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:':lncêndio destrói duas casas em Jarag

I TERÇA�FEIRA I

CARTÃO DE CRÉDITO

TEF: Fisco Estadual suspende
fiscalização até outubro

,;;1: !
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

,'�:: Câmara 'de Vereadores e industriais

:�� fazem doações para creches

Ácâmara de Ve�eadores anunciou, no baile do Correio
do Povo para arrecadar fundos para creche do Morro da

.al. BoaVista, a doação de R$ 30mil para o empreendimento.
ln: Tambér;n colaboraram, o casal de industriais Wandér e
e

IL ' \VT
'eil' aunta weege. - PAGINA 4

ABANDONO
\ -

Criança com menos de' um

ano é esquecida na creche
A Polícia Civil e a Promotoria da Infância e [uventude
investigam a denúncia de que uma criança de menos de
um ano foi esquecida durante uma noite toda noCentro de
Educação Infantil Sidnei Alexander Bems, no Bairro

Vidras, emJaraguá do Sul. ii PAGINA 6

POLUiÇÃO
Peixes são encontrados mortos no
Rio Jaraguá e em Massaranduba

Centenas de peixes mortos foram recolhidos ontemdo Rio
Jaraguá, vítimas possivelmente da poluição da água. A
diretora do setor deMeioAmbiente da Prefeitura, Daniele
Tironi, disse que somente depois de uma análise será

divulgado
.

o motivo das mortes. Em Massaranduba
também foram encontrados peixes mortes em ribeirões do
município. Neste caso, a causa provável foi a

contaminação da água.por cloro corrosivo, que vazou de
um caminhão durante acidente ocorrido na se 413 na

- PAGINA 5 .
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• Quarta-feira
nublada com alquns
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- perídos de melhoria
� ,

I\!" ',e chuva a qualquer
":.:' ',',:' ': hora

• Terça-fei ra
nubláda com alguns
perídos de melhoria
e chuva a qualquer
hora

,

ua
- Felícia Eliso e Mirian Lopes da Silva perderam tudo oque
tinham no incêndio que

-

aconteceu ontem à tarde" no
Bairro Estrada Nova.. Elas tiveram suas casas

completamente destruídas pela ação das chamas que

começou no quarto da filha de Felícia e se estendeu para a

casa de Mirian. As duas casas ficam na Rua Vitória
Mattedi Bertoldi. O clima era de muita tristeza entre

todos os moradores da rua. Nas duas casas viviam cerca de
sete pessoas. De acordo com os bombeiros, a causa foi um
curto circuito. O secretário do Comdec, Carlos Alberto
Dias, compareceu ao local do incêndio. Segundo ele, a

Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento
Social vai ajudar as famílias com doação de roupas, móveis
e utensílios de cozinha. Até o final da: tarde, Felícia, que
mora no local há mais de 20 anos, e Mirian ainda não
sabiam onde buscar abrigo. Quem estiver interessado em

ajudar as das famílias podem ligar para o número 371�
4811 e falar comMarta ou Carlinhos. - PAGINA 5
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OPINIÃO

Patinando na lama
I
I
I Contra fatos não há

:argumentos. Os contratos de

empréstimos assinados pelo
presidente nacional do PT,
� osé Genoíno, e pelo te

isoureiro do partido, Delúbio
Soares, que teve como fiador
,

o empresário Marcos Va-

Ilério, são provas cabais da

Irelação escusa entre a

Icúpula do Partido dos

ITrabalhadores e publicitário
mineiro. Aliás, já foi

comprovado que Marcos
•

Valéria movimentou quase
R$ 21 milhões entre julho de
2003 e março deste ano. Se
foi para comprar gado, como
<alega o empresário, onde
Pestá o rebanho? Há mais do nagens principais procuram

"que apenas relações co

.merciais (serviços) entre a

5�mpresa de publicidade e o

9?T.
3,

BC Apesar de não ter sido

.provadas as denúncias do

aJ;'lagamento do "mensalão",
CQlUtros fatores indicam que
.'há um cheiro forte de
ec

FRASES

corrupção. Ainda que o pivô
da atual crise política, o

deputado Roberto Jefferson,
não seja flor que se cheira -

é réu confesso de rece

bimento de R$ 4 milhões não
declarados à Receita Federal
-, o cruzamento de, infor
mações tem revelado indí
cios de esquemas ilegais.
Todavia, percebe-se que o

se empenharam em buscar os
extintores. A irritação de
Genoíno, no inicio,' foi
substituída por discursos
desconexos após o apa
recimento de documentos
que envolvem o PT. Ou a

imprensa está doida,
apontando chifre em cabeça
de cavalo, ou tem algo
escondido que precisa ser

� Numa coisa as denúncias já serviram,
mostraram que o PT é mais um entre as

dezenas de partidos do Brasil

imbróglio é mais um caso

característico de intrigas
políticas em que os perso-

evitar o pior antes que o

fósforo atinja o estopim.
Se existe ou não o

"mensalão" será difícil

compróvar em função das

negativas e das providenciais
medidas dos -envolvidos.

Depois das denúncias de

Jefferson, políticos influentes

esclarecido o quanto antes,
sob pena de comprometer a

imagem desse governo que
se elegeu prometendo
resgatar a dignidade do país.

É preciso mais do que

declarações vagas para
salvaguardar o processo de

democratização do Brasil. O
livre arbítrio é uma con

quista universal, acessível a

anônimos ou celebridades .

Graças a esse "dom", muitos

políticos perdem-se na ânsia
de atingir o patamar da
invulnerabilidade. Há um

grande complicador da
desordem das

-

contradições:
a disputa' eleitoral. En

quanto governo, aliados e

oposição gastam o ócio com

tolices e frioleiras, a crise se

agrava, perdendo as

chances de esclarecer as

denúncias.
0_ perigo reside na

omissão. Não havendo
progresso na investigação, - as

denúncias caem no esque
cimento e fica o dito pelo
nãodito, creditando à

imprensa mais uma obra de

ficção sensacionalista. O fio
da meada da possível
bandalheira foi encontrado.
O novelo, porém, dependerá
da CPI e das demais inves

tigações. Numa coisa as

denúncias já serviram,
mostraram que o PT é mais

um entre as dezenas de

partidos do Brasil.

(:IIPara que o sonho do secretário por uma educação inclusiva seja acalentado
'�:pelos que ficam?

.• Do padre Vilson Groh,no enterro do secretário da Educação Jacó Anderle, ao som deVá"em ciero, da Ópera de Nabuco, quando o

'caixão recebeu flores em nome de dez mil crianças de escolas do Morro da Cruz.

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond fI

I')

,):_Secretário Jacó Anderle

� qualificou a educação
G

CORREIO DO POVO
DiJ'etor

Francisco Alves
Editor-Chefe
Fernando Bond, -

, -

I

I_�--------------------------------------------------------------------------------------------------------�

Atéofim
O sociólogo Jacó Anderle manteve-se, por
determinação e obstinação própria, ativo até o

fim, colocando em prática ações para fortalecer
a qualidade da Educação em Santa Catarina. O
secretário coordenava cerca de 43 projetos, em
todos os níveis e modalidades de ensino, que
deixou formulado em uma série de folhetos
denominado Plano de Trabalho da Gestão
Estadual da Educação, escritos por ele mesmo,

nas suas últimas semanas. O secretário foi
enterrado domingo no Cemitério Jardim da

Paz, na Capital, onde o governador Luiz
Henrique eo vice Eduardo Pinho Moreira (foto)
mostraram-se extremamente emocionados e

inconformados a perda de Jacó Anderle.

t
.

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251 -200 I Caixa Postal 19 I Centro I
Jaraguá do 5ul- 5C I Tel, 47371 - 19191 Fax 276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.brl�

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

Se-Alemanha
Santa Catarina quer ampliar os negócios,
aumentar o intercâmbio científico e

comercial e sedimentar o fluxo turístico
entre a Alemanha e o Estado. Foi com este

objetivo que o governador Luiz Henrique
esteve ontem liderando comitiva
catarinense que participou do Encontro

Empresarial Brasil-Alemanha, que
aconteceu em Fortaleza, capital do
Ceará, Estado que concedeu na semana

passada a sua maior, honraria na área
industrial ao empresário jaraguaense
Vicente Donini, diretor-presidente da

Mariosol S.A. Donini recebeu na noite de
sexta-feira a Medalha do Mérito Industrial

por parte da Fiec (Federação
das Indústrias do Ceará). A Marisol tem
urna unidade fabril naquele Estado. O

governador e as demais lideranças
catarinense também pleitearam que
Blumenau seja.a sede do encontro que
acontecerá em 2007. ,

Badescaqui
A presença do presidente do Badesc

(Agência de Fomento de SC) na Noite
Comemorativa do Correio do Povo foi
mais do que uma simples formalidade ou

uma "aula" sobre o momento econômico
e linhas de crédito e microcrédito.

\

Representa a aproximação definitiva de
um amigo de Jaraguá do Sul, amizade esta

que, com certeza, renderá excelentes
frutos para ambos.

Fotolito: Cromoart I Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 ICEP 89956-500

Vila Baependi I Jaraguá do 5ul- 5C I TelA7 3"\0-7919
cromoartetêterra.com.br I graficacp@terra.com.br
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qFlorianópolis - Morreu neste fim
de semana um dos maiores
educadores da História de Santa
Catarina. O secretário de Estado da

Educação, Ciência e Tecnolog ia
Jacó Anderle faleceu sábado, aos
69 anos, depois de uma luta de
nove meses contra um câncer no

pulmão. Sociólogo, político,
educador e professor universitário,
Anderle, trabalhou até quarta
feira, quando firmou protocolo de

.cooperação com a Unesco para

rexpandir o Projeto Escola Aberta à

: Cultura e Cidadania nas escolas
; públicas de Santa Catarina. AnderleI,

.

I
faleceu lúcido, ao lado da mulher,
brofessora Elizabete Anderle, dos

,
filhos Ricardo, Fernando e, Elisa,

: amiqos. colaboradores, membros
! ao governo e equipe médica. O
I,

! governador LHS disse que o

secretário estava promovendo uma

: revolução no sistema público de
, I

: ensino.
I� f_b_on_d_@_i_be_s_t._co_m_,�br

SUA OPINIÃO

A (falta da) medicina
jaraauaense tem cura?
São cinco e quinze da manhã e a fila já ultrapassa os pOrtões de

acesso principal. Está escuro tanto quanto é remota a pOSSibilidade
dos que agora chegam de conseguirmarcar uma consulta. O mérito
é daqueles que) mesmo em meio à dor, esperam desde quatro da
manhã. Duas horas antes de abrir um dos PAMA's da cidade
considerada no Estado pela sua qualidade de vida e entre as de;
primeiras no recebimento de verbas estatais. Soa irônico? Naquela
fila de espera) sob o sereno da noite e a emersão da aurora) o povo
conta histórias sobre suas vidas, suas esperanças, mas, sobretudo
sobre suas angústias, seus problemas, suas frustrações.

'

Em meio a este desabafo, as pessoas da fila especulam sobre os
motivos da situação precária da saúde na cidade de Jaraguá do SuL
Embora seja de veracidade contestável, falam do complô dos
médicos mais antigos na cidade em impedir a entrada de novos
profissionais. Questionam o fato do prefeito ser um médico
depositando ainda nesse a esperança por mudanças. Clamam;1 Inecessidade do atendimento 24 horas. Sonham com a pressãodasj'grandes firmas da cidade junto à prefeitura e ao corpo médico para
catalizar essas transformações. O que seriado povo se não vivesse
de esperanças?

Na antiga Palestina do tempo de Jesus, doentes viviam expulso;
.

da sociedade e das cidades. Doença era castigo de Deus. As pesso�
eram consideradas impuras e, por isso, se evitava a conversaeo
contato físico. Embora seja bem fácil traçar paralelos com aI

frustrações que as pessoas da fila expressam, lembrerno-nos q-] �
grande parte do mundo aceitou e aderiu à mensagem de.jesus, pelo J
menos em teoria. -

-

. �
Muitos dizem: "sou católico não-praticante", "sou evangélico I ,

não-praticante", Todavia, se quisermos ser "honestos praticantes",

I
es

"responsáveis praticantes", "cristãos praticantes" e não deixara p1
ambição, a obsessão financeira, a preguiça nos possuir e fazer de, d'nós parasitas da sociedade, vamos lutar por essas mudanças. A IIsociedade alternativa, o "reino de Deus" proposto por Jesus, nãoé
"oba-oba" nem cai do céu à toa. Exige tomada de posição.
Consciência política. Se cada um de nós continuar lutando, se Ire,
manifestando) se os médicos se mantiverem firmes no "Juramento Re

de Hipócrates" e se as autoridades públicas e empresários ouvirem

o clamor das pessoas da fila do Pronto Atendimento, 'a (falta da)
medicina j araguaense terá cura e a ironia entre a realidade e OI

"slogans publicitários" da cidade será lembrança do passado. Para
melhorar a cidade, o prefeito não precisa conhecer o que acontece'

em outras cidades ou Estados, basta fazer o que sabe melhor: cum'
doentes, tocá-los e ouvir seu clamor. j COI

luri Andréas Reblirí,Teólogo

Mundo cão
go

.

Muitas vezes chego a ficar indeciso em ligar ou não a televisão, sal
no horário dos noticiários) falo dos jornais tradicionais, não desw' esl
programas de quinta categoria que mostram cenas de tragédias com

perícia de médico legista, desgraça alheia em busca de altosindiw
de audiência. Este mundo cão me recuso ver, assusta, deprime, tenho
pesadelos.

Os noticiários normais, que em um passado não tão distante

assim, nos apresentavam diariamente a grande diversidade de nosSO

Brasil varonil, terra mãe gentil, aliás faz tempo que perdemosa
noção do queé ser gentil) enfim, todas notícias do cotidiano de
nosso povo com notícias, que se comparadas com as de hoje por

exemplo eram leves, quase inocentes como, políticos que não param.
r

de roubar, ou a seca que castiga o nordeste, ou o desmatamento da

Amazônia que anda em franco desenvolvimento e que num futuro

próximo mudará de nome chamando-se "Serra Pelada- fílíal l'.

(acho que não preciso explicar o trocadilho). Como nosso país se

transforma a cada hora, agora a principal manchete noticiada em

quase todos os veículos de comunicação é, violência) tráfico,
seqüestro, e mais violência, e mortes, contrabando e mais violência
que assusta e cada vez mais retrai a todos) pois o medo impera em

todos os lugares, todos andam-com cara de desconfiados mesmo comi

seus carros blindados, é o fim do país) estamos nos rendendo a tudol
isto pois nós, a população não temos como controlar a violência,
pagamos para isto ser feito epagamos caro, mas nada é feito e se é,é
muito pouco.

d gerPode parecer exagero mas conheço pessoas que habitam gran e

ro On
capitais, que se pudessem optariam em-voltar ao conforto e segu

O Exútero de suas mães para fugir disso tudo, o caos tomando conte

caos, dependendo do controle remoto e programação da nossa El(
televisão é aqui, dentro de nossas salas, pelo menos nisto ainda fiel
temos o "livre direito de escolha" aí vai de você colaborar corna pai

desgraça dos outros ou não. \.
Melhor pensarmos e nos concentrarmos na nossa cidade, pode prl

parecer egoísmo, mas aqui ainda podemos andar nas nossas ruas sem Oe
o desprazer de ter que dar informações a uma bala perdida! fie:

Ca

RaphaelMarcellino

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c�rpo � �1
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO,
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno eu,

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
-

PT
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� Mudanças (?)
o prefeito Moacir Bertoldi (PL)

anunciou para os próximos dias a

Onclusão do projeto da reforma
c .

administrativa, prometida ini-

cialmente para março. O novo

organograma traz muitas mudanças.
Todavia, não há nenhum indicativo de

que será reduzido o número de

cargos comissionados. Durante a

campanha eleitoral, Bertoldi pro
meteu reduzir o número em 50%.

Também criticava o excesso de

parentes do prefeito Irineu Pasold

(PSDB) na Prefeitura. .

tos

lU!
dos
vos

�sse

Iso;

eo

las

1 J CAROLINA TOMASELLI

ueJleio
,� Presidente

lic� I estadual do partido
es,
na participa e governador
de, deve confirmar.A
ioe

JARAGUÁ DO SUL - o PMDB
ão.

realiza no próximo dia 16, na
,se

Recreativa daMarisol, um encantronto'
em regional que vai marcar a inau-

da) guração da sede do Diretório de

� OI" Jaraguátclo Sul.O anúncio foi feito,
ara anteontem peta coordenador
eee' regional do PMDB, Luiz Carlos
Illl Tamanini, durante um almoço de

confraternização com a imprensa.
Opresidente estadualdo partido

evice-governador; Eduardo Pinho
Moreira, o secretário-regionalMauro
Mariani e deputados federais
também vão participar do encontro.
"Também é provável a presença do

·1 governador Luiz Henrique da
são, Suveira,mostrando com isso que nós
itel, estamos fortalecidos e devemos cada
om.

vez mais fortalecer o PMDB na,
w

lho
nossa microrregião", disse o

coordenador,'. acrescentando que

nte "novas filiações estão acontecendo
,sso

no PMDB de Jaraguá do Sul e em
IS a toda a região".
de O coordenador regional do
por partido disse que a �ande "ação"
affi doPMDB é emprol da organização
,aa dopartido em todo o Estado para a

tiro reeleição do governador Luiz
111, Henrique, "O PMDB tem suas
;se qUizilas, mas quando se fala, naeUl

reeleição do governador todos estão _co, '

c� Juntos, participando e com isso eu

eUl tambélI\ quero conclamar a todos

� Viagem
O diretor da Divisão e Transportes,
Sérgio Zapella, está em Brasília

participando do 4° Congresso Brasileiro
de Trânsito e Vida, que acontece no

Centro de Convenções ·do Hotel
Nacional. O evento reunirá profissionais
da área para discutir a "essência do

Código de trânsito Brasileiro':

Zapella destacou a importância da

participação no/ congresso, e a.

oportunidade de "colher" subsídios para
serem implantados no trânsito de

Jaraguá do Sul. Resta saber se

conseguirá.

Disputa
Fontes do PSDB de Jaraguá do Sul

garantem que as divergências internas
são maiores do que se apresentam. A

eleição do diretório só foi uma

amostra. Além da disputa pela
indicação para ser candidato no

próximo ano, existe uma ala que quer
levar o partido para qovernoBertoldi.
Segundo as fontes, pesquisa
encomendada pela legenda apontou
Vicenfe Caropreso como deputado
estadual eleito em 2006. O resultado
acirrou os ânimos e ampliou as

divergências.

O PT está cada vez mais .dividido. O

que antes eram apenas divergência de

posições ideológicas, agora são
-

incrementadas com disputas pessoais
e picuinhas. Para pôr mais fogo na

panela, as denúncias de corrupção no

governo e a notícia de) ligações
perigosas entre a cúpula do PT e o

publicitário Marcos Valério. Os mais
radicais querem o expurgo dos aliados

suspeitos.
Se já não bastasse tudo isso, tem ainda
a disputa de candidatura na região. A
coisa promete.

DIA 16 DE JULHO

Tamanini: trabalhando em prol da reeleição de Luiz Henrique e organizando o partido na microrregião

que venham e que participem
porque oGoverno está aberto como
nunca para a partiçipação da

sociedade", disse.
.

Tamanini também disse que o

partido está fazendo um trabalho de

conscientização, com reuniões

freqüentes, para que se chegue a um

consenso sobre os nomes que

disputarão as eleições do anoque vem.
"CadaDiretório deve ter a sua ação,
mas estamos também trabalhando

regionalmente, aonde nós devemos
ter um candidato. Existem vários

nomes e um deles será o nosso

candidato a deputado estadual, com
potencial para se eleger e representar

a nossa região junto à Assembléia

Legislativa", disse.
J á com relação a uma

candidatura a deputado federal, a
tendência é que se apóie nomes que
vêematuando na região, entre eles,
o deputado federal AdelorVieira e

o deputado estadualMauroMariani,
que deve disputar uma vaga na

Câ{nara dos Deputados. "Os demais
que participam da nossa região
também deverão ter a sua votação,
mas eu acredito que os dois deverão
ter um posicionamentomaior dentro
da nossamicrorregião", revelou.

CONVENÇÕES - Sobre as

convenções do PMDB, que aC,on-

tecem em todo o Estado no dia 30
de outubro para renovação dos

Diretórios, o coordenador regionaldo
partido disse que o assunto vem

sendo discutido desde março.

Segundo ele, a intenção é ter chapa
de consenso "para que em todos os

municípios possamos somar". "É o

nosso grande objetivo, através do
PMDB que foi quem buscou a

democracia para o nosso país, a

pluralidade partidária, e nós

acreditamos que com isso nós vamos
demonstrar aindamaismaturidade

política, visando sempre o bem do
cidadãobrasileiro e da nossa região",
discursou.

�:a! Envolvido' em denúncias, secretário do PT pede 'afastamentoS
'

.

�Ie
DA REDAÇÃO - O secretário

les geral do PT, Silvio Pereira, pediu
jlO Ontem o afastamento da
.0 Executiva Nacional do partido.
113 Ele foi acusado de intermediar a
la3 negociação de cargos no governo
n3 para aliados. Pereira entregou a

Carta de afastamento ao
,ae
em bresidenre do partido, José

enoino. Na carta, pede para

fJ�ar afastado das funções até o

�ennino das investigações da CPIOs COrreios.

li: p
A assessoria de imprensa do

00', '
T dlVulgou uma segunda nota,

lO' encaminhada ao presidente do
Pl,José Genoino, e ao secretário
naCiQn�J de organização, Gleber �íL rq

Li

Naime. Na carta, Pereira solicita

que seja aberto um processo na

comissão de ética para apuração
de todas as denúncias
envol';'endo seu nome.

O PT informou à Folha Online

que a carta deve ser analisada na
reunião da Executiva Nacional
do Partido, marcada para
acontecer hoje em São Paulo.

Pereira foi acusado pelo
deputado Roberto Jefferson
(PTB) de negociar nomeações de'
cargos em estatais na Casa Civil.
Homem de confiança do

deputado José' Dirceu (PT),
Pereira integrou a coordenação
das últimas campanhas

presidenciais do partido e

participou da elaboração do
estatuto do PT Sociólogo, é

casado e temuma filha e está no

partido desde a fundação; foi
duas vezes secretário de

organização antes de assumir a

secretaria.
.

SUBSTITUTO O
substituto de Pereira deve ser

escolhido por meio de votação do
Diretório NacionaI do PT. O
diretório é formado por 81
membros de diversas correntes

políticas. O deputado Ivan Valente
(SP) disse que o Diretório deve se

reunir até o final da semana para
escolher um novo secretário-geral.

;�

• O secretário-geral do PT,
Silvio Pereira, pediu ontem

o afastamento da Executiva

Nacional do partido. Ele foi
acusado de intermediar a

negociação de cargos no

governo para aliados.

• O substituto será
escolhido por meio de

votação do Diretório
Nacional do' PT, composto
por 81 membros de
diversas correntes políticas,
que deve se reunir até o

final da.semana,

Por falar nisso Ileso
Para a maioria da população, o

governo Lula está combaténdo a
c

corrupção. É o que diz uma pes-

quisa de opinião encomendada .e;

pelo Palácio dei Planalto, realizada ,g
entre os dias 23 e 25 de junho. )í
Segundo o relatório que analisou .z

a pesquisa, as denúncias de::
corrupção não atingiram' o

o
presidente Lula. Para o lbope, o

r
escândalo do "mensalão" vai -"

.

desgastar todos os partidos, [

principalmente o PT. j

r
mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br ,

Escola de Governo e Cidadania
homenageia hoje Jacó Anderle �:

FLORIANÓPOLIS - A Escola de
Governo e Cidadania realiza hoje
aula especial em homenagem a seu

fundador e diretor-presidente, Jacó
Anderle. A aula começa às 19h, no
auditório do Tribunal de Contas do
Estado, emFlorianópolis,O secretário

estadual da Educação, Ciência e

Tecnologia, Jacó Anderle, faleceu
na noite de sábado, aos 69 anos, no

, Hospital deCaridade, depois de lutar
durante nove meses contra um

câncer de pulmão. O sepultamento
ocorreu na tarde de domingo, no
cemitérioJardim da Paz, na Capital.

Sociólogo, político, educador e
professor universitário, JacóAnderle
trabalhou normalmente até quinta
feira, quando participou de reuniões
com representantes do sindicato dos

professores, oSinte, e, no dia anterior,

,t
do lançamento daEscola Aberta. Q
,governador Luiz Henrique d_p
Silveira decretou luto oficial de trss
dias pelamorte dosecretário. _,

Anderle era filiado ao PSDB é

já respondeu por vários órgãqs
públicos nas administrações cfe

Esperidião Amin (PP) e dos

peemedebistas Paulo Afonso-e
Pedro Ivo Campos. Um dos
fundadores do antigo MDB e/do'
PMDB, filiou-se ao PSDB em 19a�,
do qual foi presidente e um dos
seus maiores expoentes. Entr.r
outros cargos, foi superintendente
do Incra, delegado do Ministério
da Educação de. Santa Catarinel .

secretário-adjunto e interino d�
Estado do Desenvolvimento Soci3ii

, e da Família e diretor da Fatma.1
J

Santa' Catarina e outros dois
estados rompem com PP

DA REDAÇÁO - O programa
eleitoral gratuito de rádio e TV

produzidopelo diretório nacional do
PP e veiculado nos últimos dias, foi a
gota d'água para que os progressistas
que discordam da postura que vem
sendo adotada pelo comando
/nacional decidissem pelo
rompimento com o diretório
nacional. Assim,' as executivas

estaduais do RioGrande do Sul, de
.
SantaCatarina e do Espírito Santo
decidiram convocar seus diretórios
para formalizar o rompimento.

Segundo o presidente do PP

gaúcho, Francisco Turra, um dos
coordenadores do movimento, a

data da convenção extraordinária do
diretório estadual será definida hoje,
às 15h, emurna reunião da executiva
do PP de;Estado, conforme divulgou

o jornal gaúcho ZeroHora.
A primeira iniciativa é conseguir

o afastamento dos dirigentes do
comando nacional envolvidos nas
denúncias do escândalo dó

mensalão, especialmente o

presidente nacionaldopartido, Pecl50
Corrêa, e o líder da bancada do PP
naCâmara, José Janene ..

J• As executivas estaduais

do Rio Grande do Sul, de
Santa Catarina e do

Espírito Santo decidiram
convocar seus diretórios

para formalizar o
, rompimento com o

comando nacional.

;
...

\
,

�;PMDBfaz encontro regional e
inaugura sede do Diretório

A câmara de Vereadores de Corupá realizou, na noite de ontem.
uma sessão especial que integra às comemorações alusivas aos
108 anos de fundação do município. A Ação Social de Corupá
recebeu o título "Entidade Amiga de Corupá" O Leqlslativd
também concedeu títulos de Cidadão Benemérito a José Norbertd
Muller e Edeltraut Weber Oechsler pela contribuição para J
desenvolvimento do município. J
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CORREIO ECONÔMICO

Prejuízo
Pesquisa realizada pelo
Instituto Brasileiro' de
Geografia e Estatística revela

que, entre os 10% mais ricos
da população (com renda per
capita superior a R$ 957,96
por mês), os empregados

'

têm seus rendimentos

pessoais abocanhados em

16%, e os donos de empresas

empregadoras, em 8%, Entre
os 10% mais pobres (com
renda mensal per capita de
até R$ 40,89), os
trabalhadores pagam 4%, e os

patrões pagam 2%,

Poupança tem melhor 10 semestre desde 99
A caderneta de poupança teve em 2005 seu melhor primeiro
semestre desde 1999, A rentabilidade real, descontada a inflação,
medida pelo IGP-M foi de 2,63%, Em termos nominais, a

rentabilidade da poupança foi de 4,42o/�, A caderneta de
"

poupança só perdeu para as aplicações que acompanham os
, juros, como os fundos de renda fixa e os CDBs (Certificados de
: Depósitos Bancários),O CDI (Certificado de Depósito
: Interbancário) acumulou alta de 7%, Os CDBs (taxa máxima
- prefixada) registraram até 9,08% de rentabilidade, sem descontar

t
o IGP-M. Os fundos de renda fixa, sem os descontos e a inflação,
deram, em média, 8,36%.0 IGP-M, por sua vez, subiu menos de
2% no semestre passado. O Ibovespa acumulou perda de 4,37%
nos primeiros seis meses deste ano. O dólar sofreu desvalorização

ê de 12,06%, e o ouro caiu 11,73% no mesmo período. Os fundos
( FGTS/Petrobrás bateram todas as aplicações ao registrar
( rentabilidade de 17,66% no semestre (até 27 de junho).

t
I'

I : Abaixo de 6%
,
A expectativa de inflação
está em 5;94%, de acordo

,com o BC. Na semana

passada, era de 6,05%� Há
sete semanas, a expectativa

- dos analistas está em queda.
Para 2006"; a projeção é de
uma inflação de 5% -a meta

do BC para 2006 é de

4,5%.Os indicadores de

inflação da FGV (Fundação
Getúlio Vargas) também
apresentaram queda. A

-

previsão do IGP-M (índice
Geral de Preços Mercado)
passou de 5,15% para 4,75%.

,

Já a expectativa do IGP-DI

(índice Geral de Preços'
Disponibilidade Interna) caiu
para 5,94%, ante 6,05% na

semana anterior.

um crescimento de 4,9%.Já a

previsão para o crescimento
da produção industrial é de

4,10%, pouco acima do

registrado no levantamento
anterior-4,07%.Para o

comércio exterior, os analistas
elevaram a previsão de

superávit- de US$ 35 bilhões
, para US$ 35,45 bilhões.

Crescimento
o mercado manteve a

expectativa de crescimento
da economia em 3% em

r
-

2005. No ano passado o PIB

I (Produto Interno Bruto) teve
I redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

, ..

Durante a festa do Correio do Povo, o presidente da Câmara de
Vereadores, Ronaldo Raulino, anunciou a doação de R$ 30 rnll
para a construção da creche no Morro da Boa Vista em nome da
Câmara. O presidente disse ainda que a cidade necessita de pelo
menos mais dez centros educacionais infantis e que o prefeito
em parceria com o Sesi deve anunciar em breve a construção de
mais quatro.Sequndo o ex-presidente do Rotary, Hélio Garcia,
com a doação dos vereadores e a verba arrecadada com o baile
25% do dinheiro necessário está garantido. Ele acredita que o

dinheiro não virá de imediato, mas ficou feliz com a doação.
Segundo Raulino, o dinheiro deve ser liberado na metade do
mês de agosto.
A previsão inicial, era de que a creche tivesse uma área de 150

m2, mas o projeto foi ampliado e a creche vai ocupar uma área
de 519m2. Hoje funcionários da prefeitura devem limpar o terreno
e nos próximos dias a prefeitura deve instalar água e luz.

TERÇA-FEIRA, 5 de julho de 2005

NOITE DOS 86 ANOS,

Francisco ressaltou que, num

primeiromomento, o objetivo é de
conteúdo editorial e de

transformação do jornal num
"embaixador" da região junto aos

órgãos públicos e empresas da

Capital. "Precisamos trazer as

notícias dessas fontes para que se

transforme em desenvolvimento,
qualidade de vida e justiça social

para nossa região. Hoje mesmo,

oportunizamos aqui a abertura das

portas para o financiamento que
restava para aArenáMultiuso, para
o sistema viário e outras obras e

também a abertura definitiva de
linhas de crédito e microcrédito

para nossas empresas� que assim vão

gerar ,emprego e renda.
Francisco Alves lembrou ainda a

visita que a diretoria do jornal fez,
acompanhada do deputado
estadual Dionei Walter da Silva,
na semana passava ao presidente
da Eletrosul, Milton Mendes: "O
que era para ser apenas um

encontro formal acabou sendo o

início de várias parcerias entre a

empresa e a região, como a

implantação do Programa Luz Para
Todos no meio rural. É isso que
queremos fazer: trazer as notícias,
orientar, apoiar, para que todas as

nossas, comunidades possam ser

beneficiadas. Este é o papel do
Correio do Povo e que sempre foi

almejado por Eugênio Victor
Schmockel.

Na Noite Comemorativa no Baependi a diretora
presidente do Correio do Povo, Yvone Schmõ cke l, e o

dreitor Francisco Alves, apresentaram os componentes
das novas funções criadas para arnpllar a cobertura
estadual e regional. O jornalista Fernando Bond acumulará'
a Diretoria Corp oratlva e a Sucursal de Florianópolis
temporariamente com o cargo de editor-chefe, que. já
vem exercendo. A jornalista Patrícia Moraes assume as

"

funções de Secretária-Executiva de Redação e o jornalista
Maurílio de Carvalho é o novo Editor da área de produtos
da CP Gráfica e Crotnoarte, que edita, por exemplo, a

município. Cerca de 60 ruas estão

incluídasno projeto.
O presidente da Acijs, Paulo

RubensObenaus, aproveitou avinda
do presidente do Badesc, Renato
Vianna, ao município para fazer

algumas reivindicações quanto à

liberação de recursos para empresas.
"Para as grandes e para as microem

presas já existe crédito suficiente. O
que falta é crédito de até R$ 50 mil

para as pequenas emédias", dizObe
naus. Segundo ele, Renato Vianna
informou que já existe projeto nesse

sentidoque serãoapresentados à classe
empresarialnos próximos 60 dias.

Correio será o "embaixador'
da região em Florianópolis

Fernando Bond (C) é o' diretor corporativo do Correio do Povo
,

..

,

CORREIO ao povo APRESENTA,OS SEUS NOVOS DIRETORES
doI

revista "Negócios" para a Acijs/Apevi. Maurílio permanece nas dai
funções de editoralista e redator da coluna "Mosaico':Tambéml Me

foram apresentados a gerente comercial, Maria P. Alves Holl." niel

.

a gerente financeira, Alessandra Schrnõckel Gonçalves Cassuli! ase

e o gerente industrial, Leandro Schmõckel Gonçalves. A nova, a�
fase do jornal mereceu cumprimentos por parte do prefeito; eU!

Moacir Bertoldi, que recordou da presença do jornal -Lorreio' �I(
do Povo em sua vida "desde a infância', sempre apoiando nossa

reqiáo, informando e lutando por nossa qente" O mesmo

exemplo foi ressaltado também pelo presidente da Câmara,'
Ronaldo Raulino, e pelo presidente' do Badesc, Renato Vianna.

"'
'J

,- ,.'

� Diretor do jornal
ressalta que nova

etapa foi "semeada"

por Eugênio Schrnõckel

JARAGUÁ DO SUL - "Se estamos

aqui nesta noite, anunciando
mudanças significativas no Correio
do Povo, como a estadualização dá
nossa cobertura.em favor da nossa

região, ajudando a construir uma

creche e trazendo a apoio aos

nossosmunicípios do presidente do
Badesc, Renato Vianna, tudo isso
se deve às sementes plantadas com
muito carinho pelo Sr. Eugênio
Victor Schmockel, nosso mentor,
nosso exemplo e nosso eterno

presidente", disse emocionado o

diretor Francisco Alves ao falar
para os convidados da Noite
Come�órativa dos 86 Anos do
jornal, na noite de sexta-feira, no
Clube Atlético Baependi.
No seu discurso, Francisco Alves
disse que a reunião que acabara
de acontecer. no reservado do
clube, entre o presidente do Badesc
e autoridades e empresários locais,
".é um exemplo do que o Correio
do Povo pode fazer por Jaraguá do
Sul e região com a criação da sua

Diretoria Corporativa e da
Sucursal de Florianópolis".

Badesc vai financiar� 4,7 mi-para pavimentação no municípi
JARAGUÁ DO SUL - o Badesc

(Agência Catarinense de Fomento

S.A) confirmou, durante a reunião

com empresários organizada pelo
CorreiodoPovo, financiamento deR$
2,5 milhões para a prefeitura. Os
recursos serão usados para dar
continuidade ao Programa Nosso

Asfalto, com a pavimentação de 18
ruas.De acordo comoprefeitoMoacir
Bertoldi, a Agência tem orçamento

.

total de R$ 4,7 milhões para serem

usados emobras de asfaltamento. "Os
outros R$ 2,2milhões serão liberados
numa segunda etapa", disse o prefeito,
que quer contemplar os 38 bairros do

..

'

o presidente do Badesc, Renat� Vianna, falou (sobre linhas de cr�

Você escolhe, nós transportamos .

.. - ...._----- -- ---....._- .._-=-:

I@(·ll/i' �
,

Cl\RGOBRASlL
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I Baependi I Te•. : (47) 371.0363
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Incêndio destrói duas casas
no Bairro Estrada Nova

IRIA HELENA DE MORAES

Felícia morava na

sa há mais de 20

os e não teve

mpo de salvar nada

JARAGUÁ DO SUL - Felícia
.

o, 50, eMirian Lopes da Silva,
, perderam tudo o que tinham

incêndio que aconteceu ontem
tarde, no Bairro Estrada Nova.
as tiveram suas casas

mpletamente destruídas pela
'odas chamas, que começou no

arto da filha de Felícia e se

tendeu para a casa de Mirian.

'e ião duas casas ficamna rua Vitória
9
'i MattediBertoldí.A casa deMirian

anos fundos de casa de Felícia.

fogo também atingiu as paredes
casas vizinhas. Os proprietários,
mreceío do fogo, retiraram tudo

que puderam das casas e

locaramnomeio da rua.O clima

ra de muita tristeza entre todos
moradores da rua. Amaioria se

Nas duas casasmoravam cerca

sete pessoas. De acordo com o

b-cornandante do Corpo de

ornbeiros de Jaraguá do Sul,
atanael deBarros, a causa provável
,

um curto circuito. O incêndio

rneçou por volta das 15 horas e

Incêndio destruiu duas casas no Bairro Estrada Nova na tarde ontem. Vítimas perderam tudo o que tinham

emmenos de 20minutos destruiu as

duas casas e tudo o que havia dentro
delas.Afilha de Felícia, de 12 anos,
estava na escola e foi avisada pelos
professores. Quando chegou em

casa, não haviamais nada.

Depois de apagadas as chamas,
vítimas e vizinhos tentaram

resgatar o que sobrou nos

escombros. "Na verdade, roupas e

, móveis a gente consegue. O que

perdemos para sempre foi as nossas

lembranças", lamentou a filha de
Felícia, Maristela, enquanto
juntava do chão restos de um

álbum de família.
O secretário do Comdec

(Conselho Municipal de Defesa

Civil) Carlos Alberto Dias

compareceu ao local do incêndio.

Segundo ele, a Prefeitura, através
da Secretaria de Desenvolvimento
Social vai ajudar as famílias com
doação de roupas, móveis e

eio Ambiente investiga morte de peixes
ixesmortos foram recolhidos ontem

!bRioJaraguá.vítirnas possivelmente
nal da poluição. A diretora do setor de

ém I, Meio Ambiente da Prefeitura, Da-

1011,' nieleTironí, disse que somente daqui
sulif asete dias poderá dizer o que causou
ova amorte dos peixes, amaioria cascudos
�ito, e uma outra espécie não identificada
eio; relas fiscais da Prefeitura. De acordo
ss,) corneia, foram coletadas amostras da
mo água e a análise será feita no

;�boratório doSamae e os resultados
ficamprontos em uma semana.

De acordo, com Daniele, os

" técnicos daPrefeiturapassaramodia

1 monitorando o leito do rio e não che- MQrador mostra cascudos vítimas da poluição do Rio Jaraguá
garam a nenhuma conclusão. "Não
etectamos nenhuma empresa que
udesse ter causado amorte dos pei
xes", disse, informando que as cau

saspodem ser várias, entre elas a falta
e oxigênio e o excesso de amônia.

'

O Rio [araguá é considerado o

is poluído da 'região porque a

maioria das empresas da cidade fica

às margens de seu leito. Embora as

grandes empresas possuam trata

mento de efluentes, o Jaraguá é

castigado pelapoluição causada pelo
esgoto doméstico e dejetos industriais.

A diretora do setor de Meio
Ambiente afirma que a quantidade
de peixesmortos não é suficiente para
caracterizar "mortandade de peixes".

Os peixes foramencontradosem toda
a extensãodo rio apartirdoBairroRio
da Luz. Em Massaranduba também
foram encontrados peixesmortos em
ribeirões. Neste caso, a causa provável
foi a contaminação da água por cloro
corrosivo, que vazou de umcaminhão
durante acidente ocorridona SC 413
na última sexta-feira demanhã.

ojistas ganham prazo para se adequar à TEF
DA REDAÇÃO - A Secretaria da
nda concordouemsuspender até

Utubro a fiscalização que foi
t� deflagrada no início de junho e que

i vern recolhendo os 'equipamentos
chamados de POS (Point of Sale),
COnsiderados irregulares pelo Fisco
t.tadual. A negociação aconteceu

�semanapassadaemFlorianópolis.
preSidente doCDL de Jaraguá do

Sul, Waldemar Schroeder,
cornemorou avitória"A fiscalização
está prorrogada até outubro, é uma

i3 �égua, neste período a Secretaria da<lZenda não vai aplicar amulta".

Para se adequar à lei que exige a

Transferência Eletrônica de Fundos

(TEF) em todos os estabelec�1entos
comerciais catarinenses, os 78 mil

Lojistas do Estado vão ter que
desembolsar valores superiores a R$
150 milhões para comprar as novas

máquinas.
Está agendada para o dia 08 de

julho uma reunião. entre

representantes da Comissão de

Finanças da ALESC, da Secretaria
da Fazenda, dos Lojistas e das

operadoras de cartão de crédito para
buscar uma solução para o impasse.

Com a suspensão temporária das
notificações de quem ainda não'

cumpre a lei, muitos comerciântes

voltam a aceitar cartões de crédito.
No início de junho, com a

intensificação da fiscalização, a
FCDUSC orientou os Lojistas que só
possuíam os POS a rejeitarem vendas
a cartão, para evitar a desobediência
à lei. Os Deputados decidiram
também apresentar emendas ao

projeto de lei em tramitação na

Assembléia Legislativaque, dentre em
outras coisas, concederá anistia aos

Lojistas já autuados.

utensílios de cozinha. Até o final
da tarde, Felícía e Mirian ainda
não' sabiam onde buscar abrigo.
"Mora aqui há 20 anos. Ainda não
sei o que vou fazer da minhavida

daqui pra frente", lamentou
,

Felicia, que conta com a ajuda dos
filhos que moram no mesmo bairro.

Quem estiver interessado em

ajudar as das famílias podem ligar
para o número 371-4811 e falarcom
Marta ou Carlinhos. ,

Comunicado

S/A PERNAMBUCO POWDER FACTORY vem por meio

desta informar que é legítima proprietária do imóvel

registrado no Registro de Imóveis desta Comarca sob

Transcrição n° 2.839, situado na cidade de Jaraguá do Sul

(SC), TIFA DA PÓLVORA, com área de 518.030m2, fazendo
frente com terras de Adolfo Fiedler, Jorge Czerniewicz,
Otto Leverenz e Emílio Meyer, fundo com terras de

Germano Harbst, e pelo outro lado com terras de Emílio

Mayer, conforme sentença transitada em julgada em

28.11.2002, nos autos n° 036.75.000001-0 que tramitaram

perante a 1 a Vara Cível da Comarca de Jaraguá do Sul.

Ressalta-se que existem pessoas que estão ocupando
irregularmente referida área pelo que se solicita que as

mesmas entrem em contato com a S/A PERNAMBUCO

POWDER FACTORY através do fone 47-371-2311 nas

pessoas de seus procuradores Dr. Ricardo Luís Mayer e

Dra. Mônica Holderried para uma tentativa dei

regularização, sob pena de serem tomadas 'as medidasl
judiciais cabíveis.

.' i
E ainda, a S/A PERNAMBUCO POWDER FACTORY visandol
evitar que terceiros de boa-fé sejam prejudicados, solicitai

. I

que as imobiliárias da região, bem como que os atuais

ocupantes do imóvel abstenham-se de efetuar

construções, vendas ou transações comerciais com

qualquer área compreendida no imóvel aCimalmencionado.
I

S/A PERNAMBUCO POWDER FACTORY I

�a••LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES ClíNICAS LTOA.

371 0882 371 2322
I

J
Rodovia leva novas

oportunidades para oAlto Vale.

Com a pavimentação da rodovia SC 426, o Governo está levando

oportunidades de crescimento a municípios do Alto Vale, como Braço
do Trombudo e Trombudo Central: Com pouco mais de 15 quilômetros,
a rodovia recebeu cerca de R$ 7 milhões em investimentos e está ajudando
a mexer com a economia de toda a região. São novos investimentos por
parte dasempresas, agilidade no transporte de carga:", além do conforto
no trânsito. É mais uma obra do Governo de Santa Catarina. Mais um

resultado da Descentralização.

. Secretaria de Estado da
.

Intra-estrutura ,
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PANORAMA

- Sebrae dá incentivo
I
,

�o empreendedorismo
,

SCHROEDER- O Sebrae, em

�arceria com a Prefeitura e a

Associação Comercial, Industrial e
f..grícola lança hoje no Salão

Çomunitário da Igreja da Paz, o
projetoSchroeder Cidade Empreen

f.edora.Esteprojeto temporobjetivos
�otar os empreendedores das

,nformações necessárias para abrir

Vmnegócio próprio, diminuir o risco
�e quebra das empresas, e fortalecer
as micro e pequenas empresas
I I

instaladas hámenos de três anos.
i De acordo com o Agente de

jA..rticulação do Sebrae na região,
Donizete Bõger, a entidade vai

bferecer gratuitamente aos inscritos
I .

ho projeto uma série de ações volta
I

das para a capacitação dos empreen
dedores. Serão realizadas palestras
com temas relativos à decisão de
montar um negócio próprio,
consultorias coletivas tratando de

planos de negócios, legalização de

empresas e opções de crédito para
micro e pequenas empresas. "Desta

forma,há apossibilidade de se avaliar
as vantagens e desvantagens de se

abrir um negócio, evitando riscos e
prejuízos", destaca Bõger, Dados do
Sebrae Nacionalmostram que 60%
das eIl}presas constituídas nos

estados doRioGrande doSul, Santa
Catarina e Paraná, fecham as portas
nos primeiros dois anos de
funcionamento.

Um projeto do Governo Federal quer reduzir para 15 dias o tempo para
registro de novas empresas, que hoje é de cinco meses e coloca o Brasil
no ranking dos países que mais atrasam a formalização de empresás.
Além da criação de uma rede nacional integrada para a concessãó dos
documentos necessérios, a proposta em analise também sugere a

codificação única na classificação das atividades empresariais para evitar

divergências e a criação de um alvará provisório. O anteprojeto já esta
definido de acordo com sugestões de diversos segmentos do governo
e da iniciativa privada, e pode ser mandado ao Congresso Nacional
ainda este ano. Para o presidente do Movimento Nacional da Micro e

Pequena Empresa (Monarnpe), Luiz Carlos Floriani, o atual sistema impede
que pequenos comerciantes saiam da informalidade. "Assim que o

'fantasma' da burocracia for eliminado, as pequenas empresas poderão
crescer e se desenvolver sem medo. afirmou Floriani.

Falecimentos
Faleceu às 16:00h do dia 03/06, a menor Andressa da Silva

Engelmann,com idade de 7 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamentono cemitério Bom Jesus.
Faleceu às 09:00h do dia 03/06, o senhor José Couto, com idade

I de 74anos. O velório fo'i realizado na Capela Mortuária de Nereu
I Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.

1��Faleceu às 21 :30h do dia 03/06,-a jovem Zuleica Drechsel Pedri,
-com idade de 25 anos. O velório foi realizado na Capela Municipal
"da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 12:15h do dia 04/06, o senhorArno Germano Adolfo
Baade, com idade de 70 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério Estrada Bananal do Sul.
Faleceu às 23:S0h do dia OS/06,a senhora Frieda Eichstadt Kruger,
com idade de 84 anos. O velório foi realizado na Igreja da Paz e o

sepultamento no cemitério Bom Jesus.
Faleceu às 03:1 Oh do dia 06/06, o senhor Dirceu Alves Pedroso,
com idade de 32 anos. O velório foi realizado na Capela Municipal
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi..

< I
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IRRESPONSABILIDADE

é domunicípio e atende cerca de 130

crianças corri até seis anos de idade.
A diretora do Centro, Ronise

<

Emmerich foi transferida e assumiu

no lugar dela Maria Salete Espezin
que chegou a ligar para a mãe da

criança, que trabalha no segundo
turno de uma empresa da cidade.
"Ela é uma mãe jovem. O tio do
menino que vinhabuscá-lo e ela não

quer dar entrevista", afirmouMaria
Salete, que garante não ter

conhecimento do que realmente
aconteceu. "Eunão estavana direção.
Assumi aquinasemana passada e não
seide nada. Seiomesmo que vocês",
afirmouMariaSalete.

APrefeitura instaurou inquérito
administrativo para averiguar as

denúncias.O secretário do Comdec

(Conselho Municipal de Defesa

Civil)', Carlos Alberto Dias disse
ontem que o caso está sendo

investigado,mas também nãoprestou
maiores esclarecimentos porque o fato
envolve uma criança.

Criança com menos de um U
ano é esquecida na creche

MARIA HELENA DE MORAES

� Fato aconteceu há
dez dias; no Centro
de Educação Sidnei
Alexander Berns

}ARAOUÁ00SUL-APolíciaCivil
e a Promotoria da, Infância e

Juventude estão investigando a

denúncia'de que uma criança de
menos de um ano de idade foi

esquecida durante uma noite toda
no Centro de Educação Infantil
Sidnei Alexander Berns, no Bairro
Vieiras.O fato, de acordo com fontes
que não se identificaram, aconteceu
na noite dodia 23 para 24 de junho.
A vítima foi um menino que

freqüenta O berçário das 13 às 18h e

que teria sido esquecido na creche.
Pais que têm filhos na creche e

vizinhos se negam a dar qualquer
informação sobre o assunto.A creche

o Lions Clube Jaraguá do Sul, entregou no sábado, a primeira parte
dos 100 óculos às crianças carentes do pré e primeira série do ensino
fundamental das Escolas Estaduais e Municipais. Foi a 19a Campanha
da Visão Escolar realizada pelo Lions. O presidente da entidade, Dilmar
José Fabris agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da
Mannes Mangueiras eVedações."É muito gratificante termos ajudado
inúmeras crianças necessitadas com problemas visuais':

No sábado a Orquestra Filarmônica de Jaraquá do Sul se apresento
de graça na Scar para um grande público. O objetivo era homenageil
os 129 anos da cidade. Este foi o segundo evento da programaçio
de aniversario que se estende até o dia 25 com um grande show� Mr
praça Ângelo Piazera às 18h com as bandas The Seres, Alta Rotaçiol ho
Dazaranha. Antes do show esta programado um desfile festivo pell �.
Rua Reinoldo Rau.

, ja!

CORREIO TV
!---------------------�------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------�lm

SBr vai pagar multa
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a

condenação do SBT ao pagamento da multa de 90 salários

mínimos, pela exibição do longa-metragem"Os Últimos Durões"
fora do horár!o autorizado ou sem .aviso de sua classificação. A
multa de 90 salários mínimos (R$ 27 mil) devera ser recolhida,
em prol do Fundo da Infância e da Adolescência do Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Números do Ibope
Segundo dados do Ibope, em junho de 2004 a Globo registrou
média de 38,9 pontos das 18h à Oh, contra 34,1 de junho deste
ano. Perdeu quase cinco pontos. Mas, no mesmo período, a
emissora teve aumento de audiência à tarde (das 12h às 17h59):
de 16,7 pontos subiu- para 18,1. Já a Record cresceu no horário
nobre. Em junho de 2004, marcou 5 pontos contra 6,6 no mesmo

mês de 2005. A Rede TV! também cresceu à noite: subiu de 2,1
para 3,2 pontos.

Faustão XGugú
Faustão liderou a audiência domingo nas duas etapas. O
"Domingão do Faustão" ganhou do "Domingo Legal" na primeira
parte de exibição de 19 a 11. Na segunda etapa, Faustão liderou
mais uma vez com 21 pontos contra 14 de Gugu, segundo a

prévia da audiência na Grande São Paulo.

Riqueza marca ponto
A novela "Essas mulheres" levou a Record de volta à vice

liderança na faixa. Embora não chegue aos 17 pontos de "Isaura';
desde que Aurélia (Christine Fernandes) ficou .rica, a novela vem

obtendo 11 pontos'.
\

"I,

__________________________________________________________�--------�1ec
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Coisa do passado I in

O desentendimento entre Ronaldo e Álvaro Garnero, causado pela ex- en

mulher do craque no dia do casamento, parece ter chegado ao fim. Os ' es

amigos voltaram as boas 'e foram juntos assistir aos desfilesda São Paulo ; E�
Fashion Week. Com eles estavam a "penetra" Caroline Bittencourt e Ricardo en

Mansur. Nos bastidores comenta-se que Ronaldo e a modelo Raica, que ni

desfilou pela Rosa Chá, estão namorando.

Gianecchini volta ao Brasil
Reynaldo Gianecchini estava em Los Angeles para estudar cinema e resolveu'
fazer uns testes para filmes estrangeiros. O galã não passou nas produções.
Seu próximo trabalho ,vai ser na próxima novela das nove, "Belíssima'; da Rede.
Globo-na pele de um borracheiro que seduz amulherada.

Cleópatra estréia em 2006
A minissérie "Cleópatra" é a nova aposta da Globo. Ela já foi toda filmada e

vai estrear no começo do ano que vem. Miguel Falabella atua como Júlio
César, elé usou franja, sandálias e roupas conforme a época. Alessandra
Negrine, no papel de Cleópatra, vai viver cenas ardentes de amor com

Falabella.

Mais polêmica emJJAmérica" ,
.

Depois de abordar questões sociais como imigração ilegal, deficiência visual
e cleptomania, Glória Perez vai falar sobre pedofilia. O alvo será o pequeno
Rique (Matheus Costa), filho de Helô (Simone Spoladore) e Neto (Rodrigo
Faro). O menino será vítima de assédio pela Internet. Um maníaco faz
contato oferecendo jogo de computador. A primeira insinuação sobre o

assunto surge quando Conchita (Francielly Freduzeski) tenta colocar Rique
para dormir e o menino resiste, por não querer deixar o .comp.utador. Na
conversa, Rique conta que está conversando com um amigo que entende
tudo de jogos e que vai empresta-los, por ser dono de uma loja.

i 81
redacao@jornalcorreiodopovo.coi11.br

.
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COMPETiÇÃO

PANORAMA

IEtapa do Estadual de Hipismo
reuniu 1 56 competidores

Roberto Girão e

auline Horn foram

5 destaques da

quipe de Jaraguá

)ARAGuA DO SUL - o bom

mpo, o grande número de

articipantes e o bom nível
,

écnico dos competidores foram
.

s ingredientes da 5a Etapa do

ampeonato Estadual de

ipismo. As provas aconteceram
° fim de semana, na Sociedade

ípica Jaraguá e contou com a

articipação de 156 atletas de

'00 Estado. Segundo Eduardo
rn, presidente do clube

aguaense, o evento foi

nsiderado "um sucesso".

Os destaques jaraguaenses
caram com Roberto Girão e

uline Menegotti Horn.

berto terminou com Q segundo
evi ugar na categoria Principal B

,20 metro, que teve como

smpeâo- o Major Lindomar
unes, daCompanhia Oficial da
liciaMilitar de Santa Catarina.
auline foi a campeã na aberta

.

i ,90metro, que teve na segunda
esíção Luciana Carolina

: ueller, de Gaspar.
.
Confira os outros carnpeõese

categorias:

Competidores de todo o Estado participaram da etapa que aconteceu na Hípica Jaraguá

Escola 0,60m - Alterssandher
Piva (Blumenau) e. Sara
Schmoeler (Brusque); Subjetivo
- Augusto Vieira (Blumenau) e

Alterssandher Piva (Blumenau),
Esc'ola 0,80m,- Joy Zoggia
(Florianópolis) e Gladys da Costa
(Florianópolis); Subjetivo - Luiz

Augusto Deluchi (Gaspar) e

Maria Júlia de Souza (Gaspar);
Aspirantes 0,90m - Jean da
Rocha (Blumenau) e Isabela

Prefeito apresenta hoje o

projeto da Arena Jaraguá
aglli

�aíj� JARAGuA DO SUL - o prefeito

IIWM Moacir Bertoldi deve apresentar
çaOl hOjeoprojeto escolhido para aArena

r peli Multiuso. Quatro empresas, duas

I jaraguaenses e outras duas de

I Joinville, apresentaram seus projetos ,

econcorrementre si. De acordo com
oprefeito, o custo dos projetos varia
entreR$ 200 e 300mil,mas, segundo
informação das equipes de

, engenheiros e arquitetos envolvidos,
, este custopode chegar aR$ 485mil.
; Este valor será pago por um

o empresário da cidade que pediu para
não ter o nome divulgado.
A Arena Multiuso terá 8.530

lugares de arquibancada, com 22'

camarotes, dos quais 11 terão acesso

lu
Privativo para autoridades.A obra
inclui ainda, quadra poliesportiva,

le ·II .--.--�..I,;--.,"""""""""

acesso independente \ para
autoridades e delegações,
estacionamento privativo e amplo
estacionamento público, cabines de
transmissão, vestiários, 'centro
clínico, academia, alojamentos,
auditório com 150 lugares e espaço
para elevadores. Estão previstos
também camarins de apoio para

shows, palco elevadiço, restaurante,
praça de alimentação e um grande
espaço para exposições, integrado à

quadra.
Para o prefeito Moacir

Bertoldí, a principal preocupação
é quanto à disponibilidade de
recursos para execução da obra.
Os custos podem chegar aos R$
13 milhõ�s. Deste total, R$ 5
milhões virão do Estado. (Elis Bini)

RAPHAEl GÜNTHER

Heusi (Florianópolis); Mini
Mirim 1,00m - ,Gabriela
Cherunini (Florianópolis) e Ana
Victoria Campelo (Florianó
polis); Master 1,00m - Edgar
Machado (Blumenau) e Sérgio
Zimmermann (CHE); Preliminar
1,00m - Juliana Germer (Blu
menau) e Ligia Lemos

(Florianópolis) .

CN 4/5 - Ingo Fischer [r,
(Brusque) e Artisio Prandini

Neto (Brusque): Intermediária
1,10m - Kadrize Ferreira

(Camboriú) e Bruna Tartaglia
(Blumenau); CN 5/6 - Rafael
Dias (Camboriú) e Rafael Reiter

(Blumenau); CN 6/7 - Major
Lindomar Nunes (PM Santa

Catarina) e Artisio Prandini
Neto (Brusque) ; Principal A
1,30m - Marcos de Castro

(Camboriú) e Raphael Conti
(Ioínvílle).

Conmebol confirma a final da

Libertadores em Porto' Alegre

J�

FATOS

• Enquanto isso, matéria

divulgada no jornal Gazeta
do Povo de ontem, o

empresário Marcelo Gava

acusou o Atlético-PR de
invadir o terreno do

Colégio Expoente.

• O porta-voz da Conmebol \

também confirmou a

reunião entre diretores do
"-

time paranaense e

dirigentes da entidade, em
que foi confirmado o local
do jogo.

LINHA DE FUNDO
JULIMAR PIVATTO

DA REDAÇÃO - A Conmebol consultado sobre a obra.

(Confederação Sul-Americanade, "OAtlético invadiu o terreno e

Futebol), através de seu porta-voz está fazendo essas arquibancadas
Nestor Benítez, confirmou ontem o sem autorização escrita ou de
estádio Beira-Rio como o local da qualquer outro tipo", afirmou o

primeira partida entre Atlético-PR empresário. Mas de acordo com o

e São Paulo válida pela final da advogado do Atlético-PR, Marcos
Copa Libertadores, na quarta-teira, Malucelli, o próprio advogado de

às 21h45 (horário de Brasília). Gava, Iguacimir Franco, aprovou o
Descartando, assim, a utilização da acordo para a ampliação e até

Arena da Baixada. "Não há forma mesmo a conclusão da Arena na

de mudar o lugar do jogo, eles última sexta-feira. "Como ele falou
entenderam a explicação da que não havia problema, a gente
Conmebol e eles foram advertidos pressupôs que ele conversou com o

sobre a situação", disse Benítez, em Gava", confirmou Malucelli. O

entrevistaàrádio]overnPan. Atlético-PR agora vai aguardar o
O porta-voz da entidade comui-ücado da Justiça para se

tambémconfirmou a reunião entre posicionar sobre o caso. Gava

diretores do time paranaense e prometeu entrar na Justiça para

dirigentesdaConmebol, em que foi impedir a continuidade. da

confirmado o localdo jogo. Segundo ampliação.No entanto, asobras estão
Benítez, todos os clubes foram na fase de acabamento e o clube

previamente avisados sobre a' ainda·não foi notificado.

questão da capacidade dos estádios
'.

em cada fase da competição. "Em
um primeiro momento, todos os

clubes que participam do 'torneio
foram informados da capacidade
necessária para as fases" .explicou,

Enquanto isso, uma matéria

divulgada no jornal Gazeta do Povo
de ontem, o empresário Marcelo
Gava acusou o Atlético-PR de
invadir o terreno do Colégio
Expoente para montar a

arquibancada móvel para tentar

trazer o jogo final da Copa
Libertadores da América para a

Arena da Baixada. Marcelo Gava,
proprietário de 50% do terreno ao

.

secretário Jean Leutprecht divulgam hoje o projeto lado do estádio, disse que não foi

Sóemagosto
Mesmo se tivesse vencido o Guarani, O Juventus não teria

conseguido a classificação para á 'semifinal. Mas não é esse o mérito
da questão. A derrota do tricolor deixou os torcedores e até mesmo

a comissão técnica com algumas certezas e outras dúvidas. t claro
que o elenco precisa mudar e time que quer se classificar para as r,
semifinais precisa buscar pontos fora. de casa. Para isso é preciso �_I
definir as dispensas e os novos contratados. É preciso ter mais 'lé
quálidade do que quantidade. Diretoria e comissão técnica tem

'.'

um mês para definir as.etapas e chegar para o jogo contra o Atlético
de Ibirama com um time melhor e mais bem estruturado. Será um

mês sem jogos, mas com muito trabalho.
r

"

Sênior Vôlei
Mesmo perdendo por 2xO Quatro jogos abriram o fi

para a Kiferro, o Avaí Campeonato Aberto de

continua na liderança do Vôlei de Jaraguá do Sul no /).

Campeonato Jaraguaense domingo. No feminino, o
de Futebol Sênior, com 21 Avaí venceu a Attuale por 2

pontos. Em segundo lugar sets a O e Massaranduba
está o Caxias, com 20, que bateu a Faculdade Jangada
folgou na rodada, O Vitória, pelo mesmo placar. No
que goleou o Cruzeiro por masculino, a AFC/Schneider/

8x2, vem logo atrás com Weg/Krona venceu a Aki

19 e o João Pessoa/ADD Amigos por 2x1 e a AAVB/

Makler, que fez '11 x l no São Chico venceu a

Atlético é o quarto com 18. Amivólei/Posto Marechal

No outro jogo da rodada, a também por 2x1.

Vila Lalau venceu a Ponte Amanhã, a partir das 19h, a
Preta por 5x1. rodada continua no Ginásio

Artur Müller,
Final em Schroeder
o Campeonato Municipal Varzeano
de Futsal Veterano de Um jogo apertado e uma

Schroeder já conhece os goleada abriram a terceira fase
finalistas. Com dois do 'Campeonato Vàrzeano Raul

placares iguais (3x2l, Valdir Rodrigues - Troféu Posto

Coremaco e União Mime. Na primeira partida o

disputam o título na Gesso Jaraguá venceu o

próxima sexta-feira. Antes Supermercado Brandenburg
entram em quadra, a partir por 1 xO e, em seguida, o
das 19h15, Segundas Feras Rozzaco Pneus/Amizade

bateu a MetalÚrgica TS por 7x1.
I I

e Desportiva.jpara definir o , '

I'

terceiro colocado da A próxima rodada acontece no I
,

I

competição .. sábado, no João Pessoa.
I

"

julimar@terra.com.br:

RESULTADO DA RIFA

O Colégio Marista São Luís informa os ganhadores
da Rifa da Festa Julina.

Os ganhadores poderão se dirigir ao Colégio
Marista São Luís e retirarem seus prêmios na
tesouraria, mediante apresentação de um

documento de identificação. Aproveitamos
também para agradecer a presença de toda
FamniaMaristaeda comunidade em geral na Festa
Julina que aconteceu no último sábado, 02/07.

••••*!......

Academias
Corpo &Mente
Paraficar de bem com a vida!

BODY JAM
BODYPUMP

BODY BALANCE
BODYCOMBAT
RPM

NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL
BODY STEP

MUSCULAÇÃO
,HIDRO KIDS

POWERPOOL

POWERJUMP
MASSOTERAPIA

G.A.R
JUMPKIDS

HIDROGINÁSTICA

A COrpO &Mente
COMEMORA SEUS 5 ANOS

COM CASA NOVAI'

1 FITNESS CENTER I.
o�I3��
o��

AV. MAL DEODORO, 890 • SAtA 3
CENTRO· (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ) i

�
-

.

i

� 275.0361
ACQUA CENTER :
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ESPORTE

AGORA É ESPERAR

Depois da derrota, diretoria
do Juventusanunciamudanças

RAPHAEL GÜNTHER,

"D il,MRÁ 10 ;Ol(j

JÁRAGUÁ
. ,

Mareei Antônio (com a bola) passa pelo zagueiro Douglas. O atacante estreou bem no tricolor e pode se firmar com a camisa 9

JULlMAR PIVATTO

.... Diretoria deve
anunciar hoje a

lista de jogadores
dispensados
.' JARAGUÁ DO SUL - A derrota
em casa por 2x 1 para o Guarani
ainda não foi digerida pela
diretoria e pelos torcedores. O
[pvenrus não jogou bem e agora os

dirigentes e a comissão técnica
devem anunciar mudanças no

elenco a partir de hoje. No
domingo à noite já houve um'
primeiro encontro para definir os
próximos passos da equipe. Ontem

.;

à noite eles se reunirammais uma
,

vez e hoje deve sair uma lista de

jogadores dispensados e, quem
sabe também mais algumas
contratações. O tricolor só volta a

jogar no dia 3 de agosto, uma

quarta-feira, fora de casa contra o

Atlético de Ibirama.

Segundo o diretor de futebol,
Alcir Pradi, a intenção é formar
um time commais "pegada" e que
consiga pontos também fora de
casa. "Se nós quisermos classificar
para as semifinais do returno,

precisamos vencer todos os cinco

jogos em casa e buscar mais seis

pontos fora para então chegarmos
a 21 pontos". O dirigente, que
preferiu não adiantar nomes,

também. reclamou da arbitragem.
"Ele poderia ter sido mais enérgico
com a cera que os jogadores do
Guarani fizeram. Mas isso não

justifica o mau futebol
apresentado pelo Juventus".

O JOGO - O [uventus
começou mal só levava perigo
mesmef' em bolas paradas. O
Guarani abriu o placar aos 19
minutos. Itauê aproveitou
cruzamento rasteiro e chutou no

cant? direito do goleiro Ney. A
melhor oportunidade do tricolor no
primeiro tempo foi aos 40minutos,
comMarco Antônio cabeceando
rente ao travessão.

No segundo tempo o Juventus
voltou pressionando, ma�criando

poucas chances reais de gol. J á o

time de Palhoça tentava aproveitar
o contra-ataque' para liquidar o

jogo e tentou gastar o máximo de

tempo possível para segurar o placar.
Aos 27 minutos, Pereira recebeu

lançamento pela esquerda, chutou
cruzado e a bola passou em frente
ao gol de Thiago, saindo pela linha
de fundo. O gol do Moleque
Travesso saiu somente aos- 39
minutos. Marco Antônio fez boa

jogada pela direita e tocou para
Gralha marcar. Dois minutos

depois, num contra-ataque rápido
.

do Guarani,Willian ficou na cara
de Ney e chutou na trave. O gol
da vitória foi aos 42 minutos, com
Leandro, de cabeça.

�alwee enfrenta amanhã oColegial pela semifinal
. }ARAGUÁ DO SUL - Depois do
-�mpate em 3x3 com ojoinville
no sábado, a Malwee volta as

atenções para a semifinal do

Campeonato Estadual da
Divisão Especial. O time

'enfrenta amanhã, às 20h15 no

Parque Malwee, o Colegial de
Fbl�nópolis, precisando apenas
de um empate.já que venceu a

primeira pat tida por 4x2. O

ingresso para a partida é um

quilo de alimento não perecível.
Os desfalques para a partida

. serão Falcão e Leco, que estão

com a Seleção Brasileira.
No jogo de sábado, a Malwee

conseguiu impor seu maior

volume de jogo logo a partir da
primeira metade do primeiro
tempo. Falcão, em cobrança de

pênalti, aos 11'37" e Leco, aos
16'25" abriram a vantagem no

marcador.
Na segunda etapa a Malwee

dava a impressão de que

conseguiria administrar a vitória'
e ainda ampliou o marcador aos

seis minutos com Falcão. As
. falhas dos jaraguaenses

. aconteceram a partir dos 17'36"
após o gol de Arnandus,
Serginho, aos 17'51" e aos 18'39"

•

fizeram os gols dos joinvillenses.
Um dos destaques da partida foi
o goleiro Bagé, que mesmo

levando tr.ês gols 'salvou os

jaraguaenses da derrota em

outras oportunidades.
O auxiliar-técnico Marcos

Moraes comentou que a

desatenção se deve, em parte ao

cansaço pelo excesso de jogos.
"Fomos severamente punidos
pelos erros cometidos. Foi aquele
momento de "bobeira' que só

quem joga está sujeito a. sofrer.
Temos uma parada agora para'

podermos corrigir as falhas e

recobrar o fôlego".
Com o resultado a Malwee

manteve a liderança da Chave
A com sete pontos. O [oinville é

o segundo com quatro, seguido
de Macaé e São Bernardo com

três. Atlântico eCarlos Barbosa

RAPHAEL GÜNTHER

Valdin conduz a Malwee para o ataque na partida do último sábado

ainda não pontuaram. Depois do
jogo de amanhã, a Malwee volta
a jogar sábado, também pelo
Estadual, em Corupá, contra
Blumenau. Os ingressos para

esta partida estão sendo vendidos
a R$ 5 na sede da FME, que fica

. em anexo ao Ginásio Willy
Germano Gessner. No dia do jogo,
o valor do ingresso seráR$ 7.

Vôlei jaraguaense termina em

segundo na etapa do EstadUa I
JARAGUÁ DO SUL - A equipe O Campeonato Estadual reúne .

AR

infantil masculina da ADV / equipes em chave úni
Marisol!FMEconseguiu o segundo disputando três eta
lugar na segunda etapa do classificatórias, sendo a ú!'
Campeonato Estadual da delas prevista para os dias 27e
categoria, disputadono último final de agosto, em Itajaí. Qua
de semana, em Joinville. Os equipes passam para a fase'
jaraguaenses venceram dois de que acontecerá em data a

seus três adversários desta fase: definida, tendo como sede
aplicaram 3 sets a O nos times de cidade do clube com mai
Concórdia e FMEJ/Joinville, número de pontos.
perdendo pelo mesmo placar para. A equipe pré-mirim da AD
o Verde Vale/Rio do Sul. Marisol!FME participa da Copa�1

De acordo com o assistente que acontece no próximo fina!
técnico do time e coordenador da semana, em joinville. O tim
modalidade de vôlei da FME, jaraguaense estará sob
Benhur Sperotto, os resultados coordenação do treinador Kad
foram bastante expressivos, pois os e do assistente técnico Ad'
dois adversários vencidos por Eleutério.

[araguá estão classificados para a

Olesc. "Perdemos apenas para o

tirrie que nos desclassificou na fase

regional; demonstrando que temos
.

qualidade e não merecemos estar

fora da etapa estadual da Olesc",
lamenta Sperotto.

Sob o comando do treinador
Luiz Carlos da Silva - o "Kadylac'',

.

a ADV/Marisol!FME atuou no

último final de semana com os

atletas Carlos Sievers, Diego
Miranda, Éderson dos Santos, Jairo
Medeiros, Luis Bertucci, Paulo
Levandoski, Rafael'Graciola,
Rodrigo Telles, Valdir Clasen,
Wagner Vogel e Willan Pasdiora.
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• Os jaraguaenses
aplicaram 3 sets a O nos

times de Concórdia e

FMEJ/Joinville, perdendo
pelo mesmo placar para o

Verde Vale/Rio do Sul.

• O Campeonato Estadual
reúne seis equipes em

chave única disputando
três etapas classificatórias,
sendo a última delas

prevista para os dias 27 e
28 de agosto, em Itajaí.

Robinho demonstra irritação
com a indefinição do Santos

DA REDAÇÁO - O atacante

Robinho reuniu a ini.prensa ontem,
em São Paulo, para mais uma vez

anunciar que não tem mais cabeça
para jogarnoSantose ameaçou deixar
o time de forma gratuita em 2008,
quando termina seu contrato, caso o
clube não aceite negociá-lo com o

RealMadrid. Casocumpra seu acordo
com a equipe da Baixada até o final,
o camisa 7 poderá acertar com

qualquer time sem que o Santos
receba nada pela transferência.

Oatacanteaproveitouparacriticar
o presidente Marcelo Teixeira, que,

segundoRabinho, prometeu no'

do ano liberá-lo após aCopa
.

.

dores se alguém fizesse uma p
de 10milhões de euros. Agora,
com a ofetta de US$ 25 milhoo

Real, o cartola não aceit� os me

U$$ 50milhões damulta rescisória
''Nomomento eu não tenho

cabeça para jogar no Brasil. �

presidente não cumprir com.

palavra, eu cumpromeu,ç�nttato
2008 comoSantos. Só não queria

.

pelas portas do fundo e sem

nenhum retomo (financeira) jYJIt
clube", disseRabinho.

Juvenil da Malwee está na fas
.final da Taça Brasil Sub-20

JARAGUÁDO SUL - Com quatro
vitórias e um empate na etapa
regional da Taça Brasil de Futsal .

Juvenil - disputada de quarta a

domingo da semana passada (29/6 a

317), emJoaçaba-, aADJ/Malwee/
FME garantiu sua vaga na fase final
da competição. Os' jaraguaenses
derrotaram Clube do Remo/PA
(5x3), AABB/Concórdia!SC (5x4),
Nova Esperança/AP (13x2) e

Constelação/RR (7x4). O empate

em um gol foi com o MinasT

Clube, que também obteve.

classificação.
Os jogadores Dudu, T

.

André, Douglas; [unínho;
Vbucius,Willian, Toninha, Mal
Mauro, Café.Aríel,Augusto, TI
e Leonardo atuaram sob a c

nação de Renato Vieira, Vitor
Silva e LJiz Gomes. A fase nnal
Taça Brasil ocorrerá na próxiJ1la
mana (11 a 17/7), emCascavd

•
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