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ção de vândalos
entristece alunos
da Vila Lalau I

A Escola Rodolpho
Dornbusch na Vila Lalau '

sofreu a ação de vândalos
neste fim de semana. O pé
& Pau-brasU, a casa de
bonecas e as flores do
canteiro não foram
poupados. As crianças
estavam inconsoláveis e

contam com .a ajuda dos
técnicos da prefeitura
que tentam salvar a

planta. - PAGINA 5

CORREIO TV

Cantora ganha programa
no canal 41 da Net
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Obras na BR-280 começam esta semana
A reforma do trecho entre Guaramirim e o porto de São Francisco foi liberada pelo Dnit, Já a duplicação da estrada será tema de audiência na Acijs no dia 8. - PAGINAS 2 FATOS & PESSOAS E 3 '
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POLíTICA

"Prefeito de Barra Velha reassume
e acusa substituto de vandrilísmo
o prefeito de BaITa Velha Valter Zimmermarm (PFL) acusou o
peemedebista SamirMattar de cometer "atos de vandalismo" e
de "levar documentos da Prefeiturà' durante o período que
assumiu o comando do município. O pefelista disse ontem vai

,

mover uma ação naJustiça contraMattar. - PAGINA 3

DIA DE PRISÕES
18 policias foram presos. \

Quadrilha foi desmantelada
I

A Polícia Federal do Amazonas prendeu ontem 38 pessoas,
entre elas, 18 policiais rodoviários federais suspeitos de
co?rarem propina para liberar cargas ilegais. No RS, a ação
da policia gaúcha e catarinense prendeu 26 integrantes de
quadrilha que assaltava bancos e carros fortes. - PAGINAS 4 E 5

\ \

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

www.duasrodas.com

ECONOMIA

E�pr�s��ios ,,��lll até hoje
,

, parâ �d�rir �o;]ruI.ldo Social
Se o pagamento for à vista, o desconto é de50%, mas a

dívida por ser parcelada em até 10 vezes. O desconto
mínimo é de 27,5%. "Quantomaior o número de parcejas,
menor o desconto", avisa KuhnenNeto.A dívida para com
o Estado é de R$ 3 bilhões. - PAGINA 4

REU N IÃO NA.ACIJS

Delegada Jurema diz que 'parcerias
compensam a falta de efetivo
A reunião da Acijs desta semana debateu o baixo
efetivo da Polícia Civil e Militar. Para a delegada
Jurema Wulf, a falta de efetivo tem sido compensada
pelas parcerias feitas com a sociedade civil organizada e

com a Polícia Militar. - PAGINA 4
I

MALWEE 5X3 ATLÃNTICO

Xande (6) tenta escapar da marcação do Atlântico na

vitória da Malwee no jogo de ontem. Ele foi o autor do

primeiro gol do time deJaraguá do Sul. . - PAGINA 8

www.studíofm.com.br
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OPINIAO

Fatos e boatos
As especulações em torno

da possível transferência do

prefeito de Jaraguá do Sul,
Moacir Bertoldi, para o

PMDB não têm nada de

absurdo, talvez açodamentos.
Assim como não são absurdos
os prováveis convites -

categoricamente negados por
Bertoldi - de lideranças do
PMDB, Aliás, mesmo antes

de assumir o governo
municipal já havia boatos de
insistentes convites para que
o prefeito trocasse o PL pelo
PMDB', Numa reunião de

prefeitos eleitos, em Canela,
Rio Grande do Sul, o

governador Luiz Henrique
dedicou mais de hora para
conversar com Bertoldi, em

detrimento aos peerne
debistas presentes.

Também é nítida a

sintonia entre os chefes do
.

Executivo estadual e

municipal; coisa que os

caciques da aliança "Viva

[araguá" fazem questão de

FRASES

divulgar aos quatro ventos. O
próprio prefeito chegou a

afirmar que o relacionamento
entre eles "é cada vez mais

próximo". Ele, no entanto,
não confirmou a possibilidade
de trocar de legenda, como
também não negou, dando

margens às atuais especu

lações. Apesar de negar a

transferência, Bertoldi

que não poderá contar com

o PT num eventual segundo
turno, como aconteceu em

2002, quando o PT uniu-se

ao PMDB. Luiz Henrique
sabe também que Bertoldi
tem carisma suficiente para
arrebanhar votos para alterar
o quadro eleitoral tanto em

J araguá do Sul quanto na

região. Não existe nada' de

� O embarque no partido do"governador
será ser oficializado após ter assegurado as

garantias políticas e os benefícios eleitorais

admite a negociação, infor
mando que só não aconteceu

o encontro para tratar do
assunto porque "não tivemos

oportunidade", revelando as

contradições das de

clarações.
O que está por trás de

tudo isso é a eleição do

próximo ano. O governador
Luiz Henrique sabe que o

apoio do prefeito de Jaraguá
do Sul é imprescindível, já

irregular ou imoral. Trata-se
dos acordos normais e

plenamente previsíveis para a

composição de forças com

vistas às eleições do ano que
vem.

A decisão de Bertoldi em
deixar o partido estará
condicionada às condições
eleitorais, e não a com

promissos político -partidá
rios. Por isso, as chances de
filiar-se ao PMDB não são tão

remotas como asseguram os

líderes liberais. Há dois

ingredientes que vão

influenciar: o possível
desmonte do PL - a bancada:

evangélica estuda' a

possibilidade de se criar outro

partido, resultado das
denúncias de irregularidades
envolvendo lideranças
nacionais - e a confirmação
da desfiliação da Família
Konell do PMDB.

.Embora o noticiário esteja
no terreno das especulações,
não há quem afiance a

permanência de Bertoldi no .

PL. Por outro lado, o embarque
no partido do governador, se

acontecer, será ser oficializado

após ter assegurado as

garantias políticas e os

benefícios eleitorais. A única
certeza é que, para onde
Bertoldi for, levarámuita gente,
como fez ao deixar o então PPB
e se filiar ao PL. A política tem
movimento próprio, apesar de
ilógico.

1/0 presidente Lula precisa de governabilidade social, mais importante do que as alianças com
:os partidos políticos que vem fazendo':

'. De João Pauío Rodrigues, da coordenação nacional do MST (Movimento dos Sem-Terra), dando palpite sobre as alianças que o

presidente tu la vem costurando.

I Fàtos & Ressoas I
Fernando Bond

,

Badesc libera
o governador Luiz Henrique e o presidente
do Badesc, Renato Vianna, liberaram R$2,5
milhões para asfaltamento de ruas e elaboração
do plano diretor de Gaspar no domingo
passado. "Este repasse se deve à recuperação
da capacidade operacional do banco, que
pegamos praticamente falido e de onde foram
sacados R$12 milhões para pagar o 130 dos
servidor�s públicos no final do governo
passado. Em contrapartida, a nossa gestão já
está quitando a primeira parcela do benefício
dia 15 porque temos dinheiro em caixa"
afirmou Luiz Henrique.O Governo do Estado
também repassará R$ 2,7 milhões, através do
Fundo Social, para pavimentação do acesso de

Gaspar a Blumenau pela margem esquerda do
rio Itajaí-açu, em 12 parcelas. "A Prefeitura fará a

licitação, pois consegue fazer a obra mais barata
e mais rápido; disse o governador. O presidente
do Badesc, Renato Vianna, estará nesta sexta

feira em Jaraguá do Sul fazendo Uma palestra
no Clube Atlético Baependi, antecedendo a

Noite Comemorativa dos 86 anos do Correio
do Povo.

Recuperação da BR-280
.eomeçaré por estes dias

F_lorianópolis - o deputado DioneiWalter

da Silva consultou ontem a área técnica do
. Dnit (Departamento' Naéional de
Infraestrutura de Transportes) na Capital e
recebeu a notícia de que as obras de

recuperação da BR-280, trecho entre

Guaramirim e o porto de São Francisco do
Sul deverão 'começar ainda esta semana. A

empreiteira Engepasafoi vencedora da

Ijcitação e terá R$ 4 milhões para execução
de dois trechos (entre Corupá e a BR�101 e

da BR-l 01 ao porto).Falta apenas um acerto

entre a empresa e a Petrobras para compra
de componentes para o asfalto. A obra

compreende ainda a construção do trevo

de Corupá. O dinheiro vai ser liberado antes
da vinda do ministro dos Transportes,
�IfredoNascimento, à região, em data que
�inda está para sermarcada. De certa forma,
� até bom que as obras de recuperação
ainda estejam no início quando o ministro

vier, para que ele possa constatar o péssimo
estado em que se encontra a BR-280 e a

necessidade que a rodovia tem de ser

duplicada com urgência, A venda do

ministro, que é do PL, está sendo acertada

,�elo gabinete do prefeito Moacir Bertoldi,
�o mesmo partido.

Homenagem
o empresário jaraguaense Ary Carlos Pradi,
da Sol Paragliders, recebeu uma bela

homenagem ontem às sete da noite na

Assembléia Legislativa de Santa Catarina. Pradi
recebeu a Medalha de Mérito "Carl Hoepcke"
juntamente com empresários de todo o

Estado. A cobertura completa da solenidade
você acompanha na edição de amanhã do
Correio do Povo.

Exigência fiscal
Será realizada manhã na Assembléia
legislativa a Audiência Pública que vai

tratar da exigência fiscal que vem

sendo feita aos comerciantes de todo o

Estado para implantação de máquinas
de cartão de crédito que também

expedem a nota fiscal. Praticamente
todo o comércio de Jaraguá do Sul e

região recebeu a visita dos fiscais da
Secretaria da Fazenda, que lacraram as

máquinas antigas e deram multas de R$
1 mil. Na audiência de amanhã, as
CDL's e outras entidades empresariais
tentarão um novo prazo para se adaptar
o sistema, sem prejudicar o consumidor
e os negócios. Vão lembrar que as

férias de julho começam agora e o

consumo aumenta muito em todo o

Estado.

Virada no tempo
E os lojistas de todo o Estado,
especialmente da área de roupas e

calçados, não têm como pedir
Audiência Pública para resolver o maior

problema nas vendas: o clima. Apesar
de a temperatura ter caido no prlrtieiro
dia de Inverno, há uma semana, logo
em seguida os termômetros

começaram a subir. Na Capital, ontem,
o clima era de Verão. "Pena que a

gente não pode pedir uma audiência

para Sâo Pedro'; lamentava um
.

desconsolado comerciante no centro

de Florianópolis.
fbond@ibest.com.br
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SUA OPINIÃO

Como Laurides se

transformou num fantasma
Enquanto a polícia de São Pauto, ni.!ma operação corriqueira

localiza os equipamentos que foram retirados dos galpões da Vasp,
entre eles urna turbina de avião, por estas redondezas ainda não foram
encontrados a totalidade dos bens da empresa Parafusos Ewald, diga
se GF Indústria e Comércio Ltda., como também sua fiel depositária,
a elegante Laurides, que segundo alguns comentários maldosos, andava
circulando pelas lojas da Daslu, na capital do deslumbramento. Houve s·

até comentários de que apareceria na revista Caras, mostrando seu J
guarda-roupa. li

Os para-normais dizem que os fantasmas também desfrutam das o
benesses do consuma terreno, principalmente aqueles que usufruem
as riquezas produzidas socialmente, deixando para os pobres e miseráveis
produtores mortais o trabalho degradante de juntar alguns parafusos
espalhados, resultado das migalhas do banquete oferecido pela
Associação dos Guardiões do SobrenaturaL

Para que ninguém diga que estou plagiando Paulo Coelho, já que,
me suicidaria se fosse comparado com ele, vou tentar explicar de
forma didática, sem sobressaltos do além, como poderiam ocorrer tais I
acontecimentos. Se cair novamente na digressão de vincular os mesmos
aos fantasmas, por favor, me perdoem,

A extravagante e bela donzela Laurides, dizendo-se proprietária
da empresa Ewald, mas evitando contar, por razões obvias, que é

.

apenas uma testa de ferro, vamos dizer, de um marajá sueco, tenta
.

incriminar um ex-gerente com o 'significativo adjetivo de "ladrão de
empresas". Isso, na justiça terrena não cola nem vale. Nesse quesito, já
foi condenada. Amaravilhosa juíza, com seu olho clínico, dissipou a

-

mentira. Acertou na mosca. Alguns contaram que o gerente

"amaldiçoado" chorou.
Pobre Laurides, caiu nas mãos de um advogado que entra com um

pedido de substituição de penhora da única máquina que ainda se

encontra sob proteção dos trabalhadores, sem cogitar sequer da
existência de ummandado de prisão contra ela. Detentora da grande .ri

façanha de fazer desaparecer os bens penhorados sem rastos e esfumar
sua graciosa figura nos morros de São Gonçalo da bela Niterói, livra-
se da portentosa tarefa de explicar as supostas vantagens que atos

dess� natlhurez: IPodder�am trazer

pAsara
sua vidda futura. d d d:JEme or la ar e fantasmas? pessoas a oram omun o omina o

pelos demônios. Freud dizia que os homens fabricam seus próprios
terrores. Somos, antropologicamente, inimigos da civilização. "

Precisamos de regras de todo tipo, principalmente as punitivas. Aí "

entra a justiça, que deve cuidar da aplicação das leis. Se a justiça se

demoraem usá-las, outras Laurides circularão impunemente por lugares .

r'

requintados, sem o temor de serem identificadas por seus delitos.

Enquanto isso, os trabalhadores, inibidos pelos processos burocráticos, '

perderam a esperança,,...não perguntam nem reclamam.Sentados no

barzinho da esquina, tomam a gostosa cerveja que mata o desconsolo.
Tal vez, algum dia.

Victor Alberto Danich é sociólogo
\

A Biblioteca Pública tem
um bom número de leitores :

A Biblioteca Pública tem registrado um aumento permanente no

número de leitores. De janeiro amaio do corrente registrou um total de
13.92'5 livros emprestados e um total de 566 novos associados. Os
livros com maior procura são os indicados pelas revistas de circulação
nacional como os mais vendidos. No entanto, os leitores são na grande
maioria bastante ecléticos. Temos procura por obras de todos os tipos
literários. Há 'pessoas que gostam de ler somenteum tipo de literatura,
outras lêem todos os tipos. .

Sendo a Biblioteca Pública, um órgão que visa ser um centro de �

r
informação permanente e principalmente despertar o gosto pela leitura,
consideramos que omais importante é que percebemos nós leitores a

relação de "amor" que estes têm para com os livros, pois para eles a '

leitura � uma fonte de prazer e não um encargo, uma obrigação. O que
J acontece com o leitor é exatamente o que nos diz José Mindlin "(, .. ) o

livro transmite pensamentos, traduz emoções, estimula a imaginação e o

sonho, permite que nossas vivências cotidianas se tra�formem em um

mundO cheio de encantos e seduções, dando à vida um sentido intelectual e
espiritual de inestimável valor. O leitor identifica-se com personagens ide4Í5,

,

que os faz amparar suas angústias e inquietações.»
Para lermos uma .obra, basta que tenhamos interesse nela, sem

muita preocupação se ela é interessante ou não, mesmo que acabemos
lendo coisas que nuncamais nos lembraremos, mas o "gostoso" é tennOs
prazer ao ler e assim sustentar-o gosto e a necessidade de ler sempre. .

Como ainda diz Mindlin, "(... ) ninguém deve se considerarculPadJ;,
por ler, passando de Flaubert a Asterix ou de Shakespeare a Stephen King. .

Hámomentos que precisamos nos desprender do formalismo para
não nos tornarmos ao invés de intelectuais, "intelectulóides".

E é dessa forma que vamos acompanhando as várias gerações e

vamos percebendo a considerávelmudança que a leitura proporciona
na vida dessas pessoas.

Dianne Katie Konell Chiodini é supervisora da Biblioteca pública
Municipal "Rui Barbosa"

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

s
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como �
correções. ortográficas e gramaticais necessárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Não te agüento•••

� ex-secretária de Bem-estar Social,

Cecília Konell, negou que pretende
�eixar o PMDB, como se especula na

çidade nos últimos dias. Ela negou

também que esteja articulando para ser

�andidata a deputado estadual no

próximo ano. "Nada disso é verdade';

assegurou. Para encurtar a conversa,

Cecília disse que "trabalha no que lhe

�á prazer e recebe para isso'; numa

referência ao exercício da Psicologia.
6e Cecília não vai deixar o PMDB, o ex

deputado Ivo konell também não vai, é

lógico.
I

� Mas não te largo
A declaração de Cecília, além de pôr
fim às especulações acerca do futuro
do casal Konell, vai exigir também de

políticos e partidos rearranjos, já que
muitos articulavam acordos e possíveis
filiações no PMDB partindo do

princípio que os dois deixariam a

legenda.
Talvez seja esse o motivo que tenha

feito o casal.permanecer no partido.
'Embora sem o potencial eleitoral de
tempos há atrás, ainda mantém o

controle do diretório em Jaraguá do
Sul e muitas divergências.

TERÇA-FEIRA, 28 de junho de 2005

� Socialização
A bancada do PT na Câmara de Jaraguá
do Sul vai apresentar ao PPA (Plano
Plurianual) 2005/09 emenda criando
o Fundo Municipal de Cultura e o

Conselho Municipal de Cultura. Os

petistas vão sugerir ao Executivo

ainda a elaboração de uma lei de
incentivo à Cultura, nos moldes da Lei

Rouanet.
A idéia, segundo os vereadores, é

possibilitar que os repasses de verbas

para o setor atendam todos os projetos
e iniciativas culturais, e não apenas

alguns em detrimento de outros.

� Humanização
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou
na semana passada o projeto do
vereador Ronaldo Raulino (PL). que
concede às pessoas portadoras de

doenças renais e câncer, que estejam
em tratamento, isenção de pagamento
de tarifa nos transportes urbanos do

município.
A medida é elogiável e atende aos

preceitos da "humanização'; cantada
em verso e prosa pelo governo
municipal.
Resta saber se a lei, caso sancionada pelo
prefeito Moacir Bertoldo (PL), vai pegar.

A Unesco divulgou ontem, em Brasília,
o relatório de desarmamento no

mundo. De acordo com o documento;
todos os países que adotaram o .q
programa reduziram as mortes por /,
arma de fogo. O relatório reserva

espaço para elogiar a campanha de
desarmamento do governo brasileiro
e os esforços do país.
Apesar dos números, uma parcela da

população é contra a campanha. ,)

Recorrem à besteira que a campanha d'
desarma os cidadãos de bem, mas não
os bandidos que têm armas ilegais.

AUDIÊNCIA NA ACIJS

iMinistério apresenta modelos
para a privatização da BR-280

CAROLINA TOMASELLI

� Proposta da

F�trancesc, que a se

Parcerias pretendia
a�otar, foi descartada

I

JAjlAGuÁ00 SUL-oMinistério
dos Transportes vai apresentar os
nlodelos doGoverno Federal para a

phvatização daBR-Z80, que poderá
s�r feita tanto por meio da União

I • ,rmo atravésdoGovernodoEstado.I : audiência pública será realizada
uh Acijs (Associação Comercial e

l�dustrial de Jaraguá do Sul), no dia
8�de julho, em horário a ser definido.

�mdia <fites, amesma apresentação
afontece em Blumenau.
I Aprcpa;tadoMinistérioédebater
cfm as associações comerciais e

�dustriais da região uma proposta
�ue atenda aos interesses da

�pulação e das regiões abrangidas.
1organização das duas audiências
�cou sob a responsabilidade das

I
,

�iações comerciais da região e a
cfxlrdenação será feita pelo gabinete
�a senadora Ideli Salvatti (PT),
rFpresentantes do Ministério dos

lransportes e doGoverno Estadual.! senadorà Ideli defende que seja
1colhida "a proposta que atenda dois
�uisitos essenciais de interesse da

população: agili�$deemenorpreço".
Na semana passada, oGrupo de

Trabalho do Ministério dos

Transportes, encarregado de estudar
e definir soluções para o processo de
duplicação das BR-280, descartou a

proposta apresentada pela Fetrancesc
(Federação das Empresas de.

Transporte de Cargas no Estado de
SantaCatarina) para a concessão da
rodovia. Na reunião realizada no

Ministério, oGrupo considerou que o
modelo apresentado não possui
validade jurídica no âmbito da lei de
concessões.Os técnicos doministério

alegaram que, pela proposta, 'a
concessão passaria sem processo de

licitação.
O presidente da Acijs, Paulo

Obenaus, lembrou que a SC

Parcerias, do Governo do Estado,
pretendia adotar o modelo de

privatização da Fetrancesc, que foi
,

descartado pelo Ministério dos

Transportes. Obenaus disse que ainda
não está descartada a possibilidade
de delegação da rodovia para o

Estado, "mas oGoverno Federal vai
apresentar as alternativas, ou via

União, ou delegando para oEstado".
"De qualquer maneira, a BR-280
deve ser privatizada. A forma de
concessão é que oGoverno quer que
seja de acordo com o seu modelo",
explicou. Paulo Obenaus: "Sociedade vai avaliar o que acha mais conveniente"

Valter Zimmermalm'diz que vai'mover ação contra SamirMattar
ARQUIVO/CORREIO/CESAR JUNKES

BARRAVElHA-O prefeitoValter
�immermann (PFL) acusou o

�eemedebista Samir Mattar de
(jOmeter "atos de vandalismo" e de
'�evar documentos da Prefeitura"

�urante o período que assumiu o

�omando do município. O pefelista
�ontem aoCorreio quevaimover

1ma ação na Justiça contra Mattar
rr causa disto. "Já estou vendo a

JDarte jUrídica", disse.
Zimmermann afirmou ainda que

�funcionários exoneradosporMarrar
l�retomarampara suas funções e que
Çonsidera "não tervalidade" operíodo
�eemedebistacomandou o

município, "pois elenão foioficializado
pela Câmara de Vereadores".

Segundo colocado nas eleições,
Mattar assumiu a administração
municipal por poucomais de um dia
e disse aoDiário Catarinense que está
confiante no afastamento definitivo
deZimmermann com <:J.continuação
do processo judicial,Mattar também
revelou que no pouco tempo em que
esteve na Prefeitura conseguiumais
provas contra o prefeito.

Nanoite da última sexta-feira, o
prefeito conseguiu uma liminar no

.

TRE (TribunalRegional Eleitoral) e
reassumiu o ca�go. Zimmermann e

seu vice, João Francisco Régis (PP�,
tiveram as candidaturas cassadas na

quarta-feira da semana passada pelo.
juiz eleitoralRafaelOsórioCassiano.
Com a liminar, o pefelista.garante sua
permanência no cargo até que o

processo transite em julgado.
A cassação foíresultado de uma

ação movida pelo PMDB. O juiz
entendeu que o prefeito fez

propaganda fora do prazo, pois
publicou, dois dias antes da última

eleição, o edital para a construção do
molhe para a Barra do Itapocu. Ele
também foi acusado de perseguição
a servidores públicos. Zimmermann promete revanche

POLíTICA

�)

� Resultado

..
,

!)

r:

Publicitário será convocado pela ::
CPI para depor semana que vem �

"

RIO DE JANEIRO - O (PMDB) sobre isso. "Nós,�
presidente da CP! dos Correios, estamos vendo sob o aspecto ;'i
senador Delcídío Amaral (PT) jurídico como é que a CP! vai

,)

r e a fi rmo u on tem que o funcionar, a despeito do recesso �) .

publicitário Marcos Valério no Congresso. A intenção de:'
Fernandes de Souza será todos os membros da CP! é que:';
convocado para prestar de- funcione ao longo do recesso".

poimento na semana que vem. MENSALÃO - O líder do ':

Delcídio disse que a CP!, que governo no Senado, Aloizio]
já havia aprovado na primeira Mercadante (PT), disse ontem.,
sessão requerimento para que a CP! que vai apurar a')
convocação do publicitário, denúncia de pagamento de I
esperava convocá-lo mais propinas pelo PT a deputados'
adiante, mas as novas reve- do PP e do PL, a CP! do

lações sobre Marcos Valério, Mensalão, será instalada hoje,
publicadas no fim de semana, mas não será mista. Na opinião
precipitaram a convocação. de Mercadante, não faz sentido

"A convocação do 'Marcos o Senado investigar os

Valério já foi aprovada na deputados, por isso a CP! deve

primeira sessão da CP!, como ser instalada apenas na

também da própria Karina (ex- Câmara.
,

secretária do publicitário). Segundo ele, todos os I
Evidente que nós estávamos envolvidos em desvios de-l
pensando em ouvi-los mais à conduta serão punidos. "A CP!--
frente. Agora, em função dos dos Correios tem que se

fatos, em função da pr eci- restringir à denúncia de

pitação aí desses novos fatos no corrupção nos Correios.
final de semana, isso vai nos Mensalão tem que ser discutido

�var muito possivelmente a na Câmara, pelos deputados",
convocá-los na semana que disse o líder do governo no

vem, já na CP!", disse Delcídio. Senado. No entanto, está

O senador disse também confirmada para quarta-feira a

que a comissão está estudando sessão conjunta do Congresso
juridicamente a forma de para a leitura do requerimento
funcionamento da CPI durante de criação da CP! Mista que!
o recesso parlamentar. 'Segundo também pretende investigar o.
ele, todos os integrantes da CP! mensalão. O pedido é:
concordam que ela deva encabeçado pelas lideranças do:
funcionar em julho. Ele disse PPS, do PV e do PDT n a-

que já conversou com o relator, Câmara e recebeu o apoio de,
depu tado Osmar Serragl io 40 senadores.
__________________________

.1 r

Audiência sobre Lei do cartão �
. .

FWRIANÓPOllS - AComissão de

Finanças eTributação promove ama
nhã, às 1Oh, noplenáriodaAssembléia
Legislativa, uma audiência pública
sobre o projeto de lei de que prevê a

integração das máquinas de cartão
.

de crédito ao sistema Emissor de Cu
pomFiscal.Oprojetode leiédeautoria
do deputadoDionei da Silva (PT) e
foipropostopara resolver impasse dos
lojistas como fisco estadual.

Em cumprimento a uma lei
federal de 1997, a Secretaria da
Fazenda está exigindo a integração
das transferências eletrônicas de
fundo, relativas a compras realizadas

com cartão de crédito ou débito, ao'
equipamentoemissorde cupom fiscal.:
A adequação dos lojistas exige'
investimentos de até R$ 10 mil na<

aquisição do equipamento para)
transmitir as informaçõesao fisco. "�
função das operações de fiscalização,
que começaram no mês passado:)
muitos lojistas, principalmente os de
pequeno porte, estão deixando de
operar com cartão crédito, porque a
volume de vendas não justifica o

investimento.Porissopropusemos esta: .

lei, que obriga as operadoras de cartão
de crédito a fornecer os equipamentos'
adequados", explicou Dionei.

Você escolhe, nós transportamos.
1§(elv4 '. . �
·Cl\RGOBRASlL
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I,Sala 01 1 Baependi 1 Te•• : (47) 3.71.0363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
! Taxadejurospódecair evitandoapertomonetárioI

� o Banco Central poderá retomar a redução da taxa de juros agora
i· que ganhou maior flexibilidade para garantir que a inflação, hoje
i em 8%, caia para 4,5%. O fator determinante será o ritmo de
,

crescimento da economia no segundo trimestre. Como o

·aumento dos juros demora, no mínimo, seis meses para surtir
efeito integralmente na economia, o valor estabelecido a partir
de agora influenciará muito mais os indicadores econômicos do
início do ano que vem do que os de 2005. A inflação de 2006,
segundo projeções do próprio BC, considerando juros de 19,75%
ao ano, está abaixo do centro da meta de 4,5%. Há, portanto,
espaço para afrouxar a política monetária. O Conselho Monetário

.

Nacional fixou para 2007 a mesma meta de inflação de 4,5% já
estabelecida para 2006.lsso significa que, caso haja necessidade,
o BC terá mais um ano para fazer com que a inflação caia para
4,5%. Isso evitaria aperto monetário excessivo, que provoca
retração econômica e queda do nível de emprego.

situação que era difícil ficou

pior ainda.O resultado
desastroso resultou na opção
da empresa pela
recuperação judicial. Se em

60 dias não for apresentado
nenhum projeto viável, 120
dias depois, será decretada a

falência da maior empresa
.

aérea do país.

Em cima do muro
o presidente do Banco

Central, Henrique Meirelles,
acredita·que a crise política
do Brasil não terá efeitos
sobre a economia. Meirelles
está na Suíça onde participa
de reuniões no Banco de

Compensações
Internacionais. O presidente
disse que a economia
brasileira está preparada
para resistir aos debates

políticos. Meirelles não quis
adiantar se a taxa de juros
vai mesmo ser reduzida

agora, mas setores do

governo fizeram pressão
para que isso aconteça.

Remédiomais barato
o Brasil deve emitir em 10
dias uma ordem de licença
compulsória para o anti
retroviral Kaletra, usado no

tratamento da Aids.O

objetivo da medida é garantir
que o Kaletra, um
medicamento-chave no

programa de HIV/Aids do

país, possa ser produzido
pelo laboratório estatal Far-

. Manguinhos (Fiocruz) por
50% do valor negociado pela
Abbott. O governo espera
economizar RS 130 milhões
ao ano com a produção local.

o Piloto sumiu
o novo Conselho de

Administração da Varig
passa por sérias
dificuldades.Os ihtegrantes
foram colocados, sem

_ nenhum conhecimento e
-

experiência no setor, no
comando da companhia e a

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

!
,

I
!

,

I CONCURSO DE MONOGRAFIAS -

INSTITUTO CASSULI

"PRÊMIO GIiSTÃO"

;
.

��com o objetivo de estimular a produção científico-cultural,

f�notadamente quanto aos assuntos que dizem respeito aos negócios
�'empresariais, o INSTITUTO CASSULllembra que continua aberta, até

É o dia 30 de julho de 2005, a fase de lnscrição dos trabalhos que
l; estarão concorrendo ao "PRÊMIO GESTAO'; do I CONCURSO DE

. �MONOGRAFIAS promovido pelo Instituto, destinado tanto aos

� acadêmicos que estejam cursando o ensino superior, como para

g profissionais já portadores dOe diploma de graduação.
�'t'!t .

,.

;';Os trabalhos a s�rem apresentados, abordarão temas de interesse e

� relevância para os negócios empresariais, tais como: Gestão de
::_ Pessoas; Administração Contábil e Financeira; Sistemas de Informação;
-�Marketing Empresarial; Responsabilidade Social das Empresas;
','! Responsabilidades dos Gestores Empresariais; e Responsabilidade
�:Ambiental das Empresas.
"�
_,

�� Os 3 (três) trabalhos que forem melhor classificados serão.premiados com
': R$ 3.000,00 (1 °colocado), R$ 1.500,00 (2°colocado) e R$ 1.000,00 (3° colocado).

�� Os inte'ressados que desejarem obter mais informações, poderão
.' fazê-lo através do telefone (47) 371-7522 com Romeo e/ou Simone,
ou, também, poderão'consultar o Regulamento do I Concurso de

Monografias, através do site www.institutocassuILcom.br

Quina
concurSºl. 676
09 - 15 - 32.
41 - 42 - 49

concurso: 1464
1 O - 3� -19

"-

55 - 71

concurso: 530
01 - 08 - 11 - 12 - 13 - 18 - 31
33 - 34 - 35 40 - 51 - 54 - 57
62 - 71 - 72 - 87 - 89 - 96

concurso: 03946
1° Premio: 67.281
2° Premio: 00.690
3° Premio: 13.998
4° Premio:33.362
5° Premio: 19.891

TERÇA-FEIRA, 21 de junho de 2005

SEGURANÇA PÚBLICA

Polícias dão esclarecimentos
aos empresários da Acijs

MARIA HELENA DE MORAES

� Policiais
admitem que o

efetivo está abaixo
da necessidade

}ARAGUÁ DO SUL - Tanto a

Polícia Civil como a Militar
estão com deficiência no

efetivo. A declaração é da.
delegada regional JuremaWulf,
que compareceu à reunião

semanal da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

J araguá do Sul), ontem à noite,
quando falou da situação da

polícia civil na região. A

delegada J urema �. o

comandante do 14° Batalhão da
Polícia Militar, tenente coronel
Ricardo Alcebíades Broering
foram convidados pela diretoria
da Acijs para relatarem aos

empresários sobre as atividades
das policias na região.

Na avaliação de delegada
Jurema, a falta de efetivo tem

sido compensada pelas parcerias
feitas com a sociedade civil

organizada e com a Polícia
Militar. Cita como exemplo o

recente termo de ajuste de
cemduta firmando entre as

polícias, promotoria pública,
Prefeitura e postos de com-

140176 BPM é a construção de

"pontos de base" para a PM, que
consiste em estruturas físicas
erguidas e pontos estratégicos da
cidade com a finalidade de
deixar a polícia visível à

população. De acordo com o

comandante, este projeto está

sendo desenvolvido em parceria
com a Prefeitura de Jaraguá do

A reunião semanal da Acijs teve como tema principal a segurança pública 'e o baixo efetivo

bustíveis da cidade restringindo
o horáriode venda de bebidas
alcoólicas nas loj as de con

veniência dos postos. "As ocor
rências diminuíram sensivel
-mente depois desse termo de

ajuste de conduta", afirma a

delegada.
A principal novidade

anunciada pelo comandante do

}ARAGUÁ DO SUL - Termina

hoje o prazo de adesão ao Fundo
Social por parte das empresas e

pessoas físicas em débito com e

Estado e que desejam pagar a

dívida _

com desconto.Se o

. pagamento for à vista, o governo
concede 50%, mas a dívida por
ser parcelada em até 10 vezes. O
desconto mínimo é de 27,5%.
"Quanto maior' o número de

parcelas, menor o desconto",
avisa o assessor regional da
Unidade Setorial de Fiscalização
da Secretaria 'Estadual da

Fazenda, Norberto KuhnenNeto.
Só tem direito ao desconto quem
contraiu dívidas até julho do ano

passado.
Segundo Kuhnen Neto, a

dívida para com o Estado é de R$
3 bilhões e a estimativa de retorno
com a adesão com pagamento de
dívidas e con tribuição
espontànea é de um

recolhimento de R$ 20 milhões

por mês. Até agora" já foram
arrecadados R$ 15 milhões, um
resul tado considerado
satisfatório pelo assessor de

� Jaraguá do Sul, que atende os
outros

.

municípios da

microrregião.
De sexta-feira até ontem à

tarde, aproximadamente 80

processos foram encaminhados
na regional de Jaraguá do Sul.
Os valores são variados e

correspondem a débitos com

Empresas tem até hoje
IJ para aderir ao Fundo Social

Sul. Os "pontos de base", em

princípio, serão construídos na�'
entradas da cidade e no centre'

, ;1de Jaraguá do Sul.
q

A atuação da Polícia'

ComunÚária, através dos. <

Conselhos de Segurança.i
também foi elogiada peEr:
delegada Jurema e pel�
comandante do 14° BPM,

ICMS, IPVA e rTCMD (Imposto
. sobre a Transmissão de Causa
Mortis ou doação de qualquer
natureza).

Ont�m o contador Cristiano .

Roberto Schmidt, da CRS

Serviços Contábeis, esteve na

Unidade Setorial de Fiscalização
para encaminhar processos de

quitação de dívidas de três
clientes. "É uma chance de
colocar as contas em dia. Quem
tem dinheiro não pode perder
esta oportunidade", afirma o

contador.
O contribuinte que não tem

dívida com o Estado pode aderir
ao Fundo Social na hora que

quiser. Nestes casos, o desconto é '.

de 10% sabre o valor doado de até

5% do imposto apurado no mês.

s

C;:AMPANHA DA SOLlDAR�DADE

� ,. �

A campanha da Solidariedade de Guaramirim foi organizada 1
pela dupla Martin e Josiel, locutores da Rádio 104.9 FM com apoiO!
dos Bombeiros e da Associação M.U. Hora. Ao todo foram:
arrecadadas mais de duas toneladas e meia de alimentos e roupas, ;
A distribuição vai ser feita pela Ação Social e pela Associação. A :
dupla agradece a todos que participaram. ::;

.,

• Os empresários e

pessoas físicas
interessadas em saldar as
dívidas com o Estado

podem passar na Unidade
Setorial de Fiscalização da
Secretaria Estadual da'
Fazenda. até hoje.\

• O contribuinte do ICMS

(normal ou substituição
tributária) poderá efetuar
a doação ao Fundo Social
no valor correspondente a

até 5% do ICMS apurado
no mês.

Há dez anos o Posto Marechal investe parte dos lucros �m
mecanismos de proteção ao meio ambiente. O primelr,o
investimento foi a aquisição de tanques com paredes duplas. DepOIS
disso, vários outros investimentos foram feitos, entre eles a troca

das mangueiras por similares de plástico sem emendas e tanques
, "Foramque evitam o vazamento nas bombas _de abasteCimento, "

mais de 140 itens de certificação necessários para o Selo v�rde,
contabilizou o gerente administrativo Lourival José Demarchl.

),
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CRIME

1 Co-autor do assassinato de Lenzi
,

i
,

diz que só vai depor em juízo
da própria segurança do preso",
comentou o delegado.

N o depoimento prestado
ontem pela manhã, já no presídio,
Claudemir voltou' atrás em

algumas afirmações feitas anterior
mente e disse que só falaria em

juízo. Mesmo assim, de acordo com
o delegado, Claudemir, que tem

18 anos e tem residência em

Curitiba, foi indiciado por homicí
dio culposo e co-autoria no assassi
nato do empresário, ocorrido na

quinta-feira de manhã, na loja de
Lenzi e em frente aos funcionários.

Ainda de acordo com o

delegado, daqui para a frente a

polícia vai trabalhar na investigação
do caso com mais afinco, já que o

acusado se nega a falar osmotivos
do crime. Lenzi foimorto com seis

tiros à queima-roupa, Todos os

projéteis retirados do corpo pelo
legista do IML são de calibre 38.
Claudemir estava acompanhado
de Jorge Luiz Mendes Júnior, que

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul� Claudemir Silva está

rio presídio e só vai

falar em juízo. Júnior
morreu no sábado

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N° 79/2005

o MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), torna público, para
conhecimento dos interessados que fará realizar LEILAo
PÚBLICO, para ALlENAÇAo DE BENS MÓVEIS INSERVfvEIS EM

CONFORMIDADE COM O ANEXO I.

DATA, LOCAL E HORÁRIO: O Leilão realizar-se-á no dia 14

de julho de 2005, às 10:00 horas, para todos os lotes, nas
dependências da Secretaria de Desenvolvimento Njunicipal da
PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul, localizada na Rua Ângelo
Rubini, 600, Bairro Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul.

VISTORIANISITAÇAo: Os bens e materiais objeto deste Leilão,
poderão ser vistoriadosno endereço acima descrito, dos dias 05
de julho a 13 de julho de 2005, no horário das 8:00 às 11 :00

horas e das 13:30 às 16:30 horas.

OBTENÇAO DO EDITAL - O edital completo poderá ser recebido
na Divisão de Licitações da Prefeitura, mediante o pagamento
de uma taxa de RS 5,00 (cinco reais). O mesmo também estará

disponível no site da Prefeitura:jaraguadosu/.sc.gov.hre poderá
ser baixado sem qualquer custo.
INFORMAÇÕES - Esclarecimentos e informações adicionais
serão fornecidas aos interessados na sede da PREFEITURÁ
MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL; no endereço acima; pelo
telefone Oxx(47)372-819S E 372-8171;pelo Fax Oxx(47)370-
7253, ou ainda pelos e-mail: /icitacoes@jaraguadosu/.com.br.

JARAGUÁ 00 SUL - Claudemir

Vinicius Silva, 18 anos.jndicíado

\prhomicídio culposo pela polícia
" ; to assassinato do empresárioHélio

Ántônio Lenzi está no presídio da

cidade. Ele foi levado do Hospital
São José para o presídio lia noite
de sábado porque a polícia estava
com receio de que pudesse haver
tentativa de resgate. Ele foi ouvido

ontem pela delegadoUrielRibeiro,
que tem 10 dias para terminar o

inquérito. "Conseguimos que o

médico liberasse o acusado porque
o hospital não oferece segurança

para um caso como esse.

Resolvemos transferi-lo em função

Claudemir foi ouvido ontem pelo delegado Uriel Ribeiro

morreu no sábado. Ele levou um

tiro da polícia durante a

perseguição e teve morte cerebral,
vindo a falecer. Claudernir foi
baleado na perna esquerda.

O delegado, comentou ontem,

que Claudemir negou que o crime
,

tenha sido cometido por vingança
pessoal. "Ele está entrando em

contradição. Está tentando ganhar
tempo para inventar umahistória",
avalia o delegado.

Presa -quadrilha de policiais federais rodoviários
policiais rodoviários fede-rais presos

responderãoprocesso administrativo
discíplínatDurante aoperação, houve
perseguição e um policial rodoviário
federal conseguiu se livrardo cercoda
Pp, mas acabou capotando o carro e

ferindo-Se levemente, conforme as

primeiras informações.

DAREDAÇÁO - APolícia Federal

,

do Amazonas desmantelou ontem,
durante aOperaçãoMercúrio, uma
quadrilha - formada pela cúpula da
�olícia Rodoviária Federal - que

, "atuava dentro do órgão, ,liberando
carga ilegal de madeira, produtos
eletrônicos eminérios ao longodaBR-

I

Fiscalização da Polícia de Estradas do
Amazonas, JonasAndradeMenezes,
acusado de liderar a rede, além de
outros chefes da instituição.

O esquema funcionava há cinco
anos.EstãoenvolvídosnaOlfração,305
agentes,sendo60daFolícía'Rodoviária
Federal e 245 da Polícia Federal. Os

174 (Manaus - BoaVista -Caracas).
Estão presos naSuperintendênciada
Polícia Federal em Manaus 18

policiai? rodoviários federais e 11

empresários locais do setor de

transporte envolvidos emesquema de

cobrançadepropina. Entre ospresos,
está o diretor do Núcleo de

Jaraguá do Sul (SC), 22 de junho de 2005.

MOACIR ANTONIO BERTOLDI

PrefeitoMunicipal

Vândalos depredam Escola Rodolpho Dornbusch Está cada vezmais
tranqüilo ir e vir pelas
rodovibs catarinenses.'

Alunos estão entristecidos com a ação dos vândalos que destruiram o jardim e a casa de bonecas

JARAGUÁ 00 SUL - A Escola
f\cxlolpho Dombusch naVila Lalau
sofreu a ação de vândalos neste fimde
5elUana.O pé de Pau-brasil, a casa de

�necas e as flores do canteiro não

O!aJn[Xlupados.Sóeste ano, adiretora
��la já registrou dois fuletins de
veuITenCIaporproblemasocorridosna
eScola, entre eles a invasão de

�dolescentes que depredaram o

refe' , .

ltonoda escola.

C.
A �iretora da escola, Leoní

d llllardi, disse que o mais chocante
e tudo foiver crianças chorandopor

�Usa do es�do do pé de Pau-brasil.U chegueI cedo na escola mas não
;;- J lintaqui atrás.As crianças foram até a

illinhasala, com lágrimas nos olhosme

�tarqU� aárvore estava todaquebra-
I disse inconformadaporque consi-

das paredes foidestruída.Aprincípio a
diretora não tinha notado a falta de

nada,mas umdos alunosmostrouque
o tapete e as almofadas tinham sido
levadas. "Esta casinha era um antigo
sonho que só foi possível por que o

RotaryJaraguádoSulPérola Industrial
colaborou com 50% da renda de um
evento", disse Leoní..

Ainda na manhã de ontem,
técnicos da Prefeitura estiveram na

escola para tentar salvar o pé de Pau
brasil. ''A gente ergueu os galhos e fez
urna amarração comargilavitgempara
tentar salva-la", disse a diretora. Ela
acredita que a comunidade pode e

deve apoiar as e-scolas contra o

vandalismo: "Quem ver algum
movimento suspeito deve chamar a

polícia, aíinaleste éonossopatrimónio".

dera a árvorepatrimóniopedagógico e
históricodaescola. O pé dePau-brasil
foiplantado há cinco anos em come

moração aos 500 anos de descobri
mento do Brasil. Os alunos também
ficaram revoltados. Maria Helena

Forte, 8 anos, estudana segunda-série
e acompanhou o crescimento da
árvore. "Eu acheihorrível, ela era tão
bonita", disse com voz chorosa.

Os vândalos não pararam nas

árvores.Umdos canteiros, construído
com a ajuda de voluntários, também
foi pisoteado. As plantas estão

amassadas e murchas. ''Algumas das

pessoas que nos ajudaram nem tem

filhosestudando aqui, fizeramporamor

à escola", disse a diretora.
A casa de bonecas também foi

arrombada. As duas janelas e até urna

Bem sinalizadas, seguras e renovadas: assim estão ficando as rodovias

catarinenses, graças aos investimentos do Governo. Nos últimos dois
. anos e meio, foram mais de 770 quilômetros entre pavimentação de

novas rodovias, reabilitações e implantação de acessos a municípios'
de todo o Estado. E assim, Santa Catarina avança, com' agilidade
e segurança, rumo ao desenvolvimento e crescimento econômico.
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Arena Jaraguá vai receber
12 milhões de investimento

JARAGUÁ DO SUL - A comissão

que cuida da construção da

Arena Jaraguá se reuniu ontem

para definir mais alguns detalhes
do �rojeto da obra. Segundo o

secretário de Esportes, Cultura e

Lazer, Jean Leutprecht, a entrega
do projeto, que vai à licitação, será
na segunda-feira, mas o' horário

airrda não foi definido.

"Provavelmente será na coletiva
semanal do prefeito, mas ainda

vamos nos reunir para definir isso.
Mas de segunda-feira não passa".

I .

A comissão deve ser reunir mais

uma vez antes da apresentação
finil.

:A Arena Multiuso, que
recebeu o nome de Arena Jaraguá,
será construída no terreno em

, .

frente ao 140 Batalhão da Polícia

MÜitar, naVila Lenzique tem 107
miÍ metros quadrados. O projeto
vaicustar entre R$ 250 a 300mil e

será pago por uma empresa da
cidade que preferiu não se

identificar. O complexo terá

capacidade para mais de oito mil

lugares, além de um, amplo
estacionamento.A obra vai custar
R$ 12 milhões.O governo de Santa
Catarina já anunciou o repasse de'

R$ 5 milhões, do Fundo Social, e o
resto do dinheiro virá da iniciativa
privada e da Prefeitura de Jaraguá
do Sul.

Depois de entregue o projeto,
ele será encaminhado para a

licitação, para definir a empresa

que fará a obra. A previsão é que a

construção comece no mês de

agosto e que até março, mês do
Mundial Interclubes de Futsal, já
esteja pronto. Além de espaço para
as atividades esportivas, a Arena
servirá também para abrigar
exposições e atrações culturais,
comoshows.

CESAR JUNKES

Terreno para a Arena tem 107 mil metros quadrados

Policiais gaúchos e catarinenses

prendem quadrilha no RS
: '

: REDAÇÃO -As polícias do Rio
Grande do Sul e de Santa

Catarina prenderam 25 pessoas.

suspeitas de integrarem uma

quadrilha especiàlizada em

a�salto a carros-fortes e

seqüestro de gerentes de banco

,nQs dois Estados. A ação,
dé norninada de Operação
Mampituba, começou na

madrugada de ontem e cumpriu
24 mandados de busca e

apreensão em sete municípios
g�úchos. Cento e vinte policiais

do Rio Grande do Sul e 40 '

catarinenses integram a

operação. Entre os presos estão

os dois líderes do bando: Paulo
CésarNunes, o "Gordo", e Paulo
César .daSi lva, o "Fiasco".
Em Santa Catarina, os bandidos
realizaram seqüestros nas

ciçlades de Lages, Rio do Sul, São
Miguel d'Oesi:e e Caçador.
O nome da operação policial foi
"batizada" de Mampituba em

homenagem ao rio que divide os

dois estados.

Falecimentos
Faleceu às 18:00h dodia 26/06,a senhora Elza Frida PaulaGrutzmacher;
com idade de 82 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
LuteranaTrês Rios do Norteeo sepultamento no cemitérioVila Rau.
Faleceu às 04:30h do dia 25/06, o senhor Alcides Kremke, com
idade de 57 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
Cristo Bom Pastor e o sepultamento no cemitério do Rio Cerro II.
Faleceu às 07:30h do dia 27/06, o senhor Gilmar Luiz Zanella,
com idade 42 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 13:45h do dia 26/06, o senhor Alfonço Leier, com
idade de 67 anos. O velório foi realizado na sua residência e o

sepultamento no cemitério Santo Estevão.

Amigos da Informação

ij_Q••�i,
LABORATÓRIO JARAGUAENSE� DE ANÁLISES CLINICAS lrDA,

371 0882 371 2322

DROGAS

Dependentes químicos têm
J

tratamento·gratuito via SUS
MARCIA BENTO

� o Centro tem

capacidade para
.

atender 65
pacientes por dia

}ARAGUÁ DO SUJ., .: Trata
mento gratuito para familiares e

dependentes de álcool e drogas.
Este é um dos quatro programas
do Serviço de Saúde Mental que
funciona anexo a Aadav

(Associação Assistencial dos
Deficiêntes Auditivos e Visuais).
Os recursos para o tratamento

vêm do Ministéri6 da Saúde e da
Prefeitura que pagaos salários dos
profissionais envolvidos, como
psiquiatras, psicólogos e' assis
tentes sociais.

A diretora do Serviço de
Saúde Mental, Eurenice Maba,
explicou que o tratamentoé feito
de acordo com a necessidade de
cada paciente. "Pode ser

atendimento em grupo,
individual, orientação à família
e atividades comunitárias".

Segundo ela, todos os casos são

debatidos pela equipe nas

reuniões de serviço. "É nessas

reuniões que são definidos o

Plano Terapêutico de cada um".

Atualmente o programa de

Dependência Química tem

capacidade para atender 65

pacientes por semana: 30 com as

psicólogas e assistentes sociais e

mais 35 com psiquiatra. Os
remédios também são gratuitos e

distribuídos através da farmácia
\

central. Os dependentes que

precisam de internação hospitalar
para a desintoxicação são

atendidos de acordo com a

necessidade no hospital Jaraguá.
Amaioria dos casos atendidos

é de homens com dependência
alcoólica. "São pessoas mais

velhas, com mais de 40 anos",
disse a psicóloga do programa
Alair Poluceno. Ela disse que' dos
dependentes de drogas a maioria

'é usuário de crack. "O que é mais

impressionante é que não são

adolescentes e sim pessoas entre

20 eAO anos".
Além da vontade do usuário

em parar .de consumir álcool e/
ou drogas é importante para o

tratamento que a farn íl ia

participe dos grupos de apoio.
"Faz parte do tratamento repensar
.a própria vida, assumir uma nova
forma de relacionamento com o

mundo e a' família o trabalho,
enfim o dia-a-dia do paciente é

importante", disse a assistente

socia'! Viviane Pereira Teixeira.

Funcionárias atendem dependentes químicos e familiares

,

:.:1

A sociedade beneficente Novo Amanhã, que.vai trabalhar nos rb

mesmos moldes do AA (Alcoólicos Anônimos) e do NA ·b

(Narcóticos Anônimos) está construindo um local para
atendimento de dependentes químicos no Bairro Rio da Luz. As ,i�
obras começaram, em março com a terra,planagem do terreno, A 'i

primeira parte da obra vai atender a demanda administrativa, o ,i
refeitório e o abrigo para 12 internos, O projeto final vai ter 'í;
capacidade para atender 48 dependentes: '

Através de acompanhamento com psicólogos e de tratamentos
'

químicos, os internos vão se readaptando a vida comum, o
."

modelo terapêutico vai 'buscar a formação e ressocialização ;1

dos dependentes através do' trabalho, com disciplina e senso '"

de responsabilidade, Os internos vão aprender várias noções
como compartilhar e realizar diversastarefas em qrupes, corno' '.'

cozinhas, lavar ,e plantar. Após o período de ressocialização os '::'

lnternos vão pode� voltar ao co�vívio familiar,

apaixonam.

�-----------------------------------------------------------------'i
,{

e

Mais um capítulo
Silvio Santos voltou atrás e

decidiu respeitar o contrato dos

apresentadores do Pânico com a

Rede TV! que vai até 2007. O
outro motivo, que fez Silvio
desistir do programa, pelo menos

. por enquanto, é pretensão salarial
dos humoristas. Agora é a Record

que, embora não assuma, entrou

na briga pelo passe do Pânico.

Diminuindo os gastos
A Record está tendo dificuldade

para renovar os contratos de Raul
Gil e Claudete Troiano, que não

querem aceitar redução de
salário. É que de uns tempos para
cá a nova política da, casa é essa.

Quando Eliana renovou,

aconteceu o mesmo. Teve de se

contentar em ganhar salário
menor. Netinho de Paula, que
renovou recentemente, também.
Claudete ficou de dar uma

resposta à cúpula da Record entre

hoje e amanhã. Raul está

negociando há dois meses e não

consegue chegar a um acordo
com a emissora.

Sol e Ed vão se

apaixonar
A vilã May vai tentar atrapalhar o
casamento de Sol e' Ed, mas o

feitiço vai virar contra o feiticeiro.

May vai procurar o Departamento
de Imigração e dizer que o

casamento deles é armado e com

isso Sol e Ed vão ter que morar

juntos de verdade. Nessa

experiência de casados, eles se

"

Xuxa e o anjo da guarda
o novo filme da rainha dos baixinhos deve estrear nos cinemas em dezembro. O

longa, em animação vai se chamar Xuxinha e Guto contra os monstros do Espaço. A
loira que já afirmou acreditar em duendes, agora diz que também acredita em anjo
da guarda e é esse o enredo da história .. Assim como nos últimos dois filmes da

artista, "Xuxa em Abracadabra" e "Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida'; o roteiro é

assinado por Flávio de Souza.

Rita Lee no GNT
Rita Lee (foto) está animadíssima porque assinou contrato com o GNT para ter um

programa só dela. Será um talk show. A cantora começa a.qràvar os pilotos em julho,
A estréia está marcada para setembro. No GNT, Rita Lee já fez parte do "Saia Justa"

I

"

$

'I

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br
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VICE-(AMPÉÃO

PANO·RAMA

Jaraguá termina em segundo
na fase regional da Olesc

� Somente o vôlei

masculino não

conseguiu a vaga

para o Estadual

JARAGUÁ DO SUL - As 14'

vagas no regional III da Olesc,

'':.Jffi Jaraguá do Sul, foram
-

eflnidas neste sábado (25) ..
a Blumenau foi o campeão geral

com 50 pontos, Jaraguá do Sul
ficou em segundo com 47 , Rio

do Sul em terceiro com 30,
Joinville em quarto, com 29

pontos, São Bento do Sul em

quinto com 25 e Tirnbó em

sexto lugar com 16 pontos. A

fase final da Olesc será

disputada em ltajaí, de 22 a 30

de julho.
As vagas do basquete

ficaram -corn os campeões,
Blumenau no feminino e

Jaraguá do Sul no masculino,
que não encontrou dificuldades

para bater Timbó por 63x28. No
futsal, com três vagas por naipe,
Jaraguá do Sul foi campeã no

feminino ao vencer Blurnenau

por 2xl. Joinville ganhou a

"erceka vaga. No masculino
•

também deu Jaraguá do Sul em
primeiro, que bateu Joinville por
4xl, e Rio do Sul com a terceira.

Futsal feminino de Jaraguá do Sul conquistou o título e a vaga para a fase Estadual da Olesc

No handebol feminino a vaga e

o título ficaram com Blumenau.

Joinville ganhou o título e a

vaga no masculino.
Duas vagas do voleibol

feminino foram conquistadas
pela campeã Blumenau e por

Definido os classificados para
a próxima fase do Varzeano

]ARAGUÁ DO SUL - A
vitória da Metalúrgica TS
sobre o Kíferro, pelo placar de
IxO, na última rodada da
segunda fase do 23º

Campeonato Varzeano Raul'
Valdir Rodrigues - Troféu
Posto Mime, realizada no

sábado, garantiu as duas
equipes na terceira etapa da

competição. Empatados em

número de pontos (seis) com o

Caxias, na chave "G", os dois
;;.-.... times obtiveram a classificaçãoc

pelo critério de desempate,
sendo que o Kiferro, mesmo
derrotado, conseguiu .a
primeira colocação do grupo:'

Já classificados para a

próxima fase, o Atlético
confirmou a liderança' da
chave "H" ao empatar sem gols
Com o vice-líder Super
mercado Brandenburg,
enquanto que no grupo "I"
Gesso Jaraguá ficou em

�rimeiro lugar depois de aplicarxO no segundo colocado
Rozzaco Pneus/Amizade. Os
demais jogos da rodada
apresentaram os seguintes
resultados: Caxias 5xl Água
Verde/Consisten; Depecil 2x4
�aribaldi; Atlético/Enec lx4OtafogQ.
V
A terceira etapa do

r;:- j arzeanó, que iniciará no

Próximo sábado (2/7), reúne

S�s equipes divididas em duas
c
aVes, saindo as duas

primeiras colocadas de cada

uma delas para as semifinais da
c o rnp e t iç ao . Kife r ro ,

Supermercado Brarrdenburg e

Gesso J araguá compõem o

grupo "J". Atlético EC,
Metalúrgica TS e Rozzaco
Pneus/Amizade integram a

chave "K". A tabela dessa fase
será definida na quarta-feira
(29/6).

Promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, com o

'patrocínio da rede de Postos

Mime, o Varzeano 2005

premiará o time campeão com

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

primeiros classificados e troféu
a quem ficar na quarta posição.
Haverá troféus ainda para o

artilheiro, o atleta destaque, a
equipe disciplina e a defesa
menc:is vazada.

Joinville, vice-campeã. A

disputa pela terceira vaga não

aconteceu por causa de um

WO. Barra do Sul perdeu a hora
do jogo contraCorupá e aguarda
decisão do Conselho de

Julgamento do Tribunal de

Justiça sobre o caso para tentar

reverter a situação. A única

vaga que Jaraguá do Sul não

conquistou foi no voleibol
masculino. A vaga' ficou com

Rio do Sul, que bateu os

jaraguaenses por 3 sets a 2.

Sete equipes podem boicotar
�

o CP da França no domingo
DA REDAÇÃO - O dono da

Minardi, Paul Stoddart, disse
que as sete equipes da Fórmula
1 que correm com pneus
Michelin podem boicotar o GP
da França, neste domingo, e

outras corridas se receberem

penas excessivamente duras da
FIA (Federação Internacional
de Automobilismo) .pe lo
incidente no GP dos EUA, em
Indianápolis.Williams, Sauber,
Renault, McLaren, BAR, Red
Bull e Toyota, que não

competiram no GP norte

americano, irão participar de
uma audiência disciplinar no
Conselho Esportivo Auto
mobilístico nesta quarta-feira,
em Paris.

Stoddart av-isou que se a FIA

impuser "penas draconianas", os
dirigentes das escuderias
Michelin podem optar' por
boicotar outros GPs. Em

Indianápolis, os pneus.
fornecidos pela Michelin não

resistiriam à corrida inteira e,

para evitar acidentes, a fábrica
francesa pediu que suas equipes
não competissem. Apenas três

equipes (Ferrari, Minardi e

Jordan), todas usando pneus

Bridgestone, correram no GP
dos EUA.

O presidente da FIA, Max
Mosley, minimizou os rumores

de que as equipes da Fórmula 1

poderão boicotar mais corridas.
Em entrevista ao jornal
Guardian de ontem, o chefe do

organismo dirigente da'

categoria também desdenhou
de alguns ch�fes de equipe que
o culparam pelos incidentes em
Indianápolis.

"O organismo dirigente'
sempre vencerá", disse. "Então
não estou preocupado se elas (as'
equipes) tomarem urna linha

antagônica. O que elas vão

fazer?", disse Mosley. Se fizerem
greve, disse ele, estarão

"cortando o próprio nariz. Isso
não vai acontecer", afirmou. As

.

sete equipes são acusadas de
atos prejudiciais a um evento e

ao esporte por terem se retirado
do gride de largada nos EUA,
em 19 de junho, devido a

preocupações de segurança por
causa dos pneus. Apenas seis

carros largaram, da Ferrari, da
Jordan e da Minardi.

.

F A TÕ''S

• O presidente da FIA, Max

Mosley, minimizou os

rumores de que as

equipes da Fórmula 1

poderão boicotar mais
corridas.

LINHA DE FUNDO .s.0------<... �._ �

Reviravolta

JULIMAR PIVATTO

É perceptível como o Juventus mudou de cara depois da chegada
do técnico Itamar Schüller. Se falta qualidade ou peça de reposição,
sobra em raça e garra. Se falta atacante, sobra em Pereira, que
roubou a posição de Gringo (que foi o curirrqa do ano passado) e
vem se destacando como um bom atacante. Aos poucos o torcedor

também vem recuperando a confiança no time. Um bom resultado

fora de casa contra o Lages amanhã pode trazer um bom público
para o próximo domingo, quando o tricolor enfrenta o Guarani em

casa e busca de uma vaga para a semifinal do Turno. Mais algumas ":.

peças para compor o elenco e o Juventus pode sim, brigar pelo
título da competição e disputar a Série C do ano que vem.

Aberto deVôlei
Seis equipes masculinas e

seis femininas se

inscreveram no

Campeonato Aberto de
Vôlei. Todas se reúnem
amanhã à noite, no Colégio
São Luís, para o congresso
técnico para definir a data

dos jogos, que começam no

próximo mês. A premiação
do evento será em carne de

costela para os quatro
primeiros colocados - 30,
20, 15 e 10 quilos, do
campeão ao quarto lugar,
respectivamente e- , mais
troféus e medalhas até a

terceira posição.

Vídeo-chat
Os fãs de Ronaldo
Fenômeno que estiverem

dispostos a conversar com

o ídolo, devem acessar a

partir das quatro da tarde
de hoje o site

www.igpapo.com.br. O

jogador vai responder às
perguntas do público e você

já pode enviar a sua

questão. A conversa on-line
terá a duração de uma hora.

"'1.J-,
.

-

-. �:

Confederações
O atacante Adriano foi
confirmado no time que
enfrenta a Argentina,
amanhã às 15h45, pela final
da Copa das Confederações.
Para o técnico Carlos Alberto

Parreira, acabou a hora dos
testes de jogadores. Por isso,
a uoica mudança para o time

';
',' enfrentou a Alemanha

será a entrada do lat,eral
direito Cicinho no lugar de
Maicon. "Acredito que, no

momento, este é o time

ideal para a decisão'; disse o

treinador.

I ��'.•
-
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Sub-20
Brasil e Argentina vivem

clima de decisão também no

Mundial Sub-20, que está

sendo disputado na Holanda.

Os dois times entram em

campo hoje, às 12h30 com

transmissão da RedeRecord,
para disputar uma vaga à

final da competição. Mesmo
. com vários problemas de

contusão, o time que joga
hoje é o mesmo que
começou contra a

Alemanha.

�-if
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Festa Julina é no Marista!
rP�O($[]rP{]:
0'2{07/05 - Sábado

a partir das 16.h30min.

•

Refrigerante
:[->

•

Pinhão

• Maçã do Amor
,
..

1.1

Academias
Cotpo s.Mente ii
Para ficar de bem com a vida! _'

:
J._,' L

-�;IBODY JAM.

BODYPUMP
BODY BALANCE

BODYCOMBAT
RPM

NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL
BODY STEP

MUSCULAÇÃO
_
HIDRO KIDS
POWERPOOL

POWERJI,IMP
MASSOTERAPIA

'd'

,I.!.

�-----------------------�','
-------------------------_._'

'
..

.:;i

A COrpO &Mente ,�.
COMEMORA SEUS 5 ANOS �:

.. .i

COM CASA NOVA! "

1- FITNESS CENTER 1 .;�
o�[3��
o��

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO - (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ)

(275�0351
ACQUA CENTER

• Stoddart, da Minardi,
avisou que se a FIA

impuser "penas
draconianas': os dirigentes

. das escuderias Michelin

podem optar por boicotar
outros GPs.

\
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Juventus viaja hojepara enfrentar o Lages

Marquinhos afasta o perigo da área dq, tricolor em mais uma jogada do ataque do Marcílio Dias

JULlfv1AR PIVATTO dePereira eGringo, o tricolor chegou
aos 13 pontos e assumiu a quinta
colocação, ficando a um ponto da
zona de classificação para a semifinal
do turno. Pereira, que levou o

terceiro amarelo, Grisley é Fábio
Lopes, contundidos, são os

desfalques.
O time treina hoje de manhã

em Schroeder, onde o técnico
Itamar Schüller vai definir o time

que enfrenta o Lages. Para o lugar
dePereira, ele, deve deslocarCapilé
para a-lateral-direita. "Vaiser um jogo

muíro difícil, independente da

colocação do adversário. Mas um

bom resultado lá nos deixa com a

vantagem de decidir a vaga pra
semifinal em casa no próximo
domingo", disse Schüller.

O técnico credita o crescimento
da equipe na competição aos

jogadores. "Eles estão assimilando o
que estou pedindo pra eles. E essa
disposição tática está. fazendo a

diferença". Ele deu como exemplo o
jogo do último domingo, onde o time
se superou no segundo tempo e

�'i,Pereira levou o

terceiro amarelo
� desfalca o

tricolor amanhã
I

,}AAAGUÁ DO SUL :- Depois da
vitória de 2xO sobre oMarcílio Dias
no domingo, o [uventus já viaja hoje
para Lages, onde enfrenta o time da
casa amanhã, às 20h30. Com gols

Malwee vence o Atlântico em jogo apertado'

Mesmo muito marcado, Falcão (12) marcou dois gols e foi decisivo na vitória da Malwee por 5x3

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de Sassá aproveita -a falha de se destacou em quadra, obrigando
golear o São Bernardo por 10x2 no marcação e marca o segundo dos o goleiro adversário a fazer grandes
,sábado, a Malwee voltou à quadra gaúchos. Cinco minutos depois, defesas. A Malwee ampliou aos

ontem para enfrentar o Atlântico. após insistir, Xoxo acaba 18'30" com Falcão, que recebeu

Num jogomuito apertado, o time empatando mais uma vez. passe de Valdin e fez 4x2. Meio

jaraguaense venceu por 5x3 e A virada da Malwee veio aos minuto depois, Erick chutou forte
assumiu a liderança no grupo na 19 segundos de jogo da etapa final. de direta e diminuiu. No final da

segunda fase da Liga Nacional. Os Falcão roubou a bola de Messias e partida, Antonio parte para o

gols da Malwee foram marcados chutou forte, sem chances para o contra-ataque e acaba fechando

por Falcão (2), Xande, Xoxo e goleiro Ivan. Omelhor do mundo o placar em5x3.
Antonio. Para o time de Erechim
marcaram Messias, Sassá e Erick.
No outro jogo da rodada, o São

Bernardo venceu, em éasa, o

Carlos Barbosa por 4x3.
Desfalcada de Leco, Márcio e

Éka, a Malwee começou pior em
quadra e aos 2'45:' Messias passou
por três 'marcadores, chutou e

abriu o placar para o Atlântico. O

empate dos jataguaenses saiu aos

7'30". Falcão chutou forte e Xande
desviou oara o �ol. Aos 12'39",
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Pereira foi o autor do primeiro g.ol da partida e desfalca o Juventus amanhã contra o Laqes

conseguiu a vitória. "Se eles não
,

estão bem taticamente, os jogadores
se superam em garra e não desistem',
comentou o treinador.

Mesmo estando na última

posição do campeonato, Schüller
acredita que o Lages vai dificultar o
jogo. Até porque no último

domingo, o time lageano conseguiu
empatar com oMetropolitano, em
Blumenau. "Eles vão incomodar
sim. Querem buscar pontos para se

manter na competição", disse
Schüller.

10aRodada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




