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MALWEE 7X1 COLEGIAL

Goleada coloca aMalwee na fase
final do-Campeonato Estadual

_ PÁGINA 7

mínima: 11 (), máxima: 16°
, HOJE:

N° 5.176 I R$ 1,25

.'., Sexta-feira ' .

nublada com-alqúns
.............

, períodos de melhoria

.. e chuva a qualquer
'" ,,'" '", hora
,', i'" , ,

• Quinta-feira
nublada com

possibilidade de

.. chuva fraca
",'",'",
.>, ,'"

POLlESPORTIVO

PMDB expulsa flliados que estão no Governo

CASA PRÓPRIA

daI Conjunto Habitacional vai,ler,

ser inaugurado este mês .

Vão ser entregues 144 apartamentos no Bairro
,oe

JaraguáEsquerdo. A obra foi realizada com recursos dolio, .

Programa de Arrendamento Residencial do Governo
, Federal.O governador estará em Jaraguá do Sul para a

inauguraçãÓ, também é esperada a presença do
loa ministr,o das Cidades, Olívio Dutra. O Residencial
10a
leal Jardim das Hortências, como será chamado, será

dividido em nove blocos de 16 apartamentos. Cada um
com 45 metros quadrados, estacionamento e área de
esporte e lazer. _ PÁGINA 3

www.studiofm.com.br

o Um caminhão que transportava papel higiênico e produtos de limpeza pegou fogo na
manhã de ontem no trevo de acesso a Massaranduba.O motorista passa bem. - PÁGINA 5

o governador do Estado.Luiz Henrique, participou ontem da reunião em que o PMDB decidiu desfiliar todos os peemedebistas que ocupam cargos de confiança no Governo Federal.
O partido divulgou nota afirmando que os senadores José Sarney e RenanCalheiros nunca estiveram autorizados a negociarMinistérios em nome do partido.

"

- PÁGINA 3
.

-

DIVULGA AO

o prefeito Moacir Bertoldi apresentou ontem o anteprojeto escolhido para a Arena
Multiuso:.oprédio terá 1 Z mil m' e um investimento previsto de RS 10níilhões. _ PÁGINA 6

I-unim��1ft!
I
unio:ned. Seu Plano, Sua �Idai
13702200 I
I !

j, www.unimed.com.br !
! 1

, ,. .. I
DOSE DUPLA NA QU�NTA; CUl.TURAC ' :

dia 07 de julho no centro cultu'ra1 ;" ; /1:' i

cavaquinho de' Ouro e Novos Tempos
a partir de 20h.no pequeno Teatro da SCAR

Enéias Raasch e sérgio Guimarães
a partir de 18h no piano Bar

Informações na Secretaria dà SCAR
fone 275 2477 .

371-4311

Em todos os momentos é preciso celebrar ....
o desenvolvimento.i.oproqresso ...
a competência para transformar ...

Parabéns Corupâ ..

H� 108 anos produzindo e trqnsformqndo ....

Homenaqem da l/nimed - Seu Plano - SUq Vidq!
.

.

'
.

unimedlft
Unimed. Seu Plano, Sua Vida
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I � 1- OPINI

Antes quesejatarde
Antes que se estabeleça

o tribunal de exceção para
condenar os envolvidos no

I

episódio do garoto esquecido
numa creche em Jaraguá do
Sui, é preciso convocar o bom
senso. Uma investigação
criteriosa das verdadeiras
razÕes é o melhor caminho

I

pa�a se desvendar o caso e

estabelecer os limites da
I

cul��' omissão .e irrespon
sabilidades. O Julgamento
sumário dos pais, diretores e

órgãos públicos, como se

insinua, é uma demonstração
de insensatez, que pode
desaguar num exemplo
clássico de injustiça. Para se

evitar uma outra Escola de
Ba.se, a prudência e a

imparcialidade são fun
damentais.

rAlgumas perguntas são

cruciais para impedir o

linchamento público da mãe

do' garoto, Alexandra Vieira

Alves, de 18 anos. Não é

possível que possa ter havido

fRASE

um mal entendido entre ela exigir da Secretaria de
e o irmão (tio da/criança)? Educação os absurdos
Será que o garoto não se propalados. É preciso consi-

escondeu no final da aula? derar o. caso como uma

Havia motivos para ele não fatalidade - passível de
querer voltar para casa? acontecer em qualquer parte
Quem na sua juventude não - já que não é sistemático.
cometeu um desatino? É Por outro lado, que o episódio
comum entre os' seres .sirva de lição a todos. É
humanos! Não se trata de inadmissível que uma

assumir a defesa da mãe. O
. criança de um. ano seja

".. O julgam.ento sumário dos pais, diretores
e órgãos públicos, como se insinua, é uma

demonstração de insensatez

Correio do Povo não. é seu

advogado nem pretende ser.

Apenas quer excitar
.

a

reflexãó sobre o triste e

traumático episódio, na

tentativa de contribuir para
a elucidação.

Da mesma forma, não há
como já condenar antecipa
damen te diretores e

recreadores do Centro de

Educação Infantil Sidnei
Alexander Berns; bem como

esquecida numa creche. A

partir de agora, os respon
sáveis pelas creches e pelas
crianças precisam estabelecer
normas e critérios rígidos que
devem ser respeitados.

Todavia, ainda que
existam justificativas, c (s)
responsável(e'is) pelo
"esquecimento" do garoto na

creche - na noite do dia 23

para o dia 24 de junho �

,

devem responder pelo erro.

Se não houve dolo, não há
como negar a negligência.
Mesmo porque, como disse o

delegado encarregado pelas
,investigações, Antônio Lúcio

Godo)', "a história está muito
mal contada". O certo, por
enquanto, é que precisa
atentar para possibilidade de
se submeter o garoto a um

tratamento psicológico, a fim
de evitar traumas maiores.
,A se julgar pelas
providências tomadas -

registro de boletim de
ocorrência, investigações
pela Polícia e Promotoria da
Infância e Juventude e

abertura de inquérito
administrativo pela
Prefeitura -, em breve o caso

estará desvendado. Até lá,
cabe cautela. Somente após
o resultado das apurações é

que se poderá apontar os

culpados e o delito, e definir

possíveis penas. Antes,
qualquer atitude inquisitória
só fará piorar as coisas.

I/tU bato na mesa, desafio ele, o governo, o inferno a quatro. Eu não 'ponho a carapuça."I·

,.
.

+" Da senadora Helõísa Heléna em resposta ao deputado Roberto Jeffersom que levantou a possibilidade da senadora estar envç:>lvida
no escândalo do mensalão. l d

.

.-:-" q' '(1 ;) '.� .;�, (f .

r

(. I Fatos & Pessoas I�
FernandoBond. .

,

� .

Um dia bem pl?"�o da
crise na Caplta] Federal

<'

Nominata ruim
E se for necessário assumir cargos, LHS
quer que o partido ouça a voz dos

governadores, especialmente os do Sul;
que estão roucos de falar que os nomes

que o PMDB têm oferecido a Lula só

ajudam a piorar as crises - vide o caso

Romero Jucá.

Conselhos se reúnem
A Associação Catarinense de Conselhos
Tutelares promove de 13 a 15 de

julho,em Florianópolis, o 30 Congresso
Sul-Brasileiro dos Conselhos Tutelares e

Municipais dos Direitos da Criança e do
Adotescente. São esperadas cerca

de três mil pessoas para o evento no

Centro de Convenções de Florianópolis,
que marca os 15 anos do Estatuto,
sancionado no dia 13 de julho de 1990,

.

Em torno de 14 instituições públicas e

não governamentais
são parceiras do Congresso que
também tem o apoio da Secretaria de
Estado da Educação, Ciência e

Tecnologia. As inscrições continuam

abertas e as informações podem ser

obtidas através dos telefones (48) 251-
,6208 e 251-6255 ou através do site
www.acct.furb.br.

Regional de contabllldade
o contabilista, empresário de
contabilidade e líder comunitário Ademir
Orsi assumiu ontem a diretoria, regional
do Sescon (Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis, Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas de Santa

Catarina). A solenidade de posse fo.i à
noite no Clube Atlético Baependi, com a

presença da diretoria do Sescon/SC,
autoridades e representantes das 27

empresas de Contabilidade filiadas ao

Sindicato na microrregião. Esta é a quarta
regional do Sescon a ser inaugurada no

estado, incluindo-se ainda as diretorias nas

cidades de Balneário Carnboriú, Itajaí e
Joaçaba.

Zanotti vice-campeã
A Zanotti Plásticos, de Jaraguá do Sul,
fez bonito na 26a Combiville

(Competição de Brigadas Industriais de
Joinville e Região) organizada pela
Associação de Profissionais de

Segurança e Saúde Ocupacional de
Joinville. Participando pela primeira vez,

assegurou a segunda colocação no

masculino. Além da Zanotti,
representaram o Vale do Itapocu na

competição as brigadas da Duas Rodas
e da Weg.

Hora de-ajudar
A Rede Feminina de Combate ao Câncer
de Jaraguá tem uma funcionária visitando

casas, comércio e indústrias levando

informações sobre a prevenção e pedindo
doações através da conta de luz.

Informações pelo telefone 275-0268 e

275-3868.
fbond@ibest.com.br

o' governador, Luiz Henrique sur

preendeu sua própria assessoria ontem

a9, seguir cedo para Brasília. Passagens
de assessores foram marcadas em cima

dCJ hora, deputados foram convocados

para conversas reservadas e vários
telefonemas foram feitos entre a direção
nacional do PMDB e a casa dAqro
nômica: Luiz Henrique, após um

distanciamento "regulamentar'; resol
veu ver à crise de perto e tratar de

PI.eservar o PMDB depois que o líder

JiOsé Borba fez sua lambança finalao

�onfessar, por escrito, que o publicitário
Marcos Valério influenciava na escolha

I '., .

"os nomes para o Governo Federal. Ao

�residente do partido, Michel Temer,

�uiz Henrique relembrou sua

\�ontrariedade quanto à escolha e a

lPermanência de Borba, um nome

'jcbnspícuo'; para a liderança. Mas

�ambém não ficou.chorando sobre o

I�ite derramado: foi logo ao ponto, ou

�eja, a necessidade de garantir a

�overnabilidadé sem precisar assumir

�árgos no Governo. A não ser que isso

[eja extremamente necessário para a
J
rópria governabilidade.

I,
. 1_ CORREIO DO POVO
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OPINIÃO

I.Ima lição prática
de cidadania

QUINTA-FEIRA,7 de julho de 2005 aKn;JSHU'U.'ij._

Em oportunidade anterior, nesta
mesma coluna, falávamos do papel
prático' desempenhado .pelos
Conselhos em nosso município. Em
especial, gostaríamos de destacar a

atuação do ConselhoMunicipal dos
Direitos da Criança' e do
Adolescente, o CMDCA,' que

, promove nos dias 8 e 9 próximos a

II Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do'
Adolescente. Momento ímpar que terá a participação não
só de especialistas" técnicos e estudiosos mas

principalmente de crianças, adolescentes e sociedade em

geral, ��sc�tin�o .através de sua visão prática e cotidiana Ias políticas pubhcas referentes a este, segmento.Com o

tema Participação, Controle Social e Garantia dos Direitos
pretende-se realmente discutir a prioridade que deve ser

absoluta e a proteção que deve ser integral deste ser em

formação. E quando os designamos assim não temos a

real dimensão desta afirmação, não notamos o quanto
ele é vulnerável diante de um mundo em. transformação,
principalmente de valores. 1 �

É preciso, em primeiro lugar, nos colocarmos no lugar
do adolescente ; ternos a tendência adulta de enxergar .�
seus problemas com a maturidade que nos é peculiar e

�
nos esquecemos que esta fase é uma verdadeira �� d!
revolução psíquica, 'e emocional, sem falar da � pr
transformação física. E preciso também que a Educação I te
esteja atenta e seja dinâmica em suas formas de lidar
com este. ser, ampliar a capacidade de empatia, levando
em consideração suas características peculiares, de
indivíduo e não apenas coletivac.Por que não se

11 go'
pesquisar formas' de ensino para ..que, crianças,j II Sil
adolescentes aprendam na esc.ola· a conviver, a i COI

compreender a si próprio e aos outros, habituando-se ,f aR'
a aceitar e a lidar com a diversidade? Mais do que] E�I
ensinar a ler e escrever, explicar matemática e outras j Cü

matérias, é preciso ouvir os apelos silenciosos de nossas! deI
. id 1 M

.

d li I eo
cnanças e a o escentes. aIS o 'que ap tear provas e

,

d II na,
dar notas é importante ensinar com amor, mostran ?! de
que é sempre possível por mais difícil.que seja.

1 e�
Nós, adultos, achamos que nascemos sabendo como, ger

nos comportar diante da vida e nos esquecemos que i jdã
fomos ensinados a isso um dia ; e hoje queremos nos: PFÓ
esquivar desta responsabilidade? Consideramos mais

cômodo dizer que esta geração está mesmo' perdida, que; atr:

. hoje é muito mais difícil criar e educar . Eduç�r, em; �Htoda sua extensão exige um profundo exercício ao qual. CI

não temos o hábito. Se nosso adolescente expressa com
: �c

atitudes algo que nos choca, talvez seja porque não tem
.

G�l
a oportunidade de expressar com palavras, pois achamos I ]:lT<
enfadonho conversar com o adolescente, não temos: cha
paciência para ouvi-lo. Negamos oportunidades aos I div
adolescentes e depois nos queixamos quando não ar<
conseguimos controlá-los. A falta de controle decorre. tan
da falta de diálogo. Em meio a tantas necessidades q�a
materiais que estamos acostumados a suprir, existem as i dfS[
necessidades de carinho, afeto, atenção: :-

Por isso é louvável a iniciativa de nosso Conselho. Nossa p'adolescente precisa de oportunidade - oportunidade de I'

mostrar o que pensa, como fala, do que gosta, o que

imagina como solução, afinal pode estar nele a solução e �
não em nossos. modelos falhos, desgastados e limitados. I

I

Talvez porque- sejam adultos demais. 1

Iniciativas como essas vêm nos alertar para voltarmoS do
nossos olhos para o futuro com carinho e não cotn; SUVI
intolerância; acolher nosso adolescente e devolvê,lo. da I

seguro, confiante, digno. Preparar nosso adolescente dec

para o Mercado de Trabalho é oferecer hoje qualid�de I :er
de vida a ele, vê-lo hoje como um cidadão. Chama-lo J Ird ues I
à participação da vida pública é uma lição prática e

inte,
cidadania E isso é responsabilidade de todos nÓS:

nOltJ
políticos, cidadãos comuns, pais, empresári'é Um(
educadores, religiosos. Temos a responsabilidade de, fOi,
fazer a diferença neste mundo tão hostil e

PIes

individualista. V�n
I

O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve à5

quintas-feiras n�sta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



POLíTICAQUINTA-FEIRA,7 de julho de 2005

A conferir�

Nortia - empresa contratada para,A .

'P f' dstar assessoria a re ertura e
pre ,

F
J aguá do Sul - não pertence a eesc
ar .

E h' d(Fundação de Ensino e n�en a.na e

5 nta Catarina) da Universidade

/deral. conforme foi informado para

j�stificar a falta de licitação para o

contrato.
O gerente de Projetos da f�nda�ão,
André Dutra, garantiu que nao existe

vínculo da Nortia com a en-tidade. "Já

trabalhamos 'juntos, desenvolvendo

projetos, mas não tem nada a ver

conosco'; afirmou.

� Na frente
No ranking da Revista Exame, o Grupo
Weg é uma das 500 maiores

empresas do Brasil, por vendas. Na

edição especial "Melhores e Maiores';
ocupa 62a posição. No ranking
setorial, é a sequnda maior indústria
do Brasil no setor mecânico. Já na

listagem regional, foi considerada a

17a maior empresa e a "oa que mais

exporta na região sul.
,O grupo está entre as 50 maiores

empresas privadas do país, com

faturamento anual superior a US$
,207,' milhões.

� Mais lenha
A ex-secretária do publicitário Marcos

Valéria, Fernanda Sornaqqio, 1 o
entregou ontem à CPI dos Correios
um fichário com cerca de 200 nomes

1:0:>

com os quais o antigo chefe 'iq:l
mantinha contatos regulares. Na lista' urr
telefônica, destaca-se' o diretor do ,fu2
Banco Rural,João Heraldo Lima, como , )2

interlocutor constante de Marcos ,h:i
Valéria.

",r"r

Trata-se do ex-secretário de Fazenda
_,.,.

de Minas Gerais-no governo Eduardo rsq

Azeredo, hoje senador do PSDB. lc5

! J1::l,
mo�aico@jornalcorreiodopovo.com,br

__----------------------�--------------------------------.--------------�--------------------------�----�--------------------------�--�--�----�----�, Cê

-� Reunião /

Os presidentes e secretários dos
diretórios do PFL da microrregião
reuniram-se na noite de ontem, na

Prefeitura de Massaranduba, para
discutir possíveis candi'daturas do

partido no ano que vem.
Segundo o presidente do diretório
.de Massaranduba, Abilo Zanotti, o

partido está disposto a lançar
candidatos a deputado estadual e a

federal. "Vamos avaliar os nomes';
disse, confirmando a pré-candidatura
do prefeito Dávio Leo. Não estão
descartadas coligações.

� Prejuízo
A avalanche de denúncias de corrupção
que atinge o PT tem preocupada
sobremaneira os précandidatos. A

primeira avaliação é que, indepen
dente do desfecho das CPls, o desgaste
será enorme.

A preocupação maior, no entanto, é
com a incredulidade popular, que
refletirá nas eleições do próximo ano.

Mas o que perturba os ideológicos é a

possibilidade do golpe de morte na

credibilidade ética e moral do partido,
patrimônio histórico, hoje relegado ao

passado.
'

,

;f�[J2

Governo investiu R$ 60 milhões 31(:
1'>111

na SDR de Jaraguá em 2,5 anos_:�
,'sb

COM RECURSOS FEDERAIS

:1 Governador inaugura este mês
apartamentos em Jaraguá

determinação.paraque estes recursos' '15
evoluam ainda mais 'no ano que88
vem" disse. í ![I i

"

O secretário também infonnoü'sb'
sobre o andamento dasôbrasnas
rodovias da região, Ele disse que estãO]'f J
"em ritmo acelerado" as obras n'lnif
rodovia que ligaSãoJoão do Itaperiúob
aMassaranduba. "Ela vaidesafogar 9[A ,

trânsito da SC-413, que liga Blu-
M d b G

" �oq
menau, assaran u a, uarammm

e, conseqüentemente, a BR-lO1, e ,

nós vamos fazer essa ligação"linformou. '

IEle também' destacou 10\/
andam�nt� das obras ��Rodovia,db I,Arroz, que ligaGuaramirime joinvílle, Inuma extensão de 27 quilômetros..>'
onde estão sendo investidosem torno- I
de R$ 26 milhões. "Tem um Jverdadeiro canreíro de obras, com;
mais de 200'máquinas trabalhando.
O projeto inicial é para término em
2007, mas' é desejo do governador
inaugurar no dia 9 demarço do ano
que vem, aniversário de [oinville",
disse.

JARAGUÁ 00 SUL - O Governo
do Estado investiu mais de R$ 60
milhões na região, através da

"

Secretaria de' Desenvolvimento
Regional, nos dois anos e meio de
mandato, afirmou ontemo secretário

interino Nilson Bvlaardt, em

entrevista àRádio Online doGoverno. '

Segundo ele, foram investidos
recursos nas áreas de saúde,
educação, agricultura e obras,
principalmente.

Bylaardt disse que tem feito
reuniões itinerantes na comunidade

para apresentar a Secretariá e a

propostadeGovernodescentralizado,
além de informar sobre os

investimentos que'estão sendofeitos
na região. ''As pessoas às vezes se

assustamcomomontante, porque em

outros governos não era assim. Elas
não viam o Governo .do Estado
presente na nossa região, e hoje, em
todos os municípios, as coisas
acontecemSãomaisdeR$ 60milhões
de investimentos e nós estamos

trabalhando com afinco, com

I,

� CAROLINA T0MASELLI

r

1 � Ministro alívio Outra
e

a '0 deve confirmar
a � presença e assina
o

I termo de cooperação
Ir

,]ARAGuÁ DO SUL - O
e

1\ governador Luiz Henrique da
,e 1\ Silveira inaugura este mês o

a i conjunto habitacional com 144
e " anartamentos no Bairro Jaraguá
e l Eiquerdo. O minis tro das

IS J Cidades Olívio Dutra também

IS: deve confirmar presença. A data

e
I eo horário da inauguração ainda
� não foram marcados, poisO

, � dependem da agenda do ministro
, e do governador, mas, segundo o

10
, gerente de Habitação, Alberta

le : João Marcatto, deve acontecer

)S: ptóximo ao dia 20 deste mês.
is O condomínio foi viabilizado
le i através de um contrato entre a

fio I Prefeitura e a CEF (Caixa
all E�onômica Federal), com

m
: recursos do PAR (Programa de

m
' Airrendamento Residencial), do

)S
Governo Federal.O Residencial

! Jardim das Hortências, como será
)S h: c amado, tem 144 apartamentos,)S divididos em nove blocos de 16
io '

apartamentos'. Cada apar-
te tamento tem 45' me tros
es q�adradbs, estacionamento e vai
'di

'

as � fspor de área de esporte e lazer.

I

Residencial Jardim das Hortências foi construído com recursos federais

Milton Mendes apresenta ações
usinas hidrelétricas no Estad6�

É a pr im e ira vez que se

executa um projeto de habitação
no município através do PAR,
que o Governo Federal lançou
para atender exclusivamente a

necessidade de moradia da

população de baixa renda. As
famílias cadastradas com até seis

salários mínimos contempladas
com os apartamentos vão pagar,
R$ 180 por mês e, depois de 15
anos como inquilinas, o imóvel
passa a ser de propriedade delas.

O gerente de Habitação,
Alberto João Marcatto, disse que

o residencial já está pronto, mas

que a inauguração deve ser

simbólica, pois cerca de 25 dos

contemplados ainda precisam
entregar a documentação
restante na Caixa Econômica,
para depois liberar a entrega dos

apartamentos.
O ministro e o governador

também vão assinar um termo de

populares, casas e outros

apartamentos no município.
Jaraguá do Sul está entre os sete

municípios catarinenses - os

outros são Criciúma, Itajaí,
Mafra, Nova Trento, São Bento
do Sul e' Treze de Maio -

selecionados pela Secretaria
Nacional de Habitação 'do

-

Ministério das, Cidades para
receber o programa do Ministério
de apoio ao poder público para a

construção habitacional para
famílias. O município vai receber
R$ 350 mil.

JARAGUÁ DO SUL - ,O diretor

presidente da Eletrosul, Milton
Mendes, participou da sessão da
Câmara' de Vereadores segunda
feira e apresentou as ações da

empresa emSantaCatarina, Paraná,
Rio Grande do Sul e Mato Grosso
do Sul. Com o maior ativo líquido
daAmérica Latina, R$ 70 bilhões, a
Eletrosul tem o desafio . de aumentar
a participação em ações de

responsabilidade social. Overeador
Dieter Janssen (PP) perguntou se há
incentivo para implantação demini

Mendes revelou que a empresa está()
concentrando forças para implantar

,,J

PequenasCentraisHidrelétricas quQ q
podem sergerenciadas por empresas'6
privadas. Já a utilização de outraslb
fontes de energia como do vento @,b
da queima do lixo, ao invés daq
hidrelétrica, foi a questão levantada-f
pelo v�reador Pedro GarciÚI
(PMDB). Mendes disse que toda (',

fonte de energia tem impacto n�;:
1f..J

meio ambiente e que a energi�v
alternativa tem alto custo.

'

1{1
----------------------------------------------------�

"

cooperação técnica entre a

Cohab (Companhia de

Habitação do Estado de Santa

Catarina) e a Prefeitura para
iniciar a construção de lotes

I

I ,.

;: �MDB afasta do partido todos
Je

e que ocupam cargos no GovernoJS, I
I

I DA REDAÇÁO - O governador
OS do Estado Luiz Henrique da
m; Silveira (PMDB) participou ontem
lo da reunião em que o PMDB
te decidiu 'desfiliar todos os

le I Jleemedebistasque ocupam cargos
lo Oe no Governo Federal. Com o

le desligamento formal do partido o

IS: Integrante não poderá falar em
no d

IS,
me o PMDB nem concorrer a

le, �lllcargo eletivo s. O governador
e

Dl a Brasília acompanhado do
preSidente do Badesc Renato
V�noa.

'

àl
Luiz Henrique e outros seis

, �ernadores do partido
d
Utlram o assunto durante cerca

, ttrês horas na casa do presidente

Lula anuncia três ministérios

para o PMDB e racha partido
SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE "p

ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇAoBRASÍllA - Três nomes doPMDB
fazem parte da equipe do .governo
Lula a partir de agora. O porta-voz

'

da Presidência daRepública, André
Singer, anunciou, no início da tarde
de ontem, os nomes do senador
Hélio Costa para o Ministério das

Comunicações, o deputado Saraiva
Felipe para oMinistério da Saúde, e.
para oMinistério deMinas eEnergia,
SilasRondeau. Estas são as primeiras
mudanças da reforma ministerial
feita pelo presidente Luiz Inácio Lula
da Silva.Os novosministros tomarão

posse na próxima sexta-feira,
/

quando serão anunciadas novas

alterações noministério.
De acordo com o porta-voz da

Presidência da República, André
Singer, Lula deve anunciar novas

alterações no Ministério, mas não
disse se serão anunciadasmudanças
no comando das' estatais. Singer
também não soube dizer se o

presidente daPetrobras, JoséEduardo
Dutra, decidiu sua saídano encontro
que teve comLula, na noite de terça
feira, no Palácio do Planalto.

Em troca pela participaçãomais
ampla no governo, oPMDB garante
a fidelidade, de saída, de 19 dos 23
senadores e 52 dos 85 deputados.
Mas, nas conversas com o partido,
ficou claro que o apoio se restringe
ao presidente e ao governo, sem

compromissos para defender oFI

nacional do partido, deputado
Michel Temer.O presidente
regional do PMDB de São Paulo
Orestes Quércia e o senador Pedro
Simon também participaram..

Segundo nota divulgada, os

governadores do PMDB, reunidos
com o Presidente Nacional do

� � �

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada 'a licitaçãQ) :
abaixo especificada:

r)�
, LICITAÇÃO: 6212005
, TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
· MODALIDADE: PREGÃO
· OBJETO: HIDRÔMETRO MULTIJATO E UNIJATO "D

. RETIRADA,DO EDITAL:a partir do dia 08/07/2005, das 8:00 às 11:30 e das 13:00,',
às 16:00h.

..'

· DATA DA ABERTURA: 20/07/2005 às 14:00 horas »

!-:-i
" ,

Partido, "reiteram que os filiados
, , .

que mtegram o governo nao

representam o partido, tanto que
serão desligados do PMDB. Os
senadores José Sarney e Renan'
Calheiros nunca estiveram

� � I

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
'

Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- se - site: www.samaejs.com.br;

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone (047) 371-
0590

. ,autorizados a negociar éargos ou
funções em nome do partido,
motivo pelo qualos 'governadores
censuram estas tratativas."

JAIR AUGUSTO ALEXANDRE
Diretor Geral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Weg entre asmaiores do Brasil
o Grupo Weg está novamente no ranking da edição especial
"Melhores e Maiores" da Revista Exame, destacando-se entre as 500

',r maiores empresas do Brasil, por vendas.
Na edição 2005, a empresa conquistou a 1200 colocação, subindo

F;, cinco posições em relação ao ranking de 2004, além de estar entre os
'.
J 100 maiores grupos empresariais do país, ocupando a,62° posição.

J c No ranking setorial, classificou-se como a segunda maior indústria do
('. Brasil no setor mecânico. Já na listagem regional, foi considerada a

o.
170 maior empresa e a 100 que mais exporta na região sul. Querendo

lJ
•., alcançar uma posição melhor ainda, a empresa vai investir numa

J, construção de 8.000 m2 para oferecer soluções ágeis na área de
motores e geradores de grande porte, atendendo a crescente

(.1)
demanda de pedidos. Atualmente, a produção mensal é de 600 mil

o
cv; com o aumento da fábrica, a previsão é de que essa capacidade,

j, '.
produtiva cresça cerca de 25%, chegando a 750 mil cv.

Bolsa deValores
o potencial de investimentos
através do mercado de ações
foi apresentado na reunião
semanal da ACIJS-APEVI na

noite de segunda-feira, por
Francisco Barbosa,
economista e analista
financeiro da Corretora

Magliano S/A. A presença do

profissional no encontro faz

parte da estratégia da Bolsa'
de Valores de São Paulo de

,

popularizar a atividade.

Banana
os chips de banana, do
inventor Enzo Francisco

�C; Marrero, de Florianópolis, foi o
JJ ' vencedor da Mostra de
,,(,� Inventos do Agronegócio que
5! o SENAI/SC e Epagri realizaram
5' nos dias 30 de junho e 10 de

julho, em Florianópolis. A
�3 , segunda colocação coube ao

equipamento para dosagem
de brometo de metila do Dile

Tecnologia eMercado
A Associação dos Comerciantes
de Materiais de Construção da

região de Jaraguá do Sul e a

Krona Tubos e Conexões de
PVC, promove uma palestra na

Sociedade Desportiva Acaraí, na
Rua João Manoel Lopes Braga
n0315, amanhã às 19h45min

para os integrantes do Núcleo
dos Comerciantes de Materiais
de Construção ACIJS-APEVI.

Mais uma vez a SCGÃS
alcançou recordes na

comercialização' de gás natural
no estado. Durante o mês de

junho o volume total de
vendas atingiu a marca de
40.350.603 metros cúbicos.No
dia 16 de junho a Companhia
atingiu uma marca histórica: 1,5
bilhão de metros cúbicos de

gás natural comercializado
desde o início de sua operação
em 9 de abril de 2000.

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

r'-

I
1
I

Quina
concurso: 1468

17 - 25 -43
47 - 65

concurso: 678

14 - 31 - 40

42 - 44 - 46

Lotomania ;" c'

, � di: � Loteria l:7ederal
concurso: 532

03 - 05 - 07 - 14 - 15 - 16 - 27

28 - 31 - 40 52 - 59 - 69 - 71
• •

72 - 81 - 86 - 89 - 92 - 96

concurso: 03949

T Premio: 53.713

2° Premio: 12.439
3° Premio: 37.944
4° Premio: 24.503
5° Premio: 50.625

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2,394 2,396
Paralelo 2,623 2,700

Turismo 2,310 2,470
• Cotação Euro Compra Venda

2,852 2,855

·CUB RS: 861,11 (julho)

·Indices Pontos Oscilação-

Bovespa 24.516 0,64%

Dow Jones 10.270 0,98%

Dasdaq 2.068 0,49%

• Poupança (%) 0,6945

SAÚDE'
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Donos de farmácia querem
baixar o preço dos remédios

ELls BINI

� Objetivo é pressionar
o governo para reduzir a

alíquota dos remédios'
de uso contínuo

}ARAGUÁ 00 SUL - A farmácia
Catarinense de Jaraguá do Sul já
recolheu quase 200 assinaturas no

abaixo-assinado pela redução da
alíquota de ICMS nosmedicamentos
de uso contínuo como é o caso, por
exemplo, dos remédios para hiper
tensos, diabéticos e cardíacos. A

campanha começou no último dia 1º

por irúciativa daAbrafarma (Associa
çãoBrasileira das Redes de Farmácia).

Segundo o presidente-executivo
daAbrafarma, SérgioMenaBarreto,
essa mobilização visa o apoio da

população para que o Congresso
Nacional seja pressionado a colocar
em pauta o projeto da Reforma
Tributária. Essa redução faz parte da
reforma. "Nós queremos reduzir uma
alíquota de 17% que é absurda em
todo o país, porque remédio é

essencial. Enquanto para os

medicamentos as taxas de imposto são
tão altas, na comercialização de um
barco as taxas são de 4% e na de um

helicóptero, 7%", compara. Ele

Mais de 200 pessoas assinaram o abaixo-assinado pela redução do ICMS dos remédios em Jaraguá doS�

garante que se a redução vier,
automaticamente diminuirá o preço

, dos medicamentos.
.

De acordo com o presidente da

Associação Brasileira dos
Farmacêuticos Proprietários de
Farmácia, Arani Schroeder, a

entidade está apoiando omovimento
da Abrafarma, "Queremos ver se é

possível atémesmo zerar essa alíquota

BRDE oferece financiamento
-

a empresários de Guaramirim
GU4-RAMIRIM 7' o técriico de

Relações Empresarias do BRDE

(Banco Regional de Desenvol

vimento) Vicente Zenon Farias
esteve ontem naAciag (Associação
Comercíal Industrial e Agrícola de
Guaramirim) para atender
empresários interessados nos

financiamentos oferecidos pelo
Banco dentro do Convênio de

Colaboração Recíproca, firmado,
com a Aciag há quatro meses.

Farias atende os empresários de
Guaramirim uma vez por mês,
sempre na primeira quarta-feira.

Até agora, 22 empresários procuram
Farias. Ametade entra com pedido
de financiamento e uma média de
35% consegue o empréstimo. "Os
juros valem a pena. Cobramos
1,15% ao mês", afirma Farias, que
no dia 26 destemês assina convênio'
com a Associação de Mas
saranduba.

De acordo com Farias, em 2003,
antes dos convênios, o volume de

contratações foi de R$ 410milhões
nos municípios de Jaraguá do Sul e
Guaramirim, Empresas de qualquer
porte tem direito ao financiamento.

??????????????????????

em alguns dos medicamentos mais

consumidos", informa.Na opinião da
vendedora Vilma Machado dos
Santos, ajudariamuitose baixasse o
preço desses remédios. "Assim as

pessoas teriam mais condições para'
comprar e as farmácias também ven

deriam mais", acredita. A dona de
casaVera LúciaCorrêa, que há cinco

'

anos toma regularmente remédio para

I

pressão alta, disse que gasta R$J
pormês. "Não temcomo escapar

,

porque não posso ficar semi
medicamento. Qualquer diminuci
no preço é bem vinda", diz.

Os interessados em adem:
campanhadevemprocurar a ,

Catarinense, que está concen
o recolhimento das assinaturas

I

Jaraguá do SuL

Jovens empresários vão entra

em ".guerra' durante encontro

}ARAGUÁ DO SUL - Amanhã e

sábado a cidade vai receber jovens ,

empreendedores dos três estados
da região Sul do país para ó II
Encontro Sul Brasileiro e VI Ecaj
(Encontro Catarinense de Jovens
Empreendedores). O- tema

escolhido para nortear as

atividades é "A Guerra dos

Negócios - Vencendo as batalhas
do mercado", que tem como

objetivo ensinar três qualidades
para os participantes: técnicas de

negociação, tomada de decisões e

liderança de equipe. Os dois
encontros vão ser realizados
simultaneamente no Hotel
EstânciaRibeirão Grande.

Entre os destaques da

programação estão a palestra
motivacional sobre "Como
Construir Equipes Vencedoras
Ponto a Ponto", com o técnico de
vôlei dá Cimed, Renan Dal Zotto
e a palestra sobre Planejamento
Estratégico e Disctplina com os

navegadores Vilfredo Schürmann,
economista, e Heloisa Schürmann,
escritora. Os participantes também
vão conhecer três histórias de

sucesso, apresentados por jovens
empresários. O exemplo de Santa

Catarina será apresentado jd
empresário e vereador Diel

Janssen.
"Além da programação no

'

de um encontro deste tipo �

estamos inovando e montam:

uma programação com ativida
físicas como paintboll/escalsi
tirolesa", disse o coordenador'
Núcleo de Jovens Empresári�
Jackson da Costa Bastos. Estei

primeiro encontro com pi
'

gramação mista.
Os eventos acontecem I

Núcleo de Jovens Empresári I

da Acijs (Associação Comerei I

e Industrial de [araguá do Sul

ligado ao Cejesc (Conself I

Estadual do Jovem Empre\
dedor) e a Conaje (O:
nfederação Nacio�al dosJoV: '

Empresários). A organiza�
estima um público de 120a,

p;rticipantes. "As inscli( 3

ainda estão abertas e qualqli I

pessoa interessada é bl
vinda", disse,' Bastos.'
programação do eventO
também informações so�: '

como se inscrever podl
ser encontradas no !i:.

hwww.aguerradosnegocios.colll

. Você escolhe, nós transportamos.
IW'll'/4 ( �
Cl\RGOBRASlL
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 0'1 I Baependi I Tel.: (47) 371.0363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Caminhão que transportava
papel higiênico pegou fogo l

água.O comandante dos

bombeir�de Guaramirim, Neison Gonçalv s

Oliveira, disse que como acarga e,
papel e produtos de limpeza q e

contém álcool, o fogo se alastrou
rapidamente e foi difícil controlar.�comandante afumou que o caminhão
parecia ser novo e não acredita queb
sistema elétrico fosse precário. )\
suspeita do motorista é que jsfuncionários que carre-garam o

caminhão esqueceram uma luz ace a

na parte traseira do caminhão, o q�e
teriagerado o curto circuito. Edivaldo
Grein eLucas Gomes não sofreraln
nenhum tipo de queimadura.'pincidente deixouo trânsitoparado p?r
alguns minutos e causdu
congestionamento nos dois sentidos
da BR-280 e aumentou o fluxo

teveículos também no centro e

minutos e consumiu 10mil litros de Guaramírírn,
RAPHAEL'GÜNT ER

SEGURANÇA

Creches municipais podem
ter câmeras de vídeo

GUARAMIRIM - Um caminhão,
da empresa Comercial Destro
LTDA, pegou fogo na manhã de
ontem no trevo de acesso a
Massaranduba. A suspeita é de
que tenha acontecido um curto

circuito.O motorista do veículo
com placa de Cascavel (PR) AAY
6910, Edivaldo Grein que trans

portava uma carga de papel
higiênico e produtos variados com
procedência de Curitiba e destino
Rio do Sul não sofreu queimadura.

Grein e o passageiro, Lucas
Gomes viram uma fumaça na parte
traseira do caminhão e decidiram
parar no acostamento. O fogo
começou logo em seguida. Os
bombeiros deGuaramirirnprecisaram
pedir apoio aos bombeiros de Jaraguá
do Sul. O trabalho duroumais de 45

MARIA HELENA DE MORAES

"

', Diretores de

escolas e de creches

garantem que alunos

:�stão seg u ros
�

t: JARAGUÁ 00 SUL - o secretário

lJ.v1unicipal de Educação, Anésio .

�Í\lexandre, afirmou ontem que não

t'nretende, pelo menos de imediato,
''fazer quàlquer alteração na rotina de
!:�ncionamento dos Centros de

iEducação Infantil em virtude do

�uecirnento de uma criança de um
1-3110 na creche do Bairro Vieiras. De
, acordo com ele, todas as unidades
,

obedecem a um único procedimento
: �ofatoocorridonestacreche é isolado
: eestásendoinvestigado. "Instauramos
•

� processo administrativo para saber o

:.que realmente aconteceu e de quem,
é a culpa",enfatizou o secretário, que
não descarta a possibilidade, de, a

'médio e longoprazo, instalar câmaras
,

'de vídeo nas creches como forma de
I I controlar aentrada e saída de pessoas.

,; Pais que têm filhos pequenos em
creches ou escolas da cidade

I 1 afumam: comentanlO assuntomas que
'se sentem seguros.A diretora' do
'Centro de Educação Infantil
'GuilhermeTribess, noBairroSãoLuís,
Nádia Zonta, afirma que os pais, na

Mães acreditam que o esquecimento de uma criança na creche foi falta de comprometimento
mantém duas auxiliares nos horários
de encerramento. Segundo ele, 90%
das crianças da Educação Infantil
são os pais que levam e buscam. O
restante usa o transporte escolar e
neste caso, o própriomotorista leva e
busca o aluno dentro da sala de aula.
"Tomamos todas as precauções no
sentido de evitar qualquer
contratempo. A segurança dos
alunos está sempre em primeiro

. lugar", enfatiza Lazzaris.

hora da matrícula, informam os

nomes das pessoas autorizadas a

buscar os filhos. "E essa regra é

rigorosamente cumprida. Não
adiantamandar bilhete ou telefonar.
Só entregamos a criança para quem
foi anteriormente autorizada",
asseguraNádia, Além disso, segundo
'ela, as crianças são entregues e

recebidas por profissionais.
O diretor do Instituto Jangada,

Mai Lazzaris, diz que a escola

A comerciante Fabiane
Franziner leva e busca da escola o
filho Rubens, de 1ano e seis meses,
todos os dias. De acordo com ela,
casos como o que aconteceu na

creche do Bairro Vieiras são
inadmissíveis. Para o empresário
Sérgio AntônioMinel, que tem um

filho de seis anos, o fato revela a falta
de comprometimento tanto dos
familiares do menino esquecido
como dos funcionários da creche. Bombeiros de Guaramirim levaram 45 minutos para apagar o fogo

Rodovia leva novas
oportunidades para oAltoVale.
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Rodovia se 426: segurança
no trânsito e agilidade no

tr(/:llsporte de cargas

Com a pavimentação da rodovia SC 426, o Governo está levando
oportunidades de crescimento a municipios do Alto Vale, como Braço
do Trombudo e Trombudo Central. Com pouco mais de 15 quilômetros,
a rodovia recebeu cerca de R$ 7milhões em investimentos e está ajudando.
a mexer com a economia de toda a região. São novos investimentos por
parte das empresas, agilidade no transporte de cargas, além do conforto
no trânsito. É mais uma obra do Governo de Santa Catarina. Mais um
resultado da Descentralização.

-,

Secretaria de Estado da
Infra-estrutura

"

>..
______________________--c' __

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANO.RAMA QUINTA-FEIRA,7 de julho de 2005

(OMPLEXO POLI ESPORTIVOCorupá comemora hoje 108
anos com muitas atividades Arena deve ficar pronta

\

para o Mundial de Futsal
CORUPÁ -, Hoje Corupá

comemora 108 anos de fundação, O
destaque da programação é neste fim
de. semana quando a cidade vai ser
palco de exposições, bailes, apresen
tações de danças folclóricas, torneio
de futebol suíço e baile de aniversário.
Sempre no Seminário Sagrado
Coração de Jesus. No domingo, o
desfile comemorativo é no centro e

na seqüência tem a corrida rústica,
da Praça Artur Muller até o

Seminário, que também é palco do
. encontro de bandas e doestande de
tiro das Sociedades; além domusical
com Die Lustigen Kamaraden; do
III Festival Escolar da Canção e do
baile com aBandaTransamérica.

Hoje a programação conta com
baile da terceira idade no Salão
Paroquial Católico, com o musical
Solo IgnácioArendt. As crianças da
la e 4a série da Educação Infantil e
da Educação Especial vão participar
do Concurso de Declamação de
Poesia naEscolaTeresa Ramos.

Amanhã, continua o concurso de
Declamação de Poesia, desta vez para
adolescent�s de 5" a 8" série doEnsino
Médio e na categoria livre. À noite
noGinásiodeEsportesWillyGermano
Gessner temTorneioAbertode Futsal
Adulto e começam as inscrições e

sorteios para oXIVJeepRaid "Trilha
da Mula" que acontece durante o

final de semana,

Eus BINI DIVUlGAÇ",

� Com investimento
de R$ 10 milhões,
complexo vai ser o
maior do Sul do país

}ARAGUÁ DO SUL - o prefeito
Moacir Bertoldi e o secretário de
Cultura, Esporte e Lazer, Jean
Leutprecht, anunciaram ontem o

anteprojeto escolhido para aArena
Multiuso, selecionado entre os

quatro apresentados àComissão de
Construção.O anteprojeto vencedor
foi o desenvolvido pela equipe da
AEAJS (Associação de Engenheiros
e Arquitetos de Jaraguá do Sul),
composta pelos engenheiros Luiz
Negri (presidente daAEAJS),Ruth
Borgmann, Raphael Silva, Valério
Santos,Giorgio Bayer, Renato Esco
bar, Ronaldo Lima e Edson Lima, A
Arena será a maior do Sul do país.

O prédio terá 17 mil metros
quadrados de área construída e será
edificado em terreno de 107 mil
metros quadrados, naVila Lenzi, em
frente ao quartel da Polícia Militar.
Serão 8.500 lugares na arquibancada
e 22 camarotes, dos quais 11 terão
acesso privativo para autoridades.A
obra inclui ainda, quadra
poliesportiva, acesso independente
para autoridades e delegações,
estacionamento privativo e amplo
estacionamentopúblico, cabines de

INFORMATIVO ��M��� ��.
� Jaraguá do Sul récebe jovens
empreendedores catarinenses
o VI ECAJE - Encontro Catarinense de Jovens Empreendedores e o II
Encontro Sul-Brasileiro de Jovens Empreendedores acontecem em

Jaraguá do Sul nos dias 8 e 9 de julho, A programação vai reunir
empresários em atividades táticas e estratégicas comparando omercado
a uma guerra e estimulando a capacidade de tomadas de decisões
rápidas e consistentes, técnicas de negociação e de liderança. O
programa está inspirado em estratégias de guerra, com atividades
vivenciais coordenadas por uma equipe de especialistas e contando
com monitores e facilitadores que fornecerão aos participantes 'um
feedback dentro da visão de resultado proposta pela organização do
evento."Planejamento estratégico e disciplina"será o tema da palestra
do casalVilfredo eHeloísaSchürmann.Outro palestrante é o ex-jogador
Renan Dal Zotto, gestor e técnico de Vôlei da CIMED e comentarista da
RedeGlobo,que falará sobre o tema"Como construirequipesvencedoras
ponto a ponto': Um painel com relatos de sucesso complementa a

programação apresentando cases de empreendedores de Se RS e PR.
Dieter Janssen, fundador do Núcleo de Jovens Empreendedores de
Jaraguá do Sul, com trajetória pessoal de grandes realizações, apresenta
o case catarinense. Inscrições e mais informações no site

www.aguerradosnegocios.com.br. Solicite mais detalhes pelo e-mail
alistamento@aguerradosnegocios.com.br ou fone (47) 371 2422,

A Arena vai ter 17 mil m2 de área construída, arquibancada para 8.500 pessoas e quadra poliesportiva
.

todas asmodalidades esportivas terão
'

seu espaço e que toda amicrorregião
será beneficiada,

Atémarço do ano que vem parte
do prédio- quadras e vestiários -

'I

deverá estar pronto para a realizalâ<i I
do Campeonato Mundial ue
Interclubes de Futsal. A previsão,
segundo o prefeitoMoacir Bertol� I
é concluir a obra em um ano,

transmissão, vestiários, centro clínico,
.

academia, alojamentos, auditório
com 150 rugares e espaço para
elevadores. Estão previstos também
camarins de apoio para shows, palco
elevadiço, restaurante, praça de

alimentação e um grande espaço
para exposições com 3,758 metros
quadrados integrado à quadra. Para
garantir a segurança haverá seis
saídas de emergência.

Na opinião dodiretor de Futebol
daMalwee, Carione Pavanello, "essa
será uma das grandes obras dos
últimos anos emJaraguá do Sul, um
marco não só para o esporte", Ele
destacou também que com aArena

,)
Os custos com o anteprojeto foram pagos por um empresário:

Z!jaraguanse que não quis ter o nome divulgado. De acordo com o.. .

prefeito Moacir Bertoldi, o investimento total na obra ainda não foi '.

definido, mas deve ficar em torno dos RS 10.milhões, Deste total, RI , I5 milhões virão do Governo do Estado e RS 1 milhão será doado
I

pela Câmara dos Vereadores entre janeiro e abril do próximo ano,
'

O restante dos recursos serão de responsabilidade da prefeitura
que também vai buscar a colaboração da iniciativa privada,"A
realização desta obra já está assegurada'; garantiu Bertoldi.

CORREIO TV <'

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

De cara nova
Alinne Moraes vai mudar o visual para fazer a nova novela da Globo "Bang
Banq" A atriz mudará completamente a cor de seus cabelos. Alinne vai
ficar loira, quase branca, Mas, ela não poderá mudar o visual antes que
termine as filmagens de "Fica comigo essa noite': ".

A viúva e o peão
o primeiro beijo da viúva Neuta da novela "América" e o

peão Dinho será no meio de uma tempestade. A autora está

empolgada com a audiência de "América': A trama deu média
de 50 com picos de 57 pontos no Ibope na segunda-feira.

. .

Fama
No próximo sábado, a Rede Globo promoverá quatro
shows simultâneos, em Recife, Brasília, Porto Alegre e

São Paulo, para escolher os 14 concorrentes da quarta
edição do reality show "Fama'; que estréia no dia 11,
.próxima segunda-feira. Angélica, Renata Ceribelli,
Fernanda Lima e Ana Furtado estarão nos locais dos
shows, que serão transmitidos pela emissora à tarde,
logo após o "Caldeirão do Huck" Além do júri, formado
pelo diretor Carlos Magalhães, o produtor musical, Guto
Graça fvJelo, e a cantora Luciana Melo, os telespectadores
poderão ajudar a escolher os melhores através de
telefone, internet e SMS

Segunda Parte
Sharon Stone (foto) está rodando cenas de "Instinto Selvagem 2" em

Londres, Na nova seqüência, a atriz contracena com o ator britânico David
Morrissey, que entra.no papel que foi de Michael Douglas no primeiro
filme da série, O suspense é dirigido por Michael Caton-Jones.

Fidelidade em alta
Como João Kleber estreou com boa audiência o "Fiel ou
Infiel" (versão do "Teste de Fidelidade") na TVI, de Portuqal,
ele ganhará outro programa na emissora. "João Kleber
Show" será de humor e imitações,

Bom exemplo
Angelina Jolie adotou uma criança órfã da AIDS na Etiópia. O
bebê, uma menina recém-nascida, receberá o nome de
Zahara lVÍarley Jolie. A atriz, suposta namorada de Brad Pitt, já
tem um filho Maddbx, 3 anos, que adotou em um orfanato
no Camboja. Angelina havia sido vista comprando um berço
e roupinhas de recém-nascidos, fazendo a imprensa pensar
que estaria grávida de seu primeiro filho natural.

Osmelhores
A banda O Rappa saiu consagrada do Prêmio Multishow,
que aconteceu no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira.
grupo do vocalista Falcão foi apontado o melhor do País I

e o responsável 'pelo melhor show.-O prêmio de melhor
cantor foi para Marcelo D2 e de melhor cantora foi para
Pitty. O melhor DVD foi o de lvete,

VJ da MTV na França
Apresentadora do "Missão" na MTV, a top Fernanda Tavares
assinou a renovação de seu contrato por um ano. Em

seguida, viajou para Paris para gravar il final do rea/ity"Top
.

rnodels 2005'; que vai ao ar no canal M6. Fernanda
acompanhou as três finalistas às compras, ao cabeleireiro e a

'um jantar. Será uma espécie de madrinha fashion da
vencedora. '

Outro canal
Claudete Troiano avisou a direção da Record que vai
mesmo para a Band. Ela já convidou pessoas da Record
para integrar sua equipe. Claudete está indignada pelo

. fato de ter vazado da Record a informação de que a

: emissora quer reduzir seu salário, Mas isso aconteceu,
; sim. Com ela e com outros apresentadores,

�VIAÇA�CANARINHO

Uma Transportadora de Vidas .
. Lazer· Turismo· Fretamento
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DEVIRADA

Malwee goleia o Colegial e
está nas finais do Estadual

I
.

I
.

Time vo ta a Jogar

ste sábado, às
h15 em Corupá,
ntra Blumenau

�ARAGUÁ DO SUL - Mesmo

�do atrás no placar, a Malwee

�eguiu reverter o placar e goleou
qolegial por 8x 1, ontem, no
0ygang Weege. Com o re�ultado
ame jaraguaense conquistou a

f para o quadrangular final do
a(llpeonato Estadual da Divisão

p�cial e vai disputar o returno

�as para cumprir tabela. Os gols
, Malwee forammarcados por Fio

2); Xande (2), James, Xoxo e

hlco. Rodolfo fez para o time da

spital. O próximo jogo dos
r�guaenses será no sábado,' às

• 01h5 em Corupá, contra o

Itlmenau, pela abertura do
rumo doCatarinense.
OColegial começoumelhor no

,0, marcando forte e buscando os

ijtra-ataques. Aos seis minutos o

.pgador daMalweeChico Paulista
, z�ogada pela direita e cruzou na

Beç'a' de Rodolfo, que 'abriu o

�ar. O time do técnico Marcos
,

I�raes esbarrava na fortemarcação
iadversário e só empatou dez
,I
utos depois.William cruza para

CESAR JUN-KES

• RÁDIO ;��o
.JAQAGUÁ

Chico (com a bola), autor do primeiro gol da Malwee, tenta fugir da marcação de Chico Paulista

Chico empatar o jogo. Aos 19'20",
mais uma vezWilliam fez a jogada e

tocou para Fio, que tirou do'
marcador e virou. o jogo. Vinte
segundos depois, em cobrança de
tiro livre, James teve que chutar duas
vezes para fazer 3x 1.

No segundo tempo o time da

Capital veio buscando a vitória e por
isso deixou mais espaço para a

,

�aúcho elogia estrutura do
tebol amador jaraguaenseI,

,

; JARAGUÁ DO SUL - O jogador
luardoMello, de 23 anos, veio
ra Jaraguá do Sul tratar do
;elho machucado e acabou
'nhecendo o futebol amador da
rade, Já acertou com a equipe
?Atlético Enec e vai disputar
: 2' Divisão do Futebol
:raguaense e deve jogar a 1 a

;ivisão com o Caxias, de Santa
�zia, no segundo semestre.

yostei da estrutura e da
,

,

gantzação dos times aqui. Em
Utros lugares a gente não
cebe como aqui".
o

Eduardo, ou Duda, é meia-
_

acame e começou no futebol
1994, no Grêmio de Porto

legre, cidade natal do jogador.
oe 1996 a 1998 atuou 'no
Scurino e Valdomiro dois
I

'

ubes amadores.
-

No ano

sado disputou a 2a Divisão do
ampeonato Gaúcho com o

venida, onde já recebeu
,OPOsta para voltar no ano que
,m. "Aínda: é cedo para pensar
'50. Gostei da região e pensei

,

firmar a minha vida aqui",
se o jogador.
O jogador está fazendo

.

alho de reforço muscular e

Oterapia desde fevereiro,
ndo chegou aqui. "Estou

, ndo isso para evitar uma

sível cirurgia", comentou.
Illparando com o futebol
dor no Rio Grande do Sul,
ardo disse que aqui o jogador

Duda faz fisioterapia em JS

habilidoso tem mais chance de
se destacar. "Aqui é mais solto.
O nível das equipes é bom e os

jogos são bem disputados, mas
não tem muita violência. Lá (em
Porto Alegre) é mais truncado".

Para ele, ser jogador de
futebol amador tem suas

vantagens. "Posso usar o esporte
como uma renda extra. Já estou
trabalhando em uma empresa e

isso dá mais segurança". Eduardo
destacou também a presença de

ex-profissionais nas competições
em Jaraguá do Sul. "Por isso dá

pra perceber que aqui o amador
é muito valorizado", comentou.

Malwee. Aos cincominutos, depois Em entrevista à Rádio Jaraguá
de boa troca de passes, Xoxo depois do jogo, o alaJames disse que
aumentou para 4x 1. O quinto saiu a classificação antecipada trazmais
após uma roubada de bola deXande, tranqüilidade para o time ir embusca

que partiu para o ataque e marcou. do título inédito da Liga.
Aos nove minutos Chico Paulista' "Começamos -jogando mal, mas -

tentou sair jogando, mas'Xa11d�o o "coriséguimos'váríar'as'jógàdás d�'
interceptou e fez 6x1. O placar foi ataque. Conseguimos impor
fechado aos 14 minutos, com Fio velocidadeemelhoraropasse.Agora
aproveitando passe de [ames. é se concentrar na Liga", disse.

Robinho terá ajuda de advogado
europeu para ir para a Espanha

]ARAGuÁ DO SUL - Robinho
recebeu um auxílio de peso para ir

para o Real Madri. Segundo o

jornal Folha de S. Paulo o advogado
Jean Louis Dupont, que defendeu
o ex-atacante belga Jean Marc
Bosman que aboliu o passe na

Europa, já está com uma cópia do
contrato do Robinho com o Santos.

Dupont ajudará os advogados do
jogador a prepararem a

argumentação que deve ser levada
a Fifa, para garantir a liberação do
atleta.

Ontem, mais uma vez, Robinho
não foi aos treinos, somando quatro
faltas. Especulações apontam que
ele estaria faltando aos treinos para
que o Santos suspendesse o

contrato, levando o caso à Fifa,

Robinho não treinou ontem

onde o jogador alegaria seus

motivos para exigir a transferência
para o RealMadri. Por outro lado,
também fala-se que o Santos vai
descontar os dias não trabalhados
no salário de R$ 400 mil mensais
do atacante. A diretoria santista

não confirma a informação.
CONTRATAÇÕES - A

diretoria do Santos aproveitou a

presença do atacante Deníls'on e

do goleiro Sérgio no jogo de

despedida de Narciso para iniciar

negociação com os dois jogadores.
Denílson atualmente joga no Betis,
da Espanha, mas atuou em apenas

quatro das 40 partidas que a equipe
fez na temporada passada, muito
por causa de uma cirurgia que foi

obrigado a fazer no joelho
esquerdo. Já o goleiro do Palmeiras
vive um namoro antigo com o clube
da Vila Belmiro.

O nome de Denílson foi
Oferecido ao Santos assim que
Ga110 assumiu o comando da

equipe. Informações davam conta

de que
-

o técnico santista, no

entanto, não havia achado
necessária a sua contratação.
Gallo, porém, desmentiu. "Dos

. jogadores que foram oferecidos, o
Denílson não estava na lista. Acho
um bom nome", disse. Denílson foi
o principal destaque da partida
que celebrou o adeus de Narciso
ao futebol. O atacante levou a

torcida ao delírio com suas jogadas
e malabarismos com a bola.

- ------------------------------------------

SPORTE/GERAL
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JULIMAR PIVATTO

Amoreódio
O site do Juventus (www.juventusjaragua.com.br). é sucesso

confirmado entre os tricolores. Tanto que no mês passado o

endereço ultrapassou as nove mil visitas. Mas não é a todos que,
ele vem agradando. Comei o site é mantido por um grupo de
torcedores e não é o oficial do clube, a diretoria mostrou

descontentamento com algumas notícias divulgadas. Enquanto
isso, os idealizadores da página vêm recebendo reclamações de
torcedores sedentos de mais novidades. É preciso que ambas as

partes cheguem a um acordo, pois todos trabalham de forma
voluntária para o melhor do clube. O Juventus merece ter um

site, pois eleva o nome do time para todo o mundo.
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Na Grécia
O lateral-direito William de
Matia já está treinando com

o Skoda Xanthia. Ele está há
cinco dias na Grécia e se

reveza entre exames

médicos e treinamentos

para as disputas do
Campeonato Grego e da

Copa da Uefa, a partir de
agosto. O jogador está
sentindo dificuldades de

adaptação por causa do fuso
horário, mas elogiou muito a

estrutura profissional do
clube. "Quero deixar um

abraço para os jaraquaenses"
Dado o recado.

Ameaça na Fl
Neste ano o show da
Fórmula 1 está fora das

pistas, mais precisamente
nos bastidores. Ontem o

jornal inglês The Times
publicou uma reportagem
dizendo que as sete equipes
clientes da Michelin, mais a

Minardi, ameaçam deixar a

Fórmula 1 se o presidente da,
FIA, Max Mosley, for reeleito.
A ameaça vale também se as

equipes forem punidas pelo
abandono do GP dos Estados
Unidos.

.5fI

Olimpíadas
Segundo especialistas, a

escolha de Londres como

sede das Olimpíadas de
2012 abre uma porta para o

Rio de Janeiro receber a

maior competição esportiva
do mundo em 2016. Como
em 2008 será na Ásia e

depois na Europa, se a

capital carioca organizar
com êxito o Pàn 2007, terá
grandes 'chances de receber
as Olimpíadas pela primeira
vez na América do Sul.

Encontro
o técnico de vôlei da Cimed,
de Florianópolis, Renan Dal
Zotto, estará em Jaraguá do
Sul neste fim de semana

para dar uma palestra no

encontro de jovens
empresários ..Renan é um
dos mais importantes nomes

do vôlei nacional. Foi 'um dos

prtncipalsjoqadores na

conquista da medalha de

prata nas Olimpíadas de Los

Angeles, em 1984.
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Uma oportunidade de mudar de vida foi este o motivo
que levou milhares de pessoas em todo o Brasil a apostar
no jogo da Mega-Sena. Em Jaraguá do Sul, a fila nas lot.éricas,
foi imensa durante todo o dia de ontem. O prêmio sorteado
ontem foi de RS 50 milhões, ómaior do ano e o 4° maior da
história da loteria. Se aplicado na poupança, o dinheiro
renderia RS 400 mil por' mês, dinheiro suficiente para
comprar 240 carros populares pôr ano.

Convite
o Grupo de Idosos Mensageiros de Assis con-vidam a todos
para participar do nosso Arraial que será no dia 09 de julho "i
de 2005 com início às 20:30h. Haverá casamento de caipira,
dança da quadrilha, pinhão, quentão, cerveja, refrigerante,

....

.:::cachorro quente, pipoca, espetinho etc. ���j
'
...
'

;��
::�
;�"
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�
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Venha e participe!

Grupo de Idosos Mensageiros de Assis
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Exposição do curso de Moda
Inspirados no tema "Tramas",acadêmícosdo curso de moda do Centro Universltárlo de Jaraguádo

(Unerj) estarão apresentando até domingo seus trabalhos de conclusão do semestre. Integrantes dascin
fases desenvolveram propostas que buscam estimular uma discussão da moda a partir dos aspect
étnicos, místicos, urbanos, temporais e no uso de materiais pela cadeia têxtil. As apresentações acontec
diariamente das 14h às 22h20min,.no Bloco H do campus universitário. O acesso ao público é gratuito.

Filtro transforma ar em água
Uma máquina desenvolvida por uma empresa de origem libanesa "produz"

ág ua a partir do ar ao seu redor. OWaterex, como é chamado o peculiar aparelho,
captura a umidade do ar do ambiente e o transforma em água pura e cristalina,de
acordo com a fabricante LibrexGroup.

O produto realiza tal façanha limpando o ar em cinco estágios diferentes de
filtragem, para depois transformá-lo em água pronta para beber.Cerca de 90% da
poeira suspensa no ar é removida pelo aparelho, que pode estocar até 181itros de

água.OWaterex pode produzir mais de um litro do líquido por hora, dependendo
da umidade do ar do local. Como em um bebedouro comum ainda oferece água

,
fria ou gelada. .

O superfiltro sai por cerca de US$ 850 (aproximadamente R$ 2 mil). Mais
informações no endereço www.waterexsystem.com.

Google earth
O Google continua sua saga de dominação mundial, dessa vez usando literalmente o planetaconl I

um de seus agregados.
.

Mamosa marca virtual acabou de disponibilizarmapas de satélites deTODOS os cantos do planetan
site www.maps.google.com. Além disso, também lançou. um software 'para download que fogea,
restrições de navegação do browser e permite passear pela Terra em 3D, fazendo busca, ZOOI r
rotacionamento, etc. Você pode ter vistas desde Manaus à Paris, com indicações de hotéis, restaurant
hospitais e escolas.Completíssimo, utilíssimo. Download pelo site http://earth.google.çom.

Essa é boa
Amantes, amigos, fanáticos, apreciadores e bebedores de cervi e

têm obrigação de ir à BJumenau este fínal-de-semana, Do dia 08al c
estará acontecendo no pavilhão nA" da Proeb o Grande Festivo
Brasileiro de Cervejas, onde tudo que é do gênero estará reunldcp r

exposição, troca de Idéias, apresentações, lançamentos e o que éma: -

importante, degustação.lmperdívelllngressos ao valor de R$7,OO.Oio
8 e 9 o horário é das \7h30min às 22h,e dia 10 é.das 1 Oh às 19h.

Made inJaraguá

Sarah Roeder Thaysa Martini Veiga e Carla Maurer

Baile de Férias
É neste sábado, a partir das 23h, que estará rolando mais uma edição do Baile de Férias no Clube

Atlétito Baependí.A banda Scorp.ions de Araranguá será a responsável pelo embalo da noite,
Para quem está planejando fazer esquenta no pátio do clube já fica o recado: será proibida a entrada

c. com bebidas no estacionamento. Haverá na noite um bar montado no mesmo, para servir àqueles que
preferirem consumir nas dependências externasdo clube.

'

Ingressosantecipados disponíveis na Secretaria do Clube aos valores de R$12,00 para sócios e
R$ 20,00 para não-sócios.Na noite ovalar passará a ser R$20,00 para sócios e R$30,00 para não-sócios.

Feslival Alternativo aguarda 20.000"pessoas
o Festival Alternativo 2005 será realizado nos dias 08 e 09 de julho no Parque Munícipel de Eventos

com início às 19hs e a expectativa de público gira em torno das 20.000 pessoas.
.

Serão 33 bandas e 14 dj's que se apresentarão nos pavilhões "A" e "e' e uma Tenda Techno
especialmente montada para o evento. Para apresentar-se na tenda techno foi convidado um talento de
fora da cidade.o DJ AJexS,que se apresentará às 02h da madrugada de sexta-feira.

Os ingressos estão sendo comercializados a R$12,00 com as bandas e dj's participantes, na Loja O
Boticário do Shopping Brelthaupt, nas Lojas Center Som de Jaraguá e Joinville, na Escola de Música Bicho
Griloe na Fundação Cultu,raldeJaraguádo Sul.

O Festival Alternativo deste ano.além de proporcionar 20 horas de muita música,agradando a vários
estilos como o Pop, Rock, Punk, Heavy Metal, etc, estará também realizando um trabalho social. Na

Fundação Cultural deJaraguá do Sul.levando 1 Kg de arrozou feijão pode-se adquiriro ingresso por apenas
R$6,00'.Todo o alimento arrecadado será destinado a entidades assistenciais da cidade.

Seguindo os 'passos de Luca Alves, mail
jaraguaense começa a ganharfama e populanOI

,

-no mundo das passarelas. O nome dave1
AUGUSTO MULLER, descoberta da agenciaa
Faby Ewald. Augusto tem 16 anos de idade, fi
desfilou num dos eventos de moda m

importantes do país.o São Paulo Fashion Wee�:.
ocasião representou cinco griffes (entre elasBn
Colony, Ellus ,e UMA), oportunidade a que pOUI
veteranos do meio tiveram acesso,
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