidade para uma educação de qualidade.

J

_)
)

'1
í

1
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Líder do PT no Senado é eleito

presidente da CPI dos Correios :,

Delcídio recebeu 17 dos 19 votos esperados

Dx REDAÇÃO - O líder do PT
no Senado, Delcídío Amaral, foi
eleito ontem à tarde presidente da
CPI (Comissão Parlamentar de

Inquérito) mista dos Correios,
criada para apurar o suposto
esquema de cobrança de propinas
na estatal. Delcídio indicou o

deputado Osmar Serraglio
�(PMDB) para a relatoria da
comissão.

Apesar de o governo ter saído
vitorioso, houve duas traições, já que
o placar previsto era de 19 a 13, mas
o resultado final foi de 17 aIS.

Portanto, dois governistas contra
riam a orientação do governo. "Foi
uma palidez total [no rosto dos

governistas1", comentou o senador
José Agripino (RN), líder do PFL

-

na CasarDelcídio havia desistido
de disputar o cargo, mas acabou
sendo convencido pelo presidente
Lula, que ficou preocupado como
depoimento do presidente do PTB,
Roberto Jefferson, realizado

. anteontem no Conselho de Ética.
A oposição teriadireito a indicar

�, Recém lançado Fundeb seráI )
,

'

terna de seminário em Jaraguá
I

CrROLlNA TOMASELLI readores, secretários e a co

munidade em geral, que tem

um interesse em entender como
funcionará o Fundeb e outros

avanços na área da educação,
compareçam", convidou.

O Fundeb vai substituir o

Fundef e prevê um aumento dos
recursos aplicados pela União,
estados e municípios na educa-

I JARAGUÁ DO SUL - Lançado ção básica pública. Com dura-

e�ta semana pelo presidente ção de 14 anos (2006-2019), o
I

lula noPalácio do Planalto, o novo fundo garantirá rnais
i" glúitdeb (Fundá de Manu-' --recursos (R$ 4,3 bilhões anuais)

•
I

,

,�nção eDesenvolvimento da 'pára 'melhorar o 'salário dos

1ducação Básica) será tema de' professores, aumentar o número
u,msernináriono próximo dia 25 de vagas e equipar as escolas

emJaraguá do Sul. O diretor do públicas e será implantado de
Iundef (Fundo de Manu- forma gradativa nos' quatro

! t�nção do Ensino Básico e primeiros anos. "Hoje apenas

ValoriialÇão do Magistério), 1" 8 série recebem o recurso.

Praulo Egon, vai esclarecer Com o Fundeb, o benefício vai

duvidas sobre o novo fundo, ser estendido desde a educação
altravés do qual o Governo infantil, passando pela 1 a

a 8'
Rederal promete investir R$ 4 série,' até o segundo grau",
�ilhões no ano'que vem. informou o deputado.

! O seminário será realizado No total, serão beneficiados
I �partirdas9h30noSiticom cerca de 47,2 milhões de

(Sindicato dos Trabalhadores estudantes, 16,5 milhões a mais

qas Indústrias da Construção que a cobertura atingida hoje
Çivil e do Mobiliária), pro- pelo Fundef, segundo dados
Ijlovido pelo sindicato e pelo preliminares do Censo Escolar
deputado Díoneí da Silva com de 2004. Os recursos do novo

I, �poiodo dep\ltado Carlito Merss Fundo serão dis tr ibu íd o s
edasenadora Ideli Salvatti. "É conforme o número de alunos

1 �Uito importante que todos os matriculados na pré-escola,
�rofissionais da educação da ensinos fundam'ental e médio,
egião participem e é importante educação especial e de jovens

, que todos os prefeitos, ve- e adultos.

Projeto que 'diminui recesso para
pO dias é rejeitado naAssembléia
,

FI

LORlANóPOus _ Os parlamen-
tares r . ,

; ejeltaram na tarde de ontem a

s,ubemenda substitutiva global, de
autoria d líd
p,

os eres de bancada, ao

�oJeto de Emenda Complementarbancada do PT, que determinava
queorec I '.

d\lJ
essapar amentar passana e.

.

I
rara6Odias.Apropostaestabelecia

gLue as sessões da Asse�bléia
eglsl .

.

c ativa Ocorreriam de 1 º de
levereir 3o a O de junho e de 1º de
agosto 31 dna e dezembro. Eram
ecess' .

dot
anos 24 votos" ou três quintos

C ota[dedeputadoscomassentona
I "f'�a, para aprovar a alteração na
I '�nstitu· -

c, Iça0 catarinense, mas foram°m
.

, PUtados 19 votos a favor cinco
COntra '

'

e três abstenções.Ontem tambémemFlorianópolis,

um dos integrantes, mas o nome de 1

César Borges (PFL) desagradou os

líderes governistas. Os parla
mentares da base receavam que

Borges poderia, por ser próximo ao

senadorAntonioCarlosMagalhães r

(PFL), polemizar as investigações.
Os governistas tentaram indicar o
nome do senador Edison Lobão
(PFL), próximo a José Sarney

-

(PMDB). Os pefelistas
:

não �

aceitaram a troca. Entendiam que
J

um acordo com os governistas
poderia ser visto pela opinião pública
como um acerto para abafar as

investigações. Diante do impasse,
os governistas arcaram com O'ônus

político demanter sob seu controle
abstrluto uma 'investigação contra
uma estatalfederal. Na 'semana

passada, osenadonlosé JOFge (PFL
PE) havia dito que a escolha de dois

.

governistas para os principais cargos
da CPI era prenúncio de que as

apurações acabariam em pizza.
Delcídio rharcou a primeira

reunião da CPI para a próxima
terça-feira.

ARQU1VO/CORREIO/CE5AR JUNKES

beneficiados será de nomáximo 330

pormês e as despesas "correrão àconta
dos Encargos Orçamentários da
Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e lazer".

'

Ainda segundo o projeto, o valor
do benefício será pago diretamente à

instituição de ensino ou ao aluno,
dependendo do número de benefi
ciados de cada instituição. "No caso

do número de beneficiados ser igual
oumaior que dez, ovalor dobeneficio
será pago diretamente à instituição".
E, quando o valor do benefício for
concedido diretamente ao aluno, "o
pagamento dar-se-á na forma de
ressarcimento, mediante a apresen

taçãodocomprovante de quitação da
mensalidade ou taxa de matrícula".

Prefeito envia à Câmara projeto
paraauxiliar alunos de graduação

}ARAGUÁ DO SUL - o prefeito
MoacirBertoldi (PL) enviou àCâmara
de Vereadores um projeto de lei que
concede auxilio financeiropara alunos

.

de baixá renda do município e que
cursamo ensino superior.Aproposta
foiencaminhada ao Legislativono dia .

8, já foi lida, e está nas comissões

permanentes daCasa.

Segundo a proposta, à "benefício
do auxílio financeiro poderá ser

concedido desde que a renda familiar
mensal per caPita não ultrapasse dois
saláriosmínimos vigentes."Os alunos
tambémprecisammotarhápelomenos
um ano nomunicípio. O auxílio não

poderá ultrapassar 500 UPMs

(Unidade Padrão Municipal). Cada
UPMvaleR$ 84.Onúinero de alunos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Expogestão: aumenta competitividade
Industriais, empresários, executivos e consultores de empresas
poderão conhecer programas e ferramentas para o aumento da

competitividade oferecidos pelo Sistema Fiesc na Expogestão 2005,
que foi aberta ontem em Joinville. O evento tem patrocínio do Sesi/
se, que apresenta na Feira de Serviços e Produtos da Gestão serviços
de suas áreas de Alimentação e Consultoria em Responsabilidade
Corporativa. Hoje às cinco da tarde o Sesi promove no Centreventos
Cau Hansen palestra com o tema "Alimentação, qualidade de vida e

,

• produtlvidade.com a consultora Cibele Crispim.Ainda hoje, o Centro
: das Indústrias de Santa Catarina (Ciesc) oferece a palestra "Fazendo
I Acontecer o Planejamento Estratéqico.Transformando Estratégia em

Resultados"do doutor em Mudança Organizacional Nério Amboni.

Pensando
Amanhã, a Unidade de
Instrumentos de Gestão do

Instituto Euvaldo Lodi (lEL)
promove a palestra "Quem a

.

sua Empresa Pensa que É?':
durante a qual apresentará
duas de suas ferramentas de

i gestão: o Benchmarking
) Industrial e a Gestão

r Integrada da Identidade

I. Corporativa. A palestra é

gratuita e os convites estarão

disponíveis no estande do IEL,
que atenderá o público
durante todos os dias da feira.

Marisol na Bahia
A Marisol inaugura hoje a mais
nova franquia "Lilica & Tiqor" em
Salvador (BA). A loja instalada
no Shopping Iguatemi, é a 88a
do grupo Marisol'Franchisinq e

contará na abertura com a

participação das personagens
Lilica Ripilica e Tigor T.Tigre.

Donini
Com a expansão da rede de

franquias, a empresa vem

conquistando maior
visibilidade no cenário nacional,
além de abrir novos canais. de

distribuição para as marcas

Pós-graduação . Lilica Ripilica e TigorT.Tigre,
O Senai/Sf também tem um com lojas exclusivas,

I estande na feira, onde franqueadas e, predominante-
I apresentará o curso de pós- mente instaladas em shopplnqs
I graduação Gestão de centers, De acordo. com o

I Competências nas presidente da Marisol, Vicente
I

I Organizações, além de Donini,"o projeto de franquias
I produtos e serviços de cinco é importante porque além de

I empresas residentes no garantir maior exposição das

I
Midiville: y&R Ultrasonics, nossas marcas, ainda nos

Design Inverso, ITflex concede a oportunidade de

Tecnologia, Grupo estar presente nos principais
I Fortes.com e Gati. shoppings do país':

lm.�"�""��"��mE....mre.dEac�aEoE@J.·oErn.amlcmomrrmeimoP�O�Pmom�o�.c�ommE·bElr

Marista: missão de educadar para a vida

.1'. o Colégio Marista é um centro educativo que através do Instituto Marista busca oferecer

,

a formação integral de seus educandos.

Propõe às famílias um projeto educativo que harmoniza fé e cultura de vida. Este projeto

, I, destaca os valores da pessoa, aberta aos demais, apresenta a cultura como meio de
comunhão entre os homens, e o saber como compromisso de serviço.
Vê o homem como uma pessoa livre e original, que, em relação com a natureza, com os �

I demais e com Deus, nosso pai, se assume como sujeito e autor de seu próprio
I desenvolvimento e história.

i Fiéis ao estilo marista de educar, nos esforçamos por tornar realidade uma pedagogia:
b; . integral e atenta aos processos pessoais
� . da presença, da simplicidade e do espírito de família

� . que considera o educando como artífice de seu próprio crescimento
(.: . que parte da vida e orienta para a vida

.

t· Esta apaixonante e dedicada Missão de Educar exige a ação conjunta de todos que, de
"

uma forma ou outra, estão nela envolvidos: os

.
educandos, as famílias, os docentes, os serviços

•f:' pedagógicos, os agentes de pastoral, diretores,
, Irmãos Maristas, auxiliares, mantenedora e ex- � �
h alunos. Todos estes formam a Comunidade 11 U
t,.. Educativa Marista e devem participar ativamente e I'

r: de forma coordenada, para obter os fins propostos.
i' Assumimosochamadodecolaborarnocrescimento COLÉGIO MARISTA;. harmõnico de cada um de nossos alunos para formar

t:, "bons cristãos e virtuosos cidadãos" 4.,·i.i4ii�l
�, �------------------------------------------------�

r'---------------------------------------------------
�
�
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Me asena Quina'
concurso: 673

.

06 - 11 - 20
concurso: 1459

14 - 40 - 52
63 - 7134 - 37 - 40

Lotomania Loteria Federal
concurso: 03943
1 ° Premio: 70.924

concurso: 527
16 � 18 - 33 - 36 - 38 - 42 - 44

47 - 48 - 64 65 - 67 - 72 - 73
74 - 75 - 76 - 81 - 84 - 87

2° Premio: 65.868
3° Premio: 18.135
4° Premio: 23.152 .

5° Premio: 19.288

Grife�da região fazem sucesso
na passarela do Fashion Rio

MARIA HELENA DE MORAES

... Cultura açoriana
e décadas passadas
inspiram estilistas
da Lilica e Colcci

, JARAGUÁ DO SUL - Duas grifes'
do Norte de Santa Catarina estão
no Fashion Rio 2006: a Lilica
Ripilica, da Marisol, e a Calcei, de
Brusque, que desde 2000 pertence
àMenegottiMalhas, de Jaraguá do
Sul. A Lilica Ripilica desfilou na

terça-feira, primeiro dia do evento,
e a Colcci entra na passarela na

amanhã, às nove e meia da noite,
no MAM (Museu de Arte

Moderna) do Rio de Janeiro. Esta
é a 209 edição do Fashion ruo,
considerado um dos maiores

eventos de moda do País e que até

domingomostra a tendência Verão

para 2006. Desfilam 36 marcas.
Foram investidos R$ 5 milhões na

organização e realização do
FashionRio 2006.

A Lilica Ripilica fez parceria
com a Rosa Chá e apresentou uma

. coleção voltada para crianças e

adolescentes usando a praia e a

cultura açoriana de Florianópolis

como tema. O desfilemostrou uma

coleção completa, com vestidinhos
e saídas, privilegiando biquínis,
maiôs e acessórios, quase tudo em

rosa, cor característica da grife Rosa
Chá. Toda a coleção foi criada pelo
estilista Amir Slama. Entre as

modelos, a sósia de Ana Paula

Arósio, Rafaela Rômula e a

adolescente Yasmin Brunet, filha
de Luiza Brunet.

Apesar da coleção de ter tido
como tema a praia e os açorianos,
as roupasmostram estampas florais
e um estilo que imita o modelo da
mãe que valoriza a aparência, bem
no estilo "menina adulta". Além
do rosa, as cores laranja e verde
também foram usadas em flores

gigantes e aplicações demargaridas
nos biquínis e maiôs.

Já a Colcci da supermodelo
Gisele Bündchen explora o tema

"Garage Sale", inspirado nas

décadas de 60, 70 e 80. A estilista
Lila Colzani diz que buscou
inspiração no próprio guarda-roupa
e criou roupas com volumes, brilho
e aspecto envelhecido. Para as

mulheres, calças justas com blusa

manga-morcego, relembrando a

silhueta sensual dos anos 80 e ainda
vestidos com cinturamarcada com
sandálias anabelas metalizadas. Os

Italiana, Lanhe Rápido, A

inauguração está prevista para
novembro deste ano.

A rede Angeloni é hoje a 9a no

país e a 3a daRegião Sul.A empresa
foi eleita seis vezes "Supermercado
doAno" pelaAssociaçãoCatarinen
se de Supermercados e 11 vezes "Top
ofMind" (marca mais lembrada no
setor supermercadista) em pesquisa
realizada no Estado. Hoje a rede tem
19 supermercados (quatro em Flo

rianópolis, dois em Blumenau, dois
emCriciúma, Balneário Rincão (Iça
ra), três emJoinville, em Laguna, Tu
barão, Lages, Jaraguá do Sul, Itajaí,
Balneário Camboriú e Curitiba), 27
furmácias e trêspostosde combustíveis.

inflação. O mercado aposta que,
mantidas as atuais condições atuais,
o Capam pode iniciar a queda nos
jurosjá na próxima reunião.

MP DO BEM - O ministro da

Fazenda,Antonio Palocci, anunciou
ontem "MPdoBem" - paradesonerar
o setor produtivo, que deveria ser

implantada apenas em janeiro de
.

2006. Com a assinatura da Mp, a
alíquota do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) de bens de

,

L:

DIVUlGAÇAO

�V/'AÇA�CANARINHO_ltIi::::i:::==--

Moda Verão Ulica Ripilica no desfile de terça-feira no Rio de Janeiro

tecid�s de algodão natural, crochês
manuais, cristais e bordados
também são bastante explorados.

Para os homens a Colcci
oferece calça .jeans em lycra,
camisetas largas e tênis de cano alto

metalizado. Tudo nas cores
,

vermelho, amarelo, verde, púrpura,
azul-marinho e preto misturado
com branco sujo. Nos acessórios,
tons metalizados de dourado, prata
e cobre envelhecido.

Angeloni investe R$ 20 milhões na nova loja de Jaraguá
J{�RAGUÁ DO SUL - A maior

empresa do setor de supermercados
emSantaCatarina, a redeAngeloni,
está investindo R$ 20 milhões na

nova unidade de Jaraguá do Sul, que
será erguida na Rua Coronel
BernardoGrubba, no centro, perto
da Kolbach. Com mais de 20 mil
metros quadrados de área e 4mil de
loja, o novo supermercado vai ter 290
funcionários e contará com Espaço
Cultural, Farmácia Angeloni,

.

Cozinha Dona Helena, Tempo,
Clube Angeloni, Cantinho das
Estrelas, Videolocadora, Lotéri
ca,

.

Banca Revista, Águá de Co
co, Crepes, Floricultura, Pet Shop,
Buffet comGrill,Cafeteria, Cozinha

Uma Transportadora de Vidas.

,!II,Tu

Copom decide interromper alta de juros e deixa taxa em 19,75%

·1' ,

.sr-

capita cai de 2% para zero.

A decisão de antecipar aMP foi

pedida pelo presidente Lula. Entre as

medidas do pacote também há .

incentivos para o desenvolvimento
regional e benefícios na área de

construção civil. Estima-se uma

desoneração total de R$1 ,5 bilhão
para 2005.

De acordo com Palocci, o

objetivo final é desonerar comple
tamente os investimentos. "A cada

imo o governo deve apresentar u�
conjunto demedidas nesse sentid� ,

disse, afirmando que o governo nao

estádando subsídios,mas ump�de suspensão e posterior apuração,o
PIS e da Cofins. "É uma antecipaÇ20

d
- »

para esonetar a exportaçao .

d
. A MP do Bem ainda isenta. o

pagamento do Imposto de Renda �
ib

. d um imóvecontn umte que ven ��, . uiBr
paracompraroutro.A idem e eson:
omercado imobiliário.

DA REDAÇÃO - O Comitê de
Política Monetária do Banco
Central (Capam) decidiu ontem,
unanimemente, manter a taxa de
juros básica da economia brasileira
nos atuais 19,75% ao ano,

encerrando uma seqüência de nove
altas consecutivas na Selic.A
decisão pode significar o início de
uma tendência gradual de queda
nos juros, com o relaxamento da

política monetária de controle da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MARCIA BENTO

Il' "Transfácil" agora

ganha o nome de
•

' II

IITransJaragua e

'te-rá ampliação

]ARAGUÁ DO SUL - A

refeitura de J araguá do Sul

nunciou ontem que vai investir

50milhões paraque em três anos

} meio esteja concluído tod� o

projeto do novo sistema viário e de

trahsporte coletivo da cidade. O

dinheiro deverá vir do

lfinanciamento do projeto original
�e transporte coletivo, o

i'Transfácil", que temR$ 43 milhões

aguardando liberação através do

iBNDES (Banco Nacionai de

Desenvolvimento Econômico e

Social). A Prefeitura vai buscar

�utras instituições financeiras para
lfinanciar o resto.

Em entrevista coletiva ontem

de manhã, o engenheiro civil e

especialista em trânsito Antônio

,
Clóvis "Coca" Ferraz, contratado

pela Prefeitura para melhorar as

condições de tráfego na cidade,
anunciou que o projeto do novo

modelo de transporte coletivo da

,.' cidadejâ-está pronto, pelo menos
no aspecto estratégico. A parte
.operacional do "Transjaraguá"
(como passa se chamar agora)

�depen:de de dinheiro que está

,

sendo captado sendo captado, mas

o prefeitoMoacir Bertoldi garantiu
que em 18 meses esta parte do

projeto deve estar concluída e

operando. Faltam ainda recursos da
ordem de R$ 5 milhões que devem
buscados através de Parcerias
Público- Privadas, BID (Banco
Interamericano de Desenvol-:

vimento) ou do próprioBNDES.
Oprojeto de revitalização do

trânsito tem no total cinco etapas.
A que foi anunciada ontem é a

primeira. As outras são: sistema

viário e de trânsito; sinalização;
segurança; e mobilidade para

portadores de necessidades

especiais.
O projeto que vai mudar o

transporte coletivo inclui

mudanças no Terminal Central,
que vai funcionar comoum grande
ponto de transbordo ou troca de
ônibus. "É aonde a integração
física e tarifária vai se tornar

possível", disse Ferraz. As reformas
doTerminalCentral também vão

ajudar na revitalização doCentro
Histórico; um dos projetos
considerados prioritários pela atual
administração.

'

O novo sistema também prevê
a instalação de 12 novas mini

estações de ônibus, nove delas de
transbordo. "Coca" deu um

exemplo de como o sistema usando
como base amini-estação de Nereu
Ramos, que vai receber os

passageiros que virão dos ônibus
"alimentadores" ou "rurais" que
saem do Ribeirão Cavalo e Santo

CATARINA

PANORAMA

PROMESSA DO PREFEITO:

A Prefeitura e a Canarinho apresentaram ontem também os novos ônibus que entram em circulação. E "Coca" falou donovo sistemJ
I

,
,

, Antônio, com passagens mais

baratas. Ao chegarem à mini

estação, esses passageiros pagarão
uma diferença de preço para ir ao
centro ou outro ponto da cidade. '

Outra preocupação do projeto,
segundo "Coca", foi não prejudicar
a população que usa as "linhas de

compromissos" ou "linhas diretas",
que fazem a ligação entre a casa e

o trabalho. Jaraguá tem hoje 146
linhas diretas que não vão sofrer

modificações. Esta é a principal
diferença entre o projeto

Paravoce
começar ou
melhorar o
)

seu p�qlJeno
negocIo.

Um novo sistema de ônibus em 18 meses I
DIVULGA Ad

Financie de R$ 200,00 a R$ 10.000,00
de maneira fácil e descomplicada.
Procure agora uma organização
de Microcrédlto em sua região,

JARAGUÁ DO SUL
"

o, Microcrédito é com ACREVI - Rua Octaviano Lombardi - 100 I Cejas - Bairro Czermlewícz
Fones: (47) 275-0020 / 275-4144

"Transjaraguá" e "Transfácil".
"Usamos alguns conceitos do
Transfácil para elaborar o novo

projeto que também engloba mais
aspectos", disse Ferraz. Segundo
ele, no projeto Transfácil65% dos
usuários de -ôn ibus fariam o

transbordo.No novo projeto apenas
10% serão obrigados a mudar de
linha no percurso. A Canarinho,
empresa que detém a concessão

do transporte público cólebvo até

,d���mbr() q�'19q6"Hfl!s)J?rt� P,R!
mês de 650 a 700mil pessoas.

Pontos de parada
lSistel1liQ,e infolrDação
Conectividade

Recursos são aplicados
no anarelhamento da III
NeoRatal de Chapecó.

o aparelhamento da UTI Neonatal do Hospital Regional do Oeste, em Chapecô,
é apenas um dos resultados dos investimentos do Governo na saúde em toda

a Regional. Os mais de R$ 20 milhões investidos possibilitaram a execução de

obras e ações que estão garantindo um melhor atendimento e mais qualidade de

vida aos pacientes da região. É o caso, por exemplo, da parceria .firmada com

a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que estâ facilitando o acesso de mulheres

que passaram por cirurgias de câncer de mama a próteses e sutiãs ortopédicos.
É o Governo investindo em mais qualidade para a área da saúde no Estado.

Secretaria de
Estado da Saúde

r
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INFORMATIVO���l������I
� Steven Dubner palestra no

'

50.0 Encontro de Empresários

o 50° Encontro de Empresários, orqanizado pela ACIJS e

APEVI, em comemoração ao sexagésimo sétimo ano de

fundação da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul, será marcado por um dos profissionais mais

qualificados na área motivacional. Steven Dubner, 44 anos,

professor graduado emEducação Física e especializado em
.

esporte para pessoas portadoras de necessidades especiais
no Brasil e nos Estados Unidos, falará sobre o tema Não
sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, a célebre frase
do pensador Lao Tsé.Steven Dubner é um dos fundadores da

Associação Desportiva para Deficientes - ADD - e

coordenador geral da instituição. Ele já ministrou mais de
1.000 palestras no Brasil e no exterior, sempre com grande
sucesso. A sua apresentação está marcada para o dia 23 de

junho (quinta-feira), às 19h30min, no grande auditório do
Centro Cultural de Jaraguá do Sul- SCAR. O valor da inscrição
é de RS 25,00 para Associados; de RS 15,00 para integrantes
dos Núcleos Setoriais e acadêmicos e de RS 40,00 para os

demais interessados. Inscrições e informações pelo fone (47)
275 7027 ou fax (47) 275 7Ó01.

NOTA DE
AGRADECIMENTO

Familiares enlutados de RolandoWulf,
proprietário do Foto Wulf, ainda
profundamente consternados com o

seu falecimento, agradecem a todos

os que remeteram flores, coroas,
cartões e acompanharam o extinto à

sua última morada. Agradecem
especialmente a equipe de médicos e

enfermeiros do Hospital São José, ao
PastorManfred, aoCorpo de Bombeiro,
ao amigo Dudu e demais parentes.
G�nvidam a todos para o culto in'
rnemorian que será celebrado no dia
19/06, domingo às 09:30h na Igreja dos
Apóstolos, rua Waldemar Grubba.

.

A Família Enlutada.

Falecimentos
faleceu às 19:4Sh do dia 13/06, o senhor Viro Stahelin, com
idade de 87 anos. O velóri� foi realizado na Capela da Vila Lenzi

I � o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Rua ()a Ilha da Figueira está
desmoronando com a chuva

MARCIA BENTO

� São quatro anos

de Problemas desde
que o asfalto chegou
sem a drenagem

GuARAMIRIM - Moradores da llha
daFigueiraestão sofrendo como que
chamam de "abandono" da Prefei
tura.Há doismeses emeio eles recla
mam que o cascalho que desce da
ruaRosaMachadoemdireção àAve
nida IzídioCarlos Peixerdeixaa curva

perigosa, causando vários acidentes,
Hámais de quatro anos a rua foi asfal
tada e não tem sistema de drenagem.
Outro problema que preocupa a

Ambif (AssociaçãodeMoradores do
Bairro Ilha da Figueira) é a casa que
fica nessa esquina, que corre perigo
porque ficou sem muro desde que a

patrola da Prefeitura o derrubou

quando espalhava cascalhona rua.
Moradora da região há mais de

trinta anos, a cÓstureiraCirleiTaborcla,
de 48 anos, está preocupada com a

família. "Os nossos quartos ficambem
onde a terra estácaindo e tenhomedo

que essas pedras que eles colocaram
derrubem aparede", disse. Elacontou
ainda que omedo cresce sempre que
umcaminhãoresolve subir àRuaRosa

Machado, ao ladoda sua casa. "Como
<'

tem um poste do outro lado eles

precisam desviar e jogam terra pra
dentro .do meu terreno", disse

assust,�a. Outro �roblema que a

moradora enfrenta e o entupunento
da canalizaçãodo esgoto, que também

) invade o quintal. "É fedido e perigoso
para a saúde".

Cerca de 15 famílias moram na
'

Rua Rosa Machado e sem a ajuda
deles a casa de Cirlei já estaria cheia
debarro, "Eles fizeramumvalo onde a
água corre e que impede que a água
traga ainda mais terra para minha
casa".Amesma terra que desce a rua
eentranacasadeCirlei tambémchega
até a rua principal do b'airro. "Quem
mora aquinão tem sossego, é acidente
que derruba muro, é mo na espinha
pelas crianças que vão estudar e tem
que andar quase na pista", disse o

presidente da Ambif, Moacir José
Pereira, de 27 anos. A rua não tem

acostamento e como cascalho e a alta
velocidadedoscarrosmuitosmotoristas '

já se perderam. "Já tivemos mais de
dez acidentes só desde que eu assumi,
há doismeses emeio", conta.

Pereira garante que já procurou a

Prefeitura, mas só um pedido foi

o muro desta casa foi derrubado pela patrola da Prefeitura

atendido: o cascalho na Rua Rosa

Machado, que estava intransitável.
"Desde que eles construíramo asfalto
foi fechada uma boca de lobo que

, impedia a água e a terra de ir para
cimadaestrada.Éumperigo", afumou.

O Correio do Povo procurou o

secretário de Obras de Guaramirin\
Valdir Vick, que disse que não podia
falar sobre o caso e indicou o secretário'

adjunto, Ilson Girolla, que não foil

encontrado.

CORREIO TV

o desafio
Ontem o "Show do Tom" apresentou a estréia do quadroDesafio dos Artistas

. (foto), Trata-se de um game musical com dois times de artistas competindo
; entre si. O humorístico recebeu a apresentadora Liliane Ventura, a atriz

; Raquel Nunes, a apresentadora Amanda Françoso, o dublador Felipe Campos
: e a dupla sertaneja Hugo e Tiago. Tom Cavalcante, caracterizado de Siltom
: Santos, apresenta o quadro. O desafio tem as seguintes provas: Mímica

.

: Musical, 'Salada Musical, Clip Musical, Foto Musical e Karaokê Musical. Música,
: humor e muita diversão.

,redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

leblon imaginário
Lobão está lançando o disco "Canções dentro da noite escura';
que dedica aos falecidos amigos Julio Barroso, Cazuza, Cássia
Eller e Jim Capaldi. Segundo o cantor, o CD é inspirado no

ensolarado Leblon. "Eu precisei morrer para dialogar com
meus amigos, Criei um Leblon imaginário, que foi

freqüentado por eles. Eles estão vivos em mim'; diz. ele, Lobão
compôs todas as canções do CD e voltou a tocar bateria, seu
instrumento preferido.

Grande vencedor
Os telespectadores do reality show "O

_

Grande Perdedor'; do SBT, podem concorrer a

um carro Celta zero quilômetro desde
ontem. Para participar da promoção é

necessário enviar pelo celular uma

mensagem de texto para o número 72818,

respondendo quantos quilos irá perder o
participante que mais emagrecer na semana,
Todas as mensagens concorrem

automaticamente ao prêmio, mas os

participantes que acertarem a quantidade de

quilos receberão outros cinco cupons e terão
mais chances no sorteio, que acontece em
19 de julho,

EUA contra Jackson
Uma pesquisa do Instituto Gallup mostrou que 48% dos
americanos não aprovaram a absolvição de Michael Jackson
contra 34% que concordam. A influência do fator celebridade

para o desfecho foi importante para 62% dos pesquisados. A
absolvição surpreendeu 46% dos entrevistados, satisfez 26%,
mas deixou 28% enojados, A pesquisa revela 'ainda que
Jackson perdeu metade de seus fãs desde o início do

processo há dois anos, O Gallup ouviu 635 adultos e a

margem de erro é de mais ou menos 4%,

Mau exemplo
Kelly Key conta que secou seu leite e não

pode mais amamentar seu filho, Jaime Vitor,
de quatro meses.A cantora, porém, afirma que
o garoto está saudável, mesmo tomando leite

industrializado.Já em forma após o parto, Kelly
vai cantar no dia 17 'de julho, no Canecão, na
turnê de seu terceiro álbum.

Destino de novo
"A Força do Destino" é o título da sinopse que Tiago Santiago
entregou à direção da Record. A novela contará a história de
uma menina que se perde dos pais, Bianca Rinaldi, Maria
Ribeiro e Renata Dominguez estão cotadas para o elenco.

Micodegalã
Erik Marmo e Luigi Baricelli pagam "mico"
durante participação no quadro Vídeo Game,

comandado por Angélica no "Vídeo show' A

gravação aconteceu na semana passada, na
Rio de Janeiro, Os atores, que estão no elenco
de "Alma Gêmea'; entraram no clima da
novela e tiveram que se vestir de rosas em

,

uma das brincadeiras, O Vídeo Game, com Enk
Marmo e Luig,i Baricelli, vai ao ar na próxima
semana,

Nãotopou
'

. A Record quermostrar ao mercado que seus projetos de fazer
novela são sérios e por isso vem acenando com estabilidade,
Oferece contratos de três anos aos profissionais que convida

para trabalhar. Mas, nem todos aceitam: insistentemente
assediada pela Record para fazer novela, Nívea Stelmann
assinou contrato longo com a Globo esta semana, Ficará na

emissora por mais três anos,

�------------------------�---------�----------------------------�----------------�.�__.
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K� f � Fixo da Malwee se

casOU na última

sexta e agora quer

terminar a faculdade

]ARAGUÁ DO SUL ,. o fixo da

MalweeJames está de bem com a

vida. Além de comemorar a boa

fuse com o time, que não perde
�esde a final do Mundial

Interclubes e lidera as duas

, competições que disputa, o jogador
I agora passa a viver uma nova etapa

também na vida pessoal. Na última
sexta-feira, James Veiga casou com
Thaysa, e diz que a boa fase familiar
se reflete dentro de quadra.

.

"Este equilíbrio é fundamental

para ter um rendimento satisfatório

\: na profissão. Hoje eu vivo um

I momento muito feliz na minha
vida pessoal e tenho sonhos no lado
profissional também", disse o

jogador. Ele alegou que não está

na melhor forma, tanto tática

quanto física, e que tem o apoio da
mulher para superar essemomento.
"Às vezes eu me prejudico porque
eu não dou tempo ao tempo, quero
atropelar as etapas. Ela me dá um
suporte para que eu possa estar

encaminhando a minha carreira
" \Id;�elhor����ira pos'Sí;�l'j ..

·

,:""

VAI BEM, OBRIGADO

James já foi capitão da Malwee. No detalhe, apontado pela Revista da Liga Espanhola como destaque do Mundial

James comemora boa 'fase com casamento

Com 33 anos, James já se

preocupa com o futuro depois do
esporte. Quer terminar a faculdade
de Educação Física, da qual já fez
seis·semestres. A intenção dele é

se tornar treinador. "J á trabalhei
commuitos técnicos e absorvi um

pouco de cada um. Esta coisa de

liderar, mesmo sem ser capitão, é
característica de cada pessoa",
afirmou o jogador, {alandó'sobre o

espírito de liderança que tem

frente aogrupo da Malwee.
-

CARREIRA � James iniciou

Equipe jaraguaense disputa o

Pan-Americano de Xadrez

John Lenon Rocha está em 46° na categoria sub- 16

JARAGUÁ DO SUL!BALNE�IO estáemquinto lugarcomquatropontos
CAMBoRIú - A equipe jaraguaense (quatro vitórias e duas derrotas). Na
de Xadrez está em Balneário mesma categoria,VaneSsaEngelmann
�riÚdisputando oCampeonato

.

vem se recuperando nas últimas duas
an-Amencano.A competição, que rodadas e agora ocupao 15° lugarcom

está acontecendo no Sibara FIat quatro pontos (quatro vitórias e três
Hotel, segue até sexta-feira. O derrotas). Esta categoria contacom 25

�éCnico da equipe, Maurício Berti, participantes. Completando o time
lSSe que o nível dos atletas émuito femirrino, Jaqueline Pamplona (sub-
alto e que os enxadristas estão Iórccopaatualmenreo Iê'hgarcom
apro .

'

veltando a oportunidade para umponto (duas vitórias, umempate e
adquitir experiência. três derrotas). Esta categoria tem 38

"Jogando com atletas de outros enxadristas,
países, eles conhecem novas formas No masculino, o destaque é
de jogar"O' "

. treinador disse arnda que Lucas Garcia (sub-LZ), que ocupa o
a
competição está servindo de 100 lugar com quatro pontos (três

�ara��p� aOlesc e osJoguinhos vitórias, dois empates e uma derrota).
rtos. Esta e aprioridade para este Esta categoria tem 45 participantes.ano" di, isse Berti.O Pan-Americano Na sub-16masculina, Jaraguá do Sul

:ta,Cüm aParticipaçõesde 16países tem dois competidores: Jailso
tresArnéricas. Almeida, que ocupa o 33° lugar com

dOntem foi disputada a sexta trêspontos (três vitórias e trêsderrotas)to ad d
I\anz

a a competição. Karina e John Lenon Rocha, que está em

dlsp
ler (categoriasub-18 anos), que 460 lugar com dois pontos (duas

�u� o Mundial, perdeu para a vitórias e quatro derrotas). Esta
pea peruana Luciana Morales e categoria tem 60 participantes.

no esporte aos 11 anos, quando
ainda morava em Blumenau, sua
cidade natal. Sua mãe trabalhava
na Sulfabril e ele começou a treinar

na escolinha da associação da

empresa. Tomou-se profissional em
1989, quando estava em Pomerode.

.

Um ano antes; conquistou ala
edição dos Joguinhos Abertos

representando Rio dosCedros. Em
1992, conquistou o 1" Jogos Abertos
Sul-Brasileiro por Timbó.

Em 1993 teve uma passagem

rápida por Jaraguá do Sul, quando

ficou por cinco meses. Voltou em

2000, quando ainda eraBreithaupt,
conquistando o Estadual e o vice

dos Jogos Abertos. Em 2001, foipara
a UCS, mas voltou para os Jasc e

acabou ficando, já com a Malwee.
Dois anos depois, chegou à Seleção
Brasileira, ficando com o vice

campeonato Sul-Americano e com

o título do Torneio das Quatro
Nações, na Tailândia. No ano

passado, ficou seis meses no

Valência da Espanha, e voltou este

anoparajaraguádo Sul. ; dd;

Parreira diz que competição
servirá de teste para Mundial

outras equipes, independente!nte
de quem seja, querem bater os

campeões mundiais, e isso não é

novidade. Temos queestarpreparados
para isso e estamos", garantiu.
Perguntado se aequipevaimarcarmais
após o jogo contra Argentina, pelas
Eliminatórias, no qual a grande
liberdade dada aos rivais no primeiro _

tempopermitiu o placar adverso de3
a 0, o treinador relembrou a tradição
do futebol do País.

"O futebol brasileiro tem uma

tradição desde os anos50: É urna linha
de quatro no ataque. É um futebol de

toque, de bola tocada... De envolvero
adversáriopelaqualidade.OBrasilnão
se enquadra nesta filosofia de

marcação forte", disse. "Treinamos (a
marcação pressão) pornecessidade e,
eventualmente, vamos fazer em

função de uma situação específica,
como ocorreu com a Argentina.
Lembro-me de o Brasil ter ido para o
vestiário perdendo por 3 a O. Depois,
nãoganhamos o jogo,mas revertemos
a situação. Conseguimos uma

marcaçãomais objetiva", lembrou.

DA REDAÇÃO - Na véspera da
estréia da Seleção Brasileira naCopa
das Confederações, o técnico Carlos
Alberto Parreira avisou que a

competição não é o Mundial, apesar
de ser disputada também na

Alemanha e servir como teste da
estrutura e até de equipes favoritas.
Parreira admite que o Brasil é um dos
favoritos e estáno país para vencer: "É
nossa obrigação comopentacampeão
e último campeão mundial, mas é

preciso deixar claro que a Copa das
, Confederações não éMundial", disse.

Desta maneira, o treinador quer
evitar que o torcedor crie uma

expectativa exacerbada para a

competição, que começaparaoBrasil
às 15h45 (de Brasília) de hoje, contra
a Grécia. "A torcida é muito

influenciada pelo que ouve e lê, mas é
importante que saiba que Copa das

Confederações é uma coisa e, o

Mundial, outra", lembrouParreira, que
quer aproveitar a opornmidade para
fazernovasexperiências, semesquecer
o objetivo de vencer.

"Sempre que encaramoBrasil, as

,Cicinho e Ronaldinho Gaúcho estão confirmados entre os titulares
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Problemas no Juventus
A diretoria do tricolor está com dificuldades para regularizar a

situação do meia Gralha. Os dirigentes estão tentando acelerar a
liberação do jogador junto à CBF para que ele já enfrente o Brusque I

no sábado. Gralha estava no futebol da lndia. O outro problema
está com o técnico Itamar Schüller, que tem como desfalques o

atacante Grisley e zagueiro Neto, que estão no departamento
médico. Já o lateral Pereira e o meia Marquinhos voltam depois
de cumprir suspensão. O diretor de futebol do Juventus, Alcir
Pradi, informou também que está atrás de um atacante alto e de
um volante, O dirigente já tem um nome para o ataque, mas
ainda precisa de mais alguns detalhes para o acerto.

_ Empréstimo
O meia Thiago Paulista foi

emprestado para o

Madureira, de Blumenau,
que disputa a Série B 1 do

Campeonato Catarinense.
Como o passe do- jogador
pertence ao Juventus, a
diretoria alega que o atleta

precisa adquirir experiência
e essa competição pode
ajudar no amadurecimento
do jogador. Apesar de ser

meia, o técnico Itamar

Schüller vinha usando Thiago
Paulista como atacante.

Mundial Sub-20
A Seleção Brasileira venceu

ontem a Suíça por 1 xO, pelo
Mundial Sub-20 que
acontece na Holanda.

Depois de empatar em OxO
com a Nigéria, o Brasil

-

lidera a Grupo F com

quatro pontos. O próximo
jogo será contra a Coréia
do Sul. Ainda não foi desta
vez que o jaraguaense
Filipe entrou em campo.'
No primeiro jogo, ele_
cumpriu suspensão e Fábio
Santos ficou com a vaga de
titular.

Apelido
Entre os joqadores do
Juventus, Wilson Pereira,
secretário do clube, tem o

apelido de "Mensàgeiro da
Morte'Tudo porque é ele o

responsável por dar a notícia
aos atletas que são

dispensados no elenco. Na

terça-feira ele chamou o

lateral-direito Pereira e o

pessoal já foi se despedindo
dele. Mas Wilson queria
apenas as informações sobre
um jogador. Foi só susto.

Taça Pomerode
A segunda fase da Taça
Pomerode começa no dia
19 de junho. O Vitória, do
Bairro Rio da Luz, estréia
fora de casa nas duas

categorias, contra o Atlético
Pomerodense. Já o

Flamengo, do Bairro

Garibaldi, joga as duas em

casa. Os aspirantes
enfrentam o Nacional e o

adulto o Floresta, de
Pomerode.

julimar@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Quero consumir
- Telefone celular

Sabonetes têm sido produtos com vida útil mais longa que certos telefones ultimamente. Não que
eu tome pouco banno,tnas os caras têm abusado.Meu Moto tem seis meses de idade, sua bateria nâo
aguénta mais que um daqueles "helio" sem que precise de recarga, e o visor tem tido o comportamento
inconveniente de falhar ao receber uma chamada. Irônico,mas fecha: comprar a prestação hoje, além de
facilitar a aqulslção já serve.como medida para o descarte.Telefone celular é ideal para se comprar em
cinco parcelas. Na ida à loja para pagar a prestação final já dá para aproveitar e adquirir o próximo
aparelho. E emendando: tanto faz pra mim se o telefone vem com ou sem câmera, rádio fm,mp3 player,
torradeira ou calibrador de pneus. Fazendo e recebendo ligações já está bom,mas essa que é a essência
do aparelho.às vezes tomam por opcional.

- Acessório fashlon
. Você já tem uma pulselrlnha em prol de alguma causa hU.rnanitária? Não? Conheço gepte que tem
e_nYprestar. Usam três, até quatro paralelas. "Essa aqui .. é.pelas vítimas do tsuhami, essa contra o

lho Ji!scravo na C!"lina,essa contra o racismo no pôquere essa é pela volta do Clodovil".Se você pagou
.

nela·núma calçada em Balneário,a única coisa que fez foi comprar uma coleira de siliéone.Se bem
. que há' urna maioria que não faz idéia da causa.Tá todo mundo usando, porquê eu ainda não tenho?-E
têm-se a qualquer custo, nem que seja falsificada.Então a popularização do fashion nos presenteia com o

mais novo ítem brega do momento. Dica que pode ser de vanguarda: se ajudar uma causa é moda,
providencie uma cópia de sua conta de luz. Pendure-a no pescoço ou-estampe uma camisa, e mostre ao

mundo-o quanto você doa para o Corpo de Bombeiros da sua cidade.Detalhe: se o valor for inferior ao da
pulseira que éstá no seu braço,émelhor esquecer.para não passar vergonha.

l�'/ ,�t
'

Eduardo Schvambach e Fábio Cristofolini

Fernando da Silva e Veronica Zardo Paulico Maba e Thays Gascho

Comédia em cartaz no Centro Cultural
Da parceria entre o diretor João Bethencourt e o mestre

do humor,Millôr Fernandes, nasceu a comédia Ladrão em noite
de chuva, encenada pela primeira 'vez no Rio de Janeiro em

1954. Mais de 50 anos depois, o texto chega a Jaraguá do Sul
comprovando sua força e sua atualidade ao ser reencenado
por João numa montagem que reune os atores Cecil Thiré,
NancyGalvão,Nilvan Santos e David Pinheiro.

Leve e irônica, a peça que estréia em turnê por SC retrata
um casal que é ameaçado em sua residência por um sinistro
meliante, na oidade do Rio de Janeiro. Com 50 anos de
antecipação a peça já prenunciavá um Rio de Janeiro com os
criminosos na rua e a classe média atrás das grades.

"Ladrão em noite. de chuva", dias 16 (quinta-feira) e 17
(sexta-feira), às 20h30min, no teatro do Centro Cultural da
SCAR, em Jaraguá do Sul. Ingressos: R$ 25,00 (antecipado ou

para quem doar uma peça de agasalho), R$ 30,00 e R$ 15,00
(estudantes e pessoas acima de 60 anos). Informações e

compra de ingressos:275-2477/370-6488,Censura: 12 anos.

< '

60km/h Joinville Jazz Festival
Lembrando: a partir de amanhã os radares

instalados nos semáforos da Cidade passarão a

emitir multas também aos infratores do limite de
velocidade. E a foto pode sair cara: R$ 191,53 e

perda de sete pontos na carteira de habilitação por
ultrapassar o sinal vermelho; R$ 127,69 e perda de
cinco pontosna carteira por excesso de velocidade.

Informações sobre os os radares e pontos
onde estão instalados 'podem ser conferidas no site
www.jaraguadosul.com.br/prefeitura. na área de
notícias.

Faltam apenas 7 dias para acontecer a 3edição do mais importante evento mUsicai diSanta Catarina, o Joinville Jazz Festival, que ve
acontecer nos dias 23,24 e 25 de junho de 2005e

ai

vários espaços da cidade, com concentração nlti '

Teatro JuarezMachado.Atrações de peso naCionao
e internacio�ais est�o escal?das para o event�
entre elas Zirnbo Trio, Andre Geraissan e Band
Mantiqueira, o pianista Donny Nichilo, Dul
Gisbranco e Cláudio Dauelsberg.lngressos à vendO
a partirde seg unda-feira.Contato: (48) 2374436.

a

Segunda edição
Nesta sexta, dia 17, a ComBat abre novamente suas portas para

mais uma noite de agito, promovendo a segunda edição de sua festa de
aniversário de 1 ano. Diferenciando das baladas anteriores, as luzes do

palco desta vez estarão direcionadas à uma banda.Apresentando-se no
. main stage da casa, banda Nega Fulô,que atendendo a pedidos, retorna
à cidade para mais uma de suas excelentes apresentações disco. No
lounge da casa ficam as opções do meio eletrônico, onde apresentam
seus sets os DJs David (house), Antony (techno) e Leo Renan (techno).
Acompanhando Léo.a percussão de R.Costa.

Ingressos femininos podem ser adquiridos antecipadamente ao valor de R$ 1 0,00 e masculinos
R$15,00 nos seguintes pontos: loja Colcci ( Reinoldo Raul. Delta Cell Claro (Shopping Breithaupt) e Posto
MIME da WalterMarquardt.lnício 23h.

Reforma ,.'
n

A Ellens Perfumaria e Cosmética manda recado aos clientes informando sobre Q início das reformai
de sua loja no Shopping Breithaupt.Atendendo a caráter provisório,as novas insta'J�çoes da loja situarãoà
sala 106 (ao lado do Magazine Breithaupt ).A previsão para abertura da loja reformada está para dia 21 de
julho. �

.
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,

Live 8, a música contra a pobri.�zª��i;��i";!i*{�,d\;(';;I:. ;1,�··\:·.,�,!i�j�;/N· :�djt�l.i�l'f'fM�
SobGeldof,organizador do antológico single é·.show.beneficentebive

Aid;organiza para dia 2 dejulho uma nova edição do evento.
Rebatizada como Live 8, o alvo dos artistas agora un idos são os líderel

dos oito países mais ricos do planeta que estarão entre 6 e 8 de julho,em
Edimburgo, na Escócia,na famosa conferênciados G8.

A série de shows pretende conscientizar o planeta de que é necessário
combater o problema da pobreza no mundo. Geldof, desta vez, apóiaa
campanha do primeiro-ministro britânico Tony Blair, que insiste para que
os países mais ricos diminuam suas barreiras comerciais e aumentema

ajuda aos países mais pobres/se possível,perdoando suas dívidas.
Serão realizados cinco shows simultâneos do Live 8:em l.ondres.Pas

Roma, Berlim e Filadélfia, Dentre os convidados estão alguns dos maiores
nomes da música: Manu Chao, Placebo, Dido, Jamiroquai, Elton John, c

Robbie WJlliams, Joss Stone, Travis, Keith Urban, Coldplay, Paul McCartney ,

Madonna, U2, e para a surpresa de muitos, Pink Floyd, em sua formação
original. O peso do evento será em Londres no Hyde Park, onde entre

outras,as 5 últimas atrações citadas se apresentarão.
Acesse o site oficial do evento para saber mais detalhes

http:Uwww.live8Iive.com.

o homem do chiclete-bomba"
"Angus MacGyver é um tip6 de agente secreto pouco convencional. Ele

é discreto,não anda por aí vestindo um smoking e se recusa veementemente
a carregar uma arma de fogo em suas missões. Isso porque suas maiores
armas são sua inteligência e um vasto conhecimento científico, que
permitem que ele se safe das situações mais complicadas sempre com

soluçôes pouco comuns".Na verdade,MacGyver é pura diversão porcapítulo.
Nocauteando guardas com ioiôs ou montando uma asa-delta com uma

betoneira, ele é o cara que Jazia a diversão da galera na finada Sessão
Aventura. Remotamente cheguei a pensar que não lançariam, mas eis que
chegou: a primeira temporada de Mac(jyver agora está disponível em OVO,
num pacote especial com 6 discos.Já disponível no www.submarino.com.br
ao valor de R$150,00, o pacote ainda traz de brinde um chaveirinho multi
funcional para você brincar com os amigos depois.

fazer o qui?
*Dia 16

_ Quinta-feirall
- Chopería Bierbude
'Música,ao vivo com Os Brothers (Jolnvllle).

*Dia 18 Sábadoll
- Choperia Bierbl,!de .

Música CIO vivo com Renato (Pop Ba r) d - Joinvillel.
-QuintaCultural I SCAR
Vide nota. � -GarotaAbdon staJNotre

No palco da NotFEd:J da.s gatinhas disputando pela
representação do Abdon Bptista. Início 23h,

Ingressos antecipad com os alunos do colégio, O

'Boticário do shopping, Posto ,Mime do Kohlbach e 115

Lounge Bar.

*Dia17 Se�a-feirall
- Choperia Bier,bude
Músita ao vivo com Deco da I Ponte eMazinho (Blum);.

-1 AnoComBat - 2a Edição I ComBat
Vide nota,

Unimedll\
V'daUnimed. Seu Plano, Sua !
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