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Em busca da excelência
A' trajetória do Correio do

Povo é marcada por ideais e

resis-tências. Nos seus 86 anos'

de; existência, estabeleceu
corno meta o jornalismo ético,
imparcial e compromissado
com a informação. A cada ano
renova 'a" confiança na

liberdade de imprensa, nas
I

instituições e na sociedade
,

pai.ra que mantenha a chama
da fé e da esperança sempre
acesa. Para atender, as

expectativas da população do
Vale do Itapocu e reafirmar os

compromissos de ser o porta
voz da comunidade, vem

sistematicamente investindo
em qualidade. Ainda que

,

esteja: aquém das necessidades
e [dos ideais fixados pelas
cónsecutivas direções.

No distante ano de 1919,
q�arido o então diretor Arthur
Muller revelava os objetivos do
Correio do Povo, as máquinas
de escreveu-o precário sistema
de telefonia e o linotipo eram

FRASES

suficientes para se fazer um

jornal. As demais deficiências
eram compensadas, pela
disposição de repórteres e

diretores. O tempo passou e os

avanços tecnológicos exigiram
cada vez mais investimentos.
Aos poucos, o Correio do Povo
foi construindo seu caminho. De
semanário, passou a diário.

criar a Direção Corporativa,
pretendemos ampliar e

melhorar o relacionamento
externo, cujo objetivo é buscar

soluções para os problemas da
'

região e reivindicar dos órgãos
oficiais o que nos é de direito,
na expectativa de se manter os

índices de qualidade de vida.
São mudanças pré-estabe-

.... A cada ano, o Jornal Correio do Povo

.renova a confiança na liberdade de

imprensa, nas instituições e na sociedade

Capa colorida" cadernos

especiais e moderna diagra
mação - sem comprometer a

essência jornalística - foram as

primeiros passos.
A partir daí, novas e

importantes mudanças foram

implementadas, sempre tendo
como foco o leitor. Atualmente,
estamos implantando a

segunda fase do projeto: a

estadualização do jornal. Ao

lecidas dentro 'do projeto de
transformar o segundo mais

amigo jornal de Santa
Catarina em referência e

modelo a seguir.
A próxima fase - nãomenos

importante - é preparar o

jornal para o processo
sucessório da direção, com
vistas às comemorações dos 90
anos dó Correio do Povo, em
IOde maio de 2009. Depois de

47 anos de administração de

Eugênio Victor Schmõckel e
de quatro da filha Yvonne, a

terceira geração dos Schmôckel
- os netos Alessandra e Leandro

-, deve assumir O comando da

empresa. A proposta inclui
ainda a criação do Conselho
Administrativo e editorial para

'

gerir todos os interesses do

jornal.
Não obstante, 0- jornal

reconhece sua falibilidade e faz
a devida reflexão a, cerca do

papel da imprensa 'na cons

trução de uma sociedade mais

justa e tem claro sua res

ponsabilidade nesse processo.
Sabe que, além do cres

cimento físico, está o

desenvolvimento como

instituição, já que como

intermediário entre o fato e a

comunidade, precisa garantir
a credibilidade. Assim,
convida a população para

interagir cada vez mais com' o
jornal.,

f ,

/'A proposta nasceu de um processo democrático de conversação entre Secretaria e Sinte e o

:governo avança ao máximo nos limites das possibilidades orçamentárias e financeiras do
�I: t d II '
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o. -[Do secretário da EdIil'C8ção,'Jacó'Anderte, sobre d reajuste salarial para ÓMãgistériaque LHS;�nul'1déÍ �a próxima terçca-feira.
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Alcantara CO,rrêia
assume FiescIr

I Fatos & Pessoas
Fernando Bonde'

F!prlan6p�lis � Há seis anos à frente da

�incipal entidade representativa do setor

il1P'ustrial, José Fernando Xavier Faraco foi
sacedldo, na noite de quinta-feira, pelo
empresário Alcan·taro Corrêa (Blu
menauina presidência da Fiesc. Alcantaro,
que estava ocupando o cargo de vice

Pl:esidente' da federação, encabeçou uma

<'iapa única, definida por consenso entre

ds 127 sindicatos associados. Ele é o

Q'iesiçlente da Electro Aço Altona e diretor
da MineraçãoAltona,daWernerAgricultura
e da Bellevue Produtos em Pvc. Durante a

solenidade de posse de Alcantaro Corrêa,
prestidiada pelo governador Luiz

l;1enrique (foto) seis empresários catari

�nses foram homenageados por
�Ievantes contribuições à economia do
i6tado. Carlos Vitor Ohf, de Rio do Sul,
l'ecebeu a comenda da Ordem do Mérito
Nacional, concedida pela Confederação
ffacional, da Indústria (CNI), após reco

mendação do presidente da FIESC, José
f!4!rnando Xavier Faraco. Já a Ordem do
�erito Industrial de Santa Catarina foi

õttorgada a cinco outros empresários, entre.é.f·

�Ies Urbano Franzner, de Jaraguá do Sul.

Lá e aqui
Enquanto no pàís inteiro pipocam
denúncias sobre a promiscuidade Governo

Federal e agências de publicidade, não há
como não registrar a lisura com que os

dirigentes dos órgãos federais de Santa
Catarina (petistas) têm conduzido as'

licitações para escolher as agências. O
último caso é do Besc, cuja licitação
apontou como vencedora a OneWG, a
preferencial do Governo do Estado, com
quem os petistas andam se estranhando
solenemente. E na Eletrosul uma das
vencedoras foi nada menos que a

Propague, historicamente ligada ao ex-.

governador Esperidião Amin. Mesmo não
tendo feito mais 'do que a obrigação, nesta
hora não há como não cumprimentar
Eurídes Mescolotto (Besc) e Milton Mendes

(Eletrosul).
HORIANÓPOLlS/NEIVA OALTROZO/SECOM

I
Quadro negro
O deputado estadual Oionei Walter da Silva
esteve esta semana com o diretor-geral da
Secretaria da Educação, Diomário Queiróz,
para tratar da reforma e recuperação das
escolas estaduais que estão em estado
lastimável em Jaraguá do Sul.Tratou

especialmente da Abdon Batista e Elza
Granzoto Ferraz já que a Lilia Ayroso que já
tem contrato de reforma garantido.

Passando a régua
Aproveitando o recesso parlamentar, o
deputado Dionei trabalha esta semana na

região. E do dia 13 de julho em diante enfrenta
uma maratona de "prestação de contas"do seu

trabalho à comunidade. O calendário de
reuniões é o seguinte: dia 13 (quarta), Hotel
Etalan, Jaraguá, 9h; 14 (quinta), Centro de
Multiplo Uso de Schroeder, 19h; 15 (sexta),
Câmara de Vereadores de Corupá, 19h; 22
(sexta), Siticom, Jaraguá, 19h; 29 (sexta), Câmara
de Vereadores de Guararnirim, 19h; 30 (sábado),
Câmara de Vereadores de Massaranduba, 9h; e
dia 10 de agosto (segunda), na no salão' nobra
do Centro Empresarial de Jaraguá (Acijs/Apevi).

Mais um
Apesar do clima de recessão (que tem uma

mãozinha forte da crise política), empresas de
fora continuam a investir em Jaraguá do Sul.

Depois do Angeloni, que está pondo R$ 20

milhões na nova loja do centro, o,
MagazineLuiza prevê para agosto a

inauguração das duas lojas na cidade.
fbond@ibest.com.br
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Kafka e Satchmo

Diante do ar carregado que

hoje emana da cena política
brasileira, só mesma a arte para ,

nos dar um alívio, como um

bálsamo ou um lenitivo a

amenizar nossas perplexidades.
Mas labora em equívoco quem
a toma apenas como fuga, pois é .

lei
ela que, muitas vezes, se encarrega de nos desvendar de
O que está encoberto pela poeira do tempo,l I

obscurecido pela falta de luz ou turvo pelo extessode I
agitação.

Num três de julho como ocorrerá domingo, há
exatos 122 anos, nascia Franz Kafka, autor de obras.
primas como ':A_Metamorfose" e "O Processo", livros
que descrevem a triste condição do ser humano
moderno, dando voz ao indivíduo'anônimo que
caminha oprimido pelas ruas das grandes metrópoles rcontemporâneas e contornos' quase palpáveis a
ansiedade de um homem soterrado por um mundo I

indiferente, incompreensível e hostil.
Anarrativa kafkiana revela a opressão burocrática i

das instituições e a fragilidade do homem comum frente
aos problemas cotidianos. Em "O Processo", por

f 5�exemplo, o personagem Jose K. 'é sistematicamente '

acusado de algo que nem sabe o que é, e, como um
O

Sísifo, luta para desenredar-se de uma trama insolúvel' e\

e inescapável, A certa altura, ele se depara com um
I

homem, diante de uma sepultura, escrevendo seu
1

nome numa lápide. Sem maiores, explicações, o' ea�
homem lhe comunica sua morte, eIosefK, sentes , 6c
obrigado- a deitar-se na sepultura. .

l or

Como quase ocorreu com meu amigo e � pr

, companheiro Ibsen Pinheiro, que teve sua brilhante; ::
carreira interrompida por acusações e denúncias que,. ã(

dez anos depois, mostraram-se levianas e

comprovadamenteinverídicas.O que nos sugere.en
momentos de incerteza, doses iguais de firmeza e' �I
cautela. Em ':A_ Metamorfose", o personagem Gregor; I�
Samsa se torna um inseto insignificante frente a ai

realidad€ urban'á avassaladora, burocrática e tão cheia, o

de gigantismos. Como seumaior desejo era custeare
estudos de sua irmã, Grete, no conservatório de st

música, o ápice dramático danarrativa se dá quando
Samsa, jámetamorfoseado em inseto, a escuta toGando ii

violino e se pergunta: "Serei eu um inseto, já que a

música aindame comove tanto?". Foi seu último laivo al
,

de humanidade.O que nos sugere, em momentos de r;,
inquietação, doses iguais de rigor e humanidade. Mas, o (

como para comprovar que nem só' de "processos" e: gel

"metamorfoses" vive o mundo, segunda, 4 de julho, en

junto com o Independence Day norte-americano, �o
,

d dos'N,comemora-se os 104 anos do nascimento e um 1 tn
seus filhosmais ilustres, omaiorgênio do jazz, ou, quem co

sabe, damúsica universal- Louis Daniel Adnstron& j �I
o "Satchmo", que imortalizou a obra-prima-r "What 1 pn

aWonderfulWorld". .

(Para desanuviar o tenso ambiente que nos opriUle
e entristece, traduzo parte da letra, tão cheia de alegria,
esperança e bonspresságios: "Eu vejo árvores verdese '

rosas vermelhas também fEu as vejo florescer, pra�1
e pra você. E penso comigo: 'quemundomaravilhoso, i
Eu vejo céus azuis e nuvens brancas fO dia brilhante I )

e abençoado, e a noite escura � sagrada. E penso! pa

comigo: 'quemundo maravilhoso'. As cores do arcO' di

íris, tão belas lá no céu fEstão também nos rostos dal in
,. Ill(

pessoas indo e vindo. Eu vejo amigos dando as ma�" ln
dizendo: 'Como vai você?'. Eles na verdade estsO, D

dizendo: 'Eu te amo'. Eu buço bebês chorando e OS ai

vejo crescer /Eles vão aprenderbemmais do que j31llaJ)' Pi
, � d

saberei. E penso comigo: 'que mundomaravilhoso, �
O governador Luiz Henrique da Silveira escreve aol

sábados nesta coluna
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Asfalto
C'lação de Moradores do Tifa

, ASSO .

tns reclama que mais uma vez
artl
bairro vai ficar sem asfalto. A

'retoria da entidade garante que o
I

rama "Nossa Asfalto" - uma
rog

d P f'rla dó Ba esc com a re eitura
vce .

ara pavimentar 18 r�as da Cidade
p
'0 vai chegar ao bairro, porque o

.na
dl d

overno deci lU aten er as

;eivindicações dos vereadores da

base aliada.
'Como no bairro não mora nenhum

J eador, não teremos asfalto, apesar

�:rtermos 87% de adesão'; afirma.

l, há
)ras·

ivros
lano

ndo
" ;ROllNA TOMASELLI

itica
:nte Diretor-geral
por

ssume e diz que em
!nte

O dias pretendeum '

ível1 everter esta situação
um

]ARAGUÁ DO SUL - "O maior
seu

esafio é continuar com esse

;, O , rabalho da descentralização. A
:�se ,Jciedade catarinense já

l onhece a descentralização, ela
) e E póia a descentr a lização, o

t
J nado tem ótimos índices de

ne
. -

'

.

dI reuaçao, mas as pessoas am a

ue" io conhecem a Secretaria de
esenvolvimento Regional". A

em eclaraçâo é do diretor-geral da
1 e' ecretaria de Desenvolvimento

i ;egional, Nilson Bylaardtior (PMDB), que assumiu interi-
� à ,

amente o cargo de secretário,
eb operíodo em que a titular, Niura
OS ,emarchi dos Santos (PSDB),
de 1tá em férias.

do Durante os 30 dias em que

do
vai permanecer no cargo, Bvlaardt
isse que pretende realizar

! a �uniões itinerantes nos bairros,
ara "levar à comunidade de todos

FIM DE SEMANA, 2/3 de julho de 2005

... Contraponto
O secretário de Planejamento de
Jaraguá do Sul, Luiz Fernando
Marcotla, negou a, versão da
associação. Disse que, por enquanto,
são apenas oito ruas definidas e que
as outras vão obedecer com

promissos firmados anteriormente.
"São mais de 60 solicitações e não há
orçamento para atender todas';
informou, acrescentando que o

programa é continuo e que não acaba
com a conclusão das 18 ruas

,definidas nesta etapa."Estou disposto
a conversar com eles'; avisou.

... Picuinha
Já não era muito amistosa a convivência
entre o presidente do PPS de Jaraguá
do Sul,Walter Falcone, e o vice, Sérgio
Pacheco. Mas nos últimos dias, a coisa

piorou e muito. Um correligionário da

dupla disse que eles não se

cumprimentam mais e se evitam em

reuniões.
"O presidente pra dar uma de bom

moço perante o Conselho Político,
rasga o estatuto do partido, anuncia
filiações, faz reuniões fantasmas e nem

sequer comunica o diretório'; garantiu
Pacheco.

... Plenária
o Diretório do PT de Corupá, 'em
conjunto com a coordenação
microrreqional do partido, promove
hoje, a partir das 9 horas, na Câmara
de Vereadores, plenária municipal
A reunião tem como objetivo
preparar a legenda para o PED

(Processo de Eleições Diretas),
marcado para o dia 18 de setembro,
quando serão escolhidos os

dirigentes municipais, estaduais e

nacionais.
O partido aproveitará para "apresentar
os avanços e as ações do governo Lula':)

SECRETÁRIO INTERINO

O secretario interino cita que
"em toda a história de Santa
Catarina" foram construídas 11

quadras cobertas nas escolas da
região, "algumas destas quadras
com recursos da própria
comunidade", como é o caso da'
Escola Orlando Marcelino

Gonçalves e da Roland
Dornbusch. "E agora, ao longo
desses quatro anos de governo, ou

três. anos da descentralização,
vamos entregar no ano que vem

mais 16 quadras. A

descentralização evoluiu em obras,
em recursos para nossa região, mas
a população ainda não conhece a

Secretaria de Es tado do
Desenvolvimento Regional",
reforçou.

Nestes dois anos de existência
da Secretaria, é a primeira vez

que Bylaardt assume o cargo, o

que diz ser um orgulho, "por
ser�os de uma cidade pequena
como Guaramirim e estarmos

ocupando um cargo de bastante

'importância no Governo do
Estado". Ele também vê como

uma oportunidade para o seu

partido, que acabou perdendo o

cargo para o PSDB, já que um

acordo previa que 30% dos cargos
nas secretarias' regionais e

centrais seriam dos tucanos. ''Até

pelos desentendimentos regionais
que o PMDB tinha na época e

como Níura havia se incorporado'
na campanha do governador, por
mérito do PSDB e por indicação
do partido que estava unido
acabou sendo a secretária",
lembrou.

interinamente a presidência do
PMDB em abril, com o

afastamento da então

'presidente Fedra Konell, que foi
morar em outra cidade. Apesar
da data da convenção já estar

marcada, ele não informou se

vai se candidatar à presidência.
"Acho que ainda não é hora de

conversar e que a decisão deve

partir do partido e não uma

opção pessoal. Se o partido optar
algum nome, acho que esse

nome deve aceitar" mas no

momento eu prefiro não me

pronunciar quanto a ficar ou não
" .

no cargo , resumiu.

, �,

Nilson Bylaardt: "As pessoas não sabem o que é a Secretaria"

Nilson Bylaardt assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Regional
e cqm ela Uma série de compromissos na região. Ontem mesmo,
participou de uma reunião com representantes do Badesc (Agênc:ia
de Fomento do Estado de Santa Catarina). Na segunda-feira, vai
para Schroeder, onde a Funasa (Fundação Nacional da Saúde),
através da Casan (Cornpanhla de Águas e Saneamento), pretende
liberar R$ 1,5 milhão para investimentos em saneamento básico e

educação ambiental. Ainda nasegunda-feira, às 15h, ele entregará
a ordem de serviço do ginásio de esportes na Escola Valdete
Piazera Zindars, em Jaraguá do Sul. Também tem uma reunião às
17h30 com a diretoria do Sinsep (Sindicato dos Servidores Públicos).
O secretário interino também deve entregar, ao longo do mês, a
ordem de serviço complementar das obras na Escola Alfredo

Zirnrnerrnann.rque é para a construção de um ginásio de esportes"
Outra previsão para este mês é a entreqa de um ginásio de esportes
para a Escola João Romário Moreira, na Barra do Rio Cerro.

"Estaremos aí com bastante trabalho para desenvolver durante o

mês de julho. Isto nos gratifica, porque é aquilo que nós gostamos
de fazer, o trabalho para a comunidade é sempre significativo';
disse.

Já com relação às eleições
do próximo ano, Chiodini disse

que mantém sua pré
candidatura a deputado,
estadual. "Com certeza meu

nome está a disposição .do
partido e se esse for o desejo eu

vou me candidatar". Ele
também disse que o partido
vem discutindo o assunto e

buscando nomes em reuniões

com as lideranças do município
e também da região. "Estamos
tentando acertar o melhor

possível para que a gente tenha
uma candidatura viável, com
força eleitoral, densidade, sem

rejeição, uma candidatura que
reflita a realidade doPMDB",
afirmou. Segundo o presidente
interino, a decisão sobre as

candidaturas deverá acontecer

até dezembro, "pois se o

candidato sair só no ano que

vem, ele terá as chances
reduzidas".

Hoje ao meio-dia, o

Diretório do PMDB de Jaraguá
do Sul promove um almoço de

confraternização com a

imprensa regional na Chácara
do Mime, no Rio Molha. A

intenção é apresentar as

atividades do partido.

... Almoço
Não procede a informação dada
ontem pela coluna que o

coordenador regional do PMDB, Luiz
Carlos Tamanini, não teria sido
convidado para o "almoço de

confraternização com a imprensa';
que acontece hoje, a partir das
11 h30, na Chácara Mime, no Bairro
Rio Molha.
Na verdade, Tarnanini foi convidado
pessoalmente pelo presidente do
Diretório de Jaraguá do Sul, Carlos
Chiodini.
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Delúbio acusa direita
de complô e armação

DA RRDAÇÃO O
tesoureiro nacional do PT,
De lúbio Soares, disse, em

Goiânia, que a militância

pe tista deve "lutar contra o

movimento de di�eita que

pretende derrubar o governo
Lula". Num discurso na

Assembléia Legislativa de
Goiânia, ele disse que a direita

deseja o impeachment de Lulà.
"Se deixarmos, a direita vai

querer fazer o impeachment do
presidente", disse Delúbio

Soares, durante a posse dos
novos diretores do Sintego
(Sindicato dos Trabalhadores
em Educação de Goiás), no
Auditório Costa Lima, na

Assembléia Legislativa.
A declaração foi reproduzida
no si te do PT' na Internet.
"Acusado de ser um dos
executores de suposto esquema
de pagamento de mesada a

deputados do PP e doPL pelo
PT, Delúbio fez um discurso
emocionado durante 'cerca de
meia hora e chorou por três

vezes.

"Estou falando tudo agora,
mas não vou atender à imprensa
depois. Estou num diálogo com
a minha categoria. Vou falar na
CPI e na Comissão de Ética,
quero que me convoquem,

para mostrar ao Brasil aquilo
que falei na entrevista

coletiva: que o PT não compra

deputado, o PT não compra
voto, o PT tem é projeto político
para governar o país. Imaginem
vocês se o PT ia comprar voto

de deputado, se ia carregar
malas de dinheiro. E isso os

caras falam na maior cara dura.
Não têm uma prova. É
mentira", disse Delúbio.
Delúbio acusou os veículos de

Bylaardt afirma que Secretaria
� não é conhecida pela população

I

vo

oe s nossos municípios o que é
r�almente a Secretaria Regional eJS,
o que ela está fazendo". "Muita,

e,
gente não sabe que o Governo está

o, �m J araguá do Sul e por
o, �Onseqüência, em toda a região.
IN'

OS!
os vamos fazer um grande

m trabalho para que realmente a

I
çomumdade saiba que não precisa,� mais ir a Florianópolis resolver osat

j problemÇls da região", prometeu.

:1 Convençõesmunicipais do PMDB marcadaspara 30 'de outubro
,

e I ]A.RAGUÁ DO SUL .:'As
11 convenções municipais do
,',! DMDB para renovação dos

I [ret" r
e anos roram marcadas pelaI xe .

O I Cutlva estadual do partido
para o dia 30 de outubro. Neste

, lha, todos os filiados do partido
li �m Santa Catarina vão eleger o
;,' rovo presidente e os outros
I

Jnte '

'

), 'D'
grantes da Executiva e

) [retório pará os próximos dois
,

anos. 1\ informação é do
I' pr id
, d

esi ente interino do Diretório
. CehJaraguá do Sul, Carlos
I lodini. '

, Até então vice-president�o .

partido, Chiodini assumiu

JV

comunicação do Brasil de3ia
trabalharem a favor dO�15
interesses "dos setore&G�
conservadores que querem,:)
voltar ao poder". "A direita, os
conservadores, e vou da?)
nomes: a revista Veja, o

Estadão, a Folha de S. Paulo'P
querem fazer o ímpeachmenfvl
do presidente Lula", acusou.' ,:)
De lúb io ainda disse .que alb
direita quer destruir o projetojh

I político que está sendo
construído pelo PT no Brasil e
àinda disparou: "Querem fazer=]
coro para Antonio Carlos

Magalhães" para Jorge
Bornhausen, os responsáveis
pela miséria deste país. Porque
sempre estiveram no governo e

agora estão fora. Eles não

admitem acabar çom a foIP.:!! no I
Brasil. Isso é afronta à sociedade]
brasileira tradicional".

Advogado do tesoureiro-
abandona O caso

O advogado Aristides
Junqueira, ex-procurador-geral
da República, abandonou a

defesa do tesoureiro' do PT,
Delúbio Soares, acusado pelo
depu cada Roberto Jefferson
(PTB-RJ) de envolvimento em

suposto esquema de "mensalão"
a deputados. A decisão d�
J

. r· .

d �1
unqueira roi comunica a na

quinta-feira a, Delúbio e aóq
presidente do PT, José Genoinof1i

Junqueira teria preferidéê
deixar o caso por ser sócio de Jos'€9
Roberto Santoro, subprocuradorn
geral da República, que atuoJ.p
nas investigações sobre o casRJ
Waldomiro Diniz. Ex-assessor d�,-
Casa Civil, Waldomiro fqb.
exonerado após aparecer em um

v�deo.negociando propi�a com�bicheiro Carlos Cachoeira. ' J

I
9

Dionei cobra investimentos
FLORIANÓPOLIS As

reivindicações de diversas escolas da
região de Jaraguá do Sul e dos

profissionais da educação foram

apresentadas ontem pelei deputado
Dionei daSilva (PT) ao diretor geral
da Secretaria de Estado da

Educação, Antônio Diomário

Queiroz.
O deputado Dionei listou

principalmente os problemas das
escolas Abdon Batista e Elza
Granzotto Ferraz, de Jaraguá do Sul,
e Alfredo Zimmermann, de
Guaramirim. Dionei entregou a

Queiroz umCD contendo imagens
que ilustram os problemas de
estrutura de várias escolas da região.

".

'--I

Q
. �uetroz comprometeu-se fi:

encaminhar os pedidos da regiãO':"
Disse que com o processo de1
descentralização as obras nas escolas
ficaram a cargo das Secretarias
Regionais, por ísso vai consultar iáJ

,

ordemde prioridades que está sendo
adotadana região. .�

Sobre a paralisação das obras das
quadras cobertas, o diretorexplicàJ
que as licitações anteriores fora;{i
canceladas e tiveram de ser refeitá�:
Quanto às bibliotecas, disse que'�
Secretariaestáestudandoalternativas.

.

I

para melhorar a estrutura d�
bibliotecas da rede estadual, o q�d
passaporcnarocargodebibliotecárioJ
que hoje não existe: I

_j
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CORREIO ECONÔMICO
Be avalia efeitos da safra
A crise ria agricultura, que levou 40 mil produtores à Brasília

para fazer um tratoraço na Esplanada dos Ministérios esta,

semana. mereceu um capítulo específico no Relatório de

fnflação divUI�ado pelo Banco Centra.1. O doc�in�nto lista

Vês efeitos da .queda sobre a �conomla. Em prl�elro lugar:
piz que os agricultores perderao renda e, com ISSO, havera

tn.enos consumo, com reflexos na atividade econômica. Diz,
ainda, que poderá haver efeitos sobre a inflação nos preços
dos alimentos e, finalmente, analisa os riscos de redução nas

�xportaçôes.Além disso, afirma o relatório, há indícios que-o
comércio de máquinas e equipamentos agrícolas, além de

fertilizantes, terão queda em -2005. Isso deverá afetar a

produtividade no campo na próxima safra.
I
,

!erescimento do PIB
,

'

19 produto interno bruto (PIB)

[brasileiro somou RS 438,6

!bilhões no primeiro trimestre
[do ano, ante o valor de RS

i}95,682 bilhões no mesmo

tperíodo do ano passado.
tDescontada a-lnflaçáo, o
krescimento foi de 2,9%.
fNeste período, a taxa de

�investimento ficou em

�19,9%, maior índice para um

ij>rimeiro trimestre desde

t'2001. Mas ainda abaixo do
,

;ijnelhor resultado do ano

f�passado, de 20,9%, no
íi"

'terceiro trimestre.

Verba liberada
CEras Roberto Grau, do
e
Supremo Tribunal Federal,

:':I'deferiu em Brasília, o pedido
B de antecipação' d� tutela
=formulado pelo Estado de

BSanta Catarina, em ação civil

.c'originária, que envolve uma

>; disputa entre o Estado e a

clUnião. Com o deferimento,

serão imediatamente
liberados RS 66 milhões que'
se estavam bloqueados por
determinação da Receita
Federal, Esta quantia se

refere a repasses do título de
Fundo de Participação dos
Estados (FPE).

Estão mais caras
As passagens interestaduais
e internacionais estão

14,84% mais caras. A

Agência Nacional de

Transportes Terrestres
informou que o reajuste é

por causa do aumento do

preço do óleo diesel.

Segundo a entidade, o
. reajuste do preço dos

pedágios não provocará novo

aumento no valor das

passagens. E as ligações
telefônicas de aparelho fixó e

também os cartões

telefônicos ficam 7,27% mais
caros a partir'de domingo.
redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

r
I

I Festa JuUna é no Marista!
j
•
!
t

�
"

!'
!
, 02/07/05 . Sábado

a 'partir das 16h30min.
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RenatoVianna diz que parceria
Badesc e região11é prioritária",

.

... Presidente do banco
faz palestra e abre o

baile beneficente para

construção de creche

JARAGUÁ DO SUL-o presidente
do Badesc (Agência de Fomento de
Santa Catarina), Renato Vianna,
anunciouontemempalestranoClube
Atlético Baependi que o banco "vai
priorizar a aproximação com a região
doVale do Itapocu, porque reconhece
que aquiamicro e apequena empresa
estão organizadas na forma de
associativismo e merecem. a

oportunidade de acessar as' nossas

linhas de crédito de forma rápida e

desburocratizada". O presidente do
Badesc e parte da diretoria do banco
vieram a [araguá do Sul a convite do
Correio do Povo e das associações
comerciais e industriais deJ�guádo
Sul, Schroeder, Corupá, Massaran
duba e Guaramirim, assim como da

Apevi (Associação das Pequenas
EmpresasdoValedo Itápocu).Renato
Vianna tambémparticipoudaaberMa
do baile daNoiteComemorativa dos
86Anos do Correio, cuja renda será
revertida pelaoRotaryClub construir
a creche doBairro BoaVista.

Logoque chegou aJaraguádoSul,
às 19h30, opresidente do Badesc teve
uma reunião reservada cem os

empresários e' presidentes de

associações comerciais e industriais,
entre eles opresidente daAcijs, Paulo

o presidente do Badesc, Renato Vianna anunciou que o banco vai priorizar a aproximação com a região

Obenaus e da Apevi, Alessandro pessoas. empreendedoresdosetorinfonnal .

Coelho. Aosempresáriosreafumouo Lembrouqueosempresárioslocais Com mais de 100 postoo��,
interesse da Agência de Fomento do têm à disposição na área de atendimento e 18 agênciaso�' i
Estado nas parcerias para o desen- microcrédito aAcrevi (funcionando demicrocrédito está presenteemtulJ
volvimentodaregião, onde o Badesc junto à Acijs/Apevi no Centro oestadodeSantaCatarinaeéoçemh e

aplicou mais d� R$ 6 milhões nos Empresaríall.tendocomodiretotlvíario at:r.ivésdeOCIP's(OrganizaçreOl'; i
últimos meses, "mas pretendemos Livramento e como gerente Dirlei de Interesse Público), administmJ&'j 01
aumentarbastanteestenúmero",disse Muller. por um conselho formado pelru, 61
ele. Também presente ao encontro a RenatoVianna lembrou que desde entidades instituidoras e fundaaol\\
secretária de Desenvolvimento 1999, a Agência de Fomento do que representam a comunidsde

I" r
Regional, Niura dos 'Santos, ,EstadodeSantaCatatinaSA-Badesc "Desdesuaimplantaçãoatéjrnlç� UI
responsável pela viabilização dos -coordena o programaMicrocrédito de 2004, já foram efetuados 46,1� c

projetos do Badesc na região. de Santa Catarina. Segundo ele, empréstimos, totalizando R$ll� r

Logoem seguida aoencontro com objetivo da agência é viabilizarnovos milhões. Commédiade R$ 2.600*1
osempresários,RenatoVianna fez uma mecanismos de financiamento que contrato, proporcionando acriaçálre
palestra com o tema "Momento atendam às iniciativas da população 20.371 e contribuindo COIDI

Econômico e Linhas de Crédito", empreendedora de baixa renda e manutenção de 80.373" contou 0,

assistidapor umaplatéia demais de 50 sejam acessíveis inclusive .aos presidente".

Na palestra, Ranato Vianna informou ainda que o Badesc está colocando
.

à mão do empresariado catarinense, com recursos próprios, mais uma

linha de crédito: trata-se do Badesc/Competividade. "Como o próprio
nome já diz, tem como objetivo principal melhorar a competividade
das empresas catarinenses" disse ele. Vianna explicou que isso se dará
através da injeção de recursos que vão de R$ 30 mil a R$ 500 mil, para
aumento da utilização da capacidade instalada, com 24% de juros ao

ano, 28 meses para pagar e três meses de carênéia. Podem requisitar
Badesé/Competividade empresas de qualquer porte, com atuação nos

• Refrigerante
• Maeã do Amor

Catarina e atual Se
cretário Geral da' Co
missão EXecutiva Na
cional do PMDB, Renato
de Mello Vianna é o atual

presidente da Agência
de Fomento de Santa
Catarina, o Badesc. Com
a conquista do equilíbrio
financeiro; Vianna
devolveu ao empresário
catarinense ' a

oportunidade dê ter

acesso a linhas de
financiamento a custos

baixos, acesso rápido e

desburocratizado.

'.

Pinhão

setores industrial, comercial e de serviços, que, preferencialmente, sejam
ou tenham sido clientes do Badesc nos últimos cinco anos, com histórico
mínimo de 24 parcelas de amortização e que não tenham apresentado
inadimplência superior a 45 dias.Esta linha de crédito não estará disponível
para empresas do setor rural, empreendimentos imobiliários ("time·
sharinq" hotel residência e outros), motéis saunas, atividades bancárias e

financeiras, produção e comércio de armas, serrarias, exploração e

comercialização de madeira nativa e empreendimentos em mineração
que incorporem processo de lavra rudimentar ou garimpo.

Renato de Mello Vianna já foi duas vezes prefeito de Blumenau

e exerceu quatro mandatos de deputado federal. É considerado
um dos símbolos de resistência à ditadura e de luta pela
redemocratização do país, por ter feito parte do antigo MDB que

abrigava a oposição ao governo militar. Seu primeiro mandato de

prefeito em Blumenau, no final dos anos 70, início do anos 80,
coincidiu com o mandato do atual governador Luiz Henrique na

prefeitura de Joinville: os dois fizeram uma "dobradinha" política
que levou o MDB 'e depois o PMDB ao poder em Santa Catarina,
numa luta contra as chamadas "oligarquias':
Renato Vianna foi, juntamente com Lúiz Henrique, deputado

, federal constituinte (1987/1991), ambos muito próximos ao

presidente do Congresso Constituinte, Ulysses Guimarães. De
91 a 92, Vianna fez parte do chamado Congresso Revisor e de
1993 a 1997 exerceu novamente o cargo de prefeito de

Blumenau. Seu último mandato na Câmara foi de 1999 a 2003'.
"Ex-vice-lfder do PMDB na Câmara, do Diretório Regional de Santa

Você escolhe, nós transportam,os.
�

L
,LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL t

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I Baependi I Te•• : (47) 371.0363 PI
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yvo'nne Schmockel
'

o diretor Francisco

Ives anunciaram as

�N1>, ovidades

!JARAGUÁ DO SUL -: Du�ante o

jnto de ontem a norte no

endi a diretora-presidente doP
eio do Povo Yvonne Alice

mockel e o diretor Francisco

�es ;nunciaram a criação da
, etoriaCorporativa da empresa,
li Secretaria Executiva de

eEação e do cargo
de Editor para

Cromoarte e Gráfica Cl;

sr,nsável, entre outras inúmeras
1duçóes, pela publicação da

yista "Negócios", dasassociações
merciais e industriais da região.
sumiu o cargo de Diretor
rativo o jornalista Fernando

�d, que temporariamente
�mulará as funções de -Editor

hefe. Para aSecretaria Executiva
Redação foi escolhida a jornalista
tríeiaMoraes, que vem de Porto

legre (RS). E para as funções de
itar de área de produção gráfica
idestacado o jornalistaMaurílio
e Carvalho, atualmente

itorialista e responsável pela
luna "Mosaico", funções que
ntinuará a ocupar,
"Demo� o passo definitivo para

" profissionalização da direção,
I úe's'e completará quando outros

.1�
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ganha Diretor Corporativo
profissionais - ligados à família -

completarem o seu ciclo de estágio
e aprendizado para assumirem
definitivamente o comando d�s
empresas, para o qual estão sendo
preparados tecnicamente,
cientificamente através de cursos
de especialização e do próprio
cotidiano que acompanham desde
o início da juventude", disse o

diretor FranciscoAlves, referindo
se aos sucessores do Sr. Eugênio
Victor Schmõckel.

A criação da Diretoria
.Corporatíva virá acompanhada da
instalação da Sucursal do Correio
em Florianópolis. "A, primeirameta
é Editorial, de conteúdo, e por isso
escolhemos umprofissional oriundo
da área editorial, caso de Fernando
Bond", explicou Francisco Alves.
"Em primeiro lugar precisamos
estar presentes na Capital e trazer
de lá todas as informações de
interesse da nossa região,
especialmente aquelas que

significammelhoria da qualidade
de vida, desenvolvimento e

fomento às empresas, ao emprego
e à renda". Alves anunciou que o

Correio passará a ser distribuído
em bancas no centro da Capital,
assim como terá circulação dirigida
para os principais órgãos públicos,
entidades e instituições e empresas
da iniciativa privada. "É claro que
a criação da Diretoria Corporativa
também significará,' num futuro

próximo, a ampliação de nossos

também será exercida pela nova
I

Diretoria Corporativa - e a

ampliação do número de páginas
do jornal, que hoje é uma

exigência de leitores e assinantes

constatada em pesquisa". Patrícia,
Moraes, jornalista formada pela
PUC (Pontifícia Universidade

Católica) do Rio Grande do Sul,
tem ligações familiares com

Correio

A diretora-presidente, Yvonne Schrnockel, e o diretor, Francisco Alves, apresentaram o novo diretor coorporativo e dois novos editores

negócios na Capital e em todo o

Estado, não só com relação ao

Correio, mas também com relação
a todos os outros produtos que
nossas empresas oferecem".

Para dar suporte à Redação, foi
criada a Secretaria Executiva de

Redação. "Um dos objetivos é a

melhoria do conteúdo, o' reforço
da cobertura regional - que

.�
.

aulino cobra fiscalização mais rigorosa
JARAGUÁDO SUL - o presidente
Câmara deVereadoresBalduíno

r aulino (PL) afirma que está

preocupado com o grande número
emáquinas caça-níqueis na cidade
a aparente fragilidade da
'calização. De acordo com ele,
uitas famílias estão sendo

,

ejudicadas por causa do jogo. "As
ssoas me procuram pedindo

I o�dências.Muitos pais de farnilias

�'
ate J�vens estão gastando o,

salário
mes nessas máquinas e isso nos

reocupa", afirma Raulino. No dia

I
]'3 de junho ele protocolou ofício

�.
erdereçado a delegacia regiona.1. Adelegada [urernaWulffdisse ontem
que o assuntonão é com a delegacia,

I
mas apenas com o Codesc
(Companhia de Desenvolvimento

I oEstado de Santa Catarina). "Só
I "

I ciparnos da fiscalização quando
mos chamados pelaCodesc e isso

I 'bem raro", infonnou a dele�ada.
I

O presidente da Câmara quer
saber quantasmáquinas existem na

I
Cidade e quais as formas de controle.

"

acordo comele, numa avaliação
I preliminar, a estimativa é de que
I existam 500 .

equipamentoseletr' .

,
O1UCOSProgramados para sorteio

Iilstan "

'd
taneos,mais conhecidos com,:eo lotenas ou caça-níqueis. "E

v
preciso haver um controle peloI '

C menosquanto ao horário.Ogoverno

�m tomadosmedidas para inibir o
� de álcool e tem dado certo.

�
ena fazer omesmo com os caça

llíque' "IS , exemplifica Raulino. Ele
enfatiza qu

- ,

e nao esta contra os
come '

rClantes, mas sim a favor da
SOciedade.

Di
Em 2003, o deputado do PT
aneiWalter da Silva protocolouPtoJeto de leipara a regulamentação

Existem em média 500 aparelhos eletrônicos em Jaraguá do Sul

dos jogos eletrônicos e proibindo esse

tipo de equipamento em

estabelecimentos que não tivessem
esse fim específico e que osmesmos

ficassem, no' mínimo, a um

quilômetro de distância de estolas

ou centros educacionais. O projeto
de lei foi vetado pelo governador do
Estado e o deputado não conseguiu

derrubar o veto quanto o projeto foi
votado. O governo justificou o veto
argumentando que o projeto é

contrário ao interesse público.
O diretor do Codesc, Aroldo

Soster, foiprocurado pela reportagem
do Correio de Povo, mas não deu
retorno até o fechamento desta

edição.

"O negócio é legal e as nossas máquinas estão autorizadas pelo
Codesc. É só ver o selo, A única proibição é com os menores de L8
anos, que não podem jogar': A afirmação é da sócia-proprietária da

Lanchonete Hambúrguer, no centro da cidade, Leise Hoerlle. Ela tem

três máquinas da lanchonete e afirma que é uma boa foram de

distração, mas admite que algumas pessoas gastam bastante com o

jogo. "Alguns aparecem apenas no dia de pagamento para jogar.
Gastam até R$ 300'; comenta Leise.

Mesmo sabendo que não estão. cometendo nenhum crime, os

jogadores de vídeo loterias não gostam de dar entrevista ou se

deixar fotografar. Preferem o anonimato e escolhem as máquinas
que ficam nos fundos do estabelecimento. Os jogadores são

preferencialmente do sexo masculino e têm mais de 18 anos. Encaram

como uma distração o fato de passar as tardes arriscando a sorte na

máquina. "Joga quem quer e quem pode'; afirmam.

Jaraguá do Sul: o pai dela, Marcos
Moraes, é auxiliar-técnico do time
de futsal da Malwee. Patrícia
trabalhou no SBT da Capital
gaúcha e no Jornal do Centro,

Quanto às novas funções a

serem exercidas pelo jornalista
Maurílio de Carvalho, Francisco
Alves disse que a Gráfica CP e a

Cromoarte "ganham um

profissional dosmais gabaritados do
Estado para a redação, edição e

produção da revistaNegócios e de
outros produtos importantes para a

nossa região e para o Estado. Mas

Ialém disso, Maurílio permanecerá
como colunista e editorialista e terá

a responsabilidade sobre a /finalização da edição diária- do
Correio do Povo". ,::"'liii

------------------------------------------------------------------�:l

Criciúma abriga a primeira Unidade
de Radioterapia do sul do Estado.

A nova Unidade de
Radioterapia vai

beneficiar uma região
com mais de 500 mil
habitantes, entre eles
EugenioMilanez

Secretaria de
Estado da Saúde

A nova Unidade de Radioterapia de Criciüma é um bom exemplo dos
investimentos do Governo na área da saúde. Com equipamentos modernos
e profissionais reconhecidos nacionalmente no tratamento de câncer,
é aprimeira unidade do tipo localizada no sul do Estado. Agora, cerca de 150

'pacientes da região não precisam mais se deslocar até outras cidades para
fazer seu tratamento. E com investimentos assim, o Governo reafirma o seu

compromisso com a qualidade na área da saúde.
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Donini é reconhecido com a

Medalha do Mérito Industrial
i

. : JARAGUÁDO��-.Nanoitede
ontem o empresano jaraguaense
Vícente Donini recebeu da FIEC

I

(Federação das Indústriasdo Estado
doi C�ará) a Medalha do Mérito

In�ustrial em nível nacional. A

solenidade de entrega do prêmio foi
presídida pelo Presidente da CNI

(qonfederação Nacional da
Industriá)ArmandoMonteiroNeto.

I

I A medalha é um reconhe-
cifnento pelos investimentos

reálízados pelaMarisol no Ceará.
I Donini ingressou na empresa em

,1�91, aMarisol é considerada uma
d�smais bemsucedidas empresasdo
ramo de vestuário. A Marisol é

re�ponsável por 6.500 empregos,

diretos nas suas nove unidades
I .

in�ustriais: cinco emSantaCatarina

(làraguá do Sul, Benedito Novo,

Cfrupá, 'Massaranduba e

Schroeder) j três noRioGrande do
Sul (Novo Hamburgo, Terra de
Areia e SantoAntonio da Patrulha)
e uma no Ceará (Pacatuba, região
metropolitana de Fortaleza). Esta
unidade tem capacidade de

produzir seis milhões de peças de

roupas por ano e emprega cerca de
1.500 trabalhadores.

AMedalha deMérito Industrial
é entregue junto com a Ordem do
Mérito Industrialemcomemoração ao
Diada Indústria, comemoradonodia
25 de maio. A Medalha do Mérito
Industrial foicriadapelaFIECemmaio
de 1974, para ser concedida a

empresários e outras personalidades
comatuaçãomarcanteno impulso das
atividades fubris edodesenvolvimento
econômico do Ceará. Desde a sua

. criação até 2004, a comenda foi
conferida a 59 homenageados.

AiMedalha de�érito Industrial foi entregue ao empresário Vicente Donini

/. .Faleclmentos
j:aleceu às 09:30h do dia 01/07,ajovem Suelin Nogara com 16

�nos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e o

�epultamento no cemitério da VVéi Lenzi.
Faleceu às 08:30h do dia 01/07, o senhor Carlos Belarmino da
Silva, com idade de 57 anos.O velório foi realizado nalgreja Sagrado
Coração de Jesus e o sepultamento no cemitério de Guaramirim.
Faleceu às 07:30h do dia 01/07, o senhor Edmundo Ulmann,

.

com idade de 76 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
,

'sF�.'Guaramirim e o sepultamento no cemitério de Guaramirim.
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ACIDENTE NA se

Vazamento de cloro na 413

prejudica o trânsito na rodovia
MARCIA BENTO

� Os moradores que
tem poço se sentirem
cheiro de cloro devem
chamar. a Defesa Civil

MASSARANDuBA - Por volta das
seis da manhã de ontem, um

acidente envolvendo uma carreta
de transporte de produtos químicos
e um Fiesta deixou o trânsito em

meia pista no km58,55 da SC-413 '

, que liga Guaramirim a

Massaranduba. O motorista do
Fiesta MCP 5913 de Jaraguá do
Sul, Espedíto Salvino de Souza, 46
anos, saiu ileso e o motoristado
caminhãoBYD 7201 de São Paulo,
Sr,José da SilvaCacovichi, 52, teve
ferimentos leves. Os bombeiros de
Massaranduba tiveram que ajudá
lo a sair da cabine por causa do
rebaixamento do teto.

O motorista do caminhão
contou que estava vi�do de

Joinville onde parou para dormir
em direção a Massarandubá.
Quando estava chegando no Posto
Zandoná o Fiesta estava entrando

,

na pista. "Tive que desviar para
não bater, mas eu não sei quem
invadiu a pista de quem", disse ele
ainda muito nervoso com o

acidente. O caminhão que
Cacovichi dirigia estava carregado
com 22 mil litros de cloro, um
produto corrosivo. "Ainda não

sabemos quanto vazou, mas a

Fatma (Êundaçâo do Meio

Ambiente) já foi chamada. A

I rc

O caminhão capotou com 22 mil litros de cloro, os moradores da região devem ficar atentos com a águi:1 in

empresa também deve vir até aqui
com peritos para recolher o que
restou do material do tanque e

fazer uma descontaminação do
solo. Depois eles devem fazer uma

limpeza da pista com uma espuma

especial", disse um policial
rodoviário estadual.

Por causa do vazamento,

meia-pista da estrada foi

interditada, e os inotoristas tiveram
que passar por um desvio ao lado
da pista prinçipal. O trânsito ficou
lento durante toda amanhã.

,
O técnico da Fatma de

J araguá do Sul, Alexandre

Schroeder, afirmou que o c1orol �t

d - ��
po e ser um agente cancengee

Quem tem poço artesiano emo� S;perto do local do acidente devó ; C

observar mudanças na água,
"Quem sentir um gosto farteol pi{cheiro deve chamar a Dele!
Civil".

.1

CORREIO TV 1--1-------------------
( Em terreno alhei.o

" Ronaldo Fenômeno vai jogar no campo do adversário.Ele vai participar da São Paulo Fashion Week, terreno da ex,
, Danlella Cicarelli. Ronaldo vai ajudar a escolher a mais bela modelo numa promoção da TIM, sua patrocinadora (e da ex).
'e, E por falar em Cicarelli, a Rebook anunciou ontem, a rescisão de contrato com a apresentadora, a marca esportiva

e alegou que Cicarelli apareceu numa revista usando outra marca. Ese a modelo foi destaque da edição do evento no

1.. ano passado, nesta edição do SFW ela sequer recebeu um convite para assistir os desfiles.

c. Galisteu nas telonas
; A apresentadora do SBT decidiu se aventurar nas telonas no longa "Coisa de mulher" de Eliana Fonseca. Adriane vai
I, interpretar Mayara, uma mulher que sonha com a maternidade. Evandro Mesquita será bendito fruto entre cinco
I, mulheres. A comédia é focada no universo feminino, fala de sexo, paixão e ciúmes. A estréia está prevista para o

r:; segundo semestre deste-ano.
. .

� Fernanda Lima nas telinhas
r- Na sua estréia nas novelas, a modelo e apresentadora, Fernanda Lima foto vai viver um triân ulo amoroso úe

, envolve os personagens de Carol Castro e Bruno Garcia. A estréia é na novela global das 17:00 "Bang Bang" um
folhetim de época.

í: TVCultura exibeGreta Garbo,Quem Diria,Acabou no Irajá
'" .

A peça Greta Garbo, Quem Diria, Acabou no Irajá, de Fernando Melo é destaque do programa Senta Que Lá Vem
Comédia deste sábado, dia 02. A atração fala de três personagens marginalizados pela sociedade Pedro, interpretado
por Hilton Have, é um homossexual frustrado que sonhava ser Greta Garbo. Renato, vivido por Dalton Vigh, é o típico
jovem do interior que vai para a cidade grande, cheio de sonhos, mas acaba não realizando nenhum. Já Mary, com
Barbara-Paz, é uma pobre moça cleptomaníaca, que vira prostituta do cais e acaba explorada pela dona de um bordel.
Esta atração vai ao ar, às 22h30, pela TV Cultura.

De volta na tela global
Guilherme Fontes assinou contrato de um ano com a Rede Globo esta semana. O ator vai fazer novela. O último
folhetim em que ele atuou na emissora foi"Estrela-guia" como par romântico de Sandy.

MárcioGarcia deve ganhar um programa
A direção da Record estuda um programa para Márcio Garcia. É que as negociações de renovação de contrato com Raul
Gil estão cada vez mais complicadas. A emissora quer reduzir os salários, mas o apresentador não aceita a decisão.
Garcia não quer fazer novela e sonha com um programa. O semanal deve ir ao ar a partir de outubro nas tardes de

"
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FAZENDO AS (ONTAS

Juventus enfrenta o Guarani
e olho nos outros resultados

:Ingressos já estão à
, �nda por R$ 8

a descoberta e
'

� 13 na coberta

}ARAGUÁ DO SUL - Primeiro

dever de casa e depois saber os
�ultados dos outros jogos. Esta

! a instrução do técnico Itamar
bhüller para os jogadores do

:�entus. Sem Renato Tilão,
, '1� está suspenso, o tricolor

ntra em campo amanhã, às três
; a tarde, no Estádio João
!arcatto para enfrentar o

tarani e torcer por tropeços de
Jtras duas equipes (ver coluna

I fuha de Fundo). Os ingressos
'recipados já estão à venda nos
nstos Mime da Walter

arquardt, da Vila Lalau e da
; pitácio Pessoa. O valor é R$ 8

ara descoberta e R$ 13 para a

oberta. A partir de amanhã,
danças até 12 anos não pagam
is ingresso.
Schüller ainda .não definiu

'time que começa jogando, mas
,!sse que não, será muito
'i
erente daquele que perdeu
'ra o, Lages na última quarta

�u�,i ira, No lugar de Tilão deve

I': ntrar Careca ou Neto. O
010 •

" tacante Marco Antônio ainda
00

é dúvida, pois até o fechamento
desta edição'ele ainda não havia
sido liberado pela federação.
Mesmo assim, o treinador não

,

sabe se vai usar o jogador, pois
ele não está na melhor forma
física ainda. "Se ele for jogar,
talvez entre no segundo tempo",
disse Schüller.

O treinador prefere não fazer
contas, "Vamos vencer aqui. Aí
se for da vontade de Deus

,

podemos nos classificar. Nada é

impossível", analisou Schüller.
Como o Guarani também precisa
da vitória para se garantir na

semifinal, Schüller espera um

adversário ofensivo. "Eles não vão

esperar a gente jogar pra apostar
no contra-ataque. Espero que a

torcida compareça porque é uma

decisão pra nós", disse Itamar.
O goleiro Ney disse que'

conseguir a vitória é importante
por dois motivos: primeiro para
tentar a classificação para a

semifinal e, por último, para
continuar somando pontos para
se garantir na Série AI do ano

que vem. "A prioridade agora é

a semifinal. O importante é

entrar em campo e dar o melhor
de cada um", comentou. A

arbitragem do jogo será de Paulo
Henrique Bezerra, auxiliado por'
Rosney Hoffmann Scherer e

Kleber Lucio Gil.

Paulo decide se Atlético
� ,

'

Jej pode mandar, o jogo I

na Arena
, DA REDAÇÃO - O Atlético
Rnão disputará a final da Copa

Pro, 'ibertadores na Kyocera Arena,I mCuritiba, a menos que o São

I aula aceite. Em entrevista à

I portv, o presidente do clube,
Dão Augusto Fleury da Rocha,
isse que 'recebeu um fax da
ntidade dizendo que não o

stádio não seria liberado,
I exceto se o São Paulo

, oncordasse com amudança". A
rena, com seus 33 mil lugares,
não tem a capacidade mínima
ara uma final, que deve ser

isputada em um palco com

apacidade para mais de 40 mil
spectadores", afirmou �ma
essoa ligada à Conmebol, que
referiu não ser identificada.
O outro estádio da cidade, o
uto Pereira, é do rivalCoritiba,

Ue não se mostrou muito
�POsta a cedê-lo. A diretoria do
lube alviverde alega que o local
em capacidade para 37 mil
orcedores. A alternativa, em
:!Sode não-liberação da Arena,
eria o estádio Arnaldo Busatto,
m Cascavel, que tem 45 mil
Uga "M'res. as não pode oferecer
estrutura que o Atlético-PR
fereceria, sem contar com a

Strutura hoteleira de Curitiba.
Arena pode não ter a

capacidade exigida mas é um

dos rnelh -d.' d - "

,
ores esta lOS o patS ,

ISse Fleury da Rocha.
Outra opção cotada pelo
tlético_PR é o estádio Beira-
0, em Porto Alegre. A entidade

espera a notificação da CBF
sobre o estádi� onde será dispu-

'

tada a primeira partida da decisão
da Libertadores, para divulgar o
trio de arbitragem do jogo. Pelo
regulamento, o prazo máximo é

de 48 horas antes do jogo.
ARTILHARIA O

atacante Lima, do Atlético-PR,
e o goleiro Rogério Ceni, do São

Paulo, com seis e cinco gols
respectivamente, ainda tem

chances de levar o prêmio de
artilheiro da Copa Libertadores
da América 2005. O líder da
artilharia é o paraguaio Santiago
Salcedo, do Cerro Portefio, que
saiu. nas oitavas-de-final,
eliminado pelo rubro-negro.
Salcedo tem nove gols, dois a

mais que o mexicano Omar

Bravo, do Chivas.

Ceni é um dos artilheiros

RÁDIO

.lAQAGUÁ

CESAR JUNKES

Schüller faz as contas, mas primeiro é preciso fazer o dever de casa

15

13 12° União

Ginásio cheio para o clássico
entre Malwee e Joinville hoje

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEL GÜNTHER

Malwee e Jolnvllle fazem hoje o maior clássico estadual no futsal

}ARAGUÁ DO SUL - O clássico
de hoje no Wolfgang Weege tem

tudo para "pegar fogo". Com os

ingressos esgotados, o ginásio deve
receber lotaçãomáxima para o jogo
entre Malwee e Joinville, às 10h,
com transmissão da SporTv. Com
seis pontos, o time jaraguaenseé o
líder da Chave A, seguida do rival
joinvillense com três pontos, mas
com um jogo a menos. Os

desfalques da Malwee são Márcio
e Éka, ambos com problemas no

joelho.
O técnico Fernando Ferretti

ainda não pode ficar no banco por
problemas de saúde, mas a

diretoria conseguiu um efeito

suspensivo e Marcos Moraes vai
comandar o time no jogo de hoje.
Segundo o supervisor técnico
Kléber Rangel, o jogo será difícil

como todos os ou tros confrontos
entre as duas equipes. "Vamos
contar com o apoio da nossa torcida
e isso será importante". Rangeldisse
que ontem o coordenador do

[oinville ligou pedindo 50 ingressos,
mas não teve como fornecer. "Eles

precisam pedir com mais

antecedência" .

Para o capitão Chico, o fato de
ser uni. clássico traz umamotivação'
maior para o jogo. "Estamos bem:
concentrados e vamos entrar para
fazer o que já viemos fazendo".A
rotina de jogo cansa os atletas, mas
para o capitão esses problemas
precisam ser superados. "Quem
quer ser campeão, precisa
ultrapassar todos os obstáculos. O
desgaste físico emental é normal,
mas temos condições demanter a
boa campanha".

ESPORTE
'�1

L INHA D E FUNDO ______,:.J..

Há esperança
É fim de semana de torcer por resultados. Enquanto fica de olho
no jogo entre Juventus e Guarani, o torcedor vai ficar de orelha ao

em pé para saber como andam os outros dois jogos chaves para
a classificação do tricolor para a semifinal. Primeiro é preciso ,�)
vencer o Guarani e torcer para o Marcílio Dias perder para o Lages, ob
em Itajaí, e para o Brusque não vencer o Joinville, em Brusque.
Como disse o diretor de marketing do Juventus, Lio Tironi,
"enquanto há chance, há esperança': Mesmo com 17 pontos,
quatro a mais que o tricolor e dois a mais que Brusque e Marcílio

Dias, o Guarani precisa da vitória. A torcida de Palhoça já ligou
para a diretoria do Juventus para avisar que vai estar presente.

JULIMAR PIVATTO

Bocha
Três equipes dividem a

liderança do Campeonato
Municipal de Bocha Sul
Americana. João Pessoa,
Metalúrgica Winter e

Ardoíno Pradi estão

empatados com 12 pontos.
Confira os resultados da 5a

rodada: Bar do Jacaré 2x1

Malhas Pradi; Ardoíno Pradi

1 x2 João Pessoa; Joal.
Kuchenbecker 2x1

Silencar/Frontal; Baependi/
Sipaca Ox3 Metal. Winter;
Arsepum 1 x2 Arweg;
Imobiliária 2x1 JGI/Recar.

Vitória da Unisul
o primeiro clássico entre

I..)nisul e Cimed pelo
Estadual de Vôlei teve tudo

o que precjsa para um bom

espetáculo. O Ginásio do

Capceirão. em
Florianópolis, estava
completamente lotado e a

partida, mesmo com 3 sets

a O para a Unisul, foi muito
disputado. As parciais, e ,

ficaram assim: 25x17,
25x21 e 26x24.

i\[

Acerto no Santos
Uma reunião na tarde de
ontem pôs fim a novela

Robinho-Real Madrid. O

jogador esteve com o

presidente do Santos
Marcelo Teixeira e acertou a

transferência para o clube

espanhol. O valor da

negociação é de 25 milhões

de euros, cerca de RS 70

milhões, O valor ainda é

inferior ao valor da multa

rescisória do contrato, que
era de RS 116 milhões.

Robinho não deve mais

disputar o Campeonato
Brasileiro.

81

Varzeano
Dois jogos abrem hoje a

terceira fase do 2�o
Campeonato Varzeano Raul
Valdir Rodrigues _ Troféu

Posto Mime. As partidas
serão realizadas no campo
do João Pessoa: às 13h45

jogam Gesso Jaraquá e

Supermercado Brandenburg.
Na seqüência, entram em -'Icampo 'Ro'Zzaco Pneus/
Amizade e Metalúrgica TS.

Ijulimar@terra,com,b
--------------------------------------------------�',

"I

�I
-"

,

11
!

;� I
congressos específicos né)_,
Pavilhão A da Marejada nã--
véspera de

sU,as_
competições.

, "l}ARAGUA DO SUL - No

basquete masculino, os

jaraguaense ficaram na Chave B, '

Junto com Blumenau,Balneário
Camboriú e Joaçaba. No

feminino, o time ficou no Grupo
A, que tem também Tubarão,
Blumenau e Chapecó. No futsal
masculino, Jaraguá do Sul está
na B, junto com Joaçaba, Sombrio
e [oinville. As meninas dofutsal
caíram no Grupo B, com

Florianópolis, Jaborá e Vargem I
Bonita. O handebol masculino:
está no Gr�po B, junto com SãO,'Bento do Sul, Fraiburgo e

Blumenau. Jáo feminino caiu na I
Chave A, com Cr iciúma.]
Blumenau e Itajaí. I

,

I

Congresso técnico 'define as

chaves da Olesc em Itajaí
DA REDAÇÁO - A gerência

do desporto de rendimento da

Fesporte reuniu em Congresso
Técnico ontem no Parque da

Marejada, em' Itajaí, os

municípios inscritos e

classificados para a fase estadual
daV Olesc (Olimpíada Estudantil
de Santa Catarina) que será

disputada de 22 a 30 de julho.
Além do sorteio para

composição de chaves nas

modalidades coletivas, tênis e

tênis de mesa, foram definidos os

locais de competição que
apresentaram problemas na

primeira vistoria feita pelos
técnicos da Fesporte. O atletismo
será disputado na pista sintética
da Fundação Munrc ípal de

Esportes do município, apesar do
adensamento em uma das suas

curvas. Já a natação terá que sair
de Itajaí para o Complexo
Esportivo do Sesi, em Blumenau,
porq u.: .r- "bras previstas para a

piscina d, I Corpo de Bombeiros
não seriam concluídas emtempo.
A prova do cross country do
ciclismo passou para o local da

pista de atletismo da FME.
Como houve a desistência de

Palmitos (competiria somente no
atletismo), 76 municípios
participarão da fase final da
Olesc disputando atletismo,
basquetebol, ciclismo, futsal,
handebol, ginástica olímpica,
ginástica rítmica, natação, tênis,
tênis de mesa e voleibol. As

modalidades, individuais terão

• Como houve a

desistência de Palmitos

(competiria somente no

atletismo), 76 municfpios
participarão da fase final
da Olesc.

• As modalidades em

disputa são: atletijmó,
basquetebol, ciclismo,

'

futsal, handebol, ginástica
olímpica, ginástica rítmica,
natação, tênis, tênis de
mesa e voleibol.
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,//0 desperdício da vida/está no amor que não

jdemos./ rias forças que não usemos.r na
prudência egoísta que nada arrisca. ,//

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), poeta mineiro.

de Aguiar casaram-se na Igreja
do 'Rosário no dia 11 de junho.

foi no salão de festas da Armalwee

i\!i;\T.;�
,

Os noivos Ângela e Alecksandro com seus pais: Batista
Cardoso de Aguiar e Cleusa'Cardoso de Aguiar e

Armelindo Antônio.)Vlalf�tti e Ádelíria Malfatti
n . ;''')!rf

�

Casamento de Giselle H�sse e Fernando Mendes,
filhos de Ivo e IIse Hasse.e Antônio e Ana Maria

Mendes, no dia 28 de maio no Clube Atlético

Baependi. A cerimônia ocorreu na Igreja Senhor Bom

Jesus - Guaramirim

Edília Lazzaris Garcia, feliz da' vida com a finalização.
$ sucesso do seu trabalho de conclusão de curso. Ela

.

forma-se em Administração pela Unerj dentro de
breve. Parabéns!

"

AIS cemodídade
mento ortodôntico I todos os
lizados aqui mesmo na

nstalações, que além' de
adas, no centro da cidade.

Ort,oMdis

,

":'

Rosângela Tepa,s�é
Schmitz aniversariou

no dia 28/6 e

recepciona hoje em
"
sua .residência seus

, amigos cO'Â1 uma big
festa. Felicidades mil

da coluna!

'l."' ..

Cu., C� 1UMIMI
&Ii �'It-

1),.. ttl"4"�;" ro"'''i'lc...__ , ..�.,j($jl�
,

'

(41) 422..2115 ,ou 4334020
fi"

,

R:: aIUm,nàu, 178· Sala 610 • Centro· Ed. Med Clinicas • JoinviUe • se \

I EM DIA
.:. SOLIDARIEDADE
Hoje às duas horas da tarde, a (asa
da Amizade promove um bingo
beneficente na Recreativa Duas
Rodas. E na terça-feira dia, 05, às 21

Ihoras também na Recreativa,
acontece a mudança de diretoria di
Casa da Amizade .

•:. ANIVERSÁRIO I
As comemorações aos 129 anosd
Jaraguá do Sul serão oficialmenl!
abertas hoje, com o Concertada
Orquestra Filarmônica de Jaragua
Sul. O evento acontece.às 20 horasfIJ
Grande Teatro do Centro Cultural�
Jaraguá do Sul - SCAR. Este serh
primeiro de vários evenlol
promovidos pela Prefeitura Munici�
através da Fundação Culturalno
decorrer do mês de julho:

.:. ANIVERSÁRIO II
No dia 23/07 a RBS estará exibindo o

. Jornal do Almoço especial em

homenagem ao aniversário di
Jaraguá do Sul, às 11 h45min. ,

.:. FESTA JULlNA
O Colégio Marista São Luís promO\!
hoje sua já tradicional festa julinaq�
terá início .as 16hs30min e II '

apresentações estão marcadas pa�al
18hs15min.
Durante a festa haverá pinhão, picoo,

. espetinho, quentão, refrigeranl!,
pescaria, jogo de latas, brinquedosoo
Miguelito, danças e muita diverlil
Toda a comunidade está convidaoa!

.:. FEIJOADA
No dia 9 de julho,a turma da 7'lal
de Marketinq da Unerj promoveri
uma deliciosa feijoada 'regadal
caipirinha e pagode. Será no salão� (
festas da Paróquia São Judas Tade�1

partir das 11 horas. Os cartões estãoi f
venda com os alunos da 7a fase�

I

Marketing. _,> A

�. NOITE DO FONDUE
Agora nas noites de inverno, todal

quintas-feiras no Hotel Estând 1:
Ribeirão Grande tem a Noiteo L
Fondue. Reservas podem ser feita

,_

através do fone 275-1995 .

•:. FESTIVAL ALTERNATIVO
Aproxima-se o grande fim de semar
do 3° Festival Alternativo que reun'
33 bandas e 14 djs com muito I

pop, rock, punk rock, hardcore eb"
metal. Será nos dias 8 e 9 de julhO,
partir das 19 horas, no Par�

Municipal de Eventos, em Jaraguá,
Sul. Os ingressos antecipados estã�
venda nas lojas Center Som (Calça0
e Shopping Breithaupt), loja
Boticário (Shopping Breithaupt),1
Escola de Música Bicho Grilo e com

,
bandas e djs participantes.
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