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NOSSA REGIÃO

Corupá: 17 dias de festa
para comernorar-l 08 anos

.·PÁGINA6

Tunes .de Jarnguá
estréiam bem Da

�rtura& Olesc ..

Os três times de Jaraguá do
Sul estrearam com vitória
ontem na Fase Regional da
Olesc. O futsal masculino e

feminino e o vôlei masculino
saíram na frente na busca'
pela vaga para a fase
estadual. Depois dos jogos, as
24 delegações participaram
da abertura oficial (foto), à

.

Ginásio Artur
• PÁGINA7

Dirceu ataca FHC e Marinho

pede proteção noCongresso
,

Num clima que lembrava mais um estádio de futebol, o
ex-ministro José Dirceu fez ontem à tarde o seu discurso
de retomo à Câmara de Deputados. Houve vaias e até
tentativa de agressão entre deputados. De manhã o

'Congresso já tinha vivido,momentos de tensão quando os

advogados do ex-chefe dos Correios Maurício Marinho,
flagrado pegando R$" 3 mil de propina, desistiram de
defendê-lo porque estava mentindo. Depois de cinco

minutos, ele voltou a depor à CPI dos Correios,
prometendo falar a verdade desde que suafamília tivessea
segurança garantida. • PÁG.INA 3
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• Sexta-feira de
sol e nebulosidade

...................... variável, com
pancadas isoladas
de chuva
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sol e nebulosidade

. variável, com

.. pancadas isoladas

"::;C':':": de chuva

COMÉRCIO AOS DOMINGOS

Empregados e patrões contra o

projeto que tramita na Câmara
Não foi bem recebido nem por comerciários nem por donos
de loja a proposta de dois vereadores que entrou ontem na

Câmara para que, através de negociação direta, os

sindicatos decidam se o comércio deve ou não abrir aos

domingos. Os empregados reclamam que já trabalham
demais no fim de semana. E os patrões não vêm vantagem
em abrir aos domingos. • PÁGINA 3

67 ANOS DE LUtA

Acijs celebra aniversário com

Encontro e palestra esta noite

Com uma palestra do fundador da ADD (Associação
Desportiva para Deficientes), Steven. Dubner, a Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
comemora hoje 67 anos de fundação. A palestra fazparte
do 50º Encontro de Empresários, que será realizado no

Centro Cultural da Scar. Depois, haverá um coquetel no
espaço panorâmico. • PÁGINA 5

PORTE ILEGAL'

Governo prorroga até outubro

prazo para a entrega de armas

A campanha do
desarmamento, que
terminaria hoje, será

prorrogada até o dia 23 de
'\\ outubro. Com isso, quem

tem armas de fogo e

deseja entregá-Ias à Polícia
Federal terá mais quatro

meses para fazê-lo. A
indenização de RS 100 a RS

300 por arma devolvida
serámantida. Em Santa

Catarina, foram recolhidas
13.410 armas. .' PÁGINA 5
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QUINTA-FEIRA, 23 de Junho de 2005 II CORREIO IlO' POVO

Res onsabUidade e justiça
A reportagem do Correio

do Povo de ontem sobre a

rede de atendimento social
em Jaraguá do Sul eviden
ciou com especial clareza o

que há muito se suspeitava:
existe uma indústria do
assistencialismo no muni

cípio. Ancoradas na sol i-:
dariedade humana, asso

ciações e entidades sociais e

governo mantêm o auxílio às

famílias carentes por vários
anos sem a preocupação de
unificar e atualizar os

cadastros, contribuindo para
alimentar o oportunismo -

dos dois lados - e, a

malandragem em alguns
casos. Falta coragem para
denunciar a situação que
coloca o cidadão na condição
de mendicância.

Contrariando os discursos
oficiais da pujança econô

mica, o atendimento social
em Jaraguá do Sul atinge
nada menos do que cinco mil
famílias - algo próximo a 15%

da população. O número

queima os olhos é acende a

luz do, bom senso. Esse

contingente carece de

atenção especial, além das

doações emergenciais. Pre
cisa de trabalho digno com

remuneração justa que o

liberte da situação. Cabe ao

governo a obrigação de

implantar políticas públicas

cia. O coordenador da Vila I

Nova, Hugo Zierth, disse que
a pastoral trabalha para

incluir as famílias, evitando
mantê-las indefinidamente.

Metodologia usada também

pior outras entidades sociais

do município. Todavia,
percebe-se, pelos números,
que ainda falta muito para

que o processo seja con-
r

� Cabe às autoridades elaborar políticas
públicas de inclusão social, baseadas na

realidade, para pôr fim à mendicância

eficazes para reverter o

quadro e à sociedade o dever
de acompanhar a aplicação
dos recursos destinados aos

programas de geração de

emprego e renda.
As pastorais da Promoção

Social e Humana, entidades
ligadas à Igreja Católica, têm
como princípio oportunizar
emprego aos chefes das
famílias, limitando-se a.os
atendimentos de ernergên-

FRASES

cluído. O primeiro passo já foi
dado. Até o final do ano,

todos os cadastros das famílias
carentes serão unificados.

Segundo Zierth, existe

família que há nove anos é

atendida pela Prefeitura. A

informação revela a

inconsistência dos programas
sociais e alerta para a

necessidade de um choque
de atitudes para reverter a

agenda. Não obstante, é

mister ressaltar o trabalho
voluntário das associações e
entidades SOClalS, que
merecem todos os elogios e

apoios. O cerne da questão
reside na possibilidade de
manter a indústria do
assistencialismo barato para
fins políticos ou de natureza

espúria, como foi detectada
em algumas situações.

O bom senso aconselha a

analisar caso a caso para
assegurar a justiça. Até

porque, às vezes, a renda
familiar não garante 'a

independência. Por isso, a

política pública para o setor

social precisa estar voltada,
também à capacitação e

reciclagem profissional. A
partir da unificação dos
cadastros, cabe às auto

ridades elaborar programas
sociais de inclusão, fun
damentados na realidade
local. Somente assim será

possível pôr fim à men

dicância.

"Deolho nas eleições de 2006, as elites iniciaram, através dos meios de comunicação,_uma
campanha para desmoralizar o Governo e o presidente 'Lula':
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I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

PMOB se posiclona
frente a "novo governo"
Os três governadores do Sul deverão se

reunir nas próximas horas para tomar

uma posição frente às denúncias de

corrupção e às mudanças que o

presidente Lula está promovendo no

seio do Governo. Luiz Henrique,
Ger.mano Rigotto (RS) e Roberto

'Requião (PR) vão analisar a situação sob
dois aspectos: um, como administra
dores; o outro, como lideranças do PMDB.
Quanto ao primeiro, a preocupação é a

retomada do ritmo de obras e a influência
.

que terão junto ao Ministério para evitar
uma paralisação completa das ações que
garantàm· o desenvolvimento dos
estados - coisa que no Governo Lula já
não é uma maravilha. Quanto ao

,

segundo, deverão firmar posição para
que o partido não amplie seus espaços
dentro doGoverno, mas tenha a grandeza

, de garantir a qovernabilidade e apoiar o
presidente em tor-as as questões
fundamentais para 0.Rê: .Traduzlndo: o
trio acha que o PMDB não deve ocupar
cargos mas apoiar o governo naquilo que
considera acertado. E 'assim ter a

liberdade para escolher um candidato

'próprio à Presidência ano que vem.

(J

Viva VozDrogas
o Governo Federal-lançou durante a

abertura da t- Semana Nacional Antidrogas,
o Viva Voz, serviço telefônico gratuito que
visa informar a população sobre o uso de

\ I

drogas e que já está disponível em Santa
Catarina,Qualquer pessoa, usuário ou não
de drogas, pode ligar para o Viva Voz e tirar

suas dúvidas. Não é preciso se identificar.
Criado pela Secretaria Nacional Antidrogas
(Senad), o Viva Voz está funcionando

apenas nos três estados da região Sul

(Paraná, Santa Catarina e Rio de Grande do

Sul). O telefone d.o Viva Voz é 0800-510
0015.

I
Prêmio
E o prefeito de Schroeder, Felipe Voigt,
recebeu a notícia de que a cidade receberá o

prêmio "Perfil Ambientalista 2005; do lnstituto

Barriga Verde de Opinião e Pesquisa. Na

próxima segunda-feira, Voigt vai receber o
troféu "Administrador Responsável" das mãos
do homenageado de honra do Prêmio, o,
presidente do Tribunal de Contas de Santa

Catarina, Luiz Suzin Marini, no Parque
Temático Beta Carrero.

Ação e reação
Na mesma noite em que o "Jornal Nacional"
deu a entrevista exclusiva com a secretária que
denunciou o funcionamento do "mensalão"
dentro de uma agência de publicidade em

Minas Gerais, uma equipe da TV Globo foi

agredida em São Paulo. Às dez da noite, o
repórter Lúcio Sturm, o cinegrafista Gilmário
Batista e o técnico Marçal Araújo foram

agredidos por desconhecidos quando
gravavam uma reportagem em frente à sede
do PT. Araújo sofreu uma fratura no rosto e

terá que passar por uma cirurgia.

Empreender em Schroeder
Quem tiver interesse em montar seu
próprio negócio ou quer melhorar, seu
empreendimento em Schroeder terá de
forma gratuita (subsidiada pelo Sebrae e

Prefeitura com o apoio da Acias) cursos,
palestras, elaboração de planos de
negócios, projetos de viabilidade
econômica e aproximação a linhas de
crédito. O objetivo é diminuir o índice de
mortalidade das pequenas e médias

empresas que, segundo o Sebrae-SC, chega
a 65% nos primeiros cinco anos de vida. A
meta é capacitar 90 empreendedores (já
empresário ou quer iniciar seu negócio),

.

gerar 30 empregos diretos, iniciar 10 a

15 novos negó.cios até o final do projeto
proporcionando úma diversificação da
economia do município. O lançamento do.

projeto vai ser no dia 5 de julho.

Fundosocial
O Governo do Estado contínua na campanha
para captar recursos para o Fundosocial. Esta
semana foi a vez do Sindicato dos Contabilistas
de Jaraguá do Sul reunir mais de trinta
associados que tiveram uma "aula" sobre como

fazer as aplicações no fundo. O convite partiu
do presidente da entidade, João Valmir de
Amorim.

fbond@ibest.com.br
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Gostaria de ponderar alguns
aspectos diante da louvável
iniciativa da Federação das

Associações Comerciais e

Industriais do Estado de Santa
Catarina em divulgar, no recente

Feirão do Imposto, dados que

apontam o quanto o, brasileiro
paga de impostos.

Estamos tão acostumados a pagar pelos serviços e

produtos necessários que não nos damos conta do real
-

valor que se paga em um produto e o que se destina
aos impostos para o governo.

Por isso é importante esclarecer, educar a população
e conscientizá-la. Cabe dizer também que a iniciativa
do esclarecimento, prestação de contas e

conscientização deveria partir do Governo, mas partiu
de quem sofre as conseqüências dos altos impostos - o

comércio e a indústria.
De cada tanque cheio de gasolina, 57,13% do que

o consumidor desembolsa, vai para OIS cofres públicos,
Quem consome cerveja, nem imagina que de uma lata;
que custa emmédia R$ 0,96, 56% do valor é destinado
ao pagamento de impostos. "

IEm 2004, cada trabalhador teve que destinar cerca
de 37% do? seus ganhos para pagar a tributação exigida
pelo poder público, o que é traduzido em quatro meses 1
e meio de trabalho única e exclusivamente para pagar 1

impostos. Em média, quase 1/3 do salário se dilui no

pagamento de impostos.
No entanto, uma das grandes dúvidas da

população fica em saber onde e CQJUÇ) esse dinheiro é

empregado. ,

Todos têm o direito de saber, para onde.vai seu

dinheiro, só que o governo não deixa isso muito claro I

para o povo. Faltaria coragem de mostrar nú�eros aos

, brasileiros ?

Nossa carga tributária, que é a m.aior entre os países
emergentes, é também absurda ; prejudica tanto a ,

comércio como consumidor.
É a segunda maior carga tributária sobre salário

do mundo. Só perde para a Dinamarca, mas lá os
.

cidadãos têm retorno de qualidade em serviços e

proporcional ao que pagam de impostos.
O brasileiro tem direito de exigir seus direitos,

reivindicar junto ao Governo a aplicação de recursos

provenientes de impostos em serviços públicos tais,
como saúde, educação, segurança, previdência social,
infraestrutura entre outros.

E somente o conhecimento e amobilização de todos

pode criar chances de se reverter essa situação vivida
pelo país hoje .

O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às

quintas-feiras nesta coluna

Simpósio LERlDort
Sr: Francisco: ,

Estive presente no referido simpósio e gostaria de

congratulá-lo pela postura assumida durante e ápós o

evento e pela reportagem publicada.
Considerando que a sua opinião fazia, naquele,
momento, parte da opinião crítica minoritária, foi

bastante corajoso de sua parte expor-se daquela
maneira, defendendo sua empresa é deixando
absolutamente claro sua posição pessoal e profissional.
Permita-me parabenizá-lo.
É de pessoas com o seu profissionalismo e sua

"garra" que toda empresa certamente gostaria de

contar.

Jussete RosaneTrappWittkowski - acadêmica de

Pedagogia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Caça-níqueis
o presidente da Câmara de Jaraguá
do Sul, Ronaldo Raulino (PL)

�ncaminhou ofício para a delegada
regional, Jurema Wulf, s�lic!tando
informaçõeS'acerca das maquinas de

céjça-níqueis no município.
overeador quer saber, entre outras, .

quantas máquinas estão devida

m�nte autorizadas para funcionar,
com0 é feito o controle, quem faz, .

quais os requlsitos exigidos e se há

vistoria da polícia. E um vespeiro que.
vem sendo questionado há tempo,
inclusive pelos deputados.

� Expectativa
Os comerciários de Jaraguá dó Sul e

região aguardam ansiosos para ver

como os vereadores Dieter Janssen (PP)
e Carione Pavanello (PFL) se

posicionarão em relação ao projeto que
regulamenta a abertura do comércio
aos domingos. A proposta está nas

comissões e deve ir à votação nos

próximos dias.
Janssen e Pavanello são pré-candidatos
a deputado estadual em 2006 e vão

precisar dos votos dos comerciários. Se
votarem contra o trabalhador; perdem
voto, se votarem a favor...

Para o presidente da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do Sul,
Waldemar Schroeder, a regulamen
tação da abertura do comércio aos

domingos deve ser negociada entre

patrões e empregados.
Na sessão da Câmara da última

segunda-feira, Schroeder agradeceu
a aprovação do projeto - novembro
de 1997 - que permitiu que o comér

cio abras as portas 13 domingos por ano.
Essa é a segunda '(ez que os

vereadores tentam alterar a Lei

Municipal 2.337.

� Isento
A empresa Nortia - de Florianópolis -

.vaí mesmo prestar assessoria para a

Prefeitura de Jaraquá do Sul, como
adiantou a coluna no dia 7, um dia depois
de a empresa participar da reunião de

integrantes do primeiro e segundo
escalões na Estância Ribeirão Grande.

Segundo fontes da Prefeitura, a

assessoria vai custar aproximadamente
RS 400 mil. Elas garantiram que a

Nortia, por pertencer à Feesc(
Fundação de Ensino e Engenharia de
Santa Catarina). está dispensada de

licitação. na sessão.
e

aI

Aliás

POL ICA

� Repasse·
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou, na

segunda-feira, repasse de RS 186 mil a
entidades, associações e clubes

esportivos.
O basquete do Instituto Jangada levou

RS 40 mil, o futsal do Coléqio Evangélico 1')

e a Associação Desportiva Handebol
Jaraguaense RS 30 mil, a Associação
Desportiva de Voleibol RS 27 mil, a

{::>

Associação Prática de Atletismo RS' 20
mil. o Clube de Xadrez da cidade RS 10

'!)mil e a Liga Jaraguaense de Futebol RS
21,5 mil. Os cheques foram entregues

'j.)

LJ
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Maurício pede proteção e "aponta 1:�
.

negócios suspeitos dos Correios ;�

la

ia

Ia

iu

o

te

s.

:a; CAROLINA TOMASELLI

lo

� Nem os donos das
:a

la
I

lojas, nem funcionários:
�s i pelo comércio, o
u 1, projeto seria arquivado
o

0, comércio possa abrir aos domingos e
feriad;s, desde que haja acordo
direto entre os sindicatos patronais e

.

de trabalhadores. O projeto é de
autoria dos vereadores Ruy

a I Lessmann (PDT) eRonaldoRaulino
(PL) e está nas comissões da Casa.
A Lei Federal determina que o

S' funcionamento dos estabelecimen
tos industriais, comerciais e prestado
res de serviço compete <;lOS rnunicí
pios, Em Jaraguá do Sul, a Lei

Municipal em vigor é de 13 de
novembro de 1997 e permite que o
comércio abra, no máximo, 1'3

domingos do ano. Com a proposta
dos dois vereadores, não haverá limi
te para o funcionamento do comér
cio, bastaque patrões e funcionários,
através dos respectivos sindicatos,

.

entrem num acordo. "O comércio
vai termais liberdade", argumentou
Lessmann na segunda-feira.

Os envolvidos na proposta feita
'

IS

:S

COMÉRCIO AOS DOMINGOS

Nilton: precisa curtir a família

'tem_talvez não se importe,mas quem
constitui família vai querer curtir",
defendeu.

A dona de uma loja de

perfumaria, Isabel Cristina

Benkendorf, acha que domingo não
é um dia que vale a pena abrir, por
causa das baixas vendas. "Domingo
não' é legal para comprar. É um dia

para passear", resumiu. Ela disse que
já tentou abrir aos domingos, mas
acabou desistindo, menos na época
de Natal. "No sábado legal [aquele
em que as lojas abrem o dia todo]
tudo bem, porque uma vez pormês
o pessoal fica habituado a comprar,
mas no domingo não", completou.

,

A encarregada de uma loja de

roupas e artigos disse que as sete

vendedoras do estabelecimento já
conversaram sobreo projeto e "todas
são contra". "Acho que não é justo
trabalhar aos domingos. Já tem que
trabalhar até sábados. Quando é que

Isabel: não vende aos domingos,
nós vamos fazer nossas compras? É
querer fazer os funcionários virarem

escravos", criticou. Ela tambémdisse

que algumas vezes que a loja abriu
no doming�, as vendas no sábado
caírarrrmuito.

O farmacêutico Silvio Boppré
também prefere que o funciona
mento do comércio continue como
está, mas disse que se for pramudar
os direitos dos funcionários deverão
ser garantidos. "Desde que novos

postos de trabalho sejam criados e

que se pague hora extra tudo bem.
Não pode ser feito com banco de

horas", opinou. Ele também lembrou

que namaioria dos países europeus,
entre eles França e Espanha, onde a

carga horária é de 36 horas semanais,
o comércio não abre aos domingos.
"Posto de combustível, farmácia,
hospital, só estabelecimentos de

primeira necessidade devem abrir",
defendeu.

Proposta que está na Câmara
não agrada patrão e empregado

Prefeitos e deputado avaliam os dois anos de existência da SDR
JARAGUÁ 00 SUL - A Secretaria

de Desenvolvimento Regional
completou na semana passada dois
anosdeexistêncianomunicípio, sobo
comando da tucanaNiuraDemarchi
dos Santos. A criação das SDRs foi

�ma proposta dó governador Luiz
enrique (PMDB) paradescentralizar

as ações do Governo do Estado e,

�rtanto, aproximá-lo dapopulação ecilitaro acessodosmunicípios.

M
O prefeito de Corupá Camada

"
uller (PP) faz uma avaliação

Ertiva" dos dois anos da Secretaria.e dISse que emprincípio"concorda
COm aproposta de descentralização",
Illasfazpo d -

"O bl
'
/

n eraçoes. pro emae
qu

.

Sec: nem_ todos o.s cargos da

té
etariasaopreenchidos porpessoas

�nlcas. Ainda há setores que não
veJo caminhando a contento. Deixa

a desejar", disse.
O prefeito de Jaraguá do Sul

MoacirBertoldi (PL) disse que "toda a
propostaquevenhamcomoumanova

forma de governar" tem aspectos
positivos e. negativos, mas de uma

maneirageralapóia a descentralização.
"Penso que a Secretaria tem uma

condição relativamente produtiva.
Ainda é um começo, mas está sendo
um bommeio de comando e espero

que seja o melhor para o povo

catarinense", discursou.
Já para o prefeito de Schroeder

Felipe Voigt, sempre houve "boa

receptividade"dasecretáriaNiura,mas
na prática faltam resultados. "A

descentralização é umaboa proposta,
mas até agora os recursos pouco

apareceram. Temos a secretaria,mas o
dinheiro está centralizado. Acho que

as SDRs deveriam ter autonomia
financeira para conduzir os trabalhos",
defendeu.

Único deputado
_

estadual da
região, DioneidaSilva (PI) também
disse ser favorável à descentralização, ,

mas criticou a criação "de uma série

de cargos nas regionais, sendo que o
GovernadoEstadosempre afirmaque
faltam recursos". Ele defendeumaior
participação popular e lembrou que o
Conselho de Desenvolvimento

Regional, apesar de ser formado pç>r
prefeitos, vereadores e empresários, não
tem representantes da sociedade,

,

como das associações de moradores,
porexemplo. "Aoutraquestão éque o
Governonão está descentralizando o

orçamento e dando às Secretarias o

poder de decisão sobre o orçamento.
.Esta é a questão central", resumiu.

• Os prefeitos dos cinco

municípios e o deputado
Dionei concordam com a

proposta de

descentralização do
Governo através das
Secretarias de
Desenvolvimento

Regional.

• A' maior parte .das críticas

está concentrada sobre o

número de cargos na

Secretaria e a não

descentralização do

orçamento. ,

BRASÍLIA - O depoimento do
ex-chefe de contratações dos
Correios MaurícioMarinho naCPI
mista dos' Correios teve uma'

reviravolta dramática, na manhã
de ontem, depois que seus

advogados anunciaram que iam

desistir de defendê-lo porque ele
não estava falando a verdade. A
sessão foi interrompida por cinco

j

.minutos.

N a volta, Marinho disse,
emocionado, que ia contar tudo

que sabia: "É isso o que os senhores

querem ouvir? Vamos falar! Vou
falar o que os senhores me

perguntarem, mas eu preciso e

peço uma segurança. Eu tenho dois
filhos e um neto e eu fui seguido
por mais de uma vez. Eu peço pelo
amor de Deus pela segurança da
minha família".

Em seguida, 'Marinho citou

uma extensa lista de processos dos
Correios que segundo ele são

suspeitos e devem ser investigados
pela CPI. Acusou o secretário

geral do PT, Sílvio Pereira, de estar

ior trás de muitos desses processos
e disse que grandes empresas estão
envolvidas com negócios suspeitos
na estatal, entre elas a Xerox e o

banco Bradesco.
Marinho disse ainda que

devem ser investigadas as agências
franqueadas dos Correios, por trás
das quais

- estariam muitos

deputados federais e senadores. E
afirmou que o foco das

investigações deve ser as licitações
de alto valor, conduzidas por

. comissões especiais. Ele pediu
também que a CPI investigue os

contratos com agências de

propaganda, nos quais estaria

,b
envolvido o ministro Luiz

Cf[
Gushiken.

Já o discurso do d�putado José ��)
Dirceu (PT) em sua volta à -)

I
"

Câmara, provocou tensão, bate-. ,J

boca e até agressão no plenário..h
Durante a fala do ex-ministro, o

deputado Jair Bolsonaro (PP), .o
militar reformado, chamou Dirceu' -rt
de terrorista, em resposta à citação r �j

do petista sobre seus tempos na
.rr

clandestinidade e na guerrilha :;]
contra a ditadura. Os gritos de
Bolsonaro causaram reação' nas
galerias, tomadas em maioria por
militantes do PT, que passaram a

gritar palavras de ordem. Depois do
discurso de Dirceu, o tumulto
aumentou: Bolsonaro e o deputado
Walter Pinheiro (PI) por pouco não
se agrediram.

A confusão foi maior quando
.

Bolsonaro exibi� para a platéia um
saco de lixo preto com o nome de -

Lula escrito com um duplo T, em
alusão ao ex-presidente Fernando
Collor. Com a outramão, Bolsonaro
fazia o sinal de roubalheira.
Parlamentares petistas cercaram o

pefelista e um deles tentou arrancar
o saco de lixo dasmãos de Bolsonaro.
Houve empurra-empurra.

'

Sobre as suspeitas de
envolvimento em corrupção,
lançadas contra ele pelo deputado)
Roberto Jefferson (PIB), Dirceu 'i

afirmou na tribuna que não é'
acusado formalmente de nada. E}

- repetiu que não se envergonha do 1
_que fez no governo. Dirceu garantiu 2

que prestará os "esclarecimentos que.
forem necessários" ao Conselho de :
Ética.e à Corregedoria da Câmara. :
Ele justificou a política de alianças'
degovemo.· )

"
----------------------------------------------------

Marta Suplicy tem os direitos -'

políticos suspensos até 2008
palestras em escolas. O grupo foi 'i
fundado porMartaSuplicy e outros;
psicólogos, psicanalistas e peda-

-

gagos especializados em sexuali
dade. Na sentença, a juíza afirma'
que a contratação não causou'
dano e que fixou amulta com báse .

no proveito patrimonial do grupo.
A ong foimultada e� 30% do v�lor,
do contrato.

Segundo Pedro Serrano, advo
gado deMarta Suplicy, adecisão não;
terá efeito prático. Ele explicou que,
entrará comrecurso contra a decisão
e com reclamação no Tribunal de;
Justiça, já que no dia 7 de junho o '

Tribunal de Justiça tinha suspendido;
o processo' e a sentença da juíza só:
foi registrada nodia 9 de junho. l

SÁO PAULO - A juíza Christine
Santine, da 14i! Vara da Fazenda
Pública, suspendeu os direitos

políticos da ex-prefeita Martà
Suplicyaté 2008 por ter contratado
uma Ong (Organização Não

Governamental) sem licitação em
2003. Marta e a secretária de

Educação,Maria Aparecida Perez,
foram condenadas também a

pagarmulta equivalente 100% do
salário recebido da Prefeitura na

data de assinatura do contrato,

corrigida até o dia do efetivo

pagamento. A decisão -é de

primeira instância e cabe recurso.
A ex-prefeita contratou o Grupo
de Trabalho e Pesquisa em

Orientação Sexual para dar

JARAGUÁ00 SUL-Vendedores,
gerentes e'patrões entrevistados
ontem peloCorreio não aprovaram

, .oprojeto em tramitação naCâmara
li J e Vereadores que permite-que 'O ' . João:. sem tempo para o lazer

pelos vereadores não concordam.
Vendedor de uma loja demóveis no
centro da cidade, João' Walter
Moraes disse que os comerciários "já
não. têm quase contato com a

família", pois precisam trabalhar
todos os sábados até a uma da tarde
e, além disso, um sábado por mês

durante todo o dia, até às cinco da
tarde. "Não é pelo trabalho, que está
escasso. Temmuitos que poderão até
se predispor, mas não vamos termais
horas para o lazer", 'disse,
acrescentando que trabalhar nos
finais de semana atrapalha até

viagens com a família, por exemplo.
Um colega dele, Nilton Mohr,

tambémdisse que é contra o projeto
porque, na sua opinião, os

comerciários já trabalham o

suficiente - durante a semana das 8
às 19h e aos sábados das 8 às 12h ou
das 8 às 17h. "Tenho filho e ele

precisa da gente. Agora quem não

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
se aumenta exportação aoMercosul
As exportações catarinenses para o Mercosul cresceram 24,4% de

janeiro a maio em relação aos primeiros cinco meses de 2004,
informou a Federação das Indústrias (Fiesc). Atémaio, o Estadoexportou
ao bloco US$ 158,96 milhões. No mesmo período, as vendas externas

, brasileiras para o Mercosul cresceram 36,3%.5egundo a Fiesc, com.
; base em dados do Ministério do Desenvolvimento, o papel cartão
: kraftliner foi o produto mais vendido esse ano, com negócios de US$
14,6 milhões, um aumento de 15,85% em relação ao período de

: janeiro a maio de 2004. Refrigeradores e congeladores ficaram em

i segundo lugar na pauta, com vendas de US$ 13,5 milhões (aumento
.

de 11,28%). Carrocerias para veículos v�m em terceiro, com
exportações de US$ 9,07 milhões e um crescimento de 620,8%.
.' \

Argentinos
A Argentina mantém-se como

o principal cliente da indústria
catarinense no bloco, com
compras de US$ 114,2 milhões

'.
nos primeiros cinco meses do

ano, um crescimento relativo
de 25,64% em relação ao

mesmo período de 2004, o
maior entre os países do bloco.
O Paraguai. vem em segundo,
com US$ 24,7 milhões e o

Uruguai em terceiro, com US$
20 milhões.

Acima do esperado
Dados divulgados peld Instituto
Brasileiro de Petróleo e Gás que,

o resultado de maio elevou a

frota nacional movida a GNV a

937.338 veículos. O
coordenador do Comitê de Gás
do instituto, Rosalina
Fernandes, diz que o resultado
ficou acima do esperado, tendo
em vista o impacto causado

pela crise da Bolívia e a safra do
álcool, que leva o preço desse .

combustível a ficar mais baixo.

Terceiro no gás
Santa Catarina é o terceiro
estado no ranking brasileiro de
conversão de carros movidos à

gás. Depois de sucessivos
recordes iniciados em

dezembro do ano passado,
quando se atingiu média de 20
mil veículos por rnês.as
conversões de veículos leves

para usar o Gás Natural Veicular

(GNV) no país voltaram no

último mês de maio à média
anterior a esse período,
somando 16.236 unidades.

Gás e álcool
Em São Paulo, por exemplo, o
litro do álcool é vendido a R$
0,88, enquanto o metro cúbico

. do gás está custando R$ 1,1 O.A

expectativa do Instituto do Gás
é que o volume de conversões
em junho cairá para cerca de
15 mil veículos, voltando a

subir a partir daí. A quase
equiparação dos preços dos
dois combustíveis deve se

estender até julho ou agosto,
quando o preço do álcool
deverá voltar a subir.

"

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Quina
concurso: 675
24 - 25 - 30

42-43-50

concurso: 1462
02 - 45 - 46
48 - 55

Loteria Federal
concurso: 03945
1 ° Premio: 57.029 -

2° Premio: 62.249
3° Premio: 39.641.
4° Premio: 27.784
5° Premio: 35.886

concurso: 529
11-13-14:18--19-21-24
30 - 31 - 40 41 - 45 - 53 - 56
64-72-78-84-91-·92

Festa Julina é no Marist.a!
IP&rmrnCSOIP[]:
02/07/05 - Sábado

a partir das 16h30min.

•

Refrigerante
• Maçi do Amor

•

Pinhão

Turismo cresce mas taxa de

ocupação média é de 320/0
MARCIA BENTO

� Hoteleiros apontam
a falta de opções de
lazer como empecilho
para o crescimento

JARAGUÁ DO SUL - o turismo

da cidade teve um crescimento

de 62% em 2004 em comparação
com o ano anterior, fechando o

ano com quase 317 mil visitantes.
A Pesquisa de Demanda
Turística, feita em Jaraguá do Sul
em três épocas do ano (no Verão,
em janeiro e fevereiro, em julho
por causa do aniversário da
cidade e em outubro, durante a

realização da Schützenfest)
revelou que o crescimento vem

aumentando desde 2002,
quando mais de 168 mil pessoas
estiveram na cidade. A pesquisa
é realizada pela Divisão de
Turismo com o apoio da Polícia
Militar e da Santur (órgão ofi�ial
de Turismo de Santa Catarina),
que é o respons-ável pela
tabulação dos dados. O número

de visitantes é uma projeção feita.
com base na pesquisa realizada
nessas três épocas distintas.

De acordo com o secretário

adjunto de Produção, Nelson
Éichstaed, a pesquisa também

aponta o aumento do percentual
de pessoas que visitaram Jaraguá
a laz r, que passou de 57% em

2003 para 63% no ano passado.
Paralelamente .

a esta

pesquisa, a Divisão de Turismo
faz a média de ocupação dos
leitos da cidade. "Segundo a

ABIH (Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis) a taxa

média anual de ocupação em

Santa Catarina está entre 38 e

42%. Em Jaraguá do Sul, temos

PESQUISA ApONTA

dificuldades em transformar os
hóspedes do turismo de negócios
para o turismo de lazer é a falta
de opções na cidade. "Alguns
do� nossos clientes são jovens e

querem sair, ouvir música ao vivo
e durante a semana a cidade não
tem este tipo de opção. Por isso
alguns acabam não voltando com
as famílias", analisou.

Segundo ele, nos fins de
semana, os hóspedes procuram
outras atividades como comida

típica e. passeios. "Indicamos as

Salomão, administrador de empresas d'e São Paulo, é um exemplo de hóspede que vem fazer negócios

rotas húngara, alemã e italiana.
Se a pessoa procura belezas
naturais indicamos as cachoeiras
de Corupá, que são consideradas
muito bonitas". A diretora de
outro hotel, Vera Lúcia Wilhelm,
acredita qiié ainda falta
entrosamento nas opções de lazer.
"Se é um grupo, dá para indicar

algumas rotas, mas se é um casal
os restaurantes nem abrem por
causa do baixo movimento. Isso

dificulta o entretenimento dos

clientes", afirmou.

uma taxa média de 32,48%",
disse Hagedorn. Isso significa
que no ano passado 143.284
leitos foram usados na cidade.

Mas alguns gerentes de
hotéis afirmaram que 98% da

ocupação é resultado do turismo
de negócios; os hóspedes são

representantes comerciais ou

prestadores de serviço para as

grandes empresas da região.
O gerente Pedro Carlisso, 46,

trabalha há dez anos no mesmo

hotel e afirmou que uma das

efetivar um negócio já fazem um

planejamentomental, ou seja, isso já é

um planejamento estratégico".
Vicente Donini alerta que a "única
certezaque o futuronos reserva são as

mudanças", então o fato de conhecer
bem seu mercado, segmentar se

preciso, observar as oportunidades e

possibilidadesde crescimento, não é só
uma questão de planejamento, "mas
uma questão de sobrevivência". E
concluiu que no processo do
planejamento é um erro pensarque o

administrador; a equipe executiva é

que sabe tudo. "Devem ser ouvidos
vários grupos (clientes, fomecedores,
colaboradores) e avaliar suas

Vicente Donini define metas do
-

Planejamento Estratégico
JARAGUÁ DO SUL- "Empreender

é correr risco". Esta definição foi dada
pelo diretor-presidente da Marisol,
Vicente Donini, abordando o tema

"Planejamento Estratégico" numa
palestra oferecida pelo Programa de

CapacitaçãoEmpresarial dosNúcleos
Setoriais na terça à noite no Centro

Empresarial. Para um público de 220
pessoas, oempresátio fezumaexposição
das principais vantagens, "para não

dizer necessidade das empresas

pequenasougrandes implantaremesta

ferramenta para o sucesso de seu

empreendimento" . Segundo ele, o
Planejamento Estratégico é "a

explicitação formaldo raciocínio lógico.
Todos os empreendedores antes de Presidente da Marisol falou para 220 pessoas no Centro Empresarial

Você escolhe, nós transportamos ..

CAAG B�L
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I Baependi I Tel.: (47) 371.0363
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PRORROGADA CAMPANHA DO DESARMAMENTO

Mais de 13 mil armas

são recolhidas em se
MÁRCIA BENTO

� Na última hora,
Governo resolve dar

mais quatro meses

ar;1tes de multa e prisão
.

}ARAGUÁ00SUL-ACampanha
NacionaldoDesarmamento deveria

I': cabar nesta sexta-feira, mas o

; -Governo Federal resolveu prorrogar
I por mais quatro meses. A Polícia

Federal recolheu, até a última terça
feira, 13.410 armas de vários tipos
somente em Santa Catarina. Até

agora, foram investidos mais de R$
I 1,2milhãonoEstado para ressarcir os

.

donos das armas.EmSantaCatarina,
a Polícia Federal tem 260 mil

I registros.Osdados por cidade só serão
divulgados depois do fim da

campanha.
O coordenador estadual,

EduardoChaklian, afumou, antes do
anúncio da prorrogação, que a

entrega das armas ilegais seriam

aceitas somente até sexta-feira:

"Quem forpego com essas armaspode
softervárias sanções, dependendo do
talibre e da circunstância". Dozemil
anuas jáforaindestruídas emCuritiba.

Segundo ele, portar arma é crime

N
.

çávele alémdemultao infrator

CESAR JUNKES

As armas poderão ser entregues até outubro nas delegacias de polícia

pode pegar de 2 a 4 anos de detenção
ou de 3 a 8 anos de reclusão.

ACampanhado besarmamento
começou depois que o porte de arma,
licença que permite revólveres sejam
levados para a rua, foi proibido no

Brasil. "O porte de arma é diferente
do registro e quem tem armas

registradas não precisa entregá-las
para a Polícia", disse Ch�klian. Em

Jaraguá, as armas podem continuar

sendo entregues na Delegacia de
Polícia.

Segundo ele, as pessoas que

participam de clubes de tiro ou são

colecionadores de armas devem

procurareMinistériodoExércitopara
tirar, além do registro, as chamadas
"guias de trânsito" que permitem o ,

transporte dasarmas,

Integrantes de 63

Clubes de Mães de

Jaraguá do Sul

participaram ontem de
uma festa junina no

Centro de Convivência da
Terceira Idade, no pavilhão
C do Parque Municipal de
Eventos. A festa faz parte
das atividades de lazer
oferecidas pela Secretaria
de Desenvolvimento
Social da P(efeitura. O
objetivo é integrar as
mulheres que freqüentam
os Clubes. Maura Besen e

Evanir Pedrotti, do Clube
"Nosso Cantinho" da Vila

Lenzi, fizeram uma

apresentação para as

colegas.

éESAR JUNKES

Péças antigas usadas
na década .de SO na

gráfica doCorreio do
Povo além de duas
filmadoras e máquinas
fotográficas do fotógrafo
Ângelo Piazera estão

expostas no espaço
cultural da Fatej
(Faculdade de Tecnolo
gia de Jaraguá do Sul) A

exposição faz parte da

programação da 2°
Semana Acadêmica, que
termina hoje à noite. As

peças são do acervo que
o jornal reúne para o

futuro Memorial da

Comunicação. A Fatej
tem cerca de 150

alunos.

PANORAMA
\,

o 'Centro Empresarial é um dos simbolos do desenvolvimento da Acijs em quase sete décadas

Encontro e palestra marcam os 67 anos da Acijs
}ARAGuÁ DO SUL - O SOº

Encontro de Empresários que
acontece hoje, no Centro Cultural
da Scar, marca a passagem dos 67
anos daAcijs (AssociaçãoComercial
e Industrial de Jaraguá do Sul).
Convidado, o professor de Educação
Física Steven Dubner fala sobre

superação e oportunidades, às

19h3Ornin. Após, os presentes serão
recepcionados com um coquetel no

,

espaço panorâmico.
Fundador daADD (Associação

Desportiva para Deficientes), que
coordena há 26 anos, aos 44 anos

Steven Dubner é um dos mais
requisitados To�últor�snoBrasilIJgj i
atualidaéle quando o assunte é

motivação,commais demilpalestras
para empresas públicas e privadas.
Embora não seja portador de
necessidades especiais, tem

marcante atuação social no sentido
de mostrar como a superação pode
vencer as deficiências ou barreiras
físicas. Foi técnico da Seleção
Brasileiramasculina de basquete em
cadeiras de rodas, trab'alhou e

competiu em diversos países da

América, Europa, Ásia e África
Atuou também junto ao Comitê

Paraolímpico Brasileiro, Confe
deração Brasileira de Basquete em

Cadeiras de Rodas e-participou de'
diversas paraolimpíadas.

Nos encontros com empresários,

Steven Dubner centra sua

abordagem l!a transformação de
dificuldades e crises em oportu
nidades, a partir da integração e do
trabalho em equipe, formando
campeões e treinando sempre. ISteven tem como ponto de partida
o pensamento atribuído ao. sábio I .

chinês Lao Tse: "Não sabendo que
era impossível, ele foi lá e fez" .

A palestra de Steven é reconhecida

por lideranças empresariais de todo
o Brasil, graças ao trabalhomantido

Ipela. ADD, uma ONG que temi
como principal objetivo desenvolver I
e integrar as pessoas portadoras de I.'deficiência noBrasil por meio do '

esporte adaptado e educação. �

As rodovias catarinenses
estãé elida vezmelhores.

"

i

Nos últimos dois anos e meio, muitas obras e ações importantes foram
realizadas com a Descentralização. Um bom exemplo é a 'transformação
do mapa viário do Estado. Mais de 400 quilômetros de novas rodovias

,foram implantados. Entre reabilitações e recuperações, são outros 390

quilômetros. E tudo isso traz ótimos resultados para Santa Catarina:
trânsito mais seguro, agilidade no transporte de produtos, enfim, novas

e melhores rotas para o desenvolvimento chegar a todas as regiões do Estado.
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Greve do INSS continua

por tempo indeterminado
JARAGUÁ DO SUL - Os

servidores públicos federais em
greve na cidade ainda não

sabem quando vão voltar ao

trabalho. Parados desde o dia 6
deste mês, ( no resto do Brasil a

paralisação começou dia 2) os

grevistas aguardam uma

. resposta do governo para decidir
sobre o futuro da greve. Sandro
Márcio Clerici, do comando de

greve do INSS disse que o

governo ainda não chamou os

grevistas para conversar, mas

esta semana uma caravana de
Santa Catarina e de outros
Estados vai a Brasília tentar

sensibilizar o goven:lO federal

para que atenda as

reivindicações da categoria.

Em jaraguá do Sul a adesão,
segundo Clerici, é de 80% (são
2 r funcionários no INSS) e no

resto do Brasil é de 90%. A

categoria pede reajuste de 18%
e a incorporação das vantagens
no salário base, que.atualmente
é menor que o salário mínimo,
além de definição na política
salarial, paridade entre ativos e

aposentados e pensionistas,
concurso público, entre outras.

Estão sendo 'atendidas

apenas as pessoas que têm

perícias médicas agendadas e

quem precisa de cópias de

processos. De acordo com

Clerici, cerca de 300 pessoas
estão deixando de ser atendidas
diariamente no INSS.

INFORMATIVO �SM�� s�1
� Automecãnicos realizam

InspeçãoVeicular gratuita'
o Núcleo das Automecânicas ACIJ5-APEVI realiza dia 25, sábado,
no Parque Municipal de Eventos,a quarta Inspeção Técnica Veicular
gratuita. A partir das 8h30, mais de 40 profissionais das empresas
nucleadas atenderão com o checkupgratuito do sistema de freios,
amortecedores, rolamentos, embreagens, faróis, lanternas,
escapamentos, pneus, baterias, nível do óleo, sistema de
arrefecimento, juntas homocinéticas, coifas, pivôs, terminais de

direção, suspensão, direção, transmissão, extintores e emissão de

gases. Ao final, os proprietários recebem um diagnóstico do estado
de conservação dos veículos para a realização dos reparos, se

necessários, preferencialmente numa das empresas nucleadas. A
finalidade é justamente divulgar o Núcleo e o trabalho das oficinas
mecânicas e auto-elétricas associadas. Informaçôes com Francisco,
fone (47) 275 701'2 ou e-mail núcleos@acijs.com.br.

Falecimentos
Faleceu às 12:30h do dia 21/06,0 senhor Miguel Burger,com
idade de 68 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja Santo
Estevão e o sepultamento no cemitério Santo Estevão.
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Programação. Palestra, cOquetel e baile.
Tema da Palestra: Mon;tento Econômico e Linhas de Créditos.
Palesttante: Dr. RenatO Viana, Presidente do Badesc.

A renda do evento será à.estintula ao Rotary Crub
de Jaragud do Sul em pro1:r1a
construção da creche no Mirro Boa Vista.

Data: 10 de julho
Início: 20h
Local: CluheAtl
ln�esso; :tt$ 2�,Ôm
1'taje: Sport Fino

Posto de Venda:
Jornal Correio do Povo- I Fone: 371.1919
End. CeI. Procópio Gomes de
Oliveira, 246 centro
Também entregamos o oonvite
em sua residência,

pendi
ipado)

RotaryClubde
Jarag�àdoSul

ANIVERSÁRIO

QUINTA-FEIRA, 23 de junho de 2005 [1DI"$;JAC••m.gut,_

Corupá comemora·108 anos

com ·17 dias de programação
MARCIA BENTO

� Entre as atividades
estão programados
shows,concursos de

poesia e exposições

CORUPÁ - No dia 7 de julho,
Corupá comemora 108 anos de

fundação. As festividades para
marcar a passagem do aniversário da
cidade começam no dia primeiro
com a formatura do Proerd

(Programa Educacional de
Resistência às Drogas e àViolência,
da PolíciaMilitar) e encerramno dia
17 com o I Encontro de Trilheiros
Banananalama. O baile da terceira
idade no Salão Paroquial Católico,
com omusical Solo Ignácio Arendt
é a grande atração do dia 7. Às 15h
domesmo dia, as crianças da la é 4a
série da Educação Infantil e da

Educação Especial vão participar do
.

Concurso de Declamação de Poesia
na Escola Teresa Ramos.

No sábado, 2, às 9h começa o I
torneio Municipal de Caratê, no
Ginásio de EsportesWillyGermano
Gessner.Ànoite, naSociedadeÁgua
Dourad, tem Baile de Rei e Rainha
e no salão novo temBaile doRotary
com a'bandaClarins de Prata.

CàRREIO TV

No domingo, começa o Festival
Municipal de Dança noGinásio de
EsportesWillyGermanoGessner.Na
segunda-feira, às 19h, a Câmara de
Vereadores realiza a Sessão Solene
no Plenário. A exposição ''Aves de
Santa Catarina" começa na terça
feira na Fundação Municipal de
CulturaHansa Humboldt.

Na quarta, o artista Carlos
Meira dá uma oficina de esculturas
em papel na Fundação Municipal
de Cultura Hansa Humboldt, às

8h30. De noite é a vez do I "Corupá
emRock", no Ginásio de Esportes
Willy Germano Gessner, com
ingressos a R$ 5.

No dia 8, continua o concurso

de Declamação de Poesia, desta vez
para adolescentes de 5a a 8a série do

EnsinoMédio e na categoria livre.O
concurso começa às 16h30naEscola
Teresa Ramos.À noite começam as

inscrições e sorteios para oXIV Jeep
Raicl "Trilha daMula". A largada é

no dia 9, às nove horas, na Praça
Artur Muller. A chegada está

previstapara às 14lí. do dia lOna sede
do [eep Club. Ainda no dia 8, no
Ginásio de EsportesWillyGermano
Gessner tem o Torneio Aberto de
Futsal Adulto.

No sábado, 9, no Seminário

Sagrado Coração de Jesus começa
o Torneio de Futebol Suíço. De

Tí2l encostando
No último fim de semana, o "Domingo
Espetacular'; da Record, ficou mais uma

vez na frente do programa
.

apresentado por Gugu Liberto no SBT.
Durante sete minutos, das 17h51 às

17h58, o jornalístico da Record que
apresentava o quadro "Selvagem ao

Extremo" ficou empatado com o

"Domingo Legal" em 11 pontos de
média. É a segunda semana
consecutiva que o Domingo
Espetacular encosta no SBT e divide a

vice-liderança.

Volta ao lar.
Uma pesquisa da Globo revelou que o

"TV Xuxa" recuperou a audiência do

público de 6 a 12 anos, que rejeitava o

"Xuxa no mundo da imaginação': Os
entrevistados também elogiaram a

estética mais clean dos cenários e

figurinos. Falando em Xuxa, ela vai

viajar de férias com a filha, Sasha, para
Orlando. Depois as duas seguirão para
Bora Bora. Em agosto, a loura volta à
rotina de trabalho.

Subiu bem
Na segunda-feira passada, o "Tudo a

Ver'; apresentado por Paulo Henrique
Amorim e Patricia Maldonado, fechou
com média de 10 pontos e picos de 13
na faixa de exibição das 18h46 às
19h 16. Isso significa um aumento de
43% na média do telejornal
comparado à média da segunda-feira
13 de junho.

Números do além
o primeiro capítulo de "Alma gêmea"
repetiu o número de estréia de
"Chocolate com Pimenta": 35 pontos
de média. "Como uma Onda" estreou
com 33 pontos.

Cidade de imigração alemã, Corupá completa 108 anos

tarde, tem exposição dos artesões
da. Acart (Associação Corupaense
de Artesões) no Pavilhão de

Exposições do Semiriário. Ainda
no pavilhão, às 14h, acontece a II
MostraMicroregional do Centro
de Educação de Jovens � Adultos.
Às 21h no Pavilhão de Festa do
Seminário tem apresentação de

Dança folclórica e depois o Baile
de Aniversário, com animação da

Banda Reprise. O ingresso custa
R$5.

No domingo, 10, a festa começa
cedo, às 9h começa o Desfile
Comemorativo, às 10h30temconida

rústica, na PraçaArtur Muller atéo r.

Seminário. As exposições do Pavilhão
de Exposições abrem às 11. O
seminário também é palco do
encontro de bandas e do estandede
tiro das Sociedades; às 13h30h tem'

show musical com Die Lustigen
Kamaraden; às 16h acontece ° III
Festival Escolar da Canção e às 19h
tem baile com a Banda
Transamérica. .

A II Festa [ulina da Semec

(SecretariaMunicipal de Educação,
.

Cultura e Esportes) é no sábado, dia
16, no Ginásio de' Esportes Willy 'J,

Germano Gessner.
'

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

DVDnaCohab
Netinho de Paula está em plena atividade cuidando do repertório do seu primeiro DVO,
que será lançado pelo selo "Da Massa Records" O DVD será gravado durante show ao vivo
e gratuito, dia 9 de julho, na Cohab II ,Carapicuíba/5P, ao lado do Instituto Cá� da Gente,

para um público estimado de 100 mil pessoas. No show várias participações especiais:
Alexandre Pires, BROZ, Jamili e Racionais McS, e seus sete filhos (Jackson.Edson.Levl,
Vinlcius.Eduardo.Aqatha e Dandara), que irão presentear o super papai., que estará

completando 35 anos, no dia 11 de julho, cantando a música Happy Sonq (Tonite) do

grupo Blackstreet.

Sol e Lua
Nos debates sobre "América" na internet, o casal Sol (Debora h Seeco) e'Ed (Caco Ciocler)
aparece entre os preferidos do público. Está empatado com a dupla protagonista, 501 e Tião

(Murilo Benício). Glória Perez acha que a divisão aconteceu p,orque nenhum dos dois

personagens é um par natural para ela: 'Tião é tosco demais, Ed, muito intelectualizado':

Também subiu
E nesta segunda a novela "Essas Mulheres" conquistou sua maior audiência desde a estréia
com 11 pontos de média e 13 de pico. Na mesma faixa de exibição das 19h16 às 20h14,a
Globo fez 33 pontos, o SBT 11 e a Band 5. Na faixa de confronto entre Essas Mulheres e

Ratinho, a novela permaneceu 18 minutos na frente e 8 minutos empatado. Já no

confronto com o programa de estréia Family Feud do 5BT, a Record esteve 6 minutos na

liderança e 6 minutos com a mesma pontuação da concorrente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SABOR DE DERROTA

Juventus empata com o Caxias
e se mantém na sa colocação

QUINTA-FEIRA, 23 de junho de 2005

bola parada, mas nãomarcava.Até
que, aos 40 minutos, em uma

cobrança de falta, Everaldo chutou
por cima da barreira e entrou.

Para o segundo tempo, o

técnico Itamar SchüIler tirou

Magal e colocou Gralha . OCaxias

pressionou no começo, mas aos oito
'

minutos, Robson Espiga toca pa�a
Gringo, que cruzou para a

conclusão de Capilé: 2x2. SchüIler
fez mais duas alterações: entram
Dino Sani e Donizete e saem

Robson Espiga e Capilé . O time da

Joinville 3xl Rio do Sul

��dm�iIDr���1!I�;ti
Jaraguá do Sul3xOBlumeriau

, Futsal Feminino

!!I[mi'rhãúTOX2.S'�Bénfb"�
Joi�"�ille7�QRk;d� Sul���

� ..

Vôlei Feminino

�1Wiiij]x3i@íiívmJ�, %

Rio do Sul Ox3 Blumenau

�a���hí�
Barra do Sul3xO Araquari

'

" JOINVILLE - Num jogo muito

,) 'equilibrado, o Juventus empatou
li em 2x2 tom o Caxias ontem, em

Joinville.Com o resultado, o tricolor
se mantém na oitava posição e se

[II prepara agora para enfrentar o

I MarcílioDias, no próximo domingo,
( às 15h30, noJoãoMarcatto . Os gols
II do Moleque Travesso foram

éOIi. marcados pai: Acássio eCapilé.
lão Sérgio Lobo e Everaldo
O descontaram para o alvinegto de
do Joinville. Para a próxima partida, o Leandro (O) teve dificuldades para marcar o ataque do Caxias em partida muito equilibrada
de técnico Itamar SchüIler não

casa teve chance de marcar aos 37
minutos. Acássio fez pênalti em
Sérgio Lobo e Everaldo chutou

para fora.
A novidade para o próximo jogo �

pode ser ,0 atacante Marco

Antônio, que veio do Campinense
(PB). Segundo o diretor de futebol
Aleir Pradi, ele é a única

contratação confirmada esta,,;,�
semana e chega com a fama de
matador. No campeonato carioca
deste ano, quando defendia o

Americano, marcou quatro gols.

'REIO

juLlMAR PIVATTO
=--

� Próximo jogo do

I) tricolor será no

� domingo, em casa,

contra o Marcílio Dias

em' poderá contar com Donizete e

:en, Magal, que levaram o terceiro

)II amarelo.
9h O [uventus começoumelhor o
da jogo e abriu o placar aos nove

minutos de jogo. Em uma cobrança
iec de falta de Pereira, Robson Espiga
ão, cabeceou e, no rebate do goleiro,
dia AC,ássio, marcou. O Caxias
illy h elhorou e, aos 12 minutos, Sérgio

: Lobo aproveitou cruzamento na

área, dominou e chutou sem

j chances para o goleiro Ney: Ix l.
br

' O tricolor criava boas chances de

! Equipes de Jaraguá estréiam com vitória na Olesc
JARAGUÁ 00 SUL - Três times de

Jaraguá do Sul estrearam ontem na

EtapaRegional daOlesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina). No
GinásiodaArsepum,ofutsalmasculino
venceu as duaspartidas que disputou:
IOx4contraGuammirirne3xOcontra
Blumenau e já está classificado para a
sernifinaIemprimeiro lugar.NoArtur
Müller, as meninas do futsal não
encontraramdificuldades e golearam
PousoRedondopor 3xO. EnaRecrea-

r til\ldaMarisoLovôleimasculinopassou
fácUporRioNegrinhopor3 sets aO.
O técnico do futsal feminino,

aurícioBertí, dissequeo jogo foi fácil,
eque oadversário pareceu jogar com
medo. "Odestaque foi toda aequipe,
lXl� pude revezar as 12 jogadoras e

quase todas marcaram gols". Alice,
COIll trêsgols, foia artilheiradapartida.
� Illeninas voltam à quadra hoje, àsh Contra Salete e às l6h contra

) Gaspm;noArturMüll' '

er.
,

Kadylac, técnico do vôlei, disse
�mqueojogo foi fácil e�ue hoje,
as 15h30,COntraRiodoSul, é queserá ,

0JOgomaisdiflcildaprimeira fase. "Será
tuna prévia da final", avaliou ele . O
OUtro jogo do vôlei hoje será às 9h30
COntraTaió. Eo futsalmasculino jogahoje, às llhnaArsepum, contraSalete.

-----.II L INHA D E FUNDO ;11--------
JULlMAR PIVATTO

Motiv�ção Extra
Dois jogadores da Malwee entram em quadra, neste sábado, ainda
mais motivados.O primeiro deles é o ala Xoxo, que ficou papai na
terça-feira e promete se empenhar para fazer um gol para o filho
Hectar e para a esposa Viviane."Estou muito feliz. Os dois passam
bem e já devem estar em casa na sexta-feira'; disse Xoxo.

O outro é o goleiro Marcinho, escolhido em uma enquete no site
da Liga Nacional como um dos três melhores goleiros da

competição. Ele recebeu 662 votos e venceu a terceira etapa da

eleição. A nova etapa da enquete já está aberta e vai escolher o
melhor goleiro da Liga. Os concorrentes deMarcinho 'são Bianchini
(Mlnas) e Tiago (John Deere). Para' votar é só acessar

www.ligafutsal.com.br. '

ESPORTE,

Fora do Brasileiro
O atleta jaraguaense Valmir

Vargas não poderá mais

disputar o Campeonato
Brasileiro de Atletismo
Menores. Na última sexta

feira, ele foi atropelado
quando voltada da escola para
casa de bicicleta. Valmir está '

com várias escoriações pelo
corpo e foi cortado da Seleção
Catarinense. O atleta teria
grandes chances de brigar
pelo título do lançamento de

dardo, pois tem a terceira

melhor marca do ranking
brasileiro na categoria.

Começa por cima
A má campanha de Senegal
nas Eliminatórias africanas para
a Copa do Mundo derrubou o

ministro de esportes, Youssou
Ndiaye. Ele foi demitido pelo,
primeiro ministro do país
depois do empate em 2x2

com Togo, em casa, no último
sábado. Seneqal ocupa a

terceira posição, com .15'

pontos. A liderança é de Togo,
com 17, e Zâmbia, com 16. Só
um se classifica

Alteração
A nona rodada do

Campeonato Jaraguaense
de Futebol Sênior, que
-aconteceria neste domingo
foi adiada. O motivo é que os

árbitros estarão em curso

neste fim de semana. Os

jogos serão disputados no

dia 3 de julho. Pelo mesmo

motivo, a 3" rodada do

Campeonato Jaraguaense
de Escolinhas de Futebol
será transferida do dia 25 de

junho para o dia 2 de julho.

DA REDAÇÃO - A Seleção
Brasileira empatou com o Japão por
2x2, ontem, emColônia, e conseguiu
classificação para as semifinais da

Copa das Confederações. Como
terminou a primeira fase no segundo
lugar do Grupo B, a equipe do
técnico Carlos Alberto Parreira
enfrentará aAlemanha, no sábado;
às 13h (de Brasília) .

O treinador Carlos Alberto
Parreira manteve a aposta no

quarteto ofensivo, que apagou em
parte a fraca atuação contra os

mexica;"os . O Brasil passou a

dominar a partida e, aos dez

minutos, Ronaldinho tocou para
Rabinho, que chutou cruzado e

abriu o placar. A vantagem do

",
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Nova equipe na Fl
Cansada de só fornecer
motores para a Fórmula 1, a
BMW.resolveu ter a sua

própria equipe na próxima
temporada. A empresa
anunciou a compra de uma

fatia majoritária da escuderia

suíça Sauber. O nome da
nova equipe deverá ser

definido até o final deste
ano. O comunicado da

empresa também mostra

insatisfação com a atual

performance da Williams, pra
quem fornece motores.

julimar@terra.com.br

Brasil sofre contra o Japão,
,

mas garante a 'competição
Brasil durou até os 27 minutos. :,
Nakamura arriscou de longa -"

distância e surpreendeu o goleiro
Marcos. Em nova jogada da dupla "

Rabinho e Ronaldínho, o Brasil
,

marcou o segundo gol. O atacante
santista cruzou da esquerda e o

meia do Barcelona completou.
No segundo tempo, Parreira,

fortaleceu o meio de campo da

Seleção com as entradas de',
Renato e Edu nas vagas de Kaká e

Zé Roberto. Adriano também foi
sacado e deu lugar aJúlio Baptista. <

No entanto, os minutos finais
foram de sofrimento. Aos 43min,
Nakamura cobrou falta na trave

esquerda de Marcos, no rebate

Oguro empatou a partida.

Convite
Todas as quintas-feiras, a partir das
19h30, na AABB, Noite das Sopas.

Venha se deliciar!

Vôlei jaraguaense (no ataque) passou fácil por, Rio Negrinho
.

CESAR JUNKE$

André (8) é um dos goleadores da equipe de futsal masculino

Uma Transportadora de Vidas.

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Sandra Michele e Lincoln Alves de Assunção

Luciane Vorpagel e Fernando Bussi DJs Anthony e Xalinho

Politização Toques
Um: DJ MARCELO Luís manda avisar que a

partir de 9 de julho estará/dando mais uma vez seu

Curso Básico para DJs.Serão 3 meses de curso.com
aulas práticas e teóricas rolando na infra-estrutura
da Notre.Maiores informações e inscrições na loja
O Boticário do shopping. .

Dois: ARTE BAR da SCAR, sob � administração
do chefe Rodrigues, oferece todas quartas, quintas
e sextas-feiras Happy Hour a partir das 19h,sempre
com música ao vivo. O ponto vale a visita, passe lá
para conhecer,

Três: JOINVILLE JAZZ FESTIVAL rolando na

cidade vizinha de hoje até sábado,apresentando os
melhores artistas nacionais do gênero no Teatro

,

JuarezMachado,a partirdas 20h30min.

"Quanto menos o povinho souber como são
feitas as salsichas e as leis, mais dormirá tranqüilo."
(Ottovon Bismarck). .

Bismarck não poderia estar mais enganado
'caso estivesse referindo-se aos brasileiros. Apesar
de toda lama exposta recentemente, não ouve-se

ninguém reclamando de insônia. Escândalos têm
acontecido com tanta frequência que o assunto
tornou-se banal nas pautas da mídia e aos olhos do
telespectador. Em entrevista à revista Trip desse
mês, Paulo Henrique Amorim descreveu muito
bem o quadro,e acertou na mosca ao reconhecera
perigo para o povo de ser cada vez menos

perceptível o limit'e entre o entretenimento e a

informação.Apurem o faro e passem a diferenciar.

QUINTA-FEIRA,23 de junho de 2005

ComBat apresenta DJ
e produtor R�nato Cohen.

E a pedida deste final-de-semana é mais uma

edição das festas Colcci, realizadas pela Cornêat.
Caracterizadas sempre pela qualidade das
atrações contratadas, a balada deste dia 25 não
deixa nada a desejar, trazendo mais duas atrações
inéditas para a cidade. Uma delas é o DJ Renato
Cohen, considerado o melhor e mais high profile
produtor de techno brasileiro; a outra é a

apresentação especial Nightlife Music Shaw, onde
o DJ Gavinha faz seu set acompanhado de piano,
bateria eletrônica e saxofone.Completam o Iine-up
o DJ Carlos Fuse e o trabalho visual do VJ Alexandre .

. Baladà incrementada, contará aind�' -corn
Sushi Bar (sushiman Leonardo Ripoll), performers,
coqueteleiros e show de laser. In,gre·ssos
Antecipados ao valorde R$15,00 nas Loja Colcci.·

Para agendar
A Choperia Bierbude repassa agenda cheia para omêsde julho.A lista vem incrementada,oferecendo

um atrativo a mais ao público universitário da cidade, que estará ocioso em férias no período. Além dOi
tradicionais agitos de quinta-feira, serão promovidas duas noites de quarta diferenciadas. Uma delasseri
sua famosa Dose de Quarta, baladinha comandada por DJs q,ue neste mês acontecerá dia 06.A outra,20de
julho.será a novidade Dose de Blues Bierbude. Fugindo ao cenário tradicional de música pop,a casa trará ao

palco o cantor Rex Johnson para com toda sua presença embalar a galera com seu fino repert6riode
rythm n blues. A idéia é também tornar este um evento fixo em sua agenda. No que depender de pr�
aprovação,já dá para deixar marcado.Os comentários entre a galera são dosmais empolgados.

Mau gosto
Pirulitos com sabor de maconha e nomes como "Névoa Púrpura", "Ouro de

Acapulco" e "Rasta" chegaram às prateleiras de lojas de conveniência dos Estados
Unidos,enfurecendo ativistas no combate às drogas,deixando-os com um gosto
amargo na boca.Os confeitos produzidos com base em óleo de cânhamo não

podem ser considerados ilegais. Seu ingrediente básico é umasubstância lícita,
comum em comidas naturais, cosméticos e outros produtos domésticos. O óleo
oferece um sabor próximo ,ao da maconha, mas não possui efeito entorpecente.
Os vendedores dizem que os doces não passam de uma brincadeira inofensiva
voltada para o público adulto,com venda apenas para maiores de 18 anos.

Além dos pirulitos também são comercializadas barras de chocolate e balas
de goma com óleo de cânhamo em sua constituição. O site da produtora é
http://www.hempcandy.net

.

Playgirl TV, só para elas
A Sky estréia neste mês novo canal em pay-per-view destinado às mulheres. Dia 29 de junho,quarta

feira, a partir das 16h, a operadora passa a distribuir com exclusividade o canal Playgirl TV que poderá ser

sintonizado no canall 03. Sua prog ramação é variada contendo sexo e conteúdo romântico, entre filmei
, eróticos estranqeiros dirigidos ao público heterossexual feminino.

Umprogramete de 5 minutos é oferecido como degustação com conteúdo do canal para toda a sua

base de assinantes a partir do dia 17 às 14h30 até o dia 24 ao meio dia. Para ter acesso à degustação,o
assinante deve acessara mosaico adulto via controle remoto e fazer a compra através de sua senha pessoal
Inicialmente o canal será comercializado somente no formato avulso (pay-per-vlew diário}, pelo preçode
R$ 10 se comprado pelo controle remoto ou via internet,ou por R$ 12 pela central de relacionamento.

ZabaSearch
Precisa localizar o endereço de algum arniqo

seu morando nos EUA? Não necessariamente um

amigo, talvez Steven Spielberg, ou'Mai'iIYIl,Mason
ou Paris Hilton quem sabe ... Conheçq ;o",.site
www.zaba.search.com. ponto ideal para .lsvantar
esse tipo de informação. ., ,

"

.,

Causando certa polêmica quanto à invasão de
privacidade nos EUA, a ferramenta ras�r,eia e

rearranja informações já públicas e dispoh.ibjliza-as
a quem esteja fazendo uma busca pordi:idos
exatos. Além desse serviço, por taxas entreZü � 35
dólares, o internauta pode conseguir lnformações
mais detalhadas,como histórico criminal, impostos
e pedidos de falência. Pode parecer fútil mas não é.
Em época de campanha eleitoral, por exemplo,
informações como essas podem sermuito úteis.

PC pré-pàgo
Começou em São Paulo a viabilizaçãO di

tecnologia. O Magazine Luiza já vendeu a cerca de

400 clientes seu PC pré-pago, e espera vender mail
duasmilmáquinas até janeiro de. 2006.

dCom modelo de vendas inspirado no e

celulares, o PC pré-pago é um projeto mundialda
, Microsoft que está sendo testado inicialmente no,
Brasil em parceria com a cadeia de lojas. O micro
funciona com cartões e trava quando os créditosde

,

hora acabam.
.

O custo da hora vai de 50 centavos até 3 reall,

dependendo do plano.Quando o cliente atingir�mdeterminado número de crédito o computa o�
não precisará mais de recargà para funcionar, oP

pré-pago vem disponível em três modelos, c�m
preçqs a 600,990 e 1.390 reais.

Desempregado?
Que tal trabal'har para o 800gle7 Procurando funcionários para montar sua equipe no Bra�il::

empresa disponibllíza vagas nas áreas de finanças, parte técnica e vendas. Conhecer a proposta em SI)'
um désaflo.De que forma você se encaixa nomercado?Veja os requisitos em www.goog1e.com.br!jQbj.
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