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IN\lESTIMENTO '

Presidente do Badesc; Renato
Vianna libera verba para a região

- PÁGINA4

de sol e nebulosidade
"",',,""""""'" variável, sem

precisão de
chuva

variável, com

,�" pancadas de chuvá
,', "'" isoladas'

AMANHÃ:

Servidores vão receber 8% de reajuste
A Câmara de Vereadores de Guaramirim aprovou o projeto do prefeito Mário Sérgio Peixer, que concede b aumento a partir de IOde julho. Servidores esperavam 10%. - PÁGINA 3

NEBLINA FORTE

A manhã cio dia de São João foi marcada por um
forte nevoeiro que encobriu a paisagem.A tarde de
sol elevou a temperatura, os termômetros
marcaram 26°. A previsão para o final de semana é
de neblina e temperatura-amena com mínima de
15°emáxima de 260• a PÁGINA6

'Vinhos cultivados em Iamüin

www.studiofm.com.br

FIM DE SEMANA ESPORTIVO

Juventus em campo e Malwee em

quadra agitam o fim de semana

o Juventus deve definir hoje o time que joga amanhã, às

15h30 no João Marcatto, contra o Marcílio Dias. Com o
,

desfalque do lateral-esquerdo Magal, suspenso, o técnico

Itamar Schüller deve improvisar Pereira na posição, A
novidade pode ser a estréia do atacante Marco Antôriio, ex
Americano-R]. Já a Malwee está definida para o jogo de

'hoje, às Uh noWolfgangWeege, contra o São Bernardo, na
estréia pela segunda fase da Liga Nacional. Márcio,
contundido, e Leco, suspenso, são os desfalques. 'O time

deve começar jogando com Bagé, Chico, Falcão, Xande e

Éka. Para quem gosta de velocidade, a dica é a 1 ª etapa do
Sul-Brasileiro de Motovelocidade, que acontece neste fim
de semana no Motódromo Municipal de Massaranduba.O

piloto jaraguaense Luciano Oliveira disse que os pilotos
podem fazer umprotesto durante as provas. _ PAGINA 7

NADA DEFINIDO

Moacir Bertoldi ironiza suposta
negociação para entrar no PMDB

Uma raridade: o Stilo Michael Schumacher de edição
limitada está a venda com exclusividade na Javel
Veículos. O carro tem rodas liga leves, viva voz, CD com

MP3, piloto automático, direção duàl drive entre outros
atrativos. Diferenciado dos carros disponíveis no

mercado, o novo Stilo associa toda a idéia de
esportividade com sofisticação.

ASSASSINATO EM JARAGuA

Claudiomir deve depor na segunda
Hélio Lenzi foi enterrado ontem

O prefeito Moacir Bertoldi (PL) ironizou ontem a s{!posta Até ontem à tarde, o delegado Uriel Ribeiro aindanão,
negociação com o PMDB para ingressar no partido. As havia interrogado Claudiomir Vinicius $il�a,)8 ;:lIJ.qs.;:;glle
especulações são de que o prefeito inclusive iria tratar do '.� está no internado no Hospital São José. o"cii,rliiÓ:óso
assunto ontem com o prefeito de São Bento do Sul, Fernando divide o quarto com mais

.

dois pacientes. Um policial
Malan (PMDB), que estava na cidade. Moacir negou que vai militar está de guarda na porta. O enterro de I-Íélld'l,énzi
para o partido do governador Luiz Henrique. -

.

PÁGINA 3 aconteceu na tarde de ontem. _ PÁGINA 5
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OPINIAO

Queda-de-braço
Em princípio, ó projeto que

pretende regulamentar a

abertura do comércio de [ara
guá 'do Sul aos domingos �
feriados - em trâmite na Câ
mara de Vereadores - tem

apenas como escopo transferir
para lojistas e comerciários a

responsabilidade pela nego

ciação, 'retirando das hastes

política a questão meramente

trabalhista.' Todavia; ainda
que de forma implícita,
esconde outras intenções e

interesses, todos vinculados à

disputa política. Tanto assim

que, na legislatura anterior,
uma proposta semelhante foi

apresentada pelavbancada
petista sendo solenemente
ignorada, inclusive por

parlamentares hoje favoráveis.
No mérito, o projeto de

autoria dos vereadores Ruy
Lessmann e Ronaldo Raulino
deve ser saudado como um

avanço. Afinal, busca atender
os interesses tanto dos lojistas

quanto dos comerciários.
Seria lou�ável se fosse guiado
apenas por sentimentos·

nobres, com o intuito único de

cumprir a função parlamentar
. que é contribuir com a

administração da cidade. No

entanto, pelo menos um fator
leva a pensar que a proposta
esconde desejos recônditos: a

de fundo as eleições do

próximo ano. São nítidas as

tentativas de se juntar os cacos
após a eleição da Mesa

Diretora, tanto no âmbito da
Câmara quanto no bloco
formado pelo PSDB, PFL e PP
e nos partidos. A votação do
projeto contra o nepotismo
sepultou de vez as chances de

� Em meio a tantos burburinhos e'

mágoas, é possível enxergar que o projeto
tem na essência a busca do consenso

insistência da oposição em
,

apresentar o projeto contra o

nepotismo - rejeitado. Além
do mais, o momento d�ixa
transparecer algo a mais na

ação.
Não é nenhuma novidade

que o clima de disputa política
no município não arrefeceu
se. As últimas notícias de
Brasília alimentam a fogueira
da discórdia, tendo comopano

se estabelecer as fronteiras
entre situação e oposição.
Assim; a apresentação do

projeto deixa no ar um cheiro
acre-doce de vingança ao

avesso.

Em meio a tantos burbu
rinhos e mágoas, é possível
enxergar que o projeto tem na

essência a busca do consenso.

A situação atual desagrada
lojistas e comerciários. Por
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outro lado, por que somente

agora os vereadores se deram
conta da necessidade em

transferir para o setor a

responsabilidade de

regulamentar a abertura do
comércio. aos domingos? As

incongruências. denunciam a

verdadeira intenção do gesto.
Não obstante, a coragem de
mexer num vespeiro deste
revela o perfil dos propositores
da proposta e os objetivos.
A votação do projeto

desvendará os véus que
encobrem os discursos políticos
e as ações dos vereadores. No

frigir dos ovos, percebe-se que
há mais disputa política do

que razões para o embate a

partir da proposta. Até porque,
o assunto interessa única e

exclusivamente a lojistas e

comerciários. O acirramento
político, que alimentou por
anos a celeuma, é fruto do uso

continuado do cachimbo, que
acabou por entortar a boca.

F'RASES·I---------------�------,

"Pena que só na hora da crise a direção nacional do partido tenha assumido a necessidade

de, procurar a sua base':

",:Da deputada federal Maria de Rosário Wf.RS), em resposta ao apelo do ex-min,is!ro José pi/ceupara gu,e?s mo,�.titTI�'!Ito�,��,çials se
iengaj'em'nadefesa'do'Go;verno\ ln ,.:, ,;, i .: ,
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Fernando Bond
t)

,Governo dá a empresários
50% de desconto

.

o.Fundo Soclal represerita uma nova

'possibilidade-de investimentos para o
estado e vantaqens para os próprios
empresários: doações ao fundo, dentro
de critérios estabelecidos em lei,
podem ser abatidas da dívida de
forma interessante. O secretário

Regional Paulo França, de Blumenau,
fez questão de .destacar que não se

trata de incentivar maus pagadores.
"Estamos resgatando recursos-que
dificilmente chegariam aos cofres
públicos'; aponta. Além disso, para.
quem está em dia com o fr5CO, doar,.
ao fundo pode representar econo
mia/com os descontos e créditos que
a� aplicações proporcionam. "O!

Pundo Social abre uma perspectiva
úlnica para a ampliação da capa
cidade de investimentos do Estado

e� conseqüentemente, para o aten-

.dlimento de demandas que os

nj,unidpios não conseguem arcar

financeiramente sem parcerias';
resume Paulo França.
i
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Fichas no Fundo
o governo do Estado joga todas as fichas no
Fundo Social para fazer caixa e viabilizar

realização de obras. A partir de julho, serão
feitos eventos em cada uma das secretarias
de desenvolvimento regional para
alavancar mais dinheiro. O secretário Max
Roberto Bornholdt fez palestra ontem

em Blumenau. O prazo de adesão com

desconto de 50% termina no dia 28.

Sai não sai
.O presidente do Senado, Renan Calheiros,
desmentiu que tenha sldofelto qualquer
acordo para suspender a realização da

C6mis�ão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos
Bingos e 'a (PI das Privatizações. Segundo
ele, não teria sentido, depois de o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidir que o

presidente do Senado tem de indicar Os
nomes da CPI dos Bingos caso as lideranças

.

não o façam, realizar uma reunião com os

líderes para adiar a CPI. Renan esclareceu
que a reunião da quinta-feira, em seu

gabinete, foi para pedir aos líderes a

indicação dos nomes para .a CPI. "Me
surpreendi com o noticiário sobre o assunto.

Não me compete como presidente do
Senado discutir uma decisão da Suprema
Corte. Não é isso que o Brasil quer, o Brasil

quer ver tudo esclarecido. Quero repudiar se
houve esse acordo. É uma coisa absurda';
disse Renan. O senador Leonel Pavan
(PSDB), é um dos indicados para compor a
CPI dos Bingos.

Maré baixa
Pré-candidato a governador de Santa
Catarina pelo PT, o ministro José Fritsch,
da Pesca, enfrenta uma maré muito ruim.
Ontem a Secretaria Especial de Aquicultura
e Pesca, comandanda por ele, foi obrigada
a divulgar nota de esclarecimento em

resposta à denúncia envolvendo seu ex

funcionário Célio Antônio, atual prefeito de

Laguna. Ele está sendo acusado de ter
favorecido empresas que atuam no

arrendamento de embarcações em troca

'de ajuda para sua campanha eleitoral. E

ontem também o colunista Cláudio
'

Humberto registrou para todo o país ver:"A
cambaleante Secretaria da Pesca, do ministro

José Fritsch, quer tanto alugar por.R� 6
.

milhões um barco de pesquisa pesqueira,
que até fez seminário em Brasília. Pode

naufragar: a coluna tem o ofício 226 do
lbarna oferecendo cinco barcos, apontando
contradições no edital e gasto extra':

Arroz em crise ,

o deputado Edinho Bez alertou da tribuna
Câmara para "a grave situação que atinge a

produção de arroz no sul de Santa Catarina
e no Rio Grande do Sul': Segundo o

parlamentar, as perdas sofridas em razão do
baixo preço de comercialização do grão
geraram prejuízos de 25% por saca. Este

ano, a saca de arroz foi comercializada a

RS 19 reais, apesar de seu custo de
\

produção ter ficado entre RS 21 e RS 23.
fbond@ibest.com,br
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OPINIÃO

Uma ponte entre o

passado e o futuro

Dia 26 de junho, comemo
ra-se os 114 anos da primeira
autorização concedida ao então
governador LauroMüller, para
a construção da ponte Ilha

Continente, na Capital dos
catarinenses.

A sonhada ponte, no

entanto, que deveria chamar-se Independência, só
seria inaugurada 35 anos depois, pelo vice

governador CeI. Pereira Oliveira, já com o nome

do seu iniciador, governador Hercílio Luz, falecido'
dois anos antes.

No início deste mês, quando chegou à cidade de
Coraopolis, noEstado da Pennsylvania, para conhecer
a empresa American Bridge, construtora 'da ponte jHercílio Luz, toda a comitiva foi invadidapela sensação'
de que, naquele momento, trilhávamos um caminho
que ligava nosso passado com nosso futuro.

Lá, pudemos revolver nossàs raízes, pegar nas
1 !

mãos as notas e faturas originais pelas quais seus

construtores argumentam que tiveram prejuízo;
(pequeno) naquela empreitada; pudemos
presenciar a perplexidade dos técnicos com a

informação de que a ponte ficara semmanutenção j
por décadas e décadas; pudemos caminhar sobre
uma ponte quase-gêmea, em perfeito estado de I

conservação, ladeada por outras duas, siamesas, J '

todas inauguradas alguns meses depois da nossa.: 1

• pudemos percorrer a� ins tal�ç?�s.. f�bris e v��ificar a,;'
precisão dos trabalhos de niOJ;lfágem'de uma nova �,
;ponte, 'enfim, pudemosmergulhar nas profundezas ; �

,

das nossas águas primais.
Mas lá também pudemos antever um pouco do (

nosso futuro, ao confirmar, com os engenheiros i

reunidos pelo presidente Michael Cegelis, que â�,
:

ponte poderá, sim, ser totalmente recuperada, (

utilizando tecnologias mais modernas e sofisticadas, !

que permitirão substituir os cabos olhais por cabos
'

de aço contínuos, reduzindo os custos e aumentando ('

emmuito a segurança e a rapidez da obra.
Mas esse sonho de todos Os catarinenses só será: i (

possível porque a maioria dos nossos deputados , (

estaduais teve a visão e o descortino de aprovar o! i

Fundo Social. Só será possível evitar que, mais dia,
menos dia, a ponte viesse a cair,' porque o nosso'[
Tribunal de Justiça teve a sabedoria de, mesmo com;:
pequenas correções, avalizar a lógica do Fundo e

,

manter as suas colunas mestras. !.

Será com recursosprovenientes do Fundo Social,;.
(já estão assegurados R$ 2 milhões mensais para a:'

obra) que, até 2008, o nosso maior cartão-postal ,IrlJ

voltará a servir-aos catarinenses, totalmente,t.
recuperado e revitalizado.

Além dos aspectos histórico, turístico, econômico)
I

e sentimental, a abertura da ponte Hercílio Luz aoI

tráfego de todos os tipos de veículos vai permitir (
que, pelo menos, 20% do trânsito que atualmente
congestiona as pontes Colombo Sales e Pedro Ivo

,

Campos possa' ser desviado para ela. ':
Ao deixar a sede da American Bridge, a caminha ;�
do Aeroporto de Píttsburg, veio-me àmente a bela j!
canção de Simon & Garfunkel - "Like a Bridge II

Over TroubledWater", que dizmais ou menos issO: ,

Sua hora chegarápara brilhar/Iodos os seus sonhos I, ,i

estão a caminho/veja como eles brilham/Se precisar
,i;

de um amigo/Estouvelejando bem atrás/Como uma
1 j

ponte sobre águas turbulentas/Eu tranqüilizarei sua II

mente/Como uma ponte sobre águas' turbulentas! "I
Eu tranqüilizarei sua mente.

.

;1;;-

O governador Luiz Henrique da Silveira escreve aOs, 1:
sábados nesta coluna ,:)'
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��S�I�� �MA�k��CAA��O����������������������,Última forma .. Rebate .. Tô nem ai \
ta .. Coisas de política ..,: Pizza c

�epoiS de dizer que estava des- A diretoria do Sindicato dos Servidores O vereador por Guaramirim, Evaldo, Na sessão da última quinta-feira, o ex- Foi acesso o forno para assar a pizza
bntente com a função de Secretário Públicos negou que tenha feito "vista Junckes, o Pupo (PT), reforçou a vereador Marcos Scarpato, atual das CPls. A. iniciativa partiu da

\ Comunicação da Prefeitura de grossa" ao projeto que criava quatro intenção de disputar a indicação para coordenador regional do PT, foi alvo oposição, que passou a defender a

araguá do Sul e que poderia deixar o novos cargos na Procuradoria de ser candidato a deputado estadual no de elogios dos vereadores. Foi governabilidadeparajustificarotemor
drgo para assumir a vaga de vereador, Jaraguá do Sul e' reajustava o salário próximo ano. Disse. que desconhece a chamado de "vereador combativo'; de enfrentar uma possível comissão
errys da Silva voltou atrás e disse que do pessoal do setor. "Só ficamos' proposta da direção nacional de se que fez oposição consciente e voltada para investigar o governo FHC.

i�a na Prefeitura até 1° de janeiro. "O sabendo quando já estava na Câmara. evitar as divergências internas e aos interesses públicos. No depoimento à CPI dos Correios, o

prefeito me que r d o la d o d e I e'; A partir daí, fizemos pressão até ser unificar a legenda para enfrentar a crise Quando vereador, Scarpato por várias ex-diretor da estatal, Maurício Marinf1o,
i afirmoU. retirado'; disse a presidente Idinei política instalada pelas denúncias do vezes trocou farpas comas que agora sugeriu irregularidades na

E� maio, Terrys disse que estava Petry, acrescentando que o sindicato deputado Roberto Jefferson (PTB). oelogia.Numaoportunidade,chamou administração passada e apontou

disposto a deixar o cargo e que havia quer um plano de cargos e salários "Se o governo está com problema de os pares de amebas, porque não alguns nomes de pohtlcos do PSDB e

cbmunicado o prefeito o seu "amplo,. geral e irrestrito': "O conduta, que resolva. Uma coisa 'não analisavam os projetos em trâmite. PMDB. Como a investigação não

"desgosto': Ele é vereador pelo PTB; compromisso é com o trabalhador'; tem nada a ver com a 'outra'; Tem gente que duvida da sinceridade interessa ninguém,' os dois lados
I v�ga ocupada por RuyLesmann (PDT). completou. desconversou. dos elogios. devem fechar questão. oq
�L!----------------------------------�----------------�----------------------------------�----------------------------------------�----------------------�,11

só
NA CÂMARA DE GUARAMIRIM

�. �provado em primeiro turno o
le ,

'

rreajuste de 8% dos servidores
I

�r

o

concedido nomandato anterior de
Peixer. "Para votar a favor sobre 8%,
gostaria que o poder público

!Categoria queria 10%, enviasse uma cópia deste aumento

aS prefeito manteve a porque eu não sou conhecedor

a r1pposta. Segun'da disto. Eu não estivesse reunid� com

a comissão na Prefeitura e acho este

qtação será terça-feira projeto que não poderia ter entrado
I em votação hoje. Deveria deixar
I

� ) ; GUARAMIRIM - A Câmara de para terça-feira e quinta-feira, 'que
f d ainda haveria tempo hábil para,J erea ores aprovou anteontem,

;: �primeiro turno, o projeto de lei rodar a folha de pagamento. Mas

ue concede um reajuste salarial, se o senhor presidente insistir em
'80/

'

d 'bl" colocar em votação hoje o meue i?, ��� s,e!0i or�s I!� ( �s.qs' � t

11 artir de 1,0 de julho. A segunda "voto é contrario"; criticou. '

otação do projeto do prefeitó
- A vereadora Maria Lúcia

�rioSérgio Peixer (PFq será na' Richard (PMDB) foi a favor do
r&xima sessão, na terça-feira. Seis projeto, "por ser funcionária pública

( ds nove vereadores foram e saber das dificuldades de se

�oráveis ao aumentopropostopor conseguir aumento de salário". "Eu
;: elxer, o projeto teve um voto penso quemesmoum saláriomenor

ohtrário e uma abstenção. O vai ajudar. Não ajudaria tanto

I residente daCasaMarcos Mannes quanto os 10%, mas acho sensato
:' (P�DB) não precisou votar, já que assegurarmos os 8%", resumiu. Já o
(i ãio foi caso de empate. vereador Evaldo João junkes (PT)

ia v'ereador' Alcibaldo justificou a abstenção do voto por

G�rmann (PP), que votou a favor, causa da pouca participação dos
,i di1se que teve acesso a um servidores na assembléia do sindicato

dqcumerito da Prefeitura da categoria para discutiro reajuste.
) informando que nos quatro anos "Acho que quando eu quero

d� administração anterior os alguma coisa eu tenho que me

Jil fu�cionários públicos receberam mobilizar. Devido ao pequeno
I' 3�,5% de aumento do salário; número de pessoas que vieram,
) eqquanto que a inflação no quando foram chamadas para

pe\iodo foi de 32%. "Outro dado reivindicar pelo seu próprio salário,
naqueledocumento é que a folha eu vou lavar asminhasmãos", disse.
f'lqa praticamente no seu limite O vereador Luiz Antônio

,( �gi,do pela legislação", disse. Chiodini (PP) votou a favor, mas
I Unico vereador contrário à disse que concorda com as
I

ri pr��osta, Osni Bylaardt (PMDB) colocações de Junkes. "Essa casa

pe!dlu uma cópia do documento deveria estar entupida na

i, �l\ado porGermann porque disse assembléia para os servidores terem
I i.�sconhecer os 37,5% de aumento

,
força".

1 'AROllNA TOMASELLI
IS

I:S

I

Ti\'
lf'l\onei

I
'

I

Di FLORIANóPOLIS - O deputado
lOU i d

'

I
er a Silva, (PT), relator do

Pt:0jeto de LDO (Lei de

�rtrizes Orçamentárias) para:06, vaí apresentar na próxima
II quart f' .-

C'
_a- erra, em reuruao da

J

J �tnlsSão de Constituição e

UStlça I
.

, , o parecer conc USIVO ao
pr' '

,Oleto, que precisa ser votado
ati

L rtes do recesso da Assembléia
egislativa. O relator está
anal'

'

e' lsando 203 propostas de
�eudas parlamentares além

I as 90
'

�n' proposições levantadas
rr as '"

1 R� audlencias do Orçamento
: gloualizado. O prazo parat�ceb', 1tnento das propostas de

apr,esenta 'LDO
mudança no projeto original da
LDO encerrou-se anteontem.

Todas as emendas parla
mentares e de bancadas serão

analisadas pelo relator, mas ele
dará prioridade à inclusão das
emendas que resultaram das

proposições do Orçamento,
Regionalizado. "Defendemos que
o Orçamento Regionalizado é o

processo rriais democrático de

elaboração de uma proposta de

orçamento e estamos trabalhando

para que todas as prioridades da
população, definidas nas

audiências públicas, constem na

peça orçamentária", diz Di�nei.

Depois de várias reuniões com o Sinsep, Peixer manteve a propos a

A proposta de 8% 'de aumento foi apresentada aos servidores

pelo sindicato da categoria em uma assembléia realiza no último
dia 15. Os servidores não concordam com o valor e fizeram uma

contraproposta: queriam receber 10% de aumento de salário e

também R$ 2 a mais por vale-allmentação, hoje de R$ 5,50. No dia

seguinte, 16, o Sinsep (Sindicato dos Servidores Públicos) enviou
um ofício ao prefeito informando o resultado da assembléia, com
a contraproposta e também um pedido de revisão do Plano de

Cargos e Salários.
A presidente do Sinsep, Idinei Petry, disse que no ofício o sindicato

pediu uma nova reunião com o prefeito para então chegarem a

um acordo. A reunião aconteceu na última quarta-feira, 22, com o

secretário de Administração e Finanças Jair Tomelin, mas o projeto
já tinha sido enviado à Câmara - é datado de 16 de junhó, dia
seguinte a realização da assembléia.
Mesmo com o projeto ern votação, Idinei informou que será
mantida uma nova assembléia, marcada para o dia 29 próximo. A
revisão do Plano de Cargos e Salários será' o principal tema a ser

discutido. "Vamos formular o documento para que o prefeito se

comprometa em fazer a reclassificação no ano que vem'; disse.

Novo prefeito em Barra Velha
't .

-

BARRAVEIRA-Com a cassação'
do prefeito Valter Zimmermann

(PFL) na quarta-feira, o segundo
colocado nas últimas eleições, Samir
Mattar (PMDB), assumiu

anteontem o cargo. A diplomação
foi às seis horas da tarde, noCartório
Eleitoral, mas Mattar não foi

empossado, porque a presidente da
Câmara de Vereadores, Márcia de

Aguiar não apareceu.
Zimmermann (PFL) e seu vice,

João Francisco Régis (PP), tiveram
as candidaturas .cassadas pelo juiz
eleitoral RafaelOsório Cassiano. Esta
é a segunda vez que Zimmermann é

cassado: a ultra foi no primeiro

mandato dele, em 2002.
A cassação é resultado de uma

ação movida pelo PMDB de Barra
Velha. O juiz Rafael Cassiano
entendeu que o prefeito fez

propaganda fora do praze. Ele
tambémdeterminou o pagamento de
ummulta no valor de R$ 5,3milpor
perseguição a servidorespúblicos,

Segundo o advogado de

Zimmermann,Nelson Serpa, houve
dificuldade de conseguir os docu
mentos no cartório eleitoral, o que
atrasou o ingresso do recurso. Além -

de pedir a anulação da cassação, ele
deve tentar anular a diplomação de
Mattar, segundo Serpa.

,q
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Moacir Bertoldi ironiza suposta. �1:
negociação ida para' o PMDB

]ARAGUÁ 00 SUL - o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) ironizou

ontema suposta negociação com o

PMDB para ingressar no partido,
divulgada na imprensa local. As

especulações são de que o prefeito
inclusive iria tratar do assunto

ontem com 6 prefeito de SãoBento .

do Sul, Fernando Malon (PMDB),
que' estava na cidade. Moacir

negou que vai para o partido do
governador Luiz Henrique e ainda
brincou: "Lógico que o prefeito
Malon fez o convite, sim, com
certeza, até porque o prefeitoMalan
é uma pessoa de bom trato, muito

educada, e até por estarnum partido
que quer agregar valores. Ele não

j só fez, um convite a mim como a

todos nossos amigos que fazem

parte da administração de Jaraguá
do Sul, do PL, PTB, PDT e PPS".

Moacir disse que o prefeito de
São Bento do Sul veio aJaraguá a

convite dele para visitar a

competição regional da Olesc

(Olimpíadas Estudantis de Santa
Ql.tarina) e que os dois almoçaram
jt1htos para tratar dos Joguinhos
Abertos, que vai acontecer naquele
município, em setembro, entre
outros assuntos. "Então eu quero
dizer o seguinte: por enquanto não
tenho me preocupado com

agremiação partidária. Quero ter

um bom trânsito e um bom

relacionamento com todos os

partidos, porque este é meu dever

enquanto prefeito: ouvir, conversar
e trabalhar em progresso do nosso
compromisso de administrar

[araguá do Sul", declarou.
O prefeito também disse que se

sentiu "surpreso", assim como o

prefeito de São Bento do Sul, "por
ler amatéria da nossa imprensa de c

Jaraguá do Sul". "Não tem

conteúdo e veracidade de alguma
----------------------------------------------------q

'6
• .-, ', - I

'
coisa antenor as negociaçoes para }!]
com a devida agremiação. Tenho o :
..

bo :Jl
maior respeito, quero ter um m

:

relacionamento e ser parceiro do iq

PMDB. Quanto à ida nossa ao

PMDB, por enquanto não existe Ir;

conversa nenhuma", garantiu. d
Moacir disse que tem tido um .b

bom relacionamento com O'f;

governador Luiz Henrique e que lO

inclusive "já tive convite para
'

conversarmos sobre este assunto,
mas não tivemos oportunidade de -,
entrar em detalhes". "Então por

enquanto são falácias, comentários
normais da política, de quem tem

um cargo de prefeito", completou. I,
O prefeito de SãoBento doSul Itambém br}nco:I1,.com .\_ as I

especulações e.iroriizou: "venhoaqaí _ccl"para Jaraguá, vejo. no jornal uma
__

notícia desta, fuidiretono prefeito e
falei: prefeito, vamos paraoPMDB, -"

vamos trabalhar juntos.Quero dizer
que.eu tenho pelo prefeitoMoacir
uma admiração muito grande,'
conheço Jaraguá, gosto de Jaraguá e
o trabalho que ele está fazendo. Se
ele vier pro PMDB seria muitobom

para o nosso partido". '

• O prefeito Moacir

Bertoldi (PL) ironizou
ontem a suposta
negociação com o PMDB

para ingressar no partido,
divulgada na imprensa
local.

o

• Moacir negou que,vai
para o partido do

governador Luiz Henrique.
"Por enquanto são falácias,
comentários normais da

política, de quem' tem um
'

cargo de prefeito'; disse;

Cí
'ro

b
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AVISO DE LlCITAÇAo
,Processo Adm. N°.: 30/2005

Edital: TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°.: 30/200S
Tipo:MenorPreço/PreçoGlobal I

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAM";E GANSA E SEUS .

�
FILHOTES NO BAIRRO GUAMIRANGA.

Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Doze de Julho de 2005.
Abertura dos Envelopes: 09:15 paras do dia Doze de Julho de 2005
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua
28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 e das
13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

-j
i
i
!

INTEGRATOR - COM0200 Aviso de Llcltaçio ,

�--------�------�--�----------------�.J

GUARAMIRIM, 27 de junho de 2005

ZENITA M. KRUEGER
COMISSÃO PERMANENTE DE LlCITAÇÃ0200S
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CORREIO ECONÔMICO
Dois bons sinais na economia
Os juros do cheque especial para pessoa física fitaram estáveis em

147,6% ao ano no mês de maio. Já a taxa de juros para compra de
veículos apresentou uma ligeira alta, passando de 37% em abril

para 37,4% em maio. A informação consta do relatório sobre juros e

spreads divulgado ontem pelo Banco Central. Outro número

animador da economia divulgado ontem pelo BC é o que informa

que a taxa de inadimplência caiu de 7,9% em abril para 7,4% em

maio. O volume de crédito com recursos livres subiu de RS 299,5
bilhões para RS 302,4 bilhões em maio, puxado unicamente pelos
empréstimos para pessoa fisca, que subiram de RS 129,8 bilhões

para RS 134,4 bilhões. Nos últimos doze meses, o volume de crédito
Cresceu 36,8% para pessoa física e 12% para empresas. O volume
total de crédito cresceu 21 ,S% no período. Ojuro do crédito pessoal
subiu 2,2 pontos, passando de 75o/� para 77,2% ao ano.

iTaxa ilegal
OTribunal Superior doTrabalho
(decidiu que é ilegal a cobrança
.de taxa por assistência prestada
pelo sindicato durante a rescisão
.do contrato de trabalho de seus

filiados.A Primeira Turma do TST

negou recurso de um sindicato

,.do Espírito Santo que foi

Icondenado pela justiça do
::estado a suspender a cobrança
i� .

:;dessas taxas. O TST entendeu
�

:;que a cobrança representa uma

�!afronta à legislação trabalhista
'�(CLT) e ao princípio

�constitucional da legalidade.
r: �

[Aguanochope
�O fantasma do desemprego
�assusta funcionários da
",.

p Schincariol, em Itu, no Interior de

�SãO Paulo. A tensão aumentou

� ainda mais, com o adiamento

� do início da produção da cerveja
�Glacial, prevista para começar

�.dia 22. A fabricação da bebida
�em lata também parou por falta

�de matéria-prima.
'"

Sem cheque
Os diretores de Schicariol

presos são os únicos
autorizados a efetuar grandes
movimentações financeiras
na empresa. Por conta disso, a
maioria dos fornecedores tem.
evitado entregar matéria
prima para a produção da

'

cerveja. A prisão temporária
dos acusados venceu ontem,
mas deve ser prorrogada.

Irresponsabilidade
A fábrica da Schin gera 2.500

empregos diretos - 1.250 dos

quais para casados - e outros 4

mil indiretos, beneficiando
cerca de 10 mil pessoas. Além

disso, a indústria é

responsável por 10% da

arrecadação.de impostos
municipais em Itu (SP). Ou O
Governo Federal toma uma

providência (intervenção?) ou
permite que os diretores

presos possam trabalhar.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

,

Estudos sobre o Ensino Médio nó

Colégio Marista
r

I
I

IAs perspectivas do mercado e as possibilidades de autonomia para
!o jovem trazem para pais e educadores a preocupação cada vez

:m·ais evidente de como preparar não somente para o ingresso à

lunjVerSidade, mas pará o estudo! a r�tina e os desafios que esta

[etapa �xige. Estas perguntas devem ser abordadas na proposta liJ
I pedagógica do colégio escolhido pela família.

! Pensando nisso, o Colégio Marista São Luís, através do projeto de Formação
�Continuada dos Professores, estuda os. objetivos reais deste nível de

�nsinà, organizando atividades que proporcionem o contato com a

�informação transformada em prática, em construção e reconstrução do

konhecimento.
�ãO podemos deixar de ressaltar as necessidades próprias a esta fase do
:!desenvolvimento (de afirmação e contestação). Precisamos dialogar
�(Qntinuamente e oportunizar a participação na busca de caminhos para

�uma convivência e formação mais consciente da realidade de nossos jovens.
I�Transformar a prática docente é o objetivo das unidades Maristas de

Feducação e estudado no 4° Encontro Provincial de Professores do Ensino

�édio, realizado nos dias 17, 18 e 19 de junho, em Curitiba, no Centro

�Marista Marcelino Champagnat, enfocando os assuntos: Aprendizagem
�ignificativa, A relação do Aluno do Ensino Médio

•
�\fom o Vestibular, Seqüência Didática e Avaliação .:!.:>
,�ntegrad'a.

�i;Todos os assuntos revelam a importância de .

�yrofissionais em contínua formação buscando

::estudar, organizar e estabelecer as melhorias para
.

.

!todas as áreas do conhecimento. ,

.

�-
1Ii'��
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;:� COOPERATIVA DE PROFESSORES DE
JARAGUÁ DO SUL

CNPJ N° 05.073.240/0001-30 - CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

, Ao Presidente da Cooperativa de Professores de Jaraguá do Sul, convoca nos termos do
! Estatuto, os cooperativados da instituição para a Assembléia Geral Extraordinária, a

! realizar-se no dia 08 de julho de 2005 (sexta feira), na sede da Cooperativa, Rua
I Estheria Lenzi Fiedrich, nO 18, apto 103, Centro, Jaraguá do Sul- SC, às 08:00 horas,
I em primeira convocação com 2/3(dois terços) do número de cooperativados, às 09:00
! horas em segunda convocação com 50%(cinqüenta por cento) mais um do número de

i cooperativados, e às 10:00 horas em terceira e última convocação com nomínimo 10(dez)
r cooperativados para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
:

\
I

.

! 1) Rerratificação do Edital de publicação para a realização da Assembléia Geral

: Extraordinária realizada no dia 21 de agosto de 2003, tendo em vista a não publicação
! do mesmo na' data correspondente.

.

i 2) Rerratificação da ata aprovada na Assembléia Geral Extraordinária em 21 de Agosto
: de 2003.
I
I

l Jaraguá do Sul, 23 de julho de 2005.

LlARA ROSELI KROBOT
Presidente,

t

MARCIA BENTO

� Presidente do

agência de fomento,.
Renato Vianna, liberou
RS 4 mi para-a cidade

MASSARANDUBA - Durante
a reunião do CDR (Conselho
de Desenvolvimento Regional)
promovido pela SDR (Secre
taria de De senvo lvimento

Regional) os prefeitos' de
Massaranduba, Dávio Leo, e de
Jaraguá do Sul, Moacir Bertoldi,
assinaram o convênio com o

Badesc (Agência de Fomento
do Estado de Santa Catarina)
para estas cidades.

Pelo convênio assinado

ontem, J araguá do Sul deve
receber do' Badesc R$ 4,7
milhões para investimento no

programa "Nosso Asfalto". O
convênio tem um ano de
carência e o empréstimo 'deve
ser pago em 36 meses. Neste
p rogr am a que precisa da
adesão de 80% dos moradores,
a Prefeitura entra com 1/3 do
custo total do asfalto -

infraestrutura e maquinário -

VERBAS PARA A REGIÃO

e os vizinhos, do lado direito e

esquerdo da rua, contribuem
com outros 33% cada um. A
Secretaria de Obras ainda está
estudando-quais ruas devem ser

beneficiadas. "Um dos quesitos
para escolher umas destas 18
ruas é o tempo que de cadastro
no programa", disse Bertoldi.

Para Massar anduba o

convênio do Badesc libera R$
350mil que devem ser gastos em
obras de infraestrutura, como
pavimentação e sinalização de
ruas. O dinheiro também vai ser

utilizado na construção de um

hospital e na c omp r a de

equipamentos para a patrulha
agrícola. "Ainda não sabemos

quanto vamos destinar para
cada setor", disse o prefeito
Dávio Leo.

O presidente do Badesc,
Renato Vianna, afirmou ainda

que em cerca de 60 dias
Massaranduba deve assinar um

novo convênio com Agência de
Fomento. "O próximo contrato
com Massarariduba está em

análise e devemos liberar mais
R$ 1,5 rn i lh â

o com con

trapartida da prefeitura de R$
6'42 mil".

Durante a reunião do CDR (Conselho de Desenvolvimento! em
Regional) a gerente de Educação da SDR (Secretaria de! na

Desenvolvimento Regional), Deni Rateck apresentou um novo d€
projeto de educação. O NEP (Núcleo de Ensino Profissionalizante)l �1
é um programa piloto de ensino técnico em quatro áreas: Processo i
de Produção na Área da Informática;Turismo e Hospitalidade;Áreas ei:.

de Instalações - Indústria e; Lazer e Desenvolvimento Social. 'int
"Por ser um projeto piloto, só uma cidade da região deve ser, q�
beneficiada'; disse Deni. Ela tem até quarta-feira para indicar a ��
cidade escolhida na região da SDR. "Jaraguá do Sul já tem ensino lo
técnico e por isso não pode ser escolhida. Vamos conversar com

I

ql
os secretários das pastas rias outras cidades e pensando nos,

{):critérios técnicos vamos escolher onde e qual Curso vamos

disponibilizar'; explicou ela. As aulas devem começar no ano q�ej
vem com uma ou duas turmas, dependendo da demanda, com
até 80 jovens por classe. .

iI:

'1 l /' ,Oi. li' ('f,'-" t.

Prefeitos assinaram ontem

convênios com o Badesc

Senai de Jaraguá do Sul completa 30 anos com festa
<'

JARAGUÁ DO SUL -Um desfile
de moda com roupas feitas pelos
alunos de estilismo, às 20horas, no
Clubê'Beira Rio e uma gincana,
além lanche com bolo, foram as

atividades desenvolvidasontem no

Senaiem comemoração aos 30 anos
da entidade em Jaraguá do Sul.
Ontem, alunos, professores,
funcionários e diretoria come

moraram a data. O diretor geral do
Senai, NewtonGilberto Saloman
e a adjunta Elvira Maria Volpato
Zanandrea cortaram o bolo, que
foi dividido entre todos os alunos
do turno da tarde.

De acordo com Salomon, o
Senai começou oferecendo cursos
básicos de metal mecânico,
eletricidade e confecções em um

espaço físico de apenas 900metros

quadrados. Atualmente tem 2:800
alunos matriculados nos cursos

básicos, médio e tecnológico, além
do pós-graduação. O ensinomédio

começou o ano passado e em 2006
se forma a primeira turma. São 200
alunos do ensino médio que
também aprendem uma profissão.
"Nosso ensinomédio é articulado
.corn a educação profissiona
lizante", explica Saloman, fun
cionário da instituição há 25 anos

ele acompanhou a evolução do
Senai ao longo do tempo.

Em 2002, àinda de acordo

, Saloman, o Senai foi credenciado
peloMinistério da Educação como
Faculdade de Tecnologia. No
mesmo ano o Mec autorizou o

primeiro curso próprio da unidade,
de Tecnologia em Mecânica.

Depois disso, a unidade obteve
ainda autorização para os cursos

superiores de Tecnologia em

Vestuário e Gestão da Produção
Industrial. O Senai também
oferece os cursos de Tecnologia em
Eletroeletrônica, em parceria com
a Unerj e Automação Industrial. Saloman e 'Elvira cortam o bolo de aniversário do Senai

Na tarde de ontem, o Senac realizou a cerimônia "

de entrega do atestado de implantação dos

requisitos de boas práticas de fabricação a cinco

empresas da cidade, Participaram do evento

empresários e diretores da entidade A atividade
faz parte do PAS, um programa que tem o objetiVO
de permitir às empresas o acesso a mercados de

melhor renda e incentivar a produção de
alimentos seguros. Os empresários participaram de' .

. ,

um treinamento que foi dividido em quatro
módulos e com duração de 10 meses. O atestado
assegura à empresa e aos seus clientes a

excelência na qualidade do estabelecimento. As

empresas que receberam o certificado foram: o

restaurante Xiongdi Comida Chinesa, o Ewald
.

Cajuk Massas, a panificadora Confeitaria Pão BrasJi,
a Lanchonete Ivone e a Choperia Amarildo Melo
da Silva.
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CRIME Dois incêndios em dois dias,
uma casa foi destruídaDelegado vai interrogar

matador na segunda-feira
no final da tarde de ontem, por
volta das 17h30. As chamas
destruíram parcialmente a casá

mais antiga de Jaraguá do Sul,
localizada na Avenida Prefeito'
Waldemar Grubba, nas proximi-'
dades do Centro de Informações
Turísticas da cidade A casa está
abandonada há alguns anos �
estava na lista de passíveis de

preservação do Pa tr imô n io

Histórico e Arquitetônico do

Município.Foi construída em

1893 por descendentes dos
colonizadores alemães. De

acordo com o socorrista Cristian
Robson Iachinski, foram gastos
1.500 litros de água no combate
ao incêndio, que destruiu cerca

de 45 metros quadrados da

, edificação.

SHOREDER/JARAGUÁ DO SUL -

Dois incêndios mobilizaram a

guarmçao dos Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul nos
últimos dois dias. O primeiro
aconteceu por volta das 20h30 de

quinta-feira, na Rua Carlos

Zurbin, proximidades da Escola
Sarita Bekc, no Bairro Rio Hem,
em Schroeder. De acordo com

depoimentos dos bombeiros que
atenderam a ocorrência, o fogo
destruiu por completo uma casa

de alvenaria. A casa estava

desocupada. A mulher que
morava na casa mudou-se semana

passada A polícia suspeita que o

incêndio tenha sido criminoso.

Foram necessários 7 mil litros de

água para conter as chamas.
O outro incêndio aconteceu

nada.Claudemir, que passabem, tem
afirmado para a polícia que matou

Lenziporque o empresáriovendeuum
carro roubado para ele, mas o que se

comenta na cidade é que amorte foi

porencomenda.
O delegado afirmou que somente

vai fornecermais informações sobre o
caso depois que ouvir Claudemir, já
que o outro assassino teve morte

cerebral. "Preciso saber a históriadele.
Só depois do depoimento vamos

chegar aalgum lugar", afirmouele, que
também deve ouvir os familiares da
vítima. "Vouesperarpassaresseperíodo
pós enterro e também a chegado do
irmão da vítima, o piloto Alexander
Lenzí, que parece que era sócio de

Hélio", afirmou o delegado.
A loja de carros que pertencia a

Hélio ainda está fechada para

investigações. Todos os veículos, cerca
de30 carros, estão sendo averiguados.
Dois carros - umGol ano 2000, placas
JFU 1547, doDistrito Federal e oFord
EcoSport,ano2C05,'placasDOL4453,
de Saco Paulo, têm registro de furto
nas cidades de origem.

.

OempresárioHélioAntônioLenzi
foi enterrado ontem à tarde no

CemitériodaVila Lenzi.O enterro foi
adiado ao máximo porquf a família

esperavaachegadadopilotoecampeão
mundial de jet sky, Alexander Lenzi,
que estava naCalifórnia, nos Estados
Unidos.

i
Assassino está no

ospital, mas passa

�m. Interrogatório
"na segunda
JARAGUÁ 00 SUL -Até ontem à

e, odelegadoUrielRibeiro ainda
'6 havia interrogado Claudiomir

rJhjcius Silva, 18 anos, que está no

�\bmadonoHospitalSãoJosé. Ele foi
I t�gido na perna por uma bala

iIParada pela polícia durante a

.
J. �rseguição logodepoisde termatado'Itas i ,. H'I! Antê

.

Le
.

401, oetnpresano euo tomo nzi, ,

, junto com Jorge Mendes da Cruz

úllior, que também está no hospital
em estadograve.O crime aconteceu

namanhã dequinta-feira, na revenda
de carros Nova Automóveis, que
�rtencia àvítima:

: O delegado disse ontem que vai,

as esperar até segunda-feira para

interrogarClaudiomir,queestáemum

er qoartosem identificaçãonumérica da
a ala Santo AntÔnio do Hospital São
no

JQIé,Algemado, Claudiomir divide o
quarto commais dois pacientes.Um
[Xlllcialmilitar estáde guardanaporta.
Qe acordo com o PM, o pai de
Qaudemir telefonou de Curitiba

ii o�temà tarde para saberdoestado do
" filho, Ainda de acordo com o PM, o

--:(' ãidoassassino confessonão sabia de

CESAR JUNKES

Claudemir internado. Policial fica de guarda na porta do quarto Incêndio destruiu parcialmente-casa mais antiga de Jaraguá do Sul-
---------------------------------------------------------------------------�

Ino Centro Vida continuam atrasadas
ADescentralização abre
novos caminhos para o

desenvolvimento do Estado.

I
I

I
,

I
I
,

I

I
I

I

I

RAPHAEl GÜNTHER

P,ªcientes aguardam na fila para. serem atendidos ou marcarem consultas

JARAGuÁ 00 SUL - Apesar das conta com o atendimento de oito .' encaixadas nos horários dos dentistas.
promessas, as obras noCentroVida dentistas que dividem três consult- O atendimento é diferenciado

�inda não terminaram.O local de- órios e atendem uma média de 64 para adultos e crianças. Os adultos
* .

J
enaestarempleno funciona-menta pacientes por dia, das 6h às 16h30. são atendidos a partir das 6h30 e as

;mfevereiro, mas a para-lisação em O atendimento acontece como crianças depois das 8h30.Quem tiver
Outubro do ano passado atrasou a agendamento de consultas, que são dúvidas sobre o atendimento pode
�onstruÇão. Até agora, apenas o sempremarcadas no primeiro dia útil ligar para oCentro de Especialidades
�CentrodeEspecialidadesOdontol- do mês e pessoalmente. Só as Odontológicas, noCentroVida, pelo
:g!cas" está atendendo. O Centro emergências graves podem ser número 275-0506.
,

A Descentralização está mudando Santa Catarina. E encurtando caminhos
entre o Governo e a população. Em dois anos e meio, mais de 400

quilômetros de novas rodovias foram pavimentados e outros 390 quilômetros
foram reabilitados. Mais da metade dos municípios que não tinham acesso

pavimentado passou a contar com esse benefício.' E mais novidades vêm

por aí nas rodovias catarinenses, com os mais de 450 quilômetros
\

de
obras de pavimentação em andamento. É a Descentralização levando
o desenvolvimento a todas as regiões do Estado.

• I
I

�! ;
-, I
) i

,
Exposição ""50 olhares de SC" chega à cidade
I JARAGUÁ DO SUL - A mostra

�presenta registros jornalísticos de 50
llro� .

A
anais da reportagem fotográfica.

§o
atiVidade é em comemoração aos

- S
anOS da Sindicato de jornalistas de

�ta Catarina. O jaraguaense

d �haelGüenther; repórterdoCorreioo ovaParticipa damostra. Durante

a exposição será realizado também o

lançamentooficialdo livro "Jornalismo
em Perspectiva", obra de autoria

coletiva organizada pelos jornalistas
Maria José Baldessar e Rogério
Christofoletti, atuais diretoresdoSJSc.
O livro destaca o jornalismo feito no
estado nas últimas décadas e sua

consolidaçãocomoumaatividadevital
para a sociedade. A atividade é

iniciativa doSindicato dos Jornalistas
de Santa Catarina em parceria com
os Sindicatos de Trabalhadores da

microrregião.O acervo pode servisto
no Shopping de Jaraguá do dia 27 de
junho até 3 de julho.

•

J,
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Presidente pretende
conquistar apoio 'do PMDB

;DA REDAçÃo - O presidente
Luís Inácio Lula da Silva, oficializou
ontem o convite para que o PMDB
aumente a participação rio governo.
Luia disse que o partido é

indlspensável neste momento de

cris�.Opresidente ainda�brou uma
resposta rápida do partido. O
presidente doPMDB,MichelTemer
afirmou que Lula, deixou bem claro

.

a intenção de aumentar a

participação do PMDB nos

ministérios. Segundo Temer, o

presidente confirmou a informação

de que só vai levar para oMinistério .

pessoasque possam ficar até o final
do governo e pediu que o partido
defina o mais rápido possível sua
posição. O peemedebista não

descartou a . possibilidade de
convocar uma convenção nacional
para isso, o que levaria a decisão para
próxima semana. No final do ano,

uma convenção nacional doPMDB
definiu a independência em relação
ao governo, mas o deputado paulista
avaliou que ocenário mudou com
as denúncias de corrupção.

I

i A estudante da primeira série do Ensino Fundamental da

; Escola de Educação Básica Valdete Piazera Zindars, Fernanda
: Zanghelini, foi a Brasília esta semana para receber o prêmio de

i R$ 3 mil por ter vencido o concurso nacional de Prevenção ao

: Uso Indevido de Drogas, na categoria desenho. Fernanda, que
: tem sete anos, viajou acompanhada dos pais e da professora de

: Artes, Cristina Pretti.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA
AMBIENTAL PRÉVIA - LAP .

VALDIR VICK torna público que requereu a FATMA

Licença Ambiental Prévia para extração de
CASCALHO no murucipro de Guaramirim,
localidade de Alto Jacu-Açú, Santa Catarina.

NEBLINA ENFEITA PAISAGEM

Fim de semana de sol firme
e de nevoeiros pela manhã

CORREIO TV

RAPHAEl GÜNTHER

o dia de São João foi marcado por nevoeiro e temperatura àmena durante a'tarde

novamente 'de máxima. No

Litoral, a previsão é de sol firme
até a noite de domingo, com
temperaturas um pouco mais

elevadas. 'i

A previsão para o Sul do país
é a seguinte, hoje: o sol aparece
com força em toda a região. A
partir da tarde nuvens car

regadas formadas no Paraguai

avançam e provocam chuva"!
isolada no oeste do Rio Grande
do Sul, de SantaCatarina e do :

Paraná. A temperatura fica
li

amena.

Exclusivo
-O investimento que o SBTestá fazendo em jornaAgdgdglismo é um dos'
maiores da história da emissora. Além da contratação de mais de 100

profisslonaisern todo o país e da aqulstçâo de rnais.equiparnentos, a
.

emissora acaba de fechar a compra de 15 carros (Fo�d Ranger) para
repcJ\lltagens, pelo menos quatro rnotolinks e àté um helicóptero. Esta
semana foi gravada a primeira chamada para o novo jornal do 5BT. Foram
usadas imagens aéreas, de estúdio, de repórteres, e, claro, depoimentos
da nova estrela da casa.

.

�. A previsão para o

final de semana em

Jaraguá, é de sol com
nebulosidade

}ARAGUÁ DO SUL - o dia de
São joão ontem amanheceu'
com um forte nevoeiro em
[araguá do Sul, prenunciando
um dia de muito' sol e

temperatura amena, que deve

predominar por todo afim de
semana em toda a região e na

maior parte de Santa Catarina,
menos no Oeste. Hoje e

amanhã deve haver mais

nevoeiro, que cobrem a cidade
até cerca de nove da manhã,
num bonito espetáculo da
natureza. Neste domingo, no

fim da tarde, as nuvens

começam a tomar conta do céu
e pode até chover. Na segunda
.feira, .há grande probabilidade
de chuva, mas com a

temperatura mais alta.
Para hoje a mínima será de

12 graus e máxima de 25. No

domingo, 14 de mínima e 25
_______�---------------�-----------�------------]1

A estréia
Embora os rumores sejam de que Ana Paula Padrão estreará no final de

julho, o aniversário do SBT é em agosto. Além disso, o próximo dia 1 o de

agosto cairá numa segunda-feira. Ou seja ...

Nãodámais
Tom Cavalcante teve uma conversa. séria com a direção' da Record nesta

semana. Deixou claro que está cansado e não quer mais fazer programa
diário, e sim semanal. O apresentador pediu férias. Ficará '20 dias longe da
Record. Viajará para Las Vegas com a mulhere os filhos.

Arósio disputada
Já escaladas para a rninissérie "JK'; as atrizes Ana Paula Arósio (foto) e

Leandra Leal foram escaladas para "Amor x Casamento'; novela de Manoel
Carlos que substituirá Belíssima, próxima tramadas oito. De acordo com o

colunista Daniel Castro, do jornal Folha de S.Paulo, houve um certo

constranqirnento entre Manoel Carlos e Maria Adelaide Amaral e Alcides

Ferreira, autores de "JK'; pela disputa por Ana Paula Ar6sio. Em entrevista
ao jornal, Manoel Carlos lamentou o ocorrido."A direção artística da Globo
achou que a atriz deve fazer a minha novela, já que até agora ela só

participóu de histórias de época. Fiquei feliz, claro, ainda que lamente

pela amiga Maria Adelaide'; disse. Em JK,_,_A.!!.n""a'-'P-"'a""u""la""'A""'r:_::ó=s=io'-'s=-=e""ri=a__:.Y=ed=d=a=-- --- __

Schmidt, mulher de Augusto Schmidt (Ántonio Calloni), espécie de

marquetelro do presidente Kubitschek. Leandra seria a empresária Lilian

Gonçalves jovem. "Amor x Casamento" deve estrear na Globo em meados
de 2006. JK irá ao ar antes,entre janeiro e a primeira semana de abril.

Gays sem y:erba
O patrocínio de R$ 200 mil que o Prefeito do Rio, César
Mala, daria à Parada Gay deste domingo foi "reavaliado"
e caiu para R$ 35 mil. Sobrou para o show de Nando
Reis, que encerra a Parada. Em vez de um megapalco,
ele cantará em cima de um modesto trio elétrico. "É
uma visão mfope da prefeitura" revolta-se Cláudio
Nascimento, um dos coordenadores da passeata: .

"'o

')J

'O,
.,;
j

BBBest seller
"Ainda lembro'; livro do �x-BBB Jearucarninha célere

.

rumo ao topo da lista dos mais' vendidos. Em terceiro

lugar na categoria não-ficção, já ultrapassou best-sellers
como "Por um fio'; de
Drauzio Varella e

"Perdas e

ganhos'; de Lya
Luft. Perde

para o

"Almanaque
dos anos 80"
de Luiz André
Alzer e
Mariana
Claudino e

para "Amor é

prosa, sexo é

poesia'; de
Arnaldo Jabor,

'

o primeiro
colocado.

AIS comodidade
mento ortodôntico, todosos
lizados aqui mesmo na

instalações, que além de

izadas, no centro da cidade.

:OrtoMdis

Cli.leA �E ew-,iA 'j)úistIsA
éslélkA .�.��1jM

1'>,.., .Al�%AH�tl. UJI.J'HI.1'<---. Ci<;ff '91._

(41) 422-2185 OU 433-4028
dt-'.oo'l.:�r@lmI..CQm..Or

It Blumenau, 178 • S�la 61'0 - Centro - Ed. Med Clínicas· Joinville • iS '1
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SÉRIE A2

Juventus com novidadespara
ojogo como Ma'rcílio Dlas

�ER

� Magal e Donizete,

suspensos, são
os desfalques do

h tricolor hoje
JARAGUÁ' DO SUL - Com

problemas na lateral-esquerda,
'om a suspensão de Magal, o

:� técnico Itamar Schüller terá ,que
" improvisar amanhã contra o

Marcílio Dias. O provável
I,' substituto do jogador deve ser

Pereira, que jogou na posição no

segundo tempo do jogo contra o

Caxias. A novidade támbém

de�e ser a est�éia do atacante
H MarcoAntônio, que chegou esta,
L, semana do Campinense-Pb. A

partida acontece amanhã; às

15h3G no João Marcatto, com
arbitragem de Luiz Orlando
Souza, auxiliado por Rodrigo Luiz

I de Souza e Luiz Carlos
"J Gonçalves.a

.Com dez pontos na tabela, o
I juventus precisa da vitória para

ainda manter o sonho da

classificação para o quadrangular
final do turno. Mesmo ocupando
a nona posição, o tricolor está a

'penas dois pontos da' zona de
!) classificação. Já o time de ltajaí

tem 12 pontos e também briga
> I pela vaga. Ontem o técnico

ftÁ AM
I'C 1)10 1010

.IAQAGUÁ
Jogadores fizeram um coletivo na tarde de ontem, mas o time deve ser definido só hoje

Itamar Schüller comandou um

coletivo, mas deve confirmar
somente hoje o time que vai

começar jogando.
MARCíLÍO - O Marcílio

Dias realizou na tarde de ontem
um treino técnico no estádio
Hercílio Luz. O técnico Gerson

Seleção Brasileira sofre �om
o calor no último treino

DA REDAÇÃO - Na véspera da
partida contra a Alemanha, pelas

" semifinais da Copa das
I Confederações, o técnico Carlos

�berto Parreira liber�u o grupo
I ,1 para um rachão descontraído entre

os jogadores da Seleção Brasileira,
sob uma temperatura de 34º na
cidade de Nuremberg, a mais alta
que o grupo enfrentou desde que
chegou à Alemanha.
No ataque, Dida, Marcos e'

Gomes se revezaram como

: - ..icentroavantes. Júlio Baptista e

Renato mostraram toda sua
,

habilidade como goleiros. Até
mesmo o preparador físiço Paulo
Paixão participou da atividade, que
foi realizada em apenas meio

campo. Entre os jogadores, apenas
o zagueiro Lúcio não participou do
rachão. Ele permaneceu dando
voltas no campo.

, Após o final do treino

descontraído, Parreira colocou os

Jogadores para cobrar pênaltis. Por
zelo, o treinador pediu aos

C1negrafistas presentes que
parassem de filmar a atividade.

�VERSÁRIO - O lateral-

direito Cicinho completou ontem
25 anos emmeio à disputa da Copa
das Confederações da Alemanha
com a Seleção Brasileira. "Com
certeza é um dia muito especial
para mim: comemorar meu

aniversário na SeleçãoBrasileira",
'disse Cicinho. Titular nos três

primeiros jogos da competição, ele
tem grandes chances de ser

escalado, já que o reservaMaicon
não está 100% em forma.

Lúcio não participou do rachão

Você escolhe, nós transportamos.
'IteM, �,
,CARGOBRASlL
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I Baependi I Te'.: (47) 371.0363

Andriottí deve repetir a mesma
equipe que venceu o Brusque
na última quarta-feira. Com
exceção do atacante Leandro,
.no departamento médico, o

Marcílio não sofre com

contusões ou suspensões de

seus atletas e todo o elenco'

estará disponível para Andriotti.
O provável time que irá

enfrentar o Juventus é o

seguinte: Willian, Jorge Luiz,
J�an,- Carlos César, Venna,
Pingo, Cacau, Adriano Ramos,
João Alfredo, Leonardo Pupa e

Helbert.

Massaranduba recehe etapa do
.

' �

Catarinense deMotovelocidade

o jaraguaense Bo'ca é o atual vice-líder do Estadual

MASSARANDUBA - O Mo
tódrornoMunicipal de Massaran
duba recebe, neste fim de semana,
a la Etapa do Sul Brasileiro e a 5.a
Etapa do Campeonato Catarinense
de Motovelocidade. São oito'
categorias que aceleram a partir.de
hoje à tarde no traçado' que
recebeu algumas reformas e é

considerado um dos melhores do
Estado.

Os pilotos da região fá estão

prontos para correr e o atual vice
líder do Estadual, Luciano "Boca"

deOliveira, de Jaraguá do Sul, vai
estar de olho nos concorrentes. ''A

gente ficou sabendo que algumas
motos sofreram alterações que o

regulamento não permite. Se eles
pontuarem, a gente vai protestar",
garantiu.

Quem também promete uma

boa corrida é o piloto da casa, José
Brayan Soares, que é o atual líder
do Campeonato Brasileiro na

categoria 50cc. O jovem atleta tem
50 pontos contra 33 do gaúcho
JaisonGamba..

4
... ·{·-

LINHA DE FUNDO__'t

Natação
Neste fim de semana os nadadores da Ajinc/Urbano/FME participam
da 2a Etapa do Campeonato EstadualMirim/Petiz, que envolve atletas
de nove a 12 anos. A competição começa hoje no Clube Mampituba,
em Criciúma. A treinadora Iara Fructuozo viaja com os seguintes
atletas: Categoria Mirim 2 (dez anos): Anne Andreata, Bruna Medeiros,
Diogo Danna e Jean Pedro Ferrari; Categoria Petiz 1 (11 anos):
Danielle Malheiro, Helena Gschwendtner, Emily Scholl,Gislaine Mello
e Kayuã de Andrade;Categoria Petiz 2 (12 anos):Ariana Félix, Amanda
Guimarães, Lívia Caparelli e FelipeMathias. A competição é organizada
pela FASC (Federação Aquática de Santa Catarina) e são esperados
mais de 400 nadadores para esta etapa.

Bocha .Assaltado

o Brasil tem tudo para ver

uma final verde-amarela na

Taça Libertadores da
América. Com as vitórias de
São Paulo e Atlético

Paranaense, os dois times
deram um grande passo para

garantir a vaga na disputa.
Enquanto o time paulista
vem se mantendo regular
em todas as competições, o

"

'-1
rubro-neg:ro parece ter dois i'

i' 1 times diferentes. Alguém IIaposta em um campeão? I

julimar@terra.com,br I
• I I

James se recupera e enfrenta .l� I
o São Bernardo hoje pela Liga?�1
�. ,--

.t-.��.. !

avaliação positiva dos treinosS���
durante a semana. "Todos foram���
bem. Estamos num momenté��
favorável, mas temos que tomat�'?:
cuidado porque todo mundoque�,-::�"""..
nos vencer". Além de Malwee e ;,J�
São Bernardo, entram em quadra..)
hoje: John Deere x Ulbra, Joinville�"::
x Atlântico e Macaé x Carlos':'
Barbosa. Amanhã, ao meio-diâ��;
com transmissão da Rede TV!:;<:]:
jogamUCS x Petrópolis. >.<'

ESPORTE

lazer@jaraguadosul.com.br.

o lateral-esquerdo Roberto

Carlos foi assaltado na

manhã de ontem, em Belo

Horizonte. O jogador dava
uma entrevista ao vivo à

rádio Jovem Pan quando
dois homens em uma moto

bateram no vidro do carro e

levaram o celular e o relógio
do amigo e o anel do

jogador. Depois de alguns
segundos de tensão, Roberto
Carlos contou o que
aconteceu. "Meu Deus do

céu, acabaram de assaltar o

meu carro':

rJ_J

JULIMAR PIVATTO

A equipe do Ardoíno Pradi

é a nova líder do

Campeonato Municipal de
Bocha Sul-Americana, com
11 pontos. A segunda
colocação é do João

Pessoa, com dez. Confira os

resultados da 4a rodada:
Imobiliária 1 x2 Silencar/
Frontal, Bar do Jacaré 1x2

Metal. Winter, Joal.
Kuchenbecker 1 x2 João

Pessoa, Baependi 2x1
Arweg, Ardoíno Pradi 3xO

Arsepum e Malhas Pradi
2x1 JGI/Recar.

Inscrições
Até na próxima quinta-feira,
a FME estará recebendo as

inscrições do 50

Campeonato de Futebol
Sete Sênior "Coroa Bom de

Bola. A taxa de inscrição é de

R$ 70 por equipe. A
competição é destinada para
atletas com idade a partir de
38 anos. Maiores

informações pelo telefone

370-9555,ou através do e-

mail

JARAGUÁ DO SUL - Márcio,
com uma lesão no joelho, e Leco,
que cumpre suspensão, são os

desfalques da Malwee hoje contra
o São Bernardo. Além deles, o

técnico Fernando Ferretti não
deve dirigir o time por estar com

problemas de saúde. O auxiliar
Marcos Moraes acredita que ele se

recupere para estar no banco
comandando o time hoje. A
partida será às llh damanhã, no
Parque Malwee, com transmissão

da SporTV e da Rádio Jaraguá.
Marcão deve começar jogando

com Bagé, Chico, Falcão, Xande
e Éka. O auxiliar espera um jogo
difícil, a exemplo dos outros dois

que as equipes já fizeram neste

ano. "Eles têm uma equipe
experiente, mas agora precisamos
passar por cima de tudo para

conseguirmos chegar às finais".
Marcão acredita que, jogando em
casa, aMalwee leva vantagem.

, "Vamos jogar diante da nossa
torcida e isso pode fazer a

diferença", disse o auxiliar. Ontem
os jogadores já entraram em

concentração e Marcão fez uma

, Libertadores

ARQUIVO/CORREIO/CESAR JUNKfE}::,;;
.....�-
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PNEUS
Dois anos após ter inaugurado uma super loja em Jaraguá do

; 1 Sul e de ter conquistado uma significativa parcela do mercado
na região, o empresário Ricardo César Carmacio,proprietário
da Speed Pneus, acaba de abrir uma filial da empresa no
vizinhomunicípio de Guaramirim.A nova loja, que tem 500
metros quadrados de área construída, já está atendendo sua
clientela desde' o último dia 23. Ricardo Carmacio desfoca que

Eficiência na prestação de serviços e qualidade nos produtos
. A filial, a exemplo da matriz, vai trabalhar com as principais marcas

'

mundiais de pneus, amortecedores Monroe.terminais Nakata, molas
Fabrini, rodas Fumagali e de liga Binno, Rodão, Monroe, Scorro e IBR,
além das rodas importadasBBS e Momo, de origem italiana, com
tecnologia internacional usada nas equipes de Fórmula I, entre
outras marcas-de renome no mercado.
O principal objetivo da Speed Pneus é oferecer aos seus clientes um
retorno rápido e eficiente na colocação de pneus, amortecedores,
molas, suspensão e serviços de geometria e balanceamento em geral.
Há 15 anos atuando no mercado catarinense.sernpre no ramo

automotivo, o empresário Ricardo (armacio destaca que "quando se

trabalha com seriedade e honestidade, oferecendo qualidade em

produtos e serviços, o resultado só pode ser positivo'Totalmente
informatizada, a Speed Pneus tem equipamentos de última geração,
com opções em geometria a laser ou computadorizada, e elevadores
específicos para cada tipo de veículo.
A empresa também oferece facilidade de paqarperito aos 'seus

clientes.parcelando os valores em até 12 vezes,�om entrada para até
60 dias.

a escolha de Guaramirim se deu em função domunicípio estar
em franco desenvolvimento econômico, e também para
facilitar o atendimento a um grande número de ciientes
daquelemunicípio que procuram a loja em Jaraguá do Sul.
"Pretendemos atingir a marca dos 250 veícu,los pormês em
nossa filia/':diz o empresário.

Conhecimento em todas as áreas

Além-da experiência comercial na área automotiva, (armacio
também possui conhecimento técnico,já que durante anos atuou

nesta função-na fábrica de amortecedores
Monroe, na cidade paulista de Mog-i-
Mirim."O fato de conhecermos vários' ,. .-

atacadistas e varejistas do ramo também
-

nos permite praticar preços melhores e

mais competitivos'; ressalta. Outra,
vantagem de sua atuação técnica, foi a
experiência adquirida com relação à

suspensão de carros importados e pick
ups.Hoje a Speed Pneus éuma das

principais representantes da Monroe no

país. A marca é líder mundial em
-

amortecedores e m.uito utilizada em

carros de última geração.

A $peect Pneus atende de segunda a sexta-feira, das 8.às 19 horas, sem iecnarpara almoço, e nos sábados, das 8 às 12 horas.

Em Guaramirim a loja está localizada na rua Henrique Frtedmann n° 400'1 Fone: 373-0000
Em Jafaguá do sul, na rua João Januário Ayroso, esquina com a João Planincheck 1 Fone: 312-2400•

. '
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