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MUDANÇA NO PLANALTO

Dilma Roussefvai assumir a

Casa Civil do Governo Lula
A ex-ministra de Minas e Energia, a mineira Dilma
Roussef, 57 anos, é a nova ministra da Casa Civil, no lugar
ldeJosé Dirceu, que vai comandar a "tropa de choque"do
presidente Lula no Congresso. Novos ministros podem ser

anunciados hoje. E ontem a ex-mulher fezdenúncias de
desvio de dinheiro do partido contra o presidente do PL
Waldemar da CostaNeto. • PAGINA 3

NOVO NINHO

Tucanos escolhem presidente
mas deixam executiva para sexta

Apesar de eleito pela grande maioria de votos, o novo presidente
Geno Garcia ainda não tem uma Executiva PflCl trabalhar.
Dividido na base, o PSDB de Jaraguá do Sul decidiu que só vai

indicar os outros integrantes do Diretório ao longo da semana,

para poder dar oportunidade às negociações. Avice-presidência
deverá sermantida porAntônio Eckert, • PAGINA 3

OFERTA TENTADORA

Empresário tenta levar Valdin da
-

M�lwee para jogar em time russo

o negócio pode sair ainda esta semana: o ala Valdin vai
ouvir a oferta, mas já garantiu que não sai da Malwee antes
da fase final da Liga. Ele foi visto pelos russos jogando no

Mundial Interclubes na Espanha. O valor da multa pela
rescisão do contrato não foi divulgado, mas os empresários'
que representam os russos garantiram que eles estão

dispostos a pagar. • PAGINA 7

LEILÃO
A

.

Omega importado do prefeito
terá lance mínimo de R$ 58 mil
o Ômega australiano comprado por R$ 92 mil em 2001 pelo
então prefeito lrineu Pasold vai a leilão no dia 14 de julho,
com lance mínimo de R$ 58 miL • PAGINA 3

ERÇA�FEIRA

JARAGUÁ 129 ANOS

Aniversário vai ter shows
na praça � orquestra na Scar

• PÁGINA�

N°5.1641 R$1,25

mínima: 12°
.

máxima: 170
AMANHÃ: • Quarta-feira

nublada com a\guns
................................... períodos 'de melhoria

.. e chuva a qualquer
"::,"::,": hora

mínima: 11 'o Máxima: 17°
HOJE: • Terça-fei ra

nublada com alguns
períodos de melhoria

e chuva a qualquer
hora

O VÔO DO JUVENTUS

. Numa partida disputada em que houve vários lances
como este,o Juventus venceu bem o Brusque e ficou a

dois pontos do grupo que se classifica para o quadran
gular final do turno.O tricolor volta a jogar amanhã, às
oito e meia da noite, contra o Caxias, no Estádio
Ernesto Sobrinho, em Joinville.Ontem o vencedor do
concurso promovido pelo Correio do Povo para
acertar o resultado do jogo recebeu a camisa do
Juventus (detalhe). • PAGINAS 7E8

INDICADOR ECONÔMICO

Comercial
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Turismo

o deslgn do sabor
--------

www.ríuasrodas.com

Cassulí Advogados Associados S/C
OAB / se 397/99

(47) 371-7511
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CESAR JUNKES

último dia do Outono pegou alguns de

manga curta 'e' outros de cachecol no calçadão de

Jaraguá. Os comerciantes ficaram aliviados porque
devem começar a vender estoques que estavam

encalhados por causa do calor.A previsão da

meteorologia é de que a temperatura caia bastante hoje
a partir das 3h46,hora do início da nova estação.• PAGINA 4

www.studiofm.com.br
371-4311
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Coragem para mudar
Ao inaugurar a Peniten

ciária Indus triàl de J oin
ville, o governador Luiz
IH:enrique atende uma

dntiga reivindicação da

�Iociedade e aposta na lógica
a recuperação dos presi
iários, possibilitando a

tiessocialização ao fim das

f:espectivas penas. A grande
maioria das casas de deten

çâo , onde os presos são

amontoados em celas e

passam o dia ociosos, sempre
foi alvo de críticás. Primeiro

porque o 'modelo não

'recupera, pelo contrário, a

ociosidade, coletiva trans

forma os presídios em

"faculdades do crime".

Depois porque, além de ser

vítima dos' detentos, a

sociedade os sustenta

durante a pena.

: Existem hoje no Brasil

aproximadamente 350 mil

presidiários - 116mil a mais

do que o número de vagas

disponíveis, o que trans-

FRASES

forma as detenções num

barril de pólvoras prestes a

explodir. A projeção para
2007 é de que a população
carcerária suba para 476 mil.
Como a média mensal do
custo de cada detento é de
três salários mínimos, a conta
vai à estratosférica casa dos
R$ 428,4 milhões mensais ou

R$ 5,1 bilhões por ano. É

eles, ao trabalho e à educa

ção. Cama as penitenciárias
não foram construídas pre-,

'vendo essas atividades,
pouquíssimos detentos
'estudam ou trabalham.
"Continuam tão fora-da-lei,
atrás das grades, quanto
estavam antes. Com o

agravante de que, nesse

caso, o Estado também

� As casas de detenção onde os presos são

amontoados e ficam ociosos não recuperam.
São verdadeiras 'faculdades do crime"

dinheiro mais do que
suficiente para manter

diferentes programas sociais

e de transferência de renda

que, com certeza, reduziria
a criminalidade.
A Lei de Execução Penal

estipula que o Estado deve
buscar a ressocialização do
criminoso, e para isso precisa
garantir alguns direitos.
fundamentais a quem

perdeu a liberdade. Entre

descumpre a lei". São

posturas exeqüíveis, apesar
das dificuldades. A utopia
reside no artigo que
estabelece c�las individuais
ao condenado.

Exemplo de ações para a

ressocialização e de ativi

dades laboriosas estão sendo

implantadas no presídio
regional de Jaraguá do Sul,
considerado modelo no

Estado. A unidade mantém

TERÇA-FEIRA, 21 de junho de 2005 �i CORREIO no povo

convênio com empresas da
cidade para garantir trabalho
aos 123 detentos - que apenas
dormem nas celas -' e

proporciona
"

assistência

religiosa, social, psicológica e

hospitalar.' "Se todos os

presídios tivessem atividades,
a grande maioria dos presos
voltariam a integrar a

sociedade sem nenhum

problema", acredita o diretor
Ivo Ronchi.

As atividades nas casas de

detenção, além de ocupar

corações e mentes, impõem
aos presos o trabalho que, para .

muitos, é a maior pena.
Trabalhando, pagam com

mais intensidade a dívida que
têm com a sociedade. A
remissão da pena - três dias
trabalhado reduz um na

detenção - incentiva o

trabàlho, que evita a "oficina
do diabo". Espera-se. que os

goven;os apostem nos

presídios industriais e

agrícolas para o bem de todos.
-,

t: lias tempos mudaram e não percebemos. Fomos para uma festa de fome, fantasiados
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". Do deputado federal Joáeuim Francisco (PTB-PE)Jaléi'ndo sobre as relações entre seu partido eo Governo Lula.
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I Fatos & �essoas I
Fernando Bond

Reforma política deve
evar ao pacto federativo

tlorianópolis - a governador Luiz
Henrique afirmou que o Brasil' precisa
ser-passado a limpo por uma reforma

política - lia mãe de todas as reformas,
porque vai restabelecer a confiança
entre eleito e eleitores e a credibilidade
das instituições políticas" - e uma

;reforma tributária "para valer'; para
'acabar com a "absurda" guerra fiscal,
acabar com lia babel" de leis, decretos e

portarias "que infernizam" a empresa,
acabar com a informalidade e reduzir e
universalizar a carga'tributária. A

declaração foi feita no domingo, na
iabertura da Exposuper 2005, feira de

.produtos e serviços para super
(mercados, no Centrosul, em Flo

'rianópolls. a governador acentuou que
'las 'reformas são inadiáveis e devem'
°desembocar na instauração de um novo
8]

.pacto federativo."a Brasil tem a maior
E

()concentração tributária do mundo, com
cP União ficando com 66% da arre

G�adação, sobrando apenas 22% para os

oestados e 12% para os municípios.
.Enquanto persistir este sistema, não
haverá a eliminação da exclusão e da

. :1injustiça sociais'; disse.
"

ú" CORREIO DO POVO
3 Dir'doJ'

fi ' Francisco Alves
Editor-Chef..
Frl'll""do Bond

o

Números da vergonh�
Para o deputado federal catarinense Adelar

Vieira, o Brasil precisa de políticas sociais

amplas e distributivas. Ele afirma que a

injustiça social está em níveis cada vez mais
alarmantes, Adelor cita duas pesquisas
recentes, sendo a primeira do IBPT, indicando
que os brasileiros pagam, por dia,.RS 2,02
bilhões em tributos, A sequnda, do IPEA,
demonstra que quatro em cada dez brasileiros
vivem em situação de miséria absoluta, No

ranking de distribuição de renda no planeta, o
Brasil é o penúltimo entre 130 Nações,

Ensinando a plantar
o programa de Hortas Comunitárias da
Eletrosul chega nesta sexta-feira a Jaraguá e

vai ser lançado no Ginásio do Jaraguá 84.
Vão ser distribuídas 15 mil mudas de

hortaliças a 250 famílias, que receberão

orientação técnica,

Hay que endurecer•••
A,senadora catarinense Ideli Salvatti não

perdey nem o humor e nem a veia artística
com a tempestade que se abate sobre o

Governo Lula. No fim de sem.ana, em São

Paulo, aproveitou o encontro do PT para
mostrar que está cantando Elis Regina como

ninguém. E mais:' como o ex-ministro José
Dirceu estava com a corda toda, bem- ,

humorado, a senadora atendeu um pedido
dele e interpretou o clássico de Maysa "Meu
Mundo Caiu': O pessoal se divertiu muito. Só'
faltava entoar o hit "Tô nem aí':

Sambanopé
Não foi só Santa Catarina que fechou
contrato com as escolas de samba do Rjo
para divulgar suas belezas e o turismo no

Carnaval. Além da Imperatriz, que fechou
com o Governo do Estado um contrato de RS
2 milhões, também estão na lista de enredos
"encomendados" Espírito Santo (Beija-Flor),
Caprichosos (Amazonas) e Grande Rio

(Poços de Caldas),

Acabou a festa
Muita gente respira aliviada porque vai deixar
de pagar algo que não desejava: os partidos
políticos não podem mais cobrar o dízimo. A
decisão é 90 Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O resultado deverá prejudicar principalmente
as finanças do PT, partido que tem grande
tradição na cobrança do dízimo. Ele costuma
recolher a taxa até de seus parlamentares.

Doençasmentais
Os Ministérios da Saúde e da Ciência e

Tecnologia lançaram dia 13 edital de seleção
pública de pesquisas direcionadas ao estudo
da saúde mental. O objetivo é apoiar as
atividades de pesquisa científica, tecnológica
e de inovação mediante o apoio financeiro a

projetos que visam o estudo da saúde
mental. Informações no site www.cnpq.br.

Saudade
Depois de alquns outros clubes de carros'

antigos, foi fundado no fim de semana em

Jaraguá do Sul o Opala Clube. ,

,

fbond@ibestcom.br

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246

qP 89251·200 I Caixa Postal19 I Centro I
Jaraguá do Sul- SC I TeL47 371.19191 Fax 276·32581
e-rnails: redacao@jornakorreiodopovo,com.br!

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

Fotolito: Cromoart I Impressão: Gráfica e Editora CP

Rua Prefeito Waldernar Grubba, 1400 ICEP 89956·500

Vila Baependi I Jaraguá do Sul- SC I TeL47 370·7919
cromoarte@terra.com.br I graficacp@terra.com.br

"

Creche: uma bomba

relógio
Nos últimos anos é cada vez mais comum,

na nossa região ouvir o lamento de mãe sobre
I

a impossibilidade de trabalhar porque não têm
onde deixar os filhos menores. A falta de um

local adequado e seguro interfere diretamente
no orçamento doméstico dernuitas famílias,
trazendo conseqüências irreparáveis para
todos. Apesar de triste, a cena de mães retiran
do as crianças da cama de madrugada para
levá-las à creche, para que possam ir ao traba
lho sem as preocupações características, é uma

demonstração da pujança econômica da região!
e da garra de milhares de mulheres que, além,
dos afazeres domésticos, encontram disposição
para contribuir no orçamento familiar.
A velha frase "o trabalho dignifica" é cada

vez mais atual e, num, =pa ís de' economia
capitalista, é imprescindível. Todos querem
trabalhar para ser dono do próprio nariz ou

para construir uma vid-a digna. A limitação do
mercado, porém, inviabiliza que todos tenham
trabalho, causando angústia e sofrimento. Mas,
mais doído é ter um trabalho e não poder
exercê-lo porque se está impedido por algum
fator extra', como é o caso de centenas de
mães, que não têm onde deixar os filhos. É
,uma questão não só governamental, mas de
toda a comunidade. O Estado tem a obrigação
constitucional, mas a sociedade tem o dever
cristão e socialde buscar ajudar-o' próximo.
Atualrrierire. a\Pr�feíÚií:'á d�'J&ragúá'dó Sill'

atende 3.736 crianças,' de"z'ero a seis anos,
distribuídas em 22 centros de educação infantil
e 17 unidades escolares. Dois destes, Rosa
Maria Donini ie Wlofgang Weeg, funcionam
das 4h20min às 23h45min. Porém, ainda não

é o suficiente para atender a demanda
crescente. Existe um estudo qu.!'; tem por

objetivo levantar as reais necessidades dos
centros. Além do mais, está prevista para este

ano ainda a construção de novas unidades em

parceria com o Sesi: Jaraguá Esquerdo, Ilha da

Figueira e Rio da Luz. Cada um deles, terá a

capacidade de atender 200 crianças. A
Prefeitura ainda mantém convênio com 14

empresas, atendendo 1.060 crianças.
A administração municipal está fazendo sua

parte e tentando ampliar o atendimento para
que não haja mais problemas tanto de crianças
sem creches e escolas, como de mães sem ter

como trabalhar por falta delas. Mas precisamos
unir os esforços. A cÍasse empresarial tem 'que
voltar a contribuir com o'município. Somos

grato peta construção dos centros pelo Sesi.

Porém, o importante é a �manutenção. Cada
uma das crianças nas unidades escolares ou nos

centros de educação infantil custa R$ 304,00
para o município. ,

Diante do atual quadro é possível
vislumbrar num futuro próximo o esgotamentO
das vagas e o aumento dos problemas das mães

que não terão onde deixar os filhos para,
trabalhar. Daí, as conseqüências todos nÓS

sabemos.

Ronaldo Raullno é presidente da Câmara de

Jaraguá do Sul
-

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

5
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem col110 a

correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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� Em casa

No site da Câmara, o deputado Paulo

Bauer passou à condição de sem

partido, apesar de ter assinado ficha

na PSDB há 12 dias. Aliás, o gabinete
do parlamentar em Jaraguá do Sul,

onde funciona�a também o diretório
do PFL, continua decorado com as

cores e símbolos do Partido da Frente

Liberal.
A afinidade entre os partidos explica
as incongruências. No governo

, Fernando Henrique, PSDB e PFL eram

'aliados e agora são .os maiores
,

adversários da administração Lula (PT).

... Disputa
Entre os pré-candidatos a presidente
estadual do PT está o deputado Dionei
da Silva. Os outros postulantes são: o

deputado federal Carlito Merss - que
vai relatar o orçamento da União -, a

senadora Ideli Salvatti - provável
candidata ao governo -, o vereador por
Florianópolis Márcio de Souza - que
tem apoio restrito - e o assessor da
senadora Elizeu Mazzione, de

Chapecó.
A candidatura Dionei é a mais viável,
embora a assessoria negue que ele

esteja na disputa.

Nas rodas políticas é dado como certa
a criação do Psol em Jaraguá do Sul.
Entre os prováveis futuros socialistas
está o casal Ivo e Cecília Konell, já
com vaga garantida para um deles

disputar as eleições do próximo ano

como deputado estadual.
Há três meses, o ex-vereador Petras

Konell deixou o PMDB e filiou-se ao

PSB. É cotado para ser candidato a

deputado estadual. Se as infor

mações forem verdadeiras, vai

disputar o cargo com o pai ou com a

mãe.

... Pra bater o martelo
o secretário-adjunto de EdUcação,
Diomário Queiroz, prometeu para hoje
apresentar ao Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores na Educação) a proposta
do governo estadual ao setor. Na lista
dos prováveis atendimentos das

reivindicações da categoria estão: a

incorporação do abono de RS 50, 00
ao salário, elevação da regência de
classe da 1" à 4" séries de 30 para 40%,
da 5" à 8" séries de 10 para 25%.

A categoria aguarda ansiosa a reunião

de hoje para conhecer as outras

propostas do governo.

... Diferença,
o primeiro round do embate entre os

deputados Roberto Jefferson (PTB) e

José Dirceu (PT) está previsto para
amanhã. Jefferson acusa Dirceu de
comandar "o maior esquema de

propina dos últimos anos': Não tem >

provas, mas as repercussões fizeram o '

petista deixar a Casa Civil, "para
preservar' o governo':
Nas eleições de outubro de 2002, José
Dirceu foi eleito deputado por São Paulo
com 556.768 votos, enquanto Roberto
'Jefferson se elegeu pelo Rio de Janeiro
com 40.685 votos.

... Filiações

SEM SURPRESA

EugênioGarcia eleito presidente
•do PSDB,commaioria dos votos
CAROLINA TOMASELLI

� Vereador teve

33 dos 44 votos

dos integrantes do
Diretório no domingo

}ARAGUÁ DO SUL - Apoiado
pelos principais líderes tucanos, o
vereador Eugênio Garcia foi eleito
o presidente do PSDB para um

mandato de dois anos. Ele teve 33
�os 44 votos dos integrantes do

pií((H)rio,1 dp;al).�e,,� convenção .

municipal realizada ontem, na

Câmara de Vereadoré�" para a

renovação do Diretório, como
aconteceu em todas as cidades
catarinenses. Mas a Executiva não
foi formada: os tucanos decidem
até sexta-feira quem serão outros
10 integrantes.

O ex-presidente Célio Bayer
disse que a convenção foi um
processo democrático e que,

começou com a confirmação da
única chapa inscrita para formação
do novo Diretório. Votaram 102

filiados, com 99 votos a favor da
chapa e 3 votos contrários. "Em

seguida, como estava no edital de
convocação, os membros do
Diretório se reuniram e elegeram'
como presidente do PSOB de
Jaraguá do Sul o vereadorEugênio

Garcia. Tenho certeza que o Geno
vai montar uma boa equipe para
fazer um bom trabalho pelo PSDB
em Jaraguá", disse.

Bayer fez questão de ressaltar

que todos os 44 integrantes do
Diretório estavam aptos a se

candidatar à .presidência, mas só

dois o fizeram: além de Garcia, o
ex-vice-presidente AntônioEckert
também concorreu, como já havia
anunciado. "Eu gostaria de deixar
bem claro quem manda, quem
.determína as atividades do partido,
e isto nós sempre respeitamos em
Jaraguá do Sul, 'são osmembros do
Diretório. O presidente é aquele
que executa as deliberações e fala
em nome do partido, mas quem
determina as ações, quem orienta, '

quem decide são os membros do
diretório", disse Célio Bayer.

Apesar de ter sido, eleito o

presidente, os demais integrantes
da Executiva:- onze, dos quais sete
,efetivos e quatro suplentes - não

foram eleitos. "Foi de consenso

eleger só o presidente", disse

EugênioGarcia. "Como nós temos
um prazo até cinco dias para

apresentar ao Diretório estadual a
nova Executiva, então nós vamos
se reunir durante a semana e na

sexta-feira nós temosmarcada uma
reunião para então fecharmos toda
aExecutiva", completou.

Geno: proposta de "valorizar" os filiados e "se preparar" para as eleições

Garcia disse que gostaria de ser
presidente nestemomento porque
napróxima convenção dopartido,

,

daqui a dois anos, suas pretensões
são outras. "No próximomandato
nós vamos ter eleição para

vereador, prefeito, e a gente está

disposto a ir à reeleição ou de

repente outro cargo, então não

gostaria de ser presidente do

partido naquele momento",
revelou. O veread�r também disse

que já tem algumas metas como

presidente do PSDB.' "Uma
propostaminha é valorizar os filiados
e fazer com que o nosso núcleo de
bases volte a funcionar. Então vamos
fazer reuniões itinerantes, vamos
procurar eleger os coordenadores de
núcleo de bases bem. Esses são os

passos que a gente vai dar em frente,
sempre objetivando também unir

nosso partido cada vezmais, buscar
lideranças, e novas filiações e se

preparar para as eleições do ano que
vem", afirmou.

Leilão do Ômega e outros carros da Prefeitura será 14 de julho
II }ARAGUÁ DO SUL - o leilão
dos carros da administração
[municipal foi marcado para o

:dla 14 de julho, a partir das 10h,

I�a Secretaria de Obras, na Rua
,Angelo Rubini, na Barra do Rio
'Cerro. No total, serão leiloados
il6v' 1

A

eicu os, entre eles o Omega
australiano CD 3 8 V6 ano
'2

.,

000, comprado pelo governo
,anterior no início de 2001. Na

I�Poca, o então prefeito Irin�u
I asold (PSDB) foi bastante
crr' d

i

I ica o pela compra por R$ 92

,mt!. No leilão,.o lance inicial
.

,Para ,a compra do Ômega será
deR$58 'I

'

.

mi. .

'! ,Além do Ômega, serão
eil d

'

oa os um Marea Weekend
1999, uma Kombi 1978, um

trailer de engate Karmann Guia
I :�84, Um ônibus Mercedes Benz

G�6, Um caminhão basculante

199
Chevrolet 14000 Custon
1, uma moto niveladora

Humer-Wargo 1972, um Ford
Del Rey Belina 1988, um

importado pick up Peugeot 1995,
-

um compressor de ar Atlas 1983,
uma escavadeira Fiat Allis 1983,
uma motocicleta Honda CG 125

1985, um G�l Furgão 1.6 1990,
um Gol 1000 1993, um Ford
Versailles 1994 e um caminhão

tanque Ford 13000 1986.
O projeto que autorizou o

município a alienar, através de
-

leilão, veículos, máquinas e outros

bens inservíveis à administração
municipal, "sem viabilidade de

recuperação ou remanejamento
entre os órgãos da Prefeitura", foi
aprovado pela Câmara de
Vereadores no mês passado; No
texto da matéria, o prefeito
Moacir Bertoldi justificou que a

alienação proposta é "decorrente
do estado precário em que os bens
descritos se encontram, dado ao

uso e aos serviços a que foram

Ómega: comprado por RS' 92 mil, mas lance inicial será de RS 58 mil

submetidos, não mais atendendo,
por conseguinte, as necessidades
que o serviço público exige.
Decorre também do alto custo de

manutenção, a exemplo dos
veículo; Ômega e Marea".

O diretor de Patrimônio da

Prefeitura, Renato Miguel
Hinterholz, disse que o dinheiro

da' venda do Ômega será

utilizado para auxiliar na

compra de duas ambulâncias,
como já prometeu o prefeito
Moacir Bertoldi. Segundo o

diretor" os veículos estarão'

disponíveis na Secretaria de
Obras para visita uma semana

antes da data do leilão.

'Presidente do PL acusado de ::

desviar o dinheiro do partido
RIo DE JANEIRO - No último

domingo surgiu uma nova denúncia
de uso indevido do dinheiro
destinado ao financiamento de

campanha eleitoral.Aex-mulherdo

presidente do PL, Valdemar Costà
Neto, disse que muitos móveis e

objetos da casa deles foram

comprados comdinheiro doPartido
Liberal. Exibindo centenas de notas
fiscais de móveis e utensílios

domésticos, a publicitária Maria
Cristina Mendes Caldeira diz que
eles teriam sido comprados para
mobiliar a casa em que ela e o ex

marido moraram em Brasília.
Em todas as notas, o Partido Liberal

aparece como comprador. Mas, em
algumas delas, o endereço de

. entrega é o da antiga residência do
casal. Uma esteira ergométrica de
mais de R$ 9mil, umamesa inglesa
arrematada em leilão também deR$
9 mil, cabides que custaram quase

R$ 3 mil que têm a iniciais do

presidente do PL.
Ela também acusa o ex-marido e

o tesoureiro do PT, Delúbio Soares,
de negociarem unia doação deUS$
tl2 milhões em dinheiro do governo
de Taiwan para a campanha de Lula
à Presidência em 20Q2. Valdemar
Costa Neto teria ficado com 20%.
Mas ela não sabe se a quantia
chegou ao PT. "Essa doação foi

entregue para o Delúbio, foi
administrada pelo Delúbio: eu não
tenho prova alguma de que o PT
sabe disso. Porém, ele (Delúbio)
representava, naquele momento,
esse acesso aoPT", disse aindaMaria
Cristina.

Apublicitária diz que Delúbio e:
Valdemareram amigos próximos. "O'
integrante do PT com quem ele;
(Valdemar) tinha uma ligação,
profundamente estreita e erao único,
que estava o tempo todo com ele, e
era o único que estava envolvido em
todas as coisas que ele fazia, chama
seDelúbío. Eu nunca vi oValdemar
com o José Dirceu - o José Dirceu
não gostava do Valdemar e

.

O'

Valdemar reclamava dele o tempo
inteiro; e o Lula tinha horror ;3.0
Valdemar", acrescentou. ,

,

Por telefone, Maria Cristina:
contou à reportagemdo "Fantástico":
comooesquema da comprademóveis:
funcionava: "Eu escolhia as coisas e a:

I

parte de pagamento era feita através:
dopartido (PL). Eu cheguei, algumas!
vezes, a perguntar a ele: "Mas se a:
casa é nossa, porque você está fazendo:
assim?". Ele dizia: 'Ah, porque é assim
que se faz"', contou.

• A assessoria de Valdemar

Costa Neto informou que o

deputado não vai

responder às declarações
da ex-mulher a quem ele

processa' por -crírne de

injúria, calúnia e difamação
há mais-de um ano.

• Já o presidente do PT, José '

.
Genoino, disse que não tem

conhecimento de

negociações com o governo
deTaiwan e, por isso, não vai

comentar as declarações de
Maria Cristina.

Miguel Arraes é internado com

suspeita de dengue em Recife
RECIFE - o estado de saúde do

presidentenacional do PSB, deputado.
federal Miguel Arraes (PE), 88, é

grave, segundo informou ontem a

assessoria do hospitalEsperança, em
Recife (PE). Arraes foi internado na
sexta-feira, com suspeita de dengue,
na UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) do hospital. Ele estava com
febre alta, sintoma que o acom

panhava desde o início da semana.
Ontem, foi constatada uma

arritmia cardíaca e o deputado
colocou um marcapasso provisório,
segundo informou a assessoria do

hospital. Ontem, pela manhã, o

quadro de Arraes se agravou com

uma infecção generalizada. A
dengue é provocada por um vírus

transmitido pelo mosquito Aedes

aegypti.A doença, sem vacina, pode
matar o paciente.

Arraes é cearense, mas construiu
sua carreira políticaemPernambuco, .

onde se elegeu para cargos no

LegislativoeExecutivo. Foideputado
estadual e governador doEstado por
três vezes. Em seu primeiromandato
como governador, foi deposto pela
ditadura militar. Exilou-se na

Argélia, em 1965, e só retornou ao

Brasil 14 anos depois, beneficiado
pela Lei da Anistia. Já foi eleito três
vezes deputado federal. É avô do
I

ministro da Ciência e Tecnologia, .

Eduardo Campos.
Ehoje completaumanodamorte

de LeonelBrizola, umdos fundadores
do PTB no Rio brande do Sul e
exiladopolítico.Foideputadoestadual
e federal, prefeito de Porto Alegre,
governador do Rio Grande do Sul e

. 40 Rio de Janeiro e candidato ,à
Presidência daRepública.
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CORREIO ECONÔMICO
Balança registra novo superávit
A balança comercial registrou superávit de US$ 634milhões na terceira
semana de junho, entre os dias 13 e 19, com exportações de US$
2,073 bilhões e importações de US$ 1,439 bilhão. Com o resultado, a

, balança acumula superávit de US$ 2,274 bilhões em junho, com
exportações de US$ 6,091 bilhões e importações de US$ 3,817 bilhões.
A média diária das exportações em junho está em US$ 468,5 bilhões,
contra US$ 293,6 bilhões das importações. No ano, o superávit soma
US$ 17,920 bilhões, com as vendas externas somando US$ 49,563
bilhões e as compras, US$ 31 ,6.p bilhões. No mesmo período do ano
passado, o superávit era de US$ 13,397 bilhõesDe janeiro a junho de
2005, as 'exportações já avançaram 25,2%, enquanto as importações
subiram 20,8% na comparação com igual período do ano passado.

Boa previsão
De acordo com pesquisa
semanal realizada pelo Banco
Central junto a cerca de 100

instituições financeiras, a
balança comercial deve fechar
o ano com superávit de US$
35 bilhões; mesma estimativa
da semana anterior. Para 2006,
a mediana das expectativas

,

': passou de US$ 29 bilhões, na
semana anterior, para US$

I 29,04 bilhões.

Confirmando
Inflação medida pelo índice
de Preços ao Consumidor -

Semanal (IPC-S) caiu para
0,24% na apuração de preços
encerrada em 15 de junho,
iriformou ontem a Fundação
Getúlio Vargas (FGV). Este foi
'o menor resultado desde a

quarta semana de outubro de
2004, quando o IPC-S

registrou variação de 0,10%.
Todas as sete classes de

despesa apresentaram
desacelerações, com
destaque para alimentação e

habitação.

Mais queda
A projeção para a inflação
medida pelo índice de Preçós
ao Consumidor Amplo OPCA),
indicador usado no sistema de
metas do governo, caiu pela
quinta semana seguida,de
acordo com a pesquisa do
Banco Central (BC) com
analistas de cerca de cem

instituições financeiras. O
prognóstico recuou de 6,21%,
há uma semana, para 6,16%,
hoje. Para o ano que vem, a

expectativa é de IPCA de 5%,
projeção mantida há 57
semanas. O mercado espera
para junho inflação de 0,30%,
estimativa mais baixa do que
há uma semana (0,33%).

Até comida
Pela primeira vez no ano, o

grupo alimentação registrou
taxa de variação negativa, -

0,20%. Do total de 21 itens

componentes, 15

apresentaram desaceleração
em suas taxas de variação.
Nesta edição, a principal
contribuição para a redução
da taxa do grupo partiu do
item hortaliças e legumes,
cuja variação recuou 6,17
pontos percentuais, passando
de 3,78% para -2,39%.
redacae@jornalcorreiodopovo.com.br

Cesrnar: formando

jovens e adolescentes
O CESMAR- Centro Educacional e Social Marista, em parceria com a

réde Municipal e Estadual de Educação vem dando continuidade
aos programas Vida Feliz e Educação Complementar.
Os encontros são desenvqlvidos nas escolas por meio do programa
Vida Feliz, com alunos de 5a série à a- série do Ensino Fundamental
e alunos do Ensino Médio, têm por objetivo estimular e contribuir
para a formação de crianças, adolescentes e jovens nos diferentes
âmbitos da vlda > no desenvolvimento pessoal, na vida escolar, no
desenvolvimento de escolhas e carreiras de vida, no

desenvolvimento da participação e convivência social.
Além dos encontros desenvolvidos nas escolas, o CESMAR realiza
palestras para pais e educadores nas próprias unidades escolares.
Paralelo a isto, acontece semanalmente os Encontros de Liderança
Juvenil para alunos de 7a série do Ensino Fundamental a 20 ano 'do
Ensino Médio, todas as 6as .feiras no Colégio Marista São Luís.

Participam destes encontros alunos das escolas públicas da região
t que despertaram interesse após convite realizado pela equipe.
� Nos encontros de Liderança Juvenil são
� desenvolvidos projetos de .Oficirias de Música,

Artesanato, Teatro e Jogos educativos bem
; como estudos e reflexões.

r A equipe do CESMAR de Jaraguá do Sul hoje é

! composta pelos educadores: Suzan Alberton,
! �dson Kuchnir, Marcos Paulo OI ia ri e Janaina

i Tomaselli; sob a coordenação do Ir. Adecir Pozzer.

.****!:+.****.
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NOVA ESTAÇÃO

Inverno começa com frio e

comércio espera vender mais
MARIA HELENA DE MORAES

... Alguns lojistas
do centro já antecipam
as promoções
e vendem mais barato

JARAGUÁ DO SUL - o inverno

começou hoje (3h46 da manhã)
trazendo boas expectativas de
vendas aos donos de lojas de roupas
e calçados'para frio. Desde sábado
as vitrines estão expondo agasalhos,
jaquetas, artigos de lã, toucas, luvas
e até sobretudos. As lojas
especializadas em roupas de cama
também aproveitam o frio e

colocam à disposição do
consumidor edredons e cobertores
dos mais variados preços e

tamanhos.
,

Para alguns comerciantes do
centro da cidade o frio está

chegando tarde. A gerente da loja
RedeEstrela, Simoni Roeder, diz
que resolveu antecipar as

promoções que normalmente
acontecem em agosto porque o frio
demorou muito. "Sabemos que o

inverno mesmo só começa dia 21
de junho, mas desde meados de
maio estamos contando com .uma

temperatura mais baixa para
vender o que tínhamos em estoque.
Para não, corrermos o risco de
encalhar mercadorias, estamos

dar início a uma promoção com

descontos de 20 a 30%. Mas a gente
espera que a temperatura continue
caindo", afirma Cherpinski.

J á o gerente da Ravelli, César
Adriano Pereira, acha cedo para

per:sar em baixar preços e classifica
de precipitação as promoções feitas
em algumas lojas do centro da
cidade. Segundo ele, o invemo está

Vendedores estão contentes com a chegado do frio e consumidores vão em busca de roupas quente

vendendo tudo com descontos de
até 40%", explica Simoni. De
acordo com ela, a promoção vai
durar enquanto tiver estoque.

O gerente da loja JCanedo,
Adriano de Figueiredo Cherpinski,
pretende dar uma chance para o

frio e esperar mais uma semana.

"Se a temperatura não se manter

abaixo dos 20 graus a alternativa é

Inserno chegou hoje com chuva
e frio, mas te�peratura vai subir

JARAGUÁ DO SUL - O inverno

começou hoje às 3h46 da
madrugada. Veio com jeito de
inverno, mas parece que não é por
muito tempo. Apesar de a

temperatura ter baixado e a

previsão de chuva até o próximo
fim de semana, o frio que os

comerciantes esperam para
desovar os estoques não vai

chegar tão cedo. Hoje vai ser o

dia mais frio da semana, com 14
graus demínima e 18 de máxima;
a partir de amanhã a temperatura
volta a subir - amaná mínima de
15 com 18 de máxima e na

quinta-feira 17 com 20. Nas

praias e no Vale do Itajaí, a

previsão é a mesma.

Mesmo em São Joaquim, o

lugarmais frio do Brasil, a previsão
não passa de geada forte hoje, com
menos um grau de mínima e

máxima de 7. Amanhã a

temperatura já volta a subir na
Serra e Planalto catarinense. A

previsão para o Sul do país hoje é a

seguinte: áreas de instabilidade
provocam chuva desde cedo nas

regiões catarinenses da Capital e
do Vale do Itajaí, assim como no

centro-Leste e noNorte do Paraná.
No Oeste deste Estado e nas

demais áreas do Sul o, sol

predomina sob a presença do ar

seco polar. Faz frio, principalmente
pela manhã, quando há uma ampla
possibilidade de geadano Interior
do Rio Grande do Sul e no Planalto
de Santa C�tarina.

População saiu para a rua com roupas quentes para se proteger

recém ,começando e OI

comerciantes podem contar com

mais dois meses para zerar OI

estoques. "Concordo que o frio

poderia ter chegado há mail

tempo. M�is ain9<;l eS,pIT}o,s ç!er��
dos prazos e acho que dá para
esperar um pouco mais antes de

queimar os estoques", aconselha
Pereira.

Instabilidade cambial é

motivo de palestra na Acijs
RAPHAEl GüNlli11

1\

C.ll��BJ(

Alidor Lueders falou ontem aós empresários da Associação Comerei!
JARAGUÁ 00 SUL - "O Brasil enfraquecimento da economia

ainda é um País com condições de nacional. Na avaliação do

competitividade e não podemos administrador, o Brasil ainda teW

perder esse aspecto positivo de nossa .condições de competir porqul
economia".A afirmação é do diretor oferece baixo custo para implantaç3J
administrativo da Weg, Alidor depqrquesfabriseaomesm?tem[Xl3
Lueders, que falou sobre produção tem qualidade e

"Instabilidade Cambial" aos quantidade.
empresários durante a reunião Ainda de acordo com LuedelS,o
semanal da Acijs (Associação Brasil temcomo pontos desmvo!1Íveb
Comercial � Industrial de Jaraguá do umsistema tributáriomuito alto, �éw

Sul) realizada ontem. de deixar a desejar quando se tJ1l�

De acordo com Lueders, a de investimentos etninfra-esrru(llf·
flutuação do câmbio tem restringido como estradas e portos. Os jurOS �I\Í

as exportações e conseqüentemente, também foramapontados por Lued&
inibidoos investimentosoque, a longo, como desfavoráveis ao crescÍll1enlO
prazo, pode gerar desemprego e o da economia.
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Supermercados apresentam
novidades e investimentos5

., Feira mostra

setor que é destaque

racional em redes e

feração de emprego

"

FWRIANÓPOLIS - o governador

tUiz Henrique visitou ontem, no

Centrosul, em Florianópolis, a 18ª

xposuper (Feira Estadual de

Equipamentos, Produtos e Serviços
�ara Supermercados). A feira,

prganizada pela Associação
tatarinense de Supermercados
I

)
,

'(Acats esta, neste ano, com cerca

de 130 estandes, 30% amais do que
�o ano passado. A expectativa de

�úblico é de 16,5mil visitantes, 40% a

bis do que em 2004.

I De acordo co111 o presidente da
�cats, José Emílio Menegatti, o

objetivo da Exposuper é conhecer
novos produtos e o fechamento de

negocias por parte dos

supennercadistas.
,(

O governador Luiz Henrique
destacou que SantaCatarina ocupa,

OI entre os estados brasileiros, os

primeiros índices em termos de redes
de supermercados e de numero de

empregos gerados por eles. ''As redes
de supermercados são a garantia de
nossoabastecimento e dageração de
muitosempregos".

18a EXPOSUPER

Governador junto com empresários do setor e os novos produtos catarinenses que chegam às preteleiras

A 18ª Exposuper começou vai ter 290 funcionários e contará foieleita seis vezes "Supermercadodo
domingo e termina hoje. com Espaço Cultural, Farmácia Ano" pelaAssociaçãoCatarinense de

ANGELONI - Durante a Angeloni, CozinhaDona Helena, Supermercados e 11 vezes "Top of
Exposuper, a direção da maior Tempo, Clube Angeloni, Cantinho Mind" (marcamais lembradano setor

empresa do setor de supermercados das Estrelas, Videolocadora, supermercadista) em pesquisa
emSantaCatarina, a redeAngeloni, Lotérica, Banca Revista, Águá de realizada no Estado. Hoje a rede tem

confirmou os investimentos deR$ 20 Coco, Crepes, Floricultura, PetShop, 19 supermercados (quatro emFloria-

milhões na nova unidade de [araguá Buffet comGrill, Cafeteria, Cozinha nópolis, dois em Blumenau, dois em
do Sul, que está sendo construidana Italiana, Lanhe Rápido. A Criciúma, BalneárioRincão (Içara),
Rua Coronel Bernardo Grubba, no inauguração está prevista para trêsemJoinville, emLaguna, Tubarão,
centro, perto daKolbach. Commais novembro deste ano. Lages, Jaraguá doSul, Itajaí, Balneário
de 20milmetros quadrados de área e A rede Angeloni é hoje a 9a no Camboriú eCuritiba), 27 farmáciase
4 mil de loja, o novo supermerc�do país e a3' daRegifío Sul.A empresa trêspostosde combustíveis.

�============================================�

Alunos vãoter aulas de trânsito em várias disciplinas

Os motoristas de Santa Catarina não precisam fazer () curso de

atualização de condutores, exigência que entrou em vigor ontem 1em todo o território nacional. No Estado, o Detran/SC não,
irnplernenta de imediato as mudanças estabelecidas pelas
Resoluções 168 e 169 do Contran (COnselho Nacional de

ITrânsito), entre elas, o curso e a prova de atualização de condutor,

I
que atesta a capacidade do motorista em direção defensiva e

primeiros socorros. Santa Catarina está fora porque o processo I

de automatização da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) está
em fase de licitação.
O representante dos Centros de Formação de Condutores de

Jaraguá do Sul e diretor financeiro do Sindicato da categoria,.

Valei Cardozo, alerta que a exigência é federal e que o

motorista que se declarar profissional terá de submeter-se ao

exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica,
tendo a observação grifada na carteira .de motorista. No

sistema antigo, a exigência é de exame médico para quem
não é remunerado e exame psicológico para qúem é
remunerado.
Ainda de acordo com Cardozo, o preço das CNH também vai

aumentar. Aproximadamente R$ 1,2 mil para cano e moto;
cerca de R$ 850 para carro e R$ 650 para moto. Para renovar,

o valor deve ficar entre R$ 130 a 150.

Os casos de furtos por arrombamentos estão ficando cada
vez mais comuns em todos os múnicípios da microrregião.
Na rnadruqada de sábado dois homens foram flagrados
arrombando carros dos moradores do condomínio Floresta,
na Rua Hermann Schulz. De acordo com o relatório da PM,
três carros foram arrombados, mas nada foi levado.
Ainda de acordo com o relatório da PM, os mesmos homens

que arrombaram os carros também arrombaram o bàr e

lanchonete Yoi.anda, que fica nas proximidades do
condomínio Floresta. Furtararn moedas (quantia não

revelada), bebidas e cigarros. A PM identificou dois
suspeitos menores de idade: L.G. V, de 17 anos e A,S.C, de

,16 anos, que foram levados até a delegacia para
esclarecimentos. O material furtado foi jogado na rua do
condomínio e encontrado pelos policiais.
Também neste final de semana o proprietário do Mercado

Giese, em Guaramirim, informou a policia que' foi assaltado
por u'l1'I homem de roupa escura e com uma meia na

cabeça. De acordo com o relatório da PM, o assaltante
estava armado com 'um revólver calibre 38, e leVou pequena
quantia' em dinheiro e oh.eques. O '?{ssa)J�:!lt#:/ugiu. ';'. ""�

Com investimentos
imponantes, a saúde de

'

lanxerê�está ainda melhor.

;Antonio Wilson elaborou o projeto para dar aulas de trânsito aos alunos das escolas da cidade

}ARAGUÁ DO SUL - Os 760 Ontem alunos das 5as e e= O idealizador do projeto e o

alunos da escola Marcos Emilio séries assistiram a palestra do palestrante-instrutor consideram

���������r��i:�t;�t:a�� �;��:��::����. �,�:���� ����l:! ;:seu�;:J� c�7�n���a�;�z��O:::
�oções de trânsito. O projeto pra eles que o trânsito não esperam que as crianças comecem
Segurança no trânsito se envolve só carros; pedestres e desde já a influenciar pais e

aprende na escola e é um ato de ciclistas também fazem parte do vizinhos. "As crianças têm podei-
arnor" foi desenvolvido pelo sistema", disse ele. Depois das de persuasão e o Contran

�lentador educacional Antônio palestras os alunos vão trabalhar (Conselho Nacional de Trânsito)
Ilson Corrêa Ribeiro, que o que aprenderam em várias quertornar a educação de trânsito

�assou por um curso de instr�tor. disciplinas. "Um dos objetivos é disciplina escolar", disse o instrutor
_arte das atividades do projeto que as crianças desenvolvam um ao defender a idéia de educar as
sao desenvolvidas em parceria informativo sobre trânsito que crianças. "Agente não tem guerra,
com. a auto-escola Lessmann, possa ser distribuído na mas 50mil pessoasmorrem por ano

�ue em.pre'sta os instrutores para comunidade", disse Ribeiro, que no local dos acidentes de trânsito.
ar palestras para os alunos e que informou ainda que as crianças Temos que lutar contra essas

�a�bérndistribuimateriaisco�o vão desenvolver cartazes, estatísticas", defendeu o
o etos com a sinalização. maquetes e painéis. orientador educacional.

Recursos foram aplicados
em construção, reforma
e ampliação de postos de

saúde

Os investimentos do Governo do Estado na Regional de Xanxerê estão

contribuindo para levar mais qualidade ao atendimento em saúde. Com

a Descentralização, foi possível executar obras e ações importantes, como

o credenciamento no SUS do Centro de Cardiologia do Hospital São Paulo,
a ampliação do número de leitos de UTI e a reforma e construção de postos de

saúde, entre eles os de lpuaçu, Xaxim f! Xanxerê. Nos postos, a população destaca
a infra-estrutura e a qualidade do atendimento médico e odontológico.

Secretaria de
Estado da Saúde

iAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vizinhos da borracharia "Periquito'; na Marechal Deodoro,
perto da loja Macol, denunciam a existência de pneus
acumulados ao ar livre nos fundos da borracharia. Os vizinhos
afirmam que a colocação de pneus contraria as normas da Saúde
Pública e temem a proliferação do mosquito causador da dengue.
De acordo com um morador próximo da boracharia, o caso já foi
levado ao conhecimento do Serviço de Epidemiologia do

município, mas nenhuma providência foi tomada.
O proprietário da borracharia, Pedro Campregher, disse que não
tem outro local para colocar os pneus e que eles são recolhidos
uma vez por semana. O diretor do Serviço de Epidemiologia da
Secretaria Municipal de Saúde, Fábio Cizeski, afirma que de 15
em 15 dias um agente de saúde 'passa pelo local e examina os

pneus. "Estamos cientes do fato e realmente não temos

problema com essa borracharia porque o local é visitado

regularmente'; informa Cizeski.

, BORRACHARIA E FISCALIZADA

ij.Q6."'i,
LABORATÓRiO JARAGUAENSE� DE ANÁLISES CLíNICAS LTOA

371 0882 371 2322

CORREIO TV

Bola fora
Não deve se concretizar a

participação de Pelé (foto)
na novela "América': O

craque, que já apareceu
em outros trabalhos de
Gloria Perez, disse a

amigos que "não tem

cabeça" para pensar
em novela agora. O
filho dele Edinho,
como se sabe, está
preso por
envolvimento com o

tráfico de drogas.

Ummês de programação
especial para o aniversário

MARCIA BENTO

� No dia 25 de julho
tem festa na praça do

centro, com Dazaranha
no último show

}ARAGUÁ 00 SUL-A Fundação
municipal de Cultura já está com a

programação para o aniversário de

Jaraguá pronta. Quase todos os dias
do mês de julho têm algum evento

para comemorar os 129 anos, que a

cidade completa em 25 de julho. Os
destaques estão no programa do dia
do aniversário, que incluem o

lançamento da Pedra Fundamental
e abertura do Concurso "Memorial
do Imigrante", um desfile fesrivo na
RuaReinaldoRau e shows gratuitos
na PraçaÂngelo Piazera. Ás seis da
tarde, a Banda The Seres, às sete

Banda Alta Rotação e às oito da
noite Dazaranha.

Para abrir a programação, dia 1º,
o Correio do Povo estará

promovendo o baile em comemor

ação aos 86 anos do jornal.A renda
vai ser revertida o RotaryClub, para
construção da creche do Boa Vista.
A adesão é de R$ 25 e o baile vai ter
música dos anos 60 com abandaThe

Champ Band eCoral.
No dia 2 temUma apresentação

Cabeção fica
Ator que é ídolo dos adolescentes por causa do seu personagem em

"Malhação'; o Cabeção, Sérgio Hondjakoff assinou c�ntrato longo �om a TV
Globo. Ele ficará exclusivo por três anos.

Esquerda na TV
De Bussunda sobre Heloísa Helena, Arthur Virgílio e Fernando Gabeira,
com quem gravou "Cassete" em Brasília: "Estes eu garanto, não cobraram
nada para dar entrevista ao programa': _

Os ShOW5 na praça são as principais atrações da programação de aniversário anunciada ontem!
da Orquestra Filarmônica na Scar. Na seqüência, nos dias 11 e 12, No sábado 16 tem concert;�.

.
. I

As duas últimas. apresentações da umlaboratóriodeobservaçãoVaiestar sinfônico com a Banda do 62°
Orquestra foram aplaudidas de pé montado na Praça Ângelo Piazera, Batalhão de Infantaria de Joinvillena
pelo público que lotava o Grande das 8h às 21h30.0 ''Astronomia na Scar, às 20h. No dia 18 começa a'
Teatro. O concerto está programado Praça" vai ter a presença de um físico exposição do concurso "Pinte a,

para às 20h. quevai falarsobre as estrelas.Também História deJaraguá doSul" rioMuseu)
Nos dias 8 e 9 tem Festival no dia 12 o Pavilhão "1'\' do Parque Histórico. A exposição fica aberta até

AlternativonoPavilhão "1'\' e "C" do Municipal de Eventos será palco da o dia IOde agosto.No sábado 23 t�m
ParqueMunicipaldeEvemos.Nodia 2°NoiteTradicionalista, que começa Baile Público no Pavilhão ','I\' dOI
9, às 20h, começaa3°EtapadoFestival às 19h3Ornin. ParqueMunicipal de Eventos carnal
da Canção Sertaneja e Popular, no No dia 13 tem "MPB ao PQr-do- Banda Freeband, às23h.

,

SalãoCentenário (BairroRio da Luz). sol". Vai ser em frente ao Museu ,No domingo, véspera dOI
A etapa final do Festival da Canção EmíliodaSilva, às 18h30, comJoubert ap,iy><trsá,riq"(:jL,, IgJ;ej 8, iMíttriz,â�qir
Sertaneja e Popular vai ser na de Paiva Guimarães interpretando Sebastiãovai celebrar a Missa elJl:
SociedadeAliança no dia 23 às 19h. JoãoDonato.

'

Ação deGraças,�cada para <!S 19hi

Bom exemplo
Encerrado domingo à noite, a 38° Festival Internacional de Londrina
(Filo) levou 40 mil pessoas ao teatro durante os seus 17 dias. O
evento, realizado pela Associação dos Amigos da Educação e Cultura
do Norte do Paraná (Amen) e pela Universidade Estadual de Londrina'
(UEL), levou 53 espetáculos de 14 países diferentes à cidade

paranaense.
Na avaliação do diretor do FILO, Luiz Bertipaqlia, o público
recepcionou muito bem onovo formato do Festival que este ano se

apresentou mais concentrado. "O público acompanhou o ritmo do
Festival e lotou todas as salas de apresentação, mesmo quando os

espetáculos estavam sendo realizados simultaneamente. Esse
formato deve ser mantido no ano qU7 vem'; afirmou. Segundo ele, o
número de espectadores manteve-se na média do ano anterior,
principalmente levando-se em consideração de que o Filo 2005 foi
mais curto que as edições anteriores.

Homem-morcego'
Temporada de campeões de bilhetaria nos EUA. Agora é Batman. Há
oito anos longe das telas de cinema, Batman volta a fazer sucesso. Com
uma venda de ingressos estimada em US$ 46,9 milhões, "Batman
begins" liderou a parada dos filmes mais vistos nos Estados Unidos no'
último fim de semana. Como o filme estreou na quarta-feira passada, a
bilheteria de "Batman beqins" já chega a US$ 71,1 milhões.

, '

Pânico de verdade
Em um comunicado oficial, a RedeTV! negou que oproqrarna Pânico
na TV tenha sofrido boicote após ser interrompido pelos menos duas
vezes quando estava sendo transmitido ao vivo neste domingo.
"Segundo o Departamento de Operações da emissora, houve um

problema técnico que está sendo apurado'; diz a nota.O curioso é que
'a atração saiu do ar no momento em que atrupe criticava,
indiretamente, a emissora ao mostrar os camarins sofisticados dos
artistas contratados pela emissora. O problema na transmissão

começou quando o "Repórter Vesgo" invadiu o camarim de Luciana
Gimenez. O apresentador Emílio Surita reclamou no ar dizendo não
havia sido informado do que estava realmente acontecendo. Ele

chegou a cogitar que havia algo errado, sugerindo até um

boicote."Não sei o que aconteceu, se foi boicote. Estávamos
mostrando as diferenças entre os apresentadores e aí cortou. Por

favor, alguém pode explicar o que aconteceu? Foi energia ou boicote

por parte da alta cúpula? Parece brincadeira'; disse Surita. Na semana

passada, especulou-se que o humorístico já estaria sendo negociado
por Silvio Santos, dono do SBT.

Contra-ataque
O solteiro mais cobiçado do
momento, Ronaldo conheceu, na
noite deste domingo, a top model
Marcelle Bittar. Osdois foram
apresentados na festa de Lenny
Niemeyer, no Rio de Janeiro e

passaram a noite toda conversando,
Apesar de ter sido a "eleita" de
Ronaldo, Marcelle Bittar teve que
driblar a concorrência de

praticamente todas as solteiras da
festa. Marcelle Bittar não tem

namorado, mas à assessoria de

imprensa da modelo nega que ela
tenha "ficado" com o jogador,
recém-separado de Daniella
Cicarelli.

Teleteatro
Seriado que está entre os projetos a serem desenvolvidos na Globo no fim
do ano, "Cá entre nós" terá direção de Roberto Talma. Criado por lVIiguel
Falabella e Maria Carmem Barbosa, o programa terá roteiro de César
Cardoso e será num teatro, assim como era "Sai de baixo':

Infelizes para sempre...
Sem apontar um motivo exato

para a tumultuada separação de
Ronaldo Nazário, 28 anos,
Daniella Cicarelli, 25, contou
detalhes dos momentos que
antecederam o fim do seu

casamento de 86 dias, realizado
em fevereiro passa-do, no Castelo
de Chantilly, em Paris.Em

entrevista à colunista Mônica

Bergamo, do jornal Folha de

S.Paulo, a modelo e

apresentadora da MTV disse' que o

jogador sumiu de-casa por três
dias "para espairecer" e não
voltou mais."Eu não quebrei casa!

,1'nenhuma. Não houve pancadaria.!
Fiquei esperando o Ronaldo voltar

para olhar para a cara dele e saber
o que estava acontecendo. Cansei
de ligar, e nada. Mandei uma

mensagem, fiz a malinha, peguei
o cachorro e vim embora para o

Brasil. A gente nunca mais se viu."
redacao@jQrnalcorreiodopovo,cOr!1,br
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PARA A EUROPA

Valdin decide esta semana se

vai para o futsal da Rússia
1"01 )ULlMA�R:...:PI::.:.VA"-rr,-,,O � _

:..---

� Se fechar o contrato,

jogador se apresenta
em setembro, depois
das finais da Liga

: JARAGUÁ DO SUL - o ala da

, Malwee Valdin pode acertar sua

transferência para o futsal russo

inda esta semana. O jogador foi

procurado por empresários
brasileiros que representam um

clube da Rússia e disse que, ainda
esta semana, se reúne mais uma

I vez para decidir seu futuro ..
"Tenho intenção de continuar

aqui, mas vou procurar o que é

melhor pramim", disse o jogador.
! MIesmo fechando o contrato, o

n:
'I jogador confirmou que disputa a

tOI fase final da: LigaNacional.
,1' "O "negócto está bem
na 'encaminhado. Os times europeus

'

['a
se apresentam geralmente em

�I julho,mas, se eu for, vai ser somente
eUI depois da Liga". Valdin acredita
[té

que vem sendo observado pelo
:rn clube' (que não soube dizer o

3°1 nome] desde o Mundial
lal Interclubes da Espanha. Ele tem

, contrato com aMalwee até 2006,
lo[ mas os russos se ofereceram para
�oJ. 'aga,:a:multa rescisória.v'Esta
m,' semanà'eu devo decidir", disse
I�r Valdin,

Valdin (com a bola) pode deixar a Malwee para jogar no futebol da Rússia

O diretor de futebol da

Malwee, Cacá Pavanello,
comentou que não te1I\ intenção
em fazer uma contra-proposta para
manter o jogador aqui. "Se a gente
fizer isso, outros jogadores também'
vão querer". O dirigente não quis
falar em valores e falou que àgotã
adecisão é de Valdin. "Ele me disse

que está em dúvida e eu vou

Jaraguaense é quinta colocada
i

no Pan-Americano de Xadrez
I }ARAGUÁ DO SUL - A

,iaraguaense, Karina Daniela
iKanzler, ficou em quinto lugar
lentre as 25 competidoras da
Icategoria sub-lê, no Festival Pan
[Americano de Xadrez da

[Juventude/200S, disputado em

'Balneário Camboriú. A

competição teve a participação de
380 j0gadores de 15 países. De
acordo com o técnico da equipe
;de Jaraguá do Sul, Maurício Berti,
foi difícil para Karina, que é
campeã brasileira, conquistar esta
posição.
'� cinco primeiras colocadas

se enfrentaram nas nove rodadas
,e tiveram diferença mínima de
'POntos, sendo a classificação final
entre a terceira e a oitava posição
definida_ nos critérios de
desempate, o que evidenciou �

grande equilíbrio do evento".
Também foram destaques na

equipe da Fundação Municipal
de Esportes os atletas Lucas Garcia
- 11º lugar na categoria sub-12
anos, que envolveu 54
participantes -, Jaqueline Correa
(16ª posição na sub-Ió, que teve
37 competidores) e Vanessa

Engelmann, que ficou com a 17ª,
colocação na sub-Lê. Os

jaraguaenses competiram ainda
com John Lenon Rocha, Jailso
Almeida, Lucas Arnecke,
Jaqueline Correa, Tiago Lemonje,
Luis H. Bernardino.

O objetivo do Festival era de
classificar os campeões das

categorias de sub-Iô a sub-If para
o Campeonato Mundial que será
realizado no período de 18 a 29 de

julho, em Belfort, na França.

esperar pela decisão dele".
Valdin (João Batista do

Nascimento) é natural de
Fortaleza (CE) e tem 26 anos.

Começou jogando futsal no time
da empresa de transporte coletivo
em que trabalhava e foi descoberto

pelos olheiros do Sumov, onde
começou na categoria juvenil em
1997. Chegou em Jaraguá do Sul

em 2003, vindo do Palmeiras de

Goiás, e começou a se destacar no
ano passado. O jogador ganhou
destaque no Mundial que

disputou na Espanha neste ano e

é uma das principais peças do
técnicoFernando Ferretti. Com a

Malwee, conquistou dois títulos da
Taça Brasil, o Sul-Americano e a

Copa América.

Kiferro vence o Caxias por
2xO e é lídér no Grupo G

}ARAGUÁ DO SUL - Apenas
dois jogos movimentaram o 23"

Campeonato Varzeano - Troféu
Posto Mime neste fim de
semana. Com a vitória por 2xO
em cima do Caxias, a Kiferro
assumiu a liderança do Grupo
G, com seis pontos. No outro

jogo, também do mesmo grupo,
a Metalúrgica TS venceu, a

Água Verde/Consistem por 3x1
e chegou à vice-liderança. A,
próxima rodada da competição
'será no domingo, nos campos do

Caxias, do Garibaldi e do

Botafogo.
Nesta fase do campeonato,

os 12 times estão divididos em

três chaves de quatro, saindo as

duas primeiras colocadas de
cada uma para formarmais dois

grupos de três equipes na

próxima fase. Além de troféu e

medalhas, a premiação será de
um boi de 15 arrobas, suínos de
100,80 e 60 quilos para campeão,
vice, terceiro e quarto
colocados, respectivamente.

Resultados da 3a Rodada da' 2a Fase

llimil]çg�:s:�r�·gt!�.y�iitE2b9tiSt�t��
Kiferro 2xO Caxias

Próxima Rodada - 26/06
rr�2S1JpJ�J1�urgJLÀtb�li�9��,�lªs,__ _

15h30,-- Céixias x Água Verde/Consistem - Caxias

[Uh�5_":Dep�.çll x�GiITbalar:zêiãr:Ti)ãtÇt,,_.i�_'_'_....... _

15h30 - Rozzaco/Amizade x Gesso Jaraguá - Garibaldi '

13114�.=..Mgjª�YLglg_��XJ<iferf;o;-J30tgfggº- _

15h30 - Atlético Enec A x Botafogo - Botafogo

Classificação

o

PANORAMA
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Confundindo
o técnico Itamar S,chüller andou confundindo a cabeça de alguns
torcedores. Nas edições do Correio do Povo e do ANJaraguá do'
último sábado saíram duas escalações diferentes. Se é tática para
confundir o adversário, valeu. Até porque o Brusque pareceu
perdido no primeiro tempo, que foi amplamente dominado. O

placar de 3x2 foi pouco para as chances criadas pelo tricolor.

Destaques: Renato Tilão estreou bem, trazendo segurança e voz

de comando, tanto que foi o capitão. Pereira, que acabou jogando
no ataque e provou que atua em todas as posições. Grinqo, que
driblou, criou e acabou abrindo o placar. Uma boa vitória para
embalar o time. Em tempo: nenhum dos jornais acertou a escalação.

JoguinhosAbertos
Duas equipes jaraguaenses
conquistaram vaga para a

fase Regional dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina. A

primeira foi o vôlei feminino.
que terminou invicta e na

primeira colocação. A outra

foi o futebol de campo'
masculino, que venceu três

dos cinco jogos que
disputou e terminou em

segundo lugar (perdendo a

final para Joinville). Outro
destaque foi a classificação
da equipe feminina de vôlei
de Massaranduba

Boa estréia
A equipe Jangada/FME
venceu as três partidas na

estréia do Campeonato
Catarinense de Basq uete
Infantil Feminino. Jogando
em Brusque, as
jaraguaense venceram

Itajaí por 54x32, o time da
casa por 44x20 e

Florianópolis por 59x21. A
técnica Vivian Campos
elogiou a superação e a

evolução das atletas e

lembrou que a maioria
delas vêm dos pólos
mantidos em parceria com
a FME.

Abertura da Olesc
Quem já marcou presença
no desfile de abertura da
fase regional da Olesc é o

time da Malwee. Os

jogadores estarão

presentes no Ginásio Artur

Müller, amanhã às 20h,
distribuindo camisetas e

autógrafos para os

presentes. As 24

delegações que participam
da competição também
estão confirmadas na festa.

Sênior
Segue disputada a briga pela
liderança do 180

Campeonato Jaraguaense
, de Futebol Sênior. Com as �

vitórias no fim de semana,
Avaí e Caxias continuam
brigando pela liderança, com
21 e 20 pontos
respectivamente. Resultados:
Avaí 2x1 Cruzeiro, Rio Cerro

Ox2 Caxias, Acaraí 3x2
Atlético, Vitória 3x1 Vila
Lalau e Ponte Preta 1 x5 João
Pessoa.

julimar@terra.com.br

o torcedor Andrey Roberto Ertal (centro) acertou o palpite do

jogo do Juventus contra o Brusque e ganhou o sorteio da camisa
do tricolor. Ontem, ele esteve na redação do Correio do Povo e

recebeu o prêmio das mãos do repórter Julimar Pivatto (E) e do
diretor Francisco Alves.

.

Academias
Corpo &Mente
Paraficar de bem com a vida!

BODY JAM
BODYPUMP

,

BODY SALANCt:
BODYCOMBAT

RPM

NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL
BODYSTfP

MUSCULAÇÃO
HIDRO KIDS
POWERPOOL
POWERJIJMP

MASSOTERAPIA,

A COrpO &Mente' ,

COMEMORA SEUS 5 ANOS
COM CASA NOVAI

I FíTNESS CENTER I -

ot::J:i'ill.'11®I3��
o��

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO· (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ)G.A.?

JUMPKIDS

ACQUA C,ENTER
R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

AYROSO, 763 • NOVA BRASiUA

371.9659
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TRICOLOR EMBALADO

Juventus está a dois pontos do quadrangular• •

I

RÁDIO ��tl
.J.AIAGUÁ

JULlMAR PIVATTO

Renato Tilão (E.), destaque da partida, se prepara para cobrar a falta que resultou no 20 gol

� Vitória sobre o

Brusque deixou
os jogadores com

ânimo renovado

JARÁGUÃ00 SUL- A vitória por
3x2 sobre oBrusque noEstádio João
Marcatto era o que faltava para
motivar ainda mais o time do
[uventus, O resultado deixou o

tricolor comnove pontos, na oitava

colocação, a dois pontos do grupo
que se classifica para o quadrangular
final do turno. O Juventus volta a

jogar amanhã, às oito e meia da
noite, contra o Caxias, no Estádio
Ernesto S. Sobrinho, emJoinville.

O técnico ItamarSchüller disse
que o diferencial da equipe foi a
aplicação tática, principalmente
porque o tricolor chegou a estar

vencendo por 3xO, com gols de
Gringo, Renato Tilão e Pereira. ''A
equipe se aplicou e cumpriu o que

foi determinado. O grupo está
ficando mais unido e isso pôde se

perceber na partida". Sobre a reação
do Brusque no segundo tempo, que
marcou com gols de [ulinho e Da
Silva, Schüller disse que o desgaste
de alguns jogadores é natural.

"Jogadores como o Tilão e o

Marquinhos aindà não estão 100%
fisicamente. Sentiram o desgaste,
que é inevitável, e acabamos
tomando os gols", disse o treinador.
Ele elogiou a estréia de Tilão,
considerado um dos melhores em

Parreira treina hoje com os novos titulares
DA REDAÇÃO - Irritado com a

derrota para o México no último
domingo, pela Copa das

Confederações, Carlos Alberto
Parreirajá anunciou mudanças na
equipe do Brasil. Por isso hoje o

técnico deixará de lado o

tradicional rachão para fazer um
treinotático com os novos titulares.
Parreira air{da não definiu quais
serão as substituições, mas disse na
manhã de ontem que irá "assumir
o risco" de uma possível eliminação
ainda na primeira fase da Copa das
Confederações.

Dentre as mudanças, somente
uma já é dada COmO! certa. O
lateral-esquerdo santista Léo, que
ficou no banco de reservas nas duas
primeiras partidas, deve ocupar o

lugar de Gilberto.
"Vamos mudar pelo menos

,metade do time. Mas não é por .

causa da derrota (para o México).
Fico tranqüilo para falar, pois avisei
dd ·v, .

d ,j)
es e o imcio: os Joga ores estao

aqui para ser testados", explicou
Parreira. Outros jogadores que
devem ceder seus lugares no time
titular são Ronaldinho, Kaká,
Adriano, Cicinho e Dída.

"Mesmo se o time fosse
mantido, não haveria garantia de
que a equipe se classificaria, Como
ainda não é o Mundial, podemos
fazer isso. Assumo a respon
sabilidade, porque isso já estava

programado", afirmou o técnico.
Com a derrota para a equipe
mexicana, o Brasil disputa com o

Japão uma vaga na semifinal da
competição da Alemanha. O jogo
ent{F Brasil e Japão será realizado
amanhã, às 15h45 (horário de
Brasília).

. Léo deve jogar contra o Japão

Flamengo sai na frente na ;Taç� Pornerode
JARAGUÃ00 SUL-Jogando em

casa; o Flamengo bateu o Floresta
por 3x1 e reverteu a vantagem do'
adversário na primeirapartida da
segunda fase da Taça Pomerode.
Agora o rubro-negro joga por um
empale, no próximo domingo em
Pomerode, para passar para a

próxima fase.' Se perder, a

vantagem do empate na

prorrogação é do Floresta. Nos
aspirantes, o time goleou o

Nacional por 5x1 e agora precisa
apenas de um empate.

J á o Vitória, que busca o

bicampeonato nas duas categorias,
jogou fora de casa e empatou em

OxO com o Atlético Pomerodense
e precisa de uma vitória simples na
próxima rodada para se classificar.
Se empatar, o jogo irá para a

prorrogação e, se persistir o empate,

o Vitória fica com a vaga. Na

categoria aspirantes, o time
I

jaraguaense venceu por _5x3 e

manteve a vantagem.
N a mesma chave do

Flamengo, na categoria adulto,
o Caramuru venceu em casa o

Água Verde de Timbó por .Zx 1.
No grupo do Vitória, o Botafogo

empatou em 1x1 com o Água
. Verde dé Pomerode. Já nos

aspirantes, Flamengo e Vitória
estão'na Chave C. No.grupo D,
:'0 Vera Cruz perdeu em casa por
3x2 para o ,Ágl\ai'Vé�rde de
Pomerode e o Botat�g6, também
em seu estádio perdeu para o

Floresta por 4x3: ,I '>,
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Vinhos culr+vados em fnmüia

Outro destaque, Pereira (centro) "voa" para tentar se livrar da marcação da zaga adversária

campo. "Eu já o conhecia e sabia
das qualidades. Apesar de não estar
no melhor momento, ele foi bem,
assim também como está bem o

'Capilé", comentou.
Ontem, Schüller se reuniu com

a diretoria para discutir alguns
reforços para o time. "Estamos
discutindo alguns nomes e eu

apresentei algumas indicações, mas
por enquanto não é nada certo".
Sobre possíveis dispensas, o treinador
disse que agoranão é omomento de
falar sobre isso.
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Hoje
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