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REAJUSTE mínima: 16 máxima: 260
--------------------

Telefonia fixa fica 7,27% mais HOJE:

cara a- partir de domingo
- PÁGINAS
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Máxima: 21'0 :;f:�'mínima: 15°
• Sexta feira de
sol e nebulosidade

variável, sem
previsão de chuva

AMANHÃ: ,\,'1. • Sábado de

'''\_.,r sol e nebulosidade ,i,
",.'1...", """" variável, sem "

.J. previsão de chuva

FISCALIZAÇÃO .
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30 kg de carne apreendidos
Setenta e cinco por cento dos

veículos abordados durante a

&calização feita ontem em

frente ao Portal estavam

irregulaes. O mais grave foi a

apreensão de 130 kg de

carne, peixe e frios (presunto
I

e queijo) recolhidos por
annazenamento inadequado
e refrigeração incorreta. A

liesconfiança é de que exista

algum abatedouro irregular,
Já que a carne aprendida
estava sem refrigeração e

embalada para ser vendida

provavelmente - para res

taurantes. - PÁGINA6
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PROMESSA CUMPRIDA CRISE NA BOLÍVIA

�loâci:r ênviaàCâmaraprojeéo de

reajuste de 2% dos servidores
Gás veicular pode aumentar 15%,
§ç é o 3° do país em conversão
, ,- - :j�;:�

o prefeito Moacir Bertoldi protocolou esta semana a proposta "l-A(liíse do gás enfreJ1tada pela Petrobras na Bolívia não assusta

que, se aprovada, totaliza 7% de aumento este ano para' os :. �QfIsurnidores e instaladores. A empresa brasileira deverá pagar,

funcionários. Em Guatarnirirn, já foi aprovado os 8% de reajuste, urn imposto de 50% sobre a produção. Trinta mil conversões

mas os servidores reivindicam outras melhorias. • PÁGI�A 3 foram feitas no estado em apenas 4 meses. - PÁGINA4
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Chapéu alheio
\

Ao autorizar o motorista

do caminhão-pipa da
Prefeitura de Jaraguá do Sul
a encher a piscina da casa

.174, na Rua Orestes
Bortolini, no Bairro São Luís,
o gerente de Obras, Isair
Maser, cometeu mais do que
um "erro de avaliação",
como classificou o secretário

de Planejamento, Luiz Fer
nando Marcolla. Foi um ato'
de improbidade administra
tiva ou, na melhor das

hipóteses, uma irresponsabi
lidade do s�rvidor públicos.
O episódio suscita ques
tionamentos de toda ordem,
permitindo ilações acerca de
outros possíveis favorzinhos

patrocinados com dinheiro

público a alguns privi
legiados.

Também é lícito imaginar
que a autorização só foi dada
porque havia a certeza do

apoio dos chefes, a não ser

que a condução da coisa

pública esteja no limite da

irresponsabilidade. Em

qualquer uma das, cir
cunstâncias, a ação irregular

f

exige mais do que "tomar as

devidas providências", como
prometeu Marcolla. É preciso
esclarecer tudo nos mínimos

detalhes, até para descartar

.

a possibilidade de tráfego de
influência no seio da

administração. Além do

do morador. Aliás, o favor
oferecido por Maser só foi
de�coberto porque uma

vizinha denunciou o fato,
que considerou "inade
quado". A partir' de então,
Marcolla passou a comandar
a operação panos quentes,
com o intuito de minimizar

a situação e se' evitar a

amplificação do caso e os

.. É preciso esclarecer tudo nos mínimos

detalhes, até para descartar a possibilidade
de tráfego de influência na administração

ressarcimento do custo da desdobramentos prováveis e

incontroláveis. Informou que
o prefeito já havia chamado
o funcionário para explicar
o ocorrido.

Na justificativa, o

secretário disse que "o
caminhão molhava as ruas

quando um cidadão pediu
ao motorista que colocasse
um pouco de água na piscina
que está construindo, a fim
de eliminar as bolhas de ar

operação, é preciso punir
com rigor o (s) respon

sável(is), inibindo futuros

gestos de benevolência com

o dinheiro público.
Até porque, não há como

explicar porque o caminhão
pipa da Prefeitura respon
sável por molhar as. ruas sem

pavimentação, para atenuar

a poeira, interrompe o

serviço e atende a um pedido

na capa de vinil. Ele alegou
que a pressão do sistema

municipal estaria muito

baixa e acarretaria em

prejuízo para ele". Ora, a

explicação é unia afronta à

inteligência da população.
A administração pública tem

por função atender a comu

nidade como um todo, e não
privilegiar um em detri
mento de outros. '

Não se trata de condenar
o gerente de Obras. Cabe ao

governo investigar o caso e

à Câmara decidir sobre as

responsabilidades. Por outro
lado, tornou-se insusten
tável a permanência de
Maser no governo. Deve
renunciar ao cargo. Caso
não o faça, é de esperar que
o prefeito afaste os en

volvidos, sob o risco de

comprometer a adminis

tração municipal. O episó
dio, aliás, pode servir de

exemplo para pôr fim às

benesses com o chapéu alheio.

FRASES�----------�--------------�------�

"Não jogo para as luzes, jogo para o resultado. Jamais eu jogaria no campo do

adversário, eu escolho o campo e no momento adequado vou entrar com a queixa
crime. NãO.me pjestoa show, não sou artista':

". Do ex-líder-do P-p,Pedro Henry,explicando por que não compareceu ao depolmento de Roberto Jeffêrson no Co'nselho de Ética.

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

. Governo vai incentivar
I .

o pequeno construtor

A senadora Ideli Salvatti informou da
tribuna do Senado que nos próximos
dias o Governo Federal deverá
anunciar um pacote de medidas
visando reduzir tributos incidentes nos

materiais de construção. A idéia, disse
ldell, é do ministro do Desenvol

vimento, Indústria e Comércio Exterior,
Luiz Fernando Furlan, que pretende
incluir essa desoneração fiscal no texto
da medida provisória que reduz

impostos para investimentos. Essa MP
tramita desde o último dia 15 na

Câmara dos Deputados. "O ministro
anunciou que está elaborando um kit

com propostas de redução de tributos

que incidem sobre materiais básicos,
de construção como cimento, tintas e

6utros produtos usados para pequenas
�eformas. Ele quer contemplar o

çornérclo de formiguinha'; explicou;
Ideli. A senadora afirmou que o

qovernode Luiz lnácio Lula da Silva já
adotou diversas providências em

benefício do setor da construção civil,
o que teria provocado, segundo ela, a

maior geração de empregos no setor

da última década.

Doação daWeg
o prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer, junto com todo o secretariado,
recebeu da Weg Química a doação de R$
15 mil para o Fundo da Infância e

Adolescência. O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente é

gestor do fundo e aplica os recursos no

desenvolvimento de diversos projetos no

município. O diretor superintendente da
WEG Química, Mélrtin Werninghaus
(foto), disse que a empresa faz questão de
estar sempre perto da comunidade. O

prefeito destacou que a Weg demonstra
sua preocupação com a causa social. É
importante lembrar também que a

empresa é uma das principais geradoras de

empregos e de retorno de tributos para
nosso munlcfpio"

MaisSOmil
E a Weg está repassando também mais R$ 50
mil para o Fundo de Infância e Adolescência.
A doação foi feita para a secretária de
Desenvolvimento Social e Habitação, Nilda
Bertoldi, que estava-acompanhada da vice-

prefeita Rosemeire Vasel.

CDL na sabatina
o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes,
Lojistas),Waldemar Schroeder, é o

convidado deste sábado semana do

proqrarna "Studio Atualidades Entrevistas" da
Rádio Studio FM (99.1). Ele falará sobre as

atividades comerciais, atendimento, preços,
cartões de crédito e as promoções que a CDL

pretende realizar neste ano. O programa
apresentado por Albino Flores e Fabiana
Machado também vai ter as perguntas da
população nas ruas de Jaraguá do Sul.

Guerra de negócios
o Núcleo de Jovens Empreendedores da

Acijs está convidando para mais um curso de

capacitação, nos dias 8 e 9 de julho. É só
acessar www.aguerradosnegocios.com.br. ver
a programação completa e fazer a inscrição.

Posse noCefet
Na agenda de hoje à noite: posse da

professora Rosemary Maffezzolli dos Reis
na direção do Cefet de Jaraguá do Sul.
Presente a diretora geral do Cefet/SC,
Consuelo Sielski Santos.
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OPIN lÃO t--I----'---� I
�gumas conquista,

Nesta semana encerramos este

primeiro semestre de atividades

parlamentares na Assembléia

Legislativa e iniciamos o chamado

período de recesso. Muita gente
confunde esse período com férias, mas
no nosso mandato reservamos o mês

de julho para realizar as nossas

prestações de contas nos municípios,
nas câmaras de vereadores e nas

comunidades. É o momento de

discutirmos com a população, para que todos Possan
acompanhar, analisar, criticar e contribuir com o mandato.

Não podemos deixar de comentar que no âmbíro estadUll\
tivemos uma vitória importante esta semana. A Secretanll
de Estado da Educação anunciou a realização de concunol
público com 2,8 mil vagas, para provimento de cinco cargll('
Acompanhamos o Sindicato dos Trabalhadores-em Educa' (

nessa luta, por isso sabemos medir o tamanho da conquiila
Desde o início 'do ano vimos nos manifestando sobrei ,

necessidade de investimentos em educação e a realização'
concurso público para provimento de 'vagas em ftmçgesq
o governo pretendia terceirizar, como é o caso dos servi�
gerais e das merendeiras. I

Fazendo um balanço de�s�s seis prim�iros me�es de 200i! I

'podemos comemorar uma sene de conquistas. Alem de to:l�
os avanços que o governo Lula está proporcionando aop�\1
Santa Catarina está sendo' especialmente beneficiada ei!

ano, recebendo mais de 10% dos R$ 6 bilhões de que

governo federal dispõe para investimentos em inh
estrutura. A sonhada duplicação da BR-I01 Sul estáej
andamento, os portos e aeroportos receberam granoij (e
investimentos, o projeto de duplicação da BR-280 está

sen�\concluído e o governo. estuda uma forma de viabilizar! (
'duplicação, enquanto inicia mais uma operação oe mi
recuperação da nossa rodovia, que somente .no trecho�á� fi
Francisco do Sul-Corupá receberá investimentos de RH 'r
milhões.

No legislativo estadual passamos projetos importante,
como a emenda constitucional que permite que os govem
indenizem terras demarcadas como áreas indígenas, u

,vez que os colonos pagaram por elas. Esse projeto, aprova' UI

com ,texto substitutivo de minha autoria, pode pacifirn \

várias áreas deconflito pelo Estado afora. E foi justamet �

em função da agricultura familiar que mais trabalhamos n� �

semestre que se encerra.

Promovemos vários debates sobre sigatoka negrl
reunindo autoridades e técnicos estaduais e federais, atéqu
se chegasse a um consenso sobre uma instrução normsn

que não prejudicasse a bananicultura. Também realizama c

seis seminários sobre agregação de valor na agtiçultu. .

familiar, divulgando políticas públicas e reunindo sugestÕl
P

e reclamações dos produtores rurais. Nessas andanças pe� f
Estado, coletamos uma série de denúncias e suspeitas de qUI â
esteja ocorrendo má vontade e algumas irregularidadeslIl h
concessão do crédito fundiário. Estamos encaminhano� k
todas es�as denúncias à Secretaria de Agricultura el
delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário,

Recebemos muitas reclamações sobre a famosa 'venoi
casada' que algumas agências bancárias do Banco do Bral; ei

condicionam à liberação, do Pronaf. Alguns agricultor é

afirmam que são obrigados a adquirir umOurocap ou alg
tipo de seguro para conseguir o crédito. Essas denúnci
estão sendo encaminhadas porque o governo Lula deix
claro que se o agricultor quiser, nem conta corrente pred�
abrir. É importante que os sindicatos dos trabalhadol
'rurais, vereadores e lideranças de tod� o Estado e os próp�1 I.

agricultores tenham consciência de seu papel fiscalizado'l
denunciem esse tipo de prática.

Realizamos muitas outras atividades que hoje não te

espaço para relatar, mas que todos poderão acompanhar.
reuniões de prestações de contas que realizaremos a pa �

da próxima semana em toda a região e também pelo jo
,

domandato, que será distribuído nas residências nesteJl\
de julho.

o deputado Oionei Walter da Silva escreve às seXtôl r

feiras nesta coluna.
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.. Aliás
Segundo o jornal eletrônico Absoluto,
na época, o então prefeito Irineu
Pasold (PSDB), um dos ho
menageados, "sustou o cheque que
teria pago pelo dito prêmio': A
denúncia partiu do próprio instituto
que ficou a ver navios. ' '

A procriação de institutos de opinião
e pesquisas encontrou terreno fértil
por essas bandas, graças à vaidade

daqueles que pagam pelas
"comendas" e pela oportunidade de'
terem as fotos nos jornais e um

certificado na parede.

Prêmio,
f"'to de Schroeder, Felipe Voight

pre el '

ebe no dia 8 de agosto, no
pP), rec • .

Carrero World, o premio
� d S

. e" s e Melhores e anta
Malar .'

.

. a" concedido pelo Instituto
atann ,

.. _
.

. Verde de Opiniáo e Pesquisa.
arrlga
mesmo que no ano. passado

veu no Centro Cultural,
romo ,

, to semelhante, que se revelou

[n
d' b I'fracasso e pu ICO e

rnenageados. As autoridades

unciadas pelos pro�otores, como
vice-presidente jose Alencar (PL),

implesmente não compareceram.

.. Especulação
Nas rodas política, é dada como certa

a saída do prefeito Moacir Bertoldi do
PL ainda este ano, o que já foi
solenemente negado pelo próprio e

por assessores mais próximo.Todavia,
um dos correligionários confidenciou
que Bertoldi não descarta a

possibilidade: "Se vai ou não para o

PMDB e quando', não sei, mas que não
fica muito tempo no PL, não fica" disse.
Dizem que o prefeito está

aguardando os arranjos e as

articulações nos partidos para definir
a nova casa.

.. Rachado
O diretoria do PMDB de Jaraguá do
Sul não convidou o coordenador

regional do partido, Luiz Carlos
Tamanini, 'para o "almoço de

confraternização com a imprensa'; que
acontece amanhã, a partir das 11 h30,
na Chácara Mime, no Rio Molha. O ex

prefeito de Corupá foi surpreendido
pela informação.
Não há nada de estranho. Até porque,
o PMDB é hoje o Partido Mais Dividido
do Brasil. Em Jaraguá do Sul, na região,
no Estado e no país há diferentes alas,
setores e grupos.

..
'

Confusão
A cada novo depoimento na CPI dos

Correios, aumentam as contradições,
revelando o jogo de gato e rato

iniciado pelo acuado deputado,

/.

Roberto Jefferson (PTB).
Na quarta-feira, o líder do PTB José

Múcio Monteiro negou a versão de
Jefferson de que o partido teria

discutido e rejeitado o recebimento
do "rnensalão" MúCÍ'o disse que a

bancada do PTB nunca discutiu o

assunto. Já a secretária Fernanda

B

I

-)

II
J

)

oSornaqqio confirmou o que- havia
negado quando afirmou ... ri

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br b
:l

PF vai investigar denúncias de !
, !

caixa dois para PT em Furnas �

EM GUARAMIRIM
J

'insep pressiona prefeito para
tender pleitos dos servidores

:;
Genoino, disse que o partido ')

nunca recebeu dinheiro algum,
de Furnas e afirmou nunca ter �
ouvido falar de Dimas Toledo.j
Genoino disse ainda que 0-
partido só vai se pronunciar após
o depoimento de Jefferson à Cpe
dós Cor re ios. O depu tado l
Salvador Zimbadí disse que as':;

declarações de Jefferson são um)

"delírio": "É um delírio. Acredito 1
que quem 'deve, estar de cabelo
em pé são os tesoureiros del
Furnas, porque segundo ele
sobram R$ 3 milhões por mês em
furnas. Como seria e de onde

BRASÍLIA - O Ministério da

Justiça informou ontem que,

cumprindo determinação do

presidente Lula, 'o ministro

Márcio Thomaz Bastos
determinou à Polícia Federal a
imediata abertura de inquérito
para apurar denúncias feitas pelo

, deputado Roberto Jefferson
(PTB) envolvendo a empresa
estatal Furnas Centrais
Elétricas. Em reportagem publica
ontem na Folha de São Paulo,
Roberto Jefferson afirmo� que a

'

estatal dividia uma sobra de
caixa de R$ 3 milhões entre o

diretório nacional do PT, ó
diretório' mineirõ do partido e

alguns parlamentares da base
"aliada. Em nota à 'imprensa, o

Ministério da Justiça informou'
que a abertura' de inquérito foi
uma determinação do próprio
presidente Lula,

Jefferson disse que o diretor
de engenharia de Furnas
Centrais Elétricas, Dirnas

Toledo, lhe revelou em abril de
2004 um esquema de desvio de
R$ 3 milhões por mês na estataL
Desse- dinheiro, afirmou o

deputado, R$ 1 milhão vai para
o PT nacional e R$ 1 milhão para
o PT deMinas Gerais. O restante

seria dividido ao meio entre a

diretoria de Furnas e um grupo
de deputados do qual fazem
parte Luiz Piauhylino (PDT),
Osmânio Pereira (PTB) e

Salvador Zimbaldi (PTB),
Jefferson disse ainda que este

grupo teria sido responsável pela
nomeação do diretor financeiro
de Furnas, José Roberto Cesaroni
Cury, que é amigo pessoal de
Salvador Zimbadi.

O presidente do PT, [osé

lOOl (

od� ROUNA TOMASELLI

p�
till Sil'ldicato espera
ue 'finir a situação até
lfu, .

ifj �e agosto, data da
lacr róxima assembléia
:D�

atil, GUARAMIRIM - o Sinsep
I at iildicato dos Servidores Públicos)
�á� finiu anteontem, em uma'
IH 'mbléiá�Cârriara.'deVereadores,

e vai continuar pressionando o

feito Mário Sérgio'Peixer (PLF)
tentarconseguiroutrasmelhorias

U Ta os servidores públicos do
'3 unicípio, Esta semana, a Câmara

Yereadores aprovou oprojeto do
:D ecutivo que concede um aumento

.

1 G1e 8% a partir de hoje, Os
dores esperavam 10%.

,O tesoureiro do sindicato, Luiz
hoemer, disse que, neste primeiro
,mento, espera-se que o prefeito
Feba o Sinsep e a comissão de

,

çâoda,servidoresparadiscutir
pauta de reivindicações", "A
mbléia repudiou a posição' do
feito de não receber a direção do
clicato e a comissão para discutir a'D' ,

�J; uta de reivindicações aprovada
, losselVIdoresnodia 15.O prefeito,
q 'a! .r ,gummouvo, não querdiscutir a

ação com os servidores", criticou,
'Segundo o tesoureiro, alguns
eltos que foram colocados para o

Ir (retário de Administração e

ças, JairTomelin, precisam ser

utidos com o prefeito pois ele é
"pede oficializar aspro�tas". Ele

ARQUIVO/CORRE10/CESAR JUNKES

citou o reajuste de salário de 10%,
"baseado no, orçamento deste ano,

que prevê este aumento"; as perdas
salariais, " que mesmo com os 8%
ainda ficam em 20%"; e o auxílio

refeição deR$5,50, "que já éumvalor
defasado e os servidores ainda
descontam da folha 20%,

-Schroener também informou

que foimarcada umanovaassembléia
para odia 3 de agosto, apartir das 19h,
na Câmara de Vereadores' de
Guaramirim, para tentar definir a

,

situação, "Dada a intransigência do
governomunicipal, a gentemantém
a mobilização e vai continuar,
tentando anegociação comoprefeito
para que até o dia 3de agosto a gente
uma resposta umpoucomais positiva
para a categoria", disse,

O secretário deAdministração e
Finanças, Jair Tomelin, disse que os

pleitos do sindicato foram
encaminhados aoprefeitoe que foram
discutidos numa reunião

administrativa. Com relação ao

aumento de 8%, o secretário disse que
este "é o limite financeiro e

orçamentário que o município tem
para conceder este ano" e que "os
10% citados pelo sindicato era uma
previsão de reajuste, trabalhandono
limite do orçamento",
"Conseqüentemente, qualquer
reajuste acimadisto vaicomprometer
a possibilidade de liberação de

pagamento em dia em razão da

liquidez orçamentária",
Sobre o aumento do vale

refeição, Tomelin informou que o

governo decidiumanter os atuais R$

. . 7"vma: .

I
Em depoimento à CPI dos I

Correios ontem, o deputado IRobertojefferson-rebateu os que,

segundo ele, tentam anular suas.l
denúncias desqualificando-o. E_
afirmou aos parlamentares que

para descobrir o esquema do
mensalão é preciso investigar
também supostos saques do
Banco do Brasil, e não só os do
Banco RuraL Documentos do
Conselho de. Cont,role de
Atividades Financeiras (Coaf)
apontam para saques de R$ 21

milhões em menos de dois anos

feitos pelo publicitário Marcos"
Valéria de Souza, acusado d�J
operar o mensalão. O dinheiro

,'I

teria servido para pagar propinas
'adeputados da base do governo,"
"Me' cobravam prova, prova.':
Dizem: 'Vamos desqualíficar ai
Roberto porque ele é um artista'.: '

A Coafmostrou os saques dele!

(Marcos Valéria), Tem quei
procurar o Banco do Brasil]
também, Havia lá 60% das notas,
com etiqueta do Banco d,?�
Brasil. Até agora, só apareceu 01
Banco Rural", afirmou. )

Prefeito é apontado pelo sindicato por não discutir as propostas

5,50 "em razão do alto custo que o

município temhoje, em tomo de R$
49milpormês, dos quaisR$ 9,8mil é
ressarcido pelos funcionários de
acordo com uma lei municipal,
pagando 20% do vale-refeição",
"Jaraguá do Sul ,tem omesmo valor,
Entendemos que é razoável e até

recomenda-se a cautela em mantê

lo em razão do alto custo que o

município tem pormês", justificou,
O secretátio também disse que

existe o interesse daadministraçãoem
fazer a reclassificação, mas -pede
paciência aos servidores. "O prefeito
temmostrado boa vontade, mas em
razão de que precisa ter tempo para
avaliar o impacto de uma

reclassificação agora no segundo
semestre, ele pediu um 'pouco mais

de cautela para que não haja
qualquer ato precipitado e quevenha
comprometer futuramente as

finanças domunicípio", disse.

rcjeto de reajuste dos servidores de laraguá está na Câmara Lançado pacote anti - corrupção:
, )

JARAGUÁ DO SUL - o prefeito
oacirBertoldi (PL) encaminhou à

deVereadores esta semana o
, ietod I '

,

,

e elque concede um reaJus-salariai de 2% aos servidores públi.Sefor aprovado, este seráo segun
aumento de salário dos funcioná-
domu ' - ,

'

I1lClplO este ano resultado
u

'

m aC,ordo entre o governo
unicipal S·

,

e o' msep (Sindicato dos
fVidores Públicos),O projeto será

) o�sessãodesegunda_feira,'rnabril, aCâmaradeVereadores
VOUoreajustesalarialde5%parase 'd_fVt oresmunicipais da adrninis-
blOdireta, autarquias e fundações

,
Icas, estatutários e celetistas

vOs'e' .

'

"
ltlauvos, Todos estes fun-

os, cercade 2,5mil, vão receber
�

ARQUIVO/CORREIO/RAPHAEL GÜNTHER

o novo aumento a partir de 10 julho.
Oorçamentodeste ano sóprevia 3,5%
para reajuste dos salários e a proposta
Ínicialdosindicatoerade 15%.

'

Desdeo inícicdo ano, os servidores
também estão recebendo o auxílio

alimentação que, de acordo com o

orçamento deste ano, só deveria ser
concedido até fevereiro, Nas

negociações como Sinsep em abril, o
prefeito acatou a sugestão feita pelo
sindicato de estabelecer a

proporcionalidade na concessão do

auxílio-alimentação, Com isso, o
auxílio passou a ser proporcional às
horas trabalhadas, Antes só recebia o
benefício quem trabalhasse pelo
menos 30 horas semanais,O valor do

auxílio-alimentação éR$ 5,50.

enriquecimento ilícito d<5
servidores, com pena de até oitc)
anos de prisão; e obriga todos o�
órgãos federais a divulgar, na'

-internet, o relatório da auditorü{
anual realizada pela CGU,:
Asmedidas foram anunciadas pele'
presidente Luiz Inácio Lula da Silvá'>

logo após ele ter discursado na posse
do novo procurador-geral da
República, Antônio Fernando de
Souza, que assume o lugar d�
Claudio Fonteles. No discurso
valorizando a independência dq
Ministério Público, Lula dirigiu�s�
aAntonio Fernando: "Você nunca
vai ser procurado pelo presidente
da República para engavetar uma
investigação" .

BRASÍLIA -'-OGoverno Federal
anunciou no 'início da tarde de
ontem um pacote anti-corrupção
com decretos e projetos de lei,
Entre as medidas, estão a

determinação para criação de

corregedorias próprias nos

ministérios, ligadas à CGU

(Controladoría-Geral daUnião), e
a ampliação do Portal da

Transparência do Governo
Federal, que funcionava como

experiência desde o fim de 2004 e

até hoje era restrito aoMinistério
da Justiça, o pacote prevê também
sindicâncias patrimoniais para

apurar casos de enriquecimento
ilícito de fiincionários públicos do

.

alto escalão; torna crime oMoacir Bertoldi cumpriu a promessa e protocolou o projeto este mês

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

1 CORREIO ECONÔMICO
I .

I BRDE completa 44 anos
.

o deputado Édison Andrlno (PMDB) registrou da tribuna a

i passagem dos 44 anos de "excelentes serviços prestados" pelo
i BRDE aos Estados do RS, SC e PR."Desde sua fundação,
I determinada pela vontade dos então governadores Leonel
I Brizola, Celso Ramos e Ney Braga, o BRDE se empenha em criar

'I condições favorá.veis ao desenvolvimento econômico e social

,
da região': O parlamentar lembra que até hoje, o banco já

I financiou mais de 41 mil projetos, que, em valores acumulados,
I
traduzem-se em investimentos induzidos da ordem de US$ 37

! bilhões. Em conseqüência, nestas mais de quatro décadas, 1,3

i milhão de empregos foram gerados ou mantidos, e a arrecadação

i de ICMS, nos três Estados, experimentou crescimento de

i aproximadamente US$ 5 bilhões.
I.

I Potencia,1
.

I
Relatório lido pelo deputado
Andrino diz que o BRDE atende

i a mais de 30 mil clientes, com

I operações ativas, fazendo-se

L presente em quase 80% dos

-municípios da Região Sul. No
ano passado, por exemplo, dos

ri 6.357 clientes que receberam

, financiamentos, quase 70% são

I míni e pequenos proprietários
I rurais, além de micro,

I pequenos e médios
, empresários,

I Pequenos e se
II Para os pequenos foram

I
destinados mais de 40% do

. montante contratado, ou seja,
I cerca de R$ 670 milhões. Para

I este ano, o BRDE dispõe de um

II
limite superior a R$ 1 bilhão,
destinado a atender aos três
Estados do Sul. Até maio, já
haviam sido contratadas 2.424

Menos comércio
A Organização Mundial do
Comércio prevê que o

comércio mundial deve
crescer 6,5% em 2005, inferior
aos 9% de 2004 devido ao

impacto dos altos preços do

petróleo sobre a economia."As

perspectivas de crescimento
mundial para 2005 não são tão

promissoras como as de 2004,
aumentando a uma taxa real
de 6,5%'; disse o diretor-geral
da OMC, Supachai
Panitchpakdi ao divulgar o
informe sobre Comércio
M�ndial em 2005.

Encontro deGNV
O auditório da Fiesc em

Florianópolis vai ser palco
hoje do encontro promovido
pela Infragás, um dos
acionistas da SC-Gás. Neste
encontro representantes da

Gasmig (MG), Com pagas (PR)
e da Sulgás (RS) devem
discutir com representantes
da Petrobras a .crise da Bolívia

J) ,. .1

e a garantia de
abastecimento por parte do
Governo Federal.

,operações de crédito, somando
R$ 248 milhões. Dessas

,operações, Santa Catarina

,recebeu parcela equivalente a

I
R$ 64,3 milhões, que

L representam um crescimento

r de 31,3% em relação a 2004.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Começaram as

obras de me

lhoria da BR
280. O inves
timento é de
R$ 4 milhões.
O prazo para o

término ainda
não foi definido.
A recuperação é.
do trecho de

Coupá a São
Francisco do Sul

• Cotação U$$
Comercial
Paralelo

Turismo

• Cotaçã.o Euro

2,300 2,420
i

Compra Venda

2,843 2,845

R$: 860,46 (junho)·CUB

·Indices

Bo�espa
Pontos Oscilação
25.051 0,30%
10.274

2.056 0,58%

0,7917

Dow Jones

Dasdaq
• Poupança (%).
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CRISE NA BoLíVIA

Gás natural veicular pode
ter· reajuste de '15%

MÁRCIA BENTO

� Trinta mil
conversões foram
feitas no estado
em apenas 4 meses

}ARAGUÁ DO SUL - A crise do

gás natural enfrentada pela
Petrobras na Bolívia não assusta

consumidores e proprietários de
carros movidos a gás: A empresa
brasileira é responsável por 10% do
PIB da Bolívia e mesmo sendo a

maior empresa a explorar o produto
deve começar a pagar um imposto
de 50% sobre a produção. As
instaladoras dejaraguá do Sul não
acreditam que a crise afete o

mercado, assim como os

consumidores quemesmo com um

possível aumento de 15% no preço
do combustível acreditam queo
gás natural veicular é um bom

investimenrc.O estado de Santa
Catarina é o 3º no país, em número

de veículos que utilizam este tipo
de combustível.

O gerente da instaladora mais

antiga do Estado; em fun-'
cionamento há quatros anos em

J ar.aguá, disse que a cris� é

passageira. "Mesmo com o

aumento do preço, a economia é

muito grande_e pode chegar até a

70% em relação' ao uso da

nlUsuários do gás veicular, dizem estar satisfeitos com a economia que chega 'ser de 70%

gasolina", disse EdsonMüller.
O representante Nélson

Ferreira Cardoso, 29, concorda.
"Digamos que tenha este

aumento de 15%, mesmo assim é

lucro ter gás já que a gasolina é
,

muito cara e o álcool consome
muito mais". Cardoso fez a

conversão do carro há três anos e

garante que em seis meses já
tinha recuperado o investimento.
"Com a economia acabei

trocando de carro e investindo
em coisas do dia-a-dia", disse.

A SC-Gás, empresa

responsável pela distribuição do

gás natural em Santa Catarina,
afirmou através da assessoria de

imprensa que não tem àumento

programado para o mês de julho,
quando deve completar 27 meses

sem reajuste: "O' fornecimento
também não vai ser prejudicado
por causa da crise na Bolívia, a

. an

Petrobrás tem contratos de J�i eir

anos para a explóração UI a,l
produtos naquele país". Outw m

dado divulgado pela empresa!' r�,
que Santa Catarina é O terceiro' F

estado que mais converte carrGi eg

do zá 1
.

I'
el

para Q uso o. gas na tura veio, �
,

.

r I I i ri
�

� h ' er
De janeiro até maio foram mail

de 30 mil· conversões, Caa� rr

mil. Os estados carnpeõessãch
de Janeiro e São Paulo.

o gO,l'erno da Bolívia vai fazer uma inspeção nas empresas
estrangeiras de petróleo - entre elas, a Petrobras. Vão ser investigadas
as áreas financeira, operacional, jurídica e técnica. A Bolívia é o

segundo maior produtor de gás da América do Sul e está

promovendo mudanças no setor de energia depois de muitos

protestos populares.
Alguns especialistas brasileiros acreditam estas medidas podem
causar alguns efeitos em outros países, como a queda de confiança
das empresas estrangeiras e a diminuição dos investimentos delas
naBolfvla. Quem deve pagar toda a crise deve ser o consumidor, já
que a médio prazo os preços devem subir.
A importação de gás para o Brasil é de 24 milhões de metros

cúbicos por dia o que correspondente à metade do que é
consumido no país.

Setoriais, através da formação dos
consultores: do apoio dado pela
entidade e também do caderno
Núcleos em Pauta que através do
Correio do Povo leva as

novidades todos os meses para a

comunidade.

Jaraguá do Sul é uma das
cidades pioneiras no Empreender
no Brasil, projeto que começou em
maio de 1994 com o Núcleo de
Metalmecânica que permanece
até os dias de hoje.

Atualmente são 17 Núcleos
.formalizados e quatro ainda em

Por contrato,durante 30 anos,as empresas teriam o direito de explorar,
produzir e refinar o gás e o petróleo das jazidas bolivianas. As

empresas seriam donas do produto final, pagando ao estado royalties
no valor de 18% da produção. Com a- regulamentação da nova Lei

de Hidrocarbonetos, anunciada na última segunda-feira, a Bolívia ar

passa a ser dona da produção final. O imposto sobe para 50%. ir,

Por enquanto, a posição da Petrobràs é de reavaliação dos projetos ra

que estavam previstos para a Bolívia e estudo dos-Impactos que or

as alterações contratuais podem representar a partir de agora.
I

Segundo o diretor do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura, Adriano
Pires, não vai haver novos investimentos, as empresas vão entrar

em tribunais de arbitragem para serem indenizadas pela quebra r
de'co�trato e, provavelmente, pode até ocorrer que determinadasJ til
empresas saiam da Bolívia. t'er

Acijsgunha prêmio nacional de Destaque Empreender Brasil
}ARAGUÁ DO SUL - A Acijs

(Associação Comercial e Industrial
de [araguá do Sul) ganhou no

começo da noite de ontem o

Prêmio nacional de Destaque
Empreender Brasil.A entrega para
o presidente da associação Paulo
Obenaus foi na abertura do XV

Congresso Brasileiro da

Confederação das Associações
. Comerciais e Empresariais no

auditório Elis Regina no Anhembi,
em São Paulo. O prêmio foi um
reconheci�entci pela forma como
a entidade conduz os Núcleos

processo de implantação. "A
longevidade dos Núcleos Setoriais
de jaraguá demonstra o sucesso do
Empreender na cidade e região, o
profissionalismo da entidade na

condução destes núcleos e o

espírito associativista dos nossos

empreendedores", defendeu a

coordenadora de serviços da
entidade Rejane Nunes Bassi.

Desde o ano passado, a

associação investe na

profissionalização da gestão. Para
isso os consultores dos núcleos
passaram por um processo de

oi

. \ el
formação' que culm!11OU n.

A,
padronização dos modelos& J'

regimento interno. Os Núclelf
r'I, ,

são avaliados semanalmente�J
entidade.

Este ano, a Acijs começOU i

ai
processo chamado i
"Associativismo entre os Núcl�
com a unificação de todos;

"'AgeJ)iplanejamentos em uma

unificada" setorizada em Pro�
. Cursos, Palestras, Eventos, M' .

Técnicas e Reuniões de todo!l'
Núcleos Setoriais, integrando�
núcleos em projetos conjuntOs. ,

Você escolhe, nós transportamos.
-.------� -- rtIIi/IfT

LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL
r

ai
Bernardo Dornbu;3ch, 540 I Sala 01 I Baependi. I Te•. : (47' 371.0363 e
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PROMOÇÃO

PANORAMA

Feira de Queijos e Vinhos
motiva clientes do Angeloni
Vinhos e queijos
danais e importados
ndidos a preços,

% mais baratos

JARAGUÁ DO SUL _ Quem
ta de queijos e vinhos não pode
rder a oportunidade de passar no

, upermercado Angeloni para ver
, 'feira de Queijos e Vinhos" que

tá sendo oferecida aos clientes

lodia 24 deste mês. São mais de

tipos de vinhos e queijos que

lãoc9m preços até 30% a menos

que os cobrados em épocas

�mais. Estão em promoção
utos nacionais e importados. A

bcomeçou no dia 24 de junho.
'De acordo com funcionários,

I Feira acontece sirnul

heamente em todas as 2110jas
ngeloni de todo o Estado de

. anta Catarina. Em Joinville, a vendido ano passado nestemesmo anos. "Um vinho é sempre bom,
i eira acontece no estacionamento período de tempo. especialmente se estámais barato",

loja e os clientes concorrem a O casal Jane e Luciano Postai comenta Luciano.Além de o preço

m automóvel zero. A Feira é foi até a Feira ontem à tarde para sermais baixo, alguns vinhos foram
: movida há cerca de cinco anos fazer compras e pararam nas selecionados para serem vendidos

i, já faz parte das promoções prateleiras dos vinhospara escolher em caixas em até quatro parcelas
egulares dare de de supe r - uma garrafa. Jane disse.que gostou para quem tem o Cartão Angeloni

�. ercados. Devido ao calor, as do desconto e decidiu comprar Visa.
'

�I éndas ainda rião estão pelo menos uma garrafa. Eles Para quem pensa que a

!��, rrespondendo às expectativas, estavam acompanhados das filhas promoção é válida apenas para,

I �e_sm_o_as_si_m_su_p_e_r_o_u_o--,-q_u_e_�_o_i__ P_â_tn_e_l_a_,5_'e_is_an_o_s_,_e_L_a_r_is_s_a,_d_o_i_S__ v_i_n_h_os_n_ac_i_o_n_al_'s_'a_Fe_i_ra_in_c_lu_l_'o_s
� ,

anda The Champ anima noite de comemoração
JARAGUÁ 00 SUL _ o Jornal

r orreio do Povo promove hoje
mbaile em comemoração aos 86
nos de vida do jornal, o 2º
pressamais antigo do estado de
anta Catarina. O objetivo do
ire to r administrativo do Cp,
rancisco Alves, é ajudar na

onstrução de uma creche para
IOximadamente 150 crianças no
orro da Boa Vista. Todo o

eira da venda dos ingressos vai
r entregue ao Rotary para' ser

II, tilizado no empreendimento. OUterreno para a construção da
L creche foi doado pela Prefeitura,

im como o projeto arquitetônico
evento começa às oito horas da
oite com uma palestraministrada

II elo presidente do Badesc
Ag' .

d& encía e Fomento de Santa
atarina), Renato Vianna.
rancisco Alves também vai
nu

.

nciar as mudanças que estão
Contecendo na empresa. O baile
omeça logo após e será animado
Ia The Champ Banda & Coral,
oClube Atlético Baependi.

Se o tempo ajudar, fica pronta hoje a melhoria da sinalização da
rodovia SC-416, trecho Jaraguá do Sul/Schroeder, numa extensão

de seis quilômetros. Estão sendo pintadas as faíxas de pedestres,
as lombadas eletrônicas, as bordas e o eixo da rodovia. O trabalho

está sendo feito em parceria entre a Prefeitura de Jaraguá do Sul,
que cedeu a mão-de-obra, e o Deinfra (Departamento Nacional

de Infra-estrutura), que deu o material.

Consumidores aproveitam a promoção para comprar vinhos e queijos (detalhe) nacionais e importados
,

Noite de ,festa e solidariedade é hoje no Baipendi em Jaraguá

A estimativa é de que 600

pessoas compareçam ao baile, os
ingressos custam R$ 25,00 e podem
ser comprados com a opção de tele
entrega através do telefone 371

1919, ou na administração do

jornal, o endereço é Procópio
Gomes de Oliveira, 246. Muitas

empresas da região estão

colaborando com a compra de
entradas. "A receptividade está

sendo muito boa e acreditamos

que o baile será um sucesso",
afirmaAlves. Na hora os ingressos
vão ser vendidos pelomesmo preço
R$ 25,00, mas o número é limitado.

19ação telefônica fica 7,27% mais cara

REDA -

'

,
ÇAO - o presidente da

gen .

I
era N acionai de

e ec
'

.

I'f omunlcações (Anatei)',
las G

'

, urgel, afirmou ontem
Ue Ore

'

ajUste para a telefonia
Xadeve ficar em 7,21% para
�a cesta de tarifas, inclusive

attao tel fA •

e ornco. Isso significaUe tod .

'f
os os Itens da cesta de

ti as _ .

ab'l'
Corno assmatura básica,

lltaç-ao e pulso - terão o
esmo' d'ln ice de correção. Na

longa distância nacional, o

reajuste será de 2,94%,
enquanto na internacional
haverá um decréscimo de 7,9%.
Para que possam praticar o

reajuste, as empresas têm que
anunciá-lo com 48 horas de
antecedência. A expectativa é

de que isso ocorra hoje e que as

empresas comecem a cobrar a

nova tarifa a partir de domingo.
'

O último reajuste aconteceu

há 12 meses, o que permite às

empresas aumentar as tarifas

para os mais de 40 milhões de
consumidores.

A cesta telefônica

composta por habilitação, pulsos
(ligações) e assinatura mensal

não pode ficar acima de 7,27%.
Este índice corresponde à

variação do IGP-DI entre junho
de 2004 a maio de 2005 menos

1% a título de produtividade.

famosos vinhos chilenos. Os preços
variamdeR$10,90aR$21,90.Mas
quem prefere os argentinos ou

italiano, ou mesmo portugueses,
espanhóis e franceses também não

fica na mão. As mais variadas e

famosas' 'marcas estão sendo
oferecidas aos clientes' a preços
convidativos. Uma garrafa de vinho
do Porto Dom José está custando
R$39,95.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 677 da Mega
Sena, e a loteria ficou acumulada em R$ 43 milhões segundo
estimativas da Caixa Econômica Federal. O próximo prêmio deve

pagar R$ 43 milhões.A quina saiu para 284 bilhetes e vai pagar R$
8.422,82 para cada um. A quadra vai pagar R$ 186,14 para cada'
um dos 12.803 bilhetes ganhadores. O próximo sorteio acontece

no sábado.

Governo investe em
a!=ões educativas na
area da segurança.

Para garantir um Estado mais seguro, o Governo investe seriamente na

área da segurança, não só no combate ao crime, como também em ações
ed�cativas. Uma destas ações foi a elaboração e distribuição em todo

. o Estado do Manual do Sortudo. Ilustrado pelo cartunista Ziraldo, o Manual
traz dicas de como evitar assaltos em diversas situações: nas atividades
do dia-a-dia e no trânsito. Há, ainda, um capítulo dedicado às' crianças.
O projeto gráfico e .as informações surgem de forma vem-humorada
e lembram que todo mundo pode, e deve.fazer a sua parte.

.,

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa doCidadão
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CP JURíDICO FISCALIZAÇÃO

Vigilância Sanitária apreende I

130' quilos de carne em blitz

� Ação de Indenização por Acidente de
I,

.

Trabalho competência da Justiça doTrabalho .

I
I

d plenário dO.STF reformulou seu próprio entendimento anterior e decidiu,
�ntem, que a competência para julgar ações por dano moral e/ou material

decorrente de acidente detraba1ho é da Justiça Trabalhista. A decisão unânime
foi tomada durante a análise de um conflito negativo de competência suscitado
Relo TST contra o já extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais.

�s ministros acompanharam o voto do relator, Carlos Àyres Britto, que
considerou "que o inciso Ido artigo 709 da Constituição não autoriza concluir
que iiJustiça ComumEstadualdetém a competênciaparaapreciarasaçõesque

. Q empregadopropõecontra seu empregador, pleiteando reparaçãopordanos
morais epatrimoniais:'

.

o voto salientou que o caso é diferente para as ações em que a União,
�utarquias ou empresas publicas federais são partes interessadas nas causas

�ntre o INSS e pessoas que buscam o recebimento de benefício

previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Nesse caso, ojulgado
r�ssaltou que a competência é da Justiça Comum dos Estados, conforme

estabelecido na súmula na 501 do Supremo.
�o entanto, Ayres Britto afirmou que, no caso de ação acidentá ria reparadora
de danos que envolva um empregado contra o empregador - onde não há

i�1teresse da União, nem de autarquias e ou de empresa pública federal- a
Gompetência deve ser da Justiça Trabalhista. Nesse tipo de ação, o interesse

4iz respeito, apenas, ao empregado e seu empregador, sendo desses dois
únicos protagonistas a legitimidade processual para figurar nos pólos ativo
I •

d
-

Ef passtvo a açao.
.

<p voto defendeu que se a vontade objetiva do texto constitucional fosse excluir
, � competência da Justiça do Trabalho, teria feito isso no âmbito do artigo 114,

V,amais no contexto do artigo 709, versante este último sobre a competência
fe uma outra categoria dejuízes:'Para omlnlstró.corno a situação não se encaixa
mo inciso I do artigo 109, tais ações devem ser regidas pelo artigo 114 da Carta

Magna, que trata das atribuições daJustiça Especial do Trabalho.

�o intervalo 'da sessão plenária, logo após o julgamento do conflito de

competência.Ayres Britto afirmou que "foiuma bela virada dejogo e empouco

flempo:'Ele rememorou que levou o primeiro voto no início de fevereiro à 1 a

urma e foi vencido juntamente com o ministro Marco Aurélio. Depois, trouxe
o voto para o Pleno e perdeu novamente. Ao receber o conflito de competência,
�m 5 de abril passado, resolveu trazer a matéria, mais uma vez, para debate e

consequlu reformular o entendimen,to do Supremo sobre a questão.
�ssim, acaba a controvérsia e está claro que foi reconhecida a competência da

Iustíça do Trabalho para julgar as ações de indenização por dano moral e/ou

.�I
aterial contra o empregador resultante de acidente de trabalho. "Oquenunca
evia tersaído daJustiça do Trabalho está voltandopara ela:'ressaltou o relator.
relator esclarece que uma coisa é a competência da Justiça comum para

julgar ação acidentária contra o INSS, em que o lesado que postula um benefício

eevidenciário. "Outra, é você querer receber do seu empregador uma
'indenização por um dano patrimonial ou moral por culpa ou dolo do

�mpregador'; afirmou. .' . '

i
'

�aloma Maia de Assis Pereira, graduada em Direito pela Furb, lnteqrante da
banca da Cassuli Advogados Associados SVC, reproduz artigo extraído do site

www.espacovital.com.br

MARIA HELENA DE MORAES

.... Apreensão fól
durante fiscalização
realizada ontem

pelo Comdec

}ARAGUÁ 00 Sui, - Setenta fi,
cinco por cento dos veículos
abordados durante a fiscalização de

cargas emgeral feitaontem em frente
ao Portal estavam com alguma
irregularidade. Ésta foi à conclusão
preliminas da blitz realizada por
iniciativa do Comdec (Conselho
Municipal de Defesa Civil) em

conjuntocomasPolíciaMilitar eCivil,
PRF, Gerência do Meio Ambiente,
Vigilância Sanitária, Divisão de
Trânsito, Conselho Regional de
Química, Procon e Inrnetro.

De acordo .com o secretário do
Comdec, Carlos Alberto Dias, 161
veículos que entraramna cidade pela
ponte doPortaldasShàs 16h30foram
parados pelaPM para vistoria:Deste
total, <l;penas dois carros de passeio.
"Nestes casos, aPM faz avistoriapara
saber as condições de trafegabilídade
do veículo, como validade de
extintores"; explica Dias. O mais

grave, de acordo com ele, foi a

apreensão de 130 quilos Carne, peixe
e frios (presunto e queijo) recolhidos
pela Vigilância Sanitária por
armazenamento inadequado e

refrigeração incorreta. ,

O secretário doComdec.afirmou
que pretende intensificar a

fiscalização- em veículos de carga

frigorífica que vêm de Guaramirim.
"Desconfiamos que existe algum
abatedouro irregular, já que a carne

aprendida estava' sem refrigeração e

embalada para ser vendida

provavelmentepara restaurantes.Até
mosca havia na carne", comenta o,
secretário.

est

FOI
BnTambém foram expedidas 14

multas pela Polícia Militar e'
interditadas 750 litros de acetonapor
falta de segurança. Além disso, um
caminhão tanque foi impedido de

seguir viagem porque a Policia Civil
encontrou irregularidade na

documentação do veículo. "O
documento não fechacomo número
de chassi", especifica o comissário

AdilsonMacário de OliveiraJúnior.
,

Esta é a terceira blitz realizada

pelo Comdec este ano. De acordo
com Dias, na primeira fiscalização
foram vistoriados 50 veículos e na

segunda 100. Em todas elas, o

percentual de jrregularidades foi de
75%. A intenção do Comdec é

realizar duas fiscalizações pormês.

Falecimentos
Faleceu às 06:30h do dia 30/06, o senhor Eugênio Artur Oliveira,
com idade de 71 anos. O velório foi realizado em sua residência e

f1rsepultamento no cemitério do Centro.

!fileceu às 15:00h do dia 29/06, o se-nhor Paulo José Grott, com

iqade de 79 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila

k�.nzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 19:00� do dia 28/06, o senhor Marcello Carllinl. com
idade de 80 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja Santo
estevão e o sepultamento no cemitério Santo Estevão.
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Apenas dois carros de passeio foram revistados durante a vistoria

CORREIO TV
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Homem invade casa da Xuxa
o estudante de Direito Flávio Keine Vieira da Silva, 30 anos,
invadiu na madrugada de quinta a residência da

apresentadora da Xuxa, no Rio de Janeiro.O invasor foi
encaminhado para a 16" Delegacia Policial do Rio de

Janeiro, na Barra da Tijuca. Ele foi detido por seguranças da
mansão da apresentadora. O estudante chegou ao local

pilotando uma motocicleta Honda CB de 450 cilindradas,
placa LLI-Ol 05, de cor preta. A moto foi 'encostada no muro

e usada como auxílio para que ele pulasse a parede de

aproximadamente três metros de altura. O estudante, que
teria iniciado tratamento psicológico recentemente, disse
aos seguranças que ama a apresentadora e queria muito vê
la. A delegada Soraya Vaz Santana autuou o estudante por
violação de domicílio e depois o liberou. A pena para o

Crime pode chegar a um ano de prisão, mas ele pode
responder em liberdade.

TV educativa
O governador Luiz Henrique recebeu do diretor-superintendente da Rede sO

SBT, MarceloPetrelli (foto), 1.328 CDs contendo, cada um, os oito programas
da série intitulada "Caminhos da Natureza'; enfocando as belezas naturais,
áreas de oreservaçêo e aspectos da cultura de Santa Catarina, exibidos pela
emissora. Elaborados em parceria com a Fatma e o Ibama, os programas serão
distribuídos a todas as escolas públicas do Estado e servirão para mostrar aos
estudantes a necessidade de se preservar o meio ambiente.

Nem Haydée nem Raíssa
Ao descobrir que está sendo disputado por mãe e filha,
Tony vai desistir das duas. O encontro vai acontecer em
Maimi durante o almoço que Raíssa organizou para

apresentar aos pais seu namorado.5ão os próximos
lances de "América': A garota não faz a menor idéia de

que sua própria mãe é'a tal mulher com quem ela o

disputava. Tony faz de conta que não a conhece

Haydée, mas fica tão constrangido que pede licença
para se retirar. Glauco fica com uma péssima impressão
do namorado da filha e depois de ver Tony e Haydée
dlscutindo ele descobre que 'os dois eram amantes.

)ú
qu

pr

Mais uma fama
o "Fama 4'; com Angélica, estréia em 9 de julho. Ela
apresentará ao vivo o programa no Memorial da
América Latina, em São Paulo. Os candidatos serão

escolhidos em shows que acontecerão em diferentes

regiões do Brasil. Fernanda Lima e Renata Ceribelli
comandarão as apresentações.

Tom liberado para imitar Silvio
Recentemente, Silvio Santos entrou com duas ações na

Justiça contra a Record e Tom Cavalcante. A primeira foi para
impedir que o humorista satirizasse' o programa
"Qual É a Música'; comandado por Silvio no SBT. Na-segunda
ação, o apresentador do SBT pediu na Justiça que Tom fosse

impedido de imitá-lo em qualquer situação. Mas o juiz
Clávio Kenji Adati, da 20" Vara Cível Central de São Paulo,
liberou Tom Cavalcante para imitar Silvio Santos, alegando
que o dono do S'BT é "pessoa pública e não pode impedir
que outras pessoas o imitem." Só que a Record ainda não

conseguiu a liberação para voltar a exibir a sátira ao "Qual É a

Música': O quadro continua suspenso.

Sósia deMilton
Milton Neves (foto) se .divertiu ao conhecer seu sósia,
Merchan Neves (Carlos Silva). durante um evento em

São Paulo. No encontro, marcado por muitas

"pedaladas'; o apresentador da Record ainda conversou

com Calça Grande (Vinícius Vieira). Milton não conteve

a risada ao ver os anões Robinho (Nestor Bertolino),
Tevez (José Rodrigues da Conceição) e Renata Fanha

(Maria Macias). A reportagem vai ar neste domingo no

"Pánico: na RedeTV!.
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MUNDIAL DE CARATt

Ricardo Pereira fica entreos
I

cinco melhores do mundo
� ����TT�O� __

� Jaraguaense é o

primeiro atleta d�
I região a competir
em um mundial

}ARAGUÁ DO SUL - o
,

guaense Ricardo Pereira,
de 20

Iara
anOS, é o quintomelhor caratecado

, mundo na categoria katá (luta
imaginária) estilo Shorín-Ryu. Ele
disputou oCampeonatoMundial de

Caratê que aconteceu de 24 a 26

de junho em Fortaleza (CE) e

contou com a participação de 20

países, inclusive Romênia, Itália,

Argentina e Hungria, que são as

principais potências do esporte no
�undo.
Ele e Maike Steffen, de

Blumenau, foram os primeiros
catarinenses a participar de um

evento deste tamanho. A

conquista de Ricardomostrou que
oBrasil domina esta categoria, pois
dos cinco primeiros colocados,
quatro foram brasileiros. O atleta

estava desde o início do mês em

Fortaleza treinando com a Seleção
Brasileira e comemorou muito 0-

resultado: "Para mim foi um

drgulhoparticipar deste evento pela
primeira vez e já ficar entre os

�elhores".

Ricardo Pereira (O) treina com o professor Arnoldo Formigari desde os oito anos de idade

O atleta é aluno da Associação
Formigari de Caratê, onde treina

desde os oito anos. "Participar de um
campeonato mundial, é o auge da
carreira de qualquer atleta, porém,
de acordo com o aumento da

importância do .evento, aumenta

tambémà pressão psicológica sobre
omesmo, o que deixa a competição
aindamais emocionante", disse ainda

Campeões deixam aAlemanha
I

depois de muita comemoração
!

i DA REDAÇÃO - Apesar da
comemoração que entrou pela
madrugada após a conquista da
wpa das Confederações, amaioria'
qos jogadores da Seleção Brasileira
acordou cedo ontem, na cidade de
Erankfurt. Dez jogadores, entre
eles as estrelas Adriano e

Ronaldinho, deixaram o Hotel
Intercontinental e viajaram para
üiferentes destinos na própria
�uropa. Já Léo, Cicinho e Gomes
foram até o centro da cidade e

voltaram com algumas sacolas de
compras.

, ,A comissão técnica, junto com
luho Baptista e outros jogadores
que vão voltar ao Brasil saiu de
ônibus para fazer visi�a a um

patrocinador da Seleção Brasileira.
'

Rabinho, o último a acordar, seguiu
sozlOho para o evento mais tarde.
:0 grupo se dividiu mais tarde em

dois, sendo que o primeiro embarca
para São Paulo às 22hOS (17hOSde Brasília), e o segundo segue para
oRio a partir das 22h30 (17h30). .

P<lItiE�OGIA:DO - Cicinho, que
cipou de todos os gols na vitória

�or. 4x1 sobre a Argentina, na
eClSão de quarta-feira era um dos

;ais C0ntentes neste dia seguinte
.

a COnqljista. Um jornalista
Italianomostrou ao lateral-direito

SaediçãO do diário La Gazzetta delloPOrtqu I' -

b'
e e agia a atuação do

su stituto de Cafu na competição.I, C"IClnho disse ainda ter,
propOsta para sair do São Paulo

Il\a[s que, dificilmente deve d·"i�a;
Oe b

'

. "' ...

EI
u e antes do fim da temporada.e quer se apresentar já para o

� �

treino da tarde de hoje. O lateral
Cicinho diz que tem consciência

de que o capitão Cafu é o titular
absoluto da posição, mas espera

. voltar à Seleção Brasileira. "Acho
que consegui deixar uma boa

impressão. Espero estar de volta
mais vezes", disse o jogador.

"O Cafu é o titular, o capitão,
insubstituível, mas espero ter a

minha chance". Cicinho fez sua

estréia na Seleção Brasileira em

competições oficiais durante a

Copa das Confederações. Esta foi
a segunda convocação do jogador.
A primeira foi no amistoso contra
a Guatemala. O jogador foi titular
em quatro das cinco partidas
disputadas na Alemanha. Ele ficou
no banco apenas na semifinal
contra os donos da casa, quando
entrou no segundo tempo.

CBFNEWS.COM.BR

Cicil'lho já volta aos treinos

,Ricardo. O professor do atleta,
Amoldo Formigari, agradeceu o

apoio daFME (FundaçãoMunicipal
de Esportes) de [araguá do Sul.
"Eles não mediram esforços para
garantir a presença dele na

competição", comentou o

professor; �"h,oi, ,.!.i.J \ di!)J;;llJICIJIlI
Formigari também lembrou o

bom �omento que a academia '

vive, pois vem revelando grandes
atletas e briga pelo título estadual.
"Os lutadores estão em extrema

ascensão, seja em nível estadual,

bra�ileiro e agora Mundial". A

próxima competição que a

academia vai participar será a 3a
etana dOI E��aduar g�e acontece
�� �[a'H' d�(l�lh�'�� i�;ra:i���'
Oeste de'Santa Catarina.

.

Michelin não acredita que

seja expulsa da Fórmula 1.

DA REDAÇÃO - A Michelin
não acredita que a FIA

(Federação Internacional de

Automobilismo) queira tirar a

empresa da categoria por causa dos
problemas de pneu do Grande

,

Prêmio dos EstadosUnidos, disse o
diretor de automobilismo Pierre

Dupasquier. "Não acho que a FIA
tenha nenhuma idéia como essa;

não entenderia se tivesse", disse ele
à Reuters no circuito francês.

"Não fazemos um bom
trabalho? Não somos amistosos

com as pessoas, não vamos bem em

todas as disciplinas? Não
entenderíamos uma medida
dessas". O jornal esportivo francês
[Equipe perguntou aos leitores,
numa enquete on-line, se a FIA
está tentando tirar a Michelin da

FI, depois de o presidente da
entidade, Max Mosley, ter"
responsabilizado a empresa pelo
fiasco de Indianápolis.

,

A entidade pretende ter

apenas um fornecedor de pneus

para a categoria a partir de 2008,
quando encerra o acordo
comercial atualmente em vigor
para a Fórmula 1. A Michelin

compete hoje com a japonesa
Bridgestone. Apenas seis carros

deram a largada no GP dos EUA,
,

no dia 19 de junho, porque a

Michelín orientou as sete equipes
para as quais fornece pneus que o

material não era seguro nas

condições da pista.
Mosley afumou na quarta-feira

que foi um "desempenho
desastroso" e quea empresa, apesar

de ter se proposto a reembolsar os

ingressos dos espectadores, causou
danos enormes à Fórmula 1 e devia
estar profundamente
envergonhada. Ele também
mencionou a possibilidade de a

categoria ter apenas um

fornecedor de pneu antes de 2008.
"Isso é concebível, mas não seria a

FIA (quem decidiria)", disse ele.
"Seria uma decisão fundamentada
na questão da segurança'".: ,

Ele-disse que aMichelin teve

de dar detalhes de todos os

problemas de pneus que enfrentou
nos últimos dois anos. "Várias

engenheiros da FI estão sugerindo
que houve vários outros problemas
na lateral dos pneus no passado",
declarou. "Não sabemos se isso é

verdade, temos que investigar".

• A Michelin afirmou que
subestimou a pressão
sobre os pneus traseiros

esquerdos em Indianápolis,
mas garantiu a segurança
futura do equipamento

• A FIA pretende ter
apenas um fornecedor de

pneus para a categoria a

partir de 2008, quando se

encerra o acordo comercial
atualmente em vigor para
a Fórmula 1.

.,,',
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JULIMAR PIVATTO
I

Dias de rei
Falcão vive mesmo o melhor momento da carreira. Logo depois que �

o juiz apitou o fim da partida na quarta-feira em Florianópolis, o .('
craque foi cercado pelos torcedores, quenão sossegaram enquanto
não conseguiram um autógrafo ou uma foto com 0 melhor do : .I

mundo. Ontem ele esteve no Jornal do Almoço, da RB5 TV; e logo 'r'P

depois participou de um debate na rádio CB/Ii Diário. Falcão disse '�:
que, vendo a final entre Brasil e Argentina, teve vontade de calçar as ."

T

chuteiras novamente, mas está feliz na Malwee."Está valendo a pena. : �
O empresário Wandér Weege não mediu esforços para me trazer de ')
volta. Hoje eu não largaria a Malwee. Estou satisfeito': .� J

,
'

Estadual em Corupá Vai ou não vai?
r\,'

, t)
O Ginásio Willy Germano Rabinho já deixou claro que .1.115
Gessner de Corupá vai pretende sair do Santos e ir I� 13
receber, mais uma vez, uma para o Real Madri. O "H
partida do Campeonato representante do jogador, o �c

"

Estadual de Futsal - Divisão uruguaio Juan Figger, disse
Jij

Especial. A partida será no
que o negócio já está certo

' 1

dia 23 de julho entre e que só esperava, o fim da
- ,

I( i
Joinville e Indaial. Os Copa das Confederações "IJ'
ingressos já estão à venda a

para o anúncio. Já o ;; �

partir de segunda-feira, na, presidente do clube 'I J

sede da Fundação Municipal paulista, Marcelo Teixeira,
de Esporte, que fica em disse que pretende manter

,r\

anexo ao ginásio. Antecipado o craque na Vila Belmiro,
.,

o preço é de R$ 3 e no dia do ,),

jogo vai para R$ 5.
mas vai ouvir o jogador 'C.>;\
antes. Dificilmente Rabinho Ji

. fica. ..,{\:i

Aberto de Futsal 'VI

Segue disputado o Pegar fogo o

Campeonato Aberto de ''01

O clássico entre Malwee e "

Futsal em Corupá. As 15
:J

Joinville amanhã promete r:

equipes estão divididas em
pegar fogo. Mesmo num r"1 .;

três chaves de cinco e horário em que grande .'""

disputam a primeira fase até parte dos jaraguaenses oi

no próximo dia 8. No dia 12 trabalha (dez da manhã) o
'1,

já começa a segunda fase. ginásio Wolfgang Weege
..,

,

Por enquanto, a liderança deve lotar. E, como todos os
-J>

das chaves está assim: Grupo outros jogos, a torcida ::�I
A: Dicauto Auto Center; joinvillense promete vir e n(

Grupq,B:_Res.1:f1!Jrante Tio. incentivar o seu time. Vai l"i
.Patinhas e Grupo C: Nova ser espetáculo dentro e fora \\�

Auto Elétrica. da quadra.
jullrnarê-terta.com.br

________________________________________________--_rl I

Figueirense ainda indefinido ;�J
FLORIANÓPOLIS _. Com uma

contraturamuscular na panturrilha
direita, o meia Fernandes não

participou do coletivo realizado
ontem no estádio Orlando

Scarpelli, na preparação da equipe
que enfrentará o Cruzeiro,
domingo, às 16h, no em

Florianópolis. Hoje, às 9h, o jogador

passará por uma ultrassonograful
para avaliação definitiva ��, "contusão. -'

I

N ildo fez trabalhos físicoê

especiais e Márcio Martins, com
dores musculares, foi poupado.j'[
o volante Carlos Alberto voltoJ � I
sentir a contusão sofrida es't�
manhã no tornozelo esquerdo. v�

;01

Sé.rie A - Brasileiro

Domingo
1611 - Figueirense x Cruzeiro
16h - Fortaleza x Corinthians

16n:� ê-tleBiço-MG x Flamengo
18h 1 O - Brasiliense x Atlético-PR
18h lO,_: Santos x Juventude
18h 10 - Inter x São Caetano

10aRodada

Amanhã
16h - Corittba x Paysandu
16h - Fluminense x Paraná

18h 1 O - Vasco x Goiás

18h 10 - Ponte Preta x São Paulo

20 12° São Paulo 12

20 13° Paraná 12

18 14° Paysandu 11
17 15° Palmeiras

16 16° Brasiliense
16 17° Flamengo
15 18° Figueirense
14 19° Fortaleza

14 20° Vasco

13 ....21 ° Atlético-MG
13 22° Atlético-PR

"
I

10° Co ritiba
11 ° Cruzeiro
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ESPORTE
DESCENDO O RIO BRACINHO

Schroeder recebe etapa da

Copa do Brasil de Canoagem
CESAR JUNKES

JUlIMAR PIVATTO QADIO

JARAGUÃ� Mais de 100
atletas de todo o país
são esperados para
as provas

J:ARAGUÁ00 SUL-Mais de 100
atletas de todo o Brasil são

esperados neste fim de semana em
Schroeder. Eles vão participar da
3a etapa da Copa do Brasil de

Canoagem Slalom. Os com

petidores já começam os treinos
'j hoje, a partir das duas da tarde, no
Rio Bracinho. Amanhã os treinos

continuam todo o dia e as provas
acontecem no domingo, das 9h às

16h.A organização informou que,
dependendo da quantidade de

competidores, as provas já
começam nó sábado.

São esperados atletas do Rio
Grande do Sul, Paraná, São Paulo,
Rio de Janeiro, Goiás, Brasília e

.santa).;::á'tâ�j,pa, além dos que
'

Corredeiras do Rio 8racinho devem recebem, mais de 100 atletas de todo o país a partir de hoje
estão tôi!ia EqtÍipe Permanente :

da Sele,çãQ Bra;ileir�\ qu� tieítrá\ o" rnettadas e vence quem ,tiver o

em 11�b�'g1" (PR) : ;,'0m dos
.

menor tempo. Os atletas t�mbém
destaques da região é o serão divididos por categorias
'fàraguaense Diógenes Alencar (idades) e pormodelos de caiaques
Roos, que faz parte do time e para os novatos, será realizada a

brasileiro. Ele é uma das promessas categoria iniciante. As cidades da
de medalhas neste fim-de-�e�a:na. região tambén:'t confirmaram

Cada atleta terá o direito de presença. O Clube de Canoagem
realizar duas descidas crono- Kentucky, de Jaraguá do Sul, e a

Ascan (Associação Schroedense
de Canoagem) confirmaram

presença e tem chances de disputar
medalhas individuais.

Além das categorias por idades,
os competidores também serão

divididos pormodelos de caiaque. ,

Na K1, o atleta vai sentado e o

remo tem duas pás.NaC1 (canoa),

Faculdade
Metropolitana
de Guara,mirJm

c
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Eurico cria lei da mordaça
para jogadores do Vasco

DA REDAÇÃO - O presidente do
Vasco da Gama, Euri�o Miranda,
aprontoumais uma.Ontemodírígente

'

divulgou uma lista comnove normas

que devem ser obedecidas por todos
no clube. Para garantir a lei da

mordaça, foi preparado um

.documento e ordenou q�e todos os

jogadores assmassem. Veja as novas

regras emSãoJanuário.
1-Os jogadores do Vasco não

concedemmais entrevistas após os
treinos.

2 -Nós jogos, os atletas não dão
mais entrevistas em campo. Nem

antes, duranteou após as partidas.
Não falam nem para a TV dona
dos direitos de transmissão;

3 - Os atletas estão proibidos de
participar de programas deTV ou de

conversarem com jornalistas por
telefone ou por e-mail.

4 - Q treinador; e só ele darácoletiva 24�o� antesdas�5-ApósoJOgo,apenaso '

eum jogador; escolhidopela ,

de imprensa do Vasco v', ao
entrevistacoletiva. Isso seo time
Se perder; apenas o treinador fala

6-Nohoráriodoúltimo '

antes do jogo, o local eS�h
,

jornalistas e sócios doVasco,&:
associadoestivernas dependêntio
Sã?�anuário oudo VasCO-Bana,solicitado que se retire.

7 - Nenhum dirigente
Vasco dará entrevista, a nãofll
presidente Eurico Mirallda,

8 - Os jornalistas ficarão
nascabinesderádiodurante� ,

9 - Está proibido o acesso
locais de treino de procuradOtel
amigos de jogadores, além
qualquer torcedor.

Péricles Chamusca é anuncia]
como novo técnico do Botafo�ij

Farneq 5 anos: o âluno em primeiro lugar

DÁ REDAÇÃO - O Botafogo próprio técnico irá definir�
apresenta hoje o seu novo técnico, estar à beira do campo ou�

que substitui Paulo César Gusmão acompanhar (a partida
no comando do time�lyi�egto: ,�_rqllib<-ln,caaas: O novo

'

Péricles Chamo�ca. ip'" treiI1ador', ': ·â�)'.e9-taÍqg�'II;etn.acompa�
o canoísta desce de jOekh9s1.t·,�, ,estava desempregado.e 'q �ltimo �� pr�paLador bisté.ç".e,:l!l1La, "

remo tem apenas uma pá. E�a'e2j;�l':Ftllbe que dil."i�il'l §di_9,:}·;JOiás. técnic,C?: O restante d� co ','

as regras são as mesmas da C1, mas Chamusca está emGoiâni� �99) e técni�t1t� 'lque es,
são duas pessoas na canoa. Esta é a a diretoria do BotafogodeVe custear Gusrriâo."] erides Chám',
segunda vezque Schroeder recebe as passagens do treinador para que obteve sucesso em 2004 qu
uma etapada Copa do Brasil desde o próprio se apresente ao clube. levou o Santo André à conq'
a construção do trajeto no ano Ainda não é certo se da Copa do Brasil. O time pa

passado. O local das provas fica Chamusca irá comandar o time já derrotou o Flamengo em rlen
perto da Usina do Rio Bracinho. na partida contra o Palmeiras. O Maracanã, pelo placarde2xD,

A Fameg (Faculdade Metropolitana de Guaramirim) completou cinco anos de trabalho. Após este período, o superintendente da instituição,
Balduíno Raulino, avalia como positivos os resultados alcançados até aqui. "Antes de mais nada, a Farneg é a realização de um sonho e posso dizer

que foi um sonho que se concretizou rapidamente", diz. De acordo com ele, a região não é mais amesma desde que a Fameg,passou a existir. "Falo
isso porque tenho consciência de que estamos fazendo um bom trabalho". Segundo ele, a instituição atende a uma demanda reprimida que está
tendo a chance de obter conhecimento e crescer profissionalmente. "Dos 2.500 estudantes que terminam 9 ensino médio, cerca de mil não entram

para a faculdade. Estamos oferecendo essa chance".'

Para Haulino, o papel do ensino superior não é apenas preparar os acadêmicos para o mercadode trabalho, mas oferecer conhecsnento,
saber, "abrir as suas cabeças". "Não temos problema com mercado de trabalho, até porque de 80 a 90% dos n9&808 alunos já estão inseridos no

mercado e vieram para a Fameg justamente para ampliar e adquirir conhecimento". Segundo ele, as empresas têm se mostrado satisfeitas com os

empregados que buscam um curso superior na Fameg. "O raciocínio deles é 'se o meu funcionário estuda, minha empresa vai bem", avalia.
O superintendente da Fameg não concorda quando dizem que existem muitos cursos superlores no Brasil e que vão sobrar profissionais no

, ,
,

..

mercado de trabalho. '1\cho que quem regula essa questão é o próprio mercado". Segundo ele, hoje apenas 9% dos jovens entre 18 e 24 anos estão
na faculdade( "Nós temos curso de Direito e houve pronunciamentos contrários à nossa iniciativa. Neste caso de crítica aos novos cursos, o.que
também conta é o corporativismo de certos setores. No caso do curso de Direito, eu desafio os advogados que não se submeteram ao exame da,

Ordemqueofaçam". '
-�

Ele considera "complicado" falar em qualidade de ensino nos cursos superiores. "Muito' se tem falado em reforma do ensino superior, mas
não podemos falar da qualidade nas faculdades sem falar em ensino fundamental e médio. As mudanças devem começar lá no início. Temos alunos
muito bons que, apesar de todas as limitaçôes"querem alguma coisa da vida porque sabem que daqui a 25 ou 30 anos não haverá mais lugar para
medíocres" .

'

Raulino diz que a Fameg "caminha com suas próprias pernas". A instituição, que tem uma estrutura enxuta, recebeu ajuda da administração
pública somente no primeiro ano de funcionamento. "Primeiro os alunos, depois os professores, a coordenação e a administração, nessa ordem, O
aluno aqui está sempre em primeiro lugar", resume.

des.com,br
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