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Debate sobre a BR 280 não chega a consenso
Enquanto os empresários estão mobilizados para achar uma solução para BR, alguns políticos chegaram para as fotos e entrevistas e logo depois se retiraram. - PÁGINA 3

CESAR JUNKES

i NOVA GERAÇÃO

Encontro reúne mais de 200

jovens empresários em Jaraguá
Na abertura do evento, Renan Dal Zotto falou sobre a

importância do trabalho em equipe. Hoje, o casal

Schürmann, fala sobre Planejamento Estratégico _ PAGINA 5

CULTURA.

"Nas tramas da Arte" é o nome da exposição que a Ajap (Associação Jaraguaense de
Artistas'Plãsticos) está promovendo no Centro Cultural até o final do mês. _ PÁGINA4

DESENVOLVIMENTO

Entrevista exclusiva com o

empresário Vicente Donini
o empresário faz um diagnóstico da atual situação
econômica do país, aponta caminhos e reforça o compro
misso de trabalhar pelo desenvolvimento sustentável do
Brasil. Donini se divide entre a administração daMarisol e
os compromissos da Fiesc. Na empresa têxtil de Jaraguá do
Sul, ocupa o cargo de diretor-presidente e, na federação, é
vice-presidente regional, cargo que deixará em agosto
para assumir a primeira-secretaria, o terceiro na

hierarquia da entidade patronal. _ PAGINA 5
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Políticos -de se podem ter

envolvimento com mensalão
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OPINIAO

�uerra .sern fim
I

I São condenáveis sob t�dos econômicos e sociais que

O/S aspectos os atentados dilaceram a humanidade. Têm

traticados, na manhã de raízes profundas na into

�uinta-feira, em. Londres. lerância racial e transcendem

finda
que sejam respostas às qualquer tentativa de se

onstantes operações bélicas explicar a rebeldia de grupos
a Grã-Bretanha- contra contrários à política "colo
utros .países - mais recen- nialista" da Grã-Bretanha,

temente
no Afeganistão e principal aliada dos Estados

raque -, os ataques não se Unidos. São decorrentes do
ustificam. Até porque, os alvos

as ações foram pessoas ... Os dominadores continuarão a premever
inocentes, e não os gover- ,

as guerras e .os humilhades reagirãe, mannantes que comandam os

projetos que pretende atingir tende e ódio mútuo e espalhandoo terror
com o ato. Mesmo que a

Inglaterra tenha usado do

1l].esmo expediente para
àhrubar o regime' Talibã e

Saddam Hussein - matou
IC' -,

muitos inocentes -, ainda
assim os ataques em Londres
§,ão repugnantes.
f!; Os atentados, ousados e

bem planejados,não se limitam
aos atos em si, são reflexo da

rntransigência e fruto de uma

tnfinidade de fatores políticos,
SI

partir domomento que um país
se impõe a outro, invadindo
o, ocupando-o e submetendo
sua população aos conceitos e

regras do dominador, abre um

precedente perigoso, suscitan
do a apologia ao terror - como

vem acontecendo desde a

invasão dos países árabes - e

colocando em xeque a paz

caldo da cultura do ódio,
alimentado pelo funda
mentalismo 'de uns e pelo
belicismo exacerbado das

mundial. Aliás, a se julgar pela
disposição do primeiro-ministro
Tony Blair, as reações serão

tanto ou mais violentas que os
ataques perpetrados no

coração de Londres.
, É praticamente impossível

fazer um prognóstico sobre as

conseqüências dos atentados.
No entanto, é possível
especular a reação. Ferida de
morte, a Grã-Bretanha vai

potências. As guerras no

Afeganistão e no Iraque nada
mais são do que terrorismo.

-

I
É preciso repudiar C0m

veemência o terrorismo como

ação política ou alerta à causa
defendida, por mais justa e

legítima que ela possa ser. A
,
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revidar e" "caçar'! os mentores

e autores dos ataques. Assim,
as' populações árabes,
especialmente as que não

compactuam comWashington
e Londres, serão massacradas

por bombardeios e operações
militares arrasadoras. O que,
com certeza, fará aumentar as

ações terroristas. O ódio cego
e a incompreensão continuam
sendo o estopim da violência.

E não há, infelizmente,
nenhuma esperança de que a

trágédia sirva de lição e seja'
um divisor de águas nas

relações entre os povos. Os
dominadores continuarão a

promover as guerras e os

humilhados reagirão, -c-,

mantendo indefinidamente (\) ,

ódio mútuo e espalhando o
,

terror. O apelo à paz ecoa cada
vez mais forte. Todavia, precisa
ser entoado constantemente

por todos para que possa ser

ouvido pelo coração .dos
detentores do poder.

,

j "Ouestiono, ainda, a isenção da senadora Ideli Salvattl.do PT, membro da mesma executiva a quem
ti
acuse de fazer e paqarnento de citado mensalãe por melo de Delúbio Soares, cem e

li

r3' conhecimento de José Genoíno, Marcelo Serene e Silvio Pereira, além de ex-ministre José Dirceu."
... ' -f

1/ .,,' .,. '.' 1 ".' ,

•

"-'o Trecho da' nota do deputado Roberto Jefferson lidana .cPI dos Correios e prontamente rebatida pela senadora catarlnense.
''r ... ,'" '.' •

.

Fameg eRã-bugio
AFameg (Sociedade Educacional do Vale do

Itapoucu) vai patrocinar o Instituto Rã-bugio para
Conservação da Biodiversidade, a ONG'
ambientalista de Guaramirim que desenvolve

projetos de educaçãoambiental para que as

comunidades da Região Norte de Santa
Catarina tenham consciência da importênclade
preservar as últimas áreas da Mata Atlântica.
Além do apoio financeiro de R$ 120 mil, a
Fameg vai ajudar no fortalecimento i�stitucional
da ONG, fazendo uma parceria para pôr à
disposição seus setores administrativo e corpo
docente, desenvolvendo ainda um programa
de Sócios-contribuintes e incentivando os

alunos a praticar o voluntariado.

Ouvindo a polícia
A delegada regional Jurema Wulf é a

entrevistada de hoje noStudio Atualidades
Entrevistas, apr'esentado por Albino Flores e

Fabiana Machado. O programa vai ao ar às
sete e meia da manhã e vai tratar de um dos
maiores problemas de nossa região: a falta de
efetivo e equipamentos para o combate ao,

crime e à violência.

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond .

.

<'

As investigações sobre o
"mensalão"chegam a se

Chegando perto
É aquela história: CPI todo mundo sabe
como é que começa mas não sabe como é

que vai terminar. E, apesar, de alguns
partidos de oposição (caso de parte do
PSDB) terem procurado colocar o pé no

freio, o carro já está numa velocidade
suicida. E pode chegar onde ninguém quer,

,rfJorianópolis - Esta coluna apurou com

.exclusivldade esta semana .que assessores

ide partidos da oposição e jornalistas de
llfeículos de circulação nacional já estão em

cSanta Catarina fazendo investigações sobre
113' "caminho do dinheiro" que teria sido
(desviado não só para o pagamento de

'é'feputados mas também para finan
lelamento de campanhas eleitorais e até

mesmo para pagamento de despesas
�essoais de políticos e pessoas com fortes

1l�gações no Governo Federal. O Banco

sÇ_entral, o Conselho de Controle de
Atividades Financeiras e a própria Polícia
..t:ederal estão cruzando informações sobre
as toneladas de dinheiro que chegaram ao

publicitário Marcos Valério ou que
passaram "em moeda sonante" nas mãos de

�olíticos e líderes partidários e agora não há
mais como controlar a investigação. Os
BEaminhos percorridos levam a Laguna,i

B�lorianópolis, Blumenau e Joinville, num
B�rimeiromomento. Já foiapurado que houve
()�té "sobra" de material de campanha nas

:;eleições de 2003 - ou seja,teve candidato a

eprefeito que recebeu muito mais do que
.pediu e até agora não entendeu a razão. Ou

1fez de conta que não entendeu.

Irmãos da Itália
Missão do Fórum Permanente [talo
Brasileiro da Assembléia Legislativa
entregou ao ministro para os Italianos no

Mundo, Milko Tremaglia, em Roma, uma
moção em que pede a prorrogação do

prazo para obtenção da dupla cidadania aos

catarinenses que descendem de italianos.
Pela lei da Itália, o prazo para o pedido de
reconhecimento da cidadania aos filhos de

imigrantes trentinos termina rio último dia
deste ano. Calcula-se que pelo menos 20

mil italianos tenham imigrado para Santa
Catarina e, hoje seus nomes estão em placas
de rua, no comércio, na história das

instituições e fazem parte indelével da vida
de cidades como Jaraguá do Sul.

Nãoéassim
É bom deixar claro: o deputado OioneiWalter
da Silva não é contra a construção da Arena

Jaraguá. Ele foi contra alguns pontos do Fundo
Social (que vai financiar parte da obra), mas foi
voto vencido. Ele acha que a obra é necessária,
"já que Jaraguá se transformou num pólo
esportivo':

Hoje é dia dos políticos amanhecerem com

mais frio na barriga do que já andam durante a

semana. É quando chegam às bancas as revistas

semanais, éomo "Veja;"lstoÉ" (que anda
'

precisando se redimir das acusações de Marcos
Valério de ter "vendido" reportagens) e "Época':
Vem mais por aí.

Frio na barriga

,I ']

fbond@ibest.com.br
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OPINIÃO

O saltimbanco Jacó

Durante a luta. pela
redemocratização do País,
Ulysses foi de Seca a Meca,
como ele costumava dizer.

Viajou por todo o País.
Tomou um navio. em

Manaus e navegou Ama
zônia adentro.

Quando chegava aos beiradões, milhares
de pessoas vinham às correrias. Sobre essa
viagem, Ulysses escreveu um texto
memorável: "Vinham todos. Não sabiam
porque vinham. Mas Vinham; As mulheres
desgastadas pela miséria e pela pwcriação. Os
homens de torço nu, com seus rostosl
enrugados pela exposição ao sol. Vinhaml
todos. Queriam ver os loucos saltimbancos I

no seu vôo sem rede pela liberdade".
Jacó Anderle foi um desses saltimbancos,

Madrugou na luta contra a ditadura. E foil
sempre, o' nosso melhor farol doutrináriol
indicando a rota mais segura, o caminho mais
reto para a democracia.
A democracia em que pensava não era

simplesmente a do direito de pensar e de ir e

vir. A liberdade que propunha tinha conteúdo
social: Deveria ser recheada com comida,
com emprego, com salário, com justiça social.
Jacó dissimulava uma firmeza incomum, com

seu jeito polido, calmo, atencioso.
,I. Era uma casca de lorde inglês, com um

conteúdo revolucionário..Exaltava a paz, ma

uma paz construída: na luta, diuturna,
constante, pela construção de uma nova

sociedade. '

,
Es-sa luta, que já o empolgava na sua Taió1

tinha um foco central: a Educação. Jacó não;

conseguia deixar de ser professor, estivesse
- num comício, numa reunião partidária ou até
mesmo numa simples conversa.

Fazia políticacorno a política deve ser feita,
doutrinando, ensinando, conscientizando,
politizando. Foi assim na Fundação Ulysses
Guimarães (antiga Pedroso Horta). Foi assim

no Instituto Teotônio Villela. Foi assim no.

MDB velho de guerra. Foi assim no PSDB.
Depois que a ditadu�a obrigou o MDB a,

incluir o P. Depois que a incorporação do pp

e a ida ao Colégio Eleitoral desgastaram o

Partido, Jacó, consciente da sua pureza
doutrinaria, acompanhou emedebist"
estelares, como Mário Covas, Fernando'

I

Henrique, José Richa e Euclides Scalco, e1
partiu para fundar o PSDB, n� companhia,
ilustre de Dirceu Carneiro, Francisco Kuster
e outros grandes companheiros, cuja saída foi,
uma grande perda. ,

O saltimbanco Jacó nunca teve medo. Nem
medo nem raiva. Muito menos ódio. Era da

escola de Gabriel Garcia Marques. Escrevia
sua mágoa (talvez o sentimento de,
contrariedade máxima que sentia) sobre o

gelo e pedia a Deus que mandasse logo um

sol bem forte.
Esse era o nossojacó. Nesta hora, deve

estar lá no céu, doutrinando pela inclusão e

pela justiça social.

O governador Luiz Henrique da Silveira escreve aos

sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOSA ICO �MAuRrlloDEcARVALHO----------------------------------------'----------------'>.,.:�1
� Informação
Os vereadores do PT de Jaraguá do Sul
vão se reunir na próxima semana para
discutir o contrato firmado entre a

Prefeitura e a Nortia. Pretendem pedir
informações ao Executivo, já que
empresa, contratada pára prestar
assessoria à administração, não

pertence à Fundação de Ensino de

Engenharia de Santa Catarina, da
universidade federal, como informado

para justificar a ausência de licitação.
Os vereadores querem ver o contrato

e saber .quais os serviços que estão
incluídos no pacote.

� Audiência
.. 'at'lva dos vereadores Ronaldo

por Inlcl
I· (PL) e Ruy Lessmann (PDTl, a

Rau Ino .

, de Jaraguá do Sul vai promover
(amara dlê

.

data a ser definida - au rencia
-em

b d
ibli a para discutir a a ertura o

pu IC
.

, C'IO aos domingos e feriados na
comer .,

ld de. O projeto, de autoria dos dOIS
, CI a

,

C
. -

d
parlamentares, já esta na orrussao e

Legislação e Justiça, aguardando

parecer. . .

Serão convidados os dirigentes dos
. dicatos patronal e dos trab a
Sln , deré
Ihadores. O público também po era

participar.

� Apoio (?)
A decisão do PFL em lançar um

candidato a deputado no ano que vai

inviabilizar uma possível aliança com

o PP ou com o PSDB, como prometiam
os dirigentes dos partidos. Se o PFL não

abre mão e o PSDB já sinaliza o

lançamento de candidaturas, resta ao

PP fazer o mesmo e garantir espaço.
Um membro do PP'diz que tem o

documento, assinados pelos
dirigentes das três legendas,
prometendo apoiar o candidato do

PFL a deputado' estadual. Mas "só

mostra na hora certa':

� Piada
A subseção da OAB de CampinaGrande
(Paraíba) convidou' o deputado
Roberto Jefferson (PTB) para uma J\

palestra. O tema:"'Corrupção no Brasil': ('

Ou a Ordem dos Advogados do Brasil r;

pretende escutar os segredos da f
malandragem ou está enfeitando o

':

picadeiro com o personagem 'errado.
;{

Por enquanto, do mar de lama que
invade a política, de concreto só a

I

confissão de' Jefferson de que recebeu

R$ 4 milhões. Aliás, o deputado foi da
tropa de choque de Collor de Mello. J

�, Comemorações
'Integrantes do PDT de Jaraguá do Sul
reúnem-se hoje, na Praça Ângelo
Piazera, entre 9 e 12 horas, para
comemorar os 25 anos de fundação
do partido e os 60 de socialismo no

país. Aproveitam para homenagear o
fundador do PDT, Leonel Brizola, que
morreu no dia 21 de junho do ano

passado.
Os pedetistas prometem ainda muito

chimarrão, pinhão e boa prosa. Está

previsto ainda apresentação dos

empolgados e emocionados discursos
de Brizola, em vídeo, claro. .t

mosaico@jorna!correiodopovo.com.br

DESCARTADA A ESTADUALlZAÇÃO Presidente da Cut é o novo :,�
Ministro do Trabalho

�)

Empresários querem que a 280
I _

I fique sob domínio da União
tAROLlNA TOMASELLI

Ir
"Não estou saindo 'por causa d�

"J
denúncias, mas porque vou se_5
candidato", disse [ucá, que é senadof
peloPMDB. "Saio comosentiment8
de dever cumprido", afumou. 'fi

E durante a posse dos três novôs

ministros, Helio Costa

(Comunicações), Saraiva Felipé
(Saúde) e Silas Rondeau (Minas.e
Energia), opresidente aproveitou PaIff,
alfinetar oPMDB. Lula disse em tom
irônico que o PMDB estaria

conseguindo "a proeza" de ter tantas
tendências quantoo seu partido, oP9
historica-mente conhecidocomo

U�Ipartido de múltiplas facções. "

PMDB é um partido grande, u
partido importante noBrasil,masque
está conseguindo a proeza de te�
tantas tendências quantoomeuPT" I

disse Lula. Na terça-feirao pres\dent�
deve anunciar novas mudanças ��
composição do governo. Existe a

possibilidade deCiroGomes assumir
um "superMinistério" que englobaria

,
o da Integração Nacional e o das
Cidades.OlívioDutra atualministro
das Cidades iria para Executiva do
partido.

DAREoAÇÃO- Ontem foidia de

mudança no Governo Federal, Lula
deu posse aos novos ministros e

anunciouLuisMarinho, presidenteda
CentralÚnica dos Trabalhadores, no
MinistériodoTrabalho.Oministroda

previdência, Romero [ucá, informou
que deixa o governo. LuizMarinho,
afumou que é um soldado dogoverno
Lula, mas vai continuai defendendo
internamentenogoverno asbandeiras
do movimento sindical, como a

correçãoda tabela do impostode renda
e a queda dos juros.O novo

ministro disse também que yai dar
continuidade ao trabalho que vem
sendo feito por Ricardo Berzoini,
mas afirmou que vai pensar em

algumas "inovações", entre elas a

recuperação do salário-mínimo.
Romero Jucá informou que está

deíxanddo lY1iillstério'daPrevidência,
ele vai se candidatar a governadorde
Roraima.O ministro, que está sob

investigação do Supremo Tribunal
Federal (STF) sob acusação de

empréstimos irregularesnoBancoda
Amazônia, negou que deixa o cargo
para evitar mais constrangimentos.

da BRA 70, que estão sendo
/ estudadas conjuntamente pelo
Grupo de TrabalhadoMinistério.
"Estamos abertos a discussões.

Queremos negociar a melhor

alternativa, que atenda as

necessidades da região, para que a

rodovia seja duplicada o quanto
antes", completou.

Obenaus também disse que nos

próximos dias será realizada uma

reunião no Dnit (Departamento
Nacional de Infra-Estrutura e

Transportes) para buscar outras
- melhorias imediatas-enquanto não
começam as obras de duplicação.
''As obras de recuperação que estão
acontecendo já é resultado da

mobilização do empresariado",
disse.

I.., A decisão foi

�omada ontem depois'

Ide uma audiência com

fécnicos do Ministério

GUARAMIRlM - Os empresários
da região decidiram que a BR-280

deve permanecer sob domínio da
União e não seja estadualizada,
como pretendia o Góverno do
Estado. A decisão foi tomada
ontem, durante a audiência

pública 'com representantes do
Ministério dos Transportes, do
Govemo do Estado, presidentes de
associações comerciais, deputados,
senadores, prefeitos e vereadores. Presente na audiência, o

O " d M'
,. senador Leonel Pavan (PSDB)

I s tecmcos o misteno

apresentatam o projeto, de

exploração de pedágio da rodovia,
através do qual uma empresa
privada seria responsável pelas '

obras de duplicação e a

conseqüente cobrança de pedágio
por um período de 25 anos, tempo
de duração do contrato. Eles
também apresentaram omodelo de
cencessão da BR ao Governo do
Estado, que pretende fazer as obras
através da empresa doGoverno, SC
Parcerias.

Segundo o coordenador da
audiência, presidente da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) Paulo
Obenaus, além da permanência da
rodovia ao Governo Federal, os

empresários do Norte catarinense
I exigem a dissociação da BR-280'e
1

IEm Blrnnenau, manifestações contra a cobrança de pedágio na 470
I

'
,

1
: A mesma audiência
1 realizada em G "f

'

I uarammrn OI

I realizada ontem pela manhã em

,Blumena '

i u, so que para tratar da

I �o�cessãoda BR-_470. Segundo
I _

nadora Idelí Salvatti, os

I tecnicos do M' .
,.

dT
t rn s t e rm os

I ransportes apresentaram o

I modelo de COhcessão federal e a

! Conclusão foi de que "h'
I tendê '

a uma

1 nCla maior para que o
,processo .

: seja encaminhado pelo
I governo Federal". Houve muitas
I manifest -

'

I b
açoes contrárias à

r co ran'ç dI a e pedágjo Umat_::onse üê ,

'

,

q enCla se a rodovia for
Prtvatizada.

disse que "a sociedade da região
tem se mobilizado mais do que o

Governo" quando se trata das

rodovias e defendeu que as obras
de duplicação sejam feitas pelo
Governo Federal, sem privatização,
"Eu preferiria que o Governo

PT volta atrás e admite que
Valério foi avalista duas vezes

Os políticos foram embora logo depois que os jornalistas saíram

o Governo Federal arrecadou em
dois anos e meio mais de R$ 30
bilhões de Cideno país e cerca de

R$ 1,6 bilhão em Santa Catarina.

para quase R$ 700 bilhões. Se eles
não tivessem feito tanta dívida

para a gente pagar, com certeza

os recursos da Cide poderiam
estar sendo aplicados de forma

de fevereiro de 2005, Valério deixót
de ser o avalista do contrate.

O documento diz ainda que em tA
de maio de 2003, o PT solicitou

empréstimo de R$J milhões junto
ao Banco Rural, onde foi avalista
Delúbio Soares.No entanto, c0Ilil:9'
o banco exigiu mais um avalista,
Marcos Valério concordou em d�r

'

.
_I

essa garantia. �

Segundo o PT, já na primeira
renovaçã?, o publicitário deixou ��

, ser o avalista do contrato. No lugar
dele, passou a assinar como avalista
o presidente do PT. ,'\

DAREoAÇÃÓ- OPTconfirmou

ontem, em nota divulgada pela
Secretariade Finanças ePlanejamento
do partido, que o publicitárioMarcos
Valério foi avalista da legenda emdois

empréstimos junto abancos.Segundo
a nota, em 17 de fevereiro de 2003, o
PT solicitou empréstimo de R$ 2,4
milhões aoBMG, onde foramavalistas
o presidente do PT, José Genoino, o
então secretário de Finanças e

Planejamento, Delúbio Soares, e o

publicitárioMarcosValério.
O PT informou ainda no dia do

último aditamentodo contrato, em 21

"O retorno para o Estado este ano

chegou a mais ou menos R$ 666
mil e no ano passado em apenas
R$ 1,2milhão. Então o retorno da
Cide não está vindo e como não

investisse os recursos que tem, mas

se a sociedade entender que o

melhor é passar a rodovia para o

Estado, o Estado depois fazer uma
concessão para a iniciativa privada
e que seja duplicada através de

pedágio, nós vamos acatar. Eu,
como senador da República, tenho
que cobrar do Governo que traga
os recursos do Estado", disse.

O senador lembra que as obras
deveriam ser feitas com os recursos

do chamado imposto do

combustível, o Cide, Segundo ele,

mais volumosa nas rodovias",
disse.

-

Segundo a senadora,
"diferentemente' do Governo

deles", o atual Governo aprovou
o repasse de 29% da Cide para
estados e municípios'. "Então
muitas das obras, inclusive que o

Governo estadual está fazendo é

vem a sociedade está se

mobilizando", disse.
A senadora Ideli Salvatti

(PT) rebateu as críticas e disse

que "a oposição que faz esta

reclamação eles deveria ter

deixado o país menos

endividado". "Eles não deveriam
ter feito a dívida pular de R$ 67

com recursos do repasse da Cide.
Então acho que não procede
muito. Eles deveriam antes de
fazer acusação, fazer um pouco
de autocrítica", emendou.

Assessor de irmão de Cenoino é :
",

preso commala cheia de dinheiro.muitas bancadas de outros

Estados com os olhos arregalados
. porque a gente conseguiu botar
quase 10% para o orçamento
deste ano no 'nosso Estado". A

Segundo a senadora, Santa
Catarina conseguiu
aproximadamente 10% do

orçamento do Dnitpara este

ano, recursos que estão' sendo
investidos na duplicação da BR
IOl, que vai continuar três ou

quatro anos, e também em obras
nos quatro portos do Estado, que

A senadora lembrou que no

caso da BR-470, "diferentemente
da 280", existe uma pendência
judicial porque quando foi feita
a concessão pelo Governo

Federal ao Governo do Estado, o

DA REDAÇÃO - A Polícia
Federal prendeu ontem em São
Paulo um homem que foi flagrado
com US$ 100mil e R$ 200mil em
dinheiro. José Adalberto Vieira da
Silva foi preso no Aeroporto de

Congonhas, às 11h40, segundo aPE
O assessorde imprensa daPolícia

Federal, Celso Dare, disse que Silva é
assessor do líderdoPT naAssembléia

Legislativa do Ceará, José Nobre
Guimarães, queé irmãodopresidente
nacionaldoPTJoséGenoíno,

Parte do dinheiro estava em uma

valise e parte sob as roupas que Silva
.

vestia. Segundo a Pp, ele embarcaria
num vôo para Fortaleza com eSGlÍa
em Brasília. Foi preso por suspeita
de crime contra o sistema financeiro
e a ordem tributária. ,)

O dinheiro foi apreendidoe
Silva está sendo ouvido na sede da
PFem São Paulo. Em 2000, Silva
foi candidato a vereador pelo pi[
nomunicípio de Aracati, no Ceará,
Obteve 215 votos (0,69% dos
válidos). Foi o petistamais votado
na cidade, mas não foi eleito,
APolícia Federal não divulgoumais
informações sobre o caso.

-

senadora disse ainda que a

relatoria do orçamento do

próximo ano ficou o deputado
Carlito Merss, o que deve
aumentar as cobranças. "Eles (os
outros Estados) vão querer

contrato com a empresa Ecovale

foi anulado e agora está sob

judice. "Ou seja, a 470 já tem um

ruído e as pessoas ficam indecisas

de repetir o modelo de concessão

que possa ter algum tipo de

problema. Acho que por conta

disto acho que tivemos uma

situação mais propícia a que
acabe ficando pelo Governo

não terminam este ano.

"Portanto vai sermuito difícil a'
gente começar a colocar no

orçamento do próximo ano

duplicação da 470 e da 280 com
todas estas obras .e m

monitorar novamente para que
a gente não tenha uma repetição
tão grande no orçamento". O
orçamento total do Dnit este ano
é de R$ 6 bilhões. Santa Catarina
recebeu mais de R$ 500 milhões.

andamento", informou.
Ela também disse que "temFederal".
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CORREIO ECONÔMICO
Interesse dos empresários
Os recursos disponíveis para empréstimos do BRDE para
empresários catarinenses de pequeno e médio porte dobraram
de valor a partir de 10 de julho com o aumento da linha de crédito
do Banco junto ao BNDES. O montante disponível foi ampliado de

pouco mais de R$ 500 milhões, valor fixado em janeiro de 2005,
para R$ 1 bilhão, novo valor que acaba de ser estabelecido.O tipo
de financiamento mais beneficiado pelas novidades sãoos de

longo prazo, proporcionando desenvolvimento para micros,
pequenas e médias empresas catarinenses. Das 71 instituições
credenciadas ao BNDES,' o BRDE foi uma das que obteve maior

destaque. Ocupa o 80 lugar em volume de desembolsos, sendo
que atende apenas aos estados do Sul - abrange ao todo 933

municípios. As repercussões sociais dos investimentos são visíveis

especialmente no incremento do ICMS e na geração de emprego.

Líderes
As indústrias de marcas líderes

partiram para o contra-ataque
sobre as marcas próprias dos
supermercados e as segundas
marcas, na disputa por espaços
nobres nas ,gõndolas. Empresas
como Unilever e Nestlé

ampliaram descontos para, em
média, 10% em produtos como
Nescau e amo para redes

médias de supermercados.

Emprego
As exportações e o crédito
foram os pilares para o cresci
mento do emprego em 2005.

Mas, no segundo semestre,
essas âncoras devem perder
força, o que vai provocar um"
desaceleramento nas contrata

ções. A previsão de baixa é

conseqüência do dólar baixo,
do endividamento, .do esgota
mento de crédito e da possível
diminuição das vendas externas.

0(,'

r· ,

" ,

Impostos
Varejo Não é só no consumo final
As grandes indústrias destinam que os impostos incomodam.
uma fatia cada vez maior de No varejo, 47,5% dos custos de
sua produção ao pequeno montagem de uma loja são

varejo. A proximidade é vista impostos, conforme estudó da

pelos fabricantes como uma Associação Brasileira da

ponte com os consumidores Indústria de Equipamentos e

de classes mais baixas, além de Serviços para o Varejo (Abiesv)'
uma forma de não depender e da Associação Comercial de
tanto das negociações com as São Paulo (ACSP) que será

grandes cadeias varejistas.Entre apresentada no Lojão do
2002 e 2005, a participação dos Imposto, durante o evento

•

Bll; pequenos clientes .passou de Global Shop 2005. "

.Isrl. 57% a 64%. redacao@jornalcorreiodopovo,com,br
....................................

9L',

wl,

ott
BJI
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Marista realiza Concurso
interno de declamação

O Colégio Marista São Luís realizou na última semana dejunho o Concurso
Interno de Declamação de Poesias.
O evento tinha como objetivos desenvolver o gosto pela arte de declamar;
apreciar textos de poetas brasileiros e estrangeiros, estimular o educando para
escrever poesias; incentivar a oralidade e selecionar alunos para o Festival

Municipal de Declamação de Poesias que acontecerá no mês de Agosto.
Cada sala inicialmente realizou um concurso interno onde somente dois alunos
foram selecionados para a etapa interna.

; , Além da declamação existe todo um trabalho pedagógico desenvolvido em

,i"", sala de aula.com estudo das poesias, dos estilos dos autores, etc. ..
Das 7categorias do festival Municipal o colégio participará nas categorias:

A - Julia Toni Rocha - Jardim II
B1 - Julia Pedron - 1 a série A

B2 - Luisa PfitzerWolf - 3a série A

B3 - Raissa Lebrão de Oliveira Turci - 62

B4 - Nicolli Coradini - 82

• Cotação U$$ Compra Venda
Comercial 2373 2375
Paralelo 2617 2700

Turismo 2,320 2,460
• Cotação Euro Compra Venda

2,836 2,839
·CUS R$: 860,46 (junho)
·Indices Pontos Oscilação
Bovespa 24.422 0,11%
Dow Jones 10.499 1,43%

Nasdaq 2.112 1,79%
., Poupança (%) 0,7767

SAÚDE

Pacientes madrugam na fUa
para conseguir atendimenta

ELls BINI

... o posto Adilson
Bassani ficou a

semana inteira sem

clínico geral
jARAGUÁ DO SUL - A

população está sofrendo com a

falta de médicos, principalmente
de especialistas, em alguns postos
de saúde do município. Para

conseguir uma senha para consulta
é necessário madrugar na fila e

nem isso é garantia de aten

dimento. A falta mais grave é de
clínico geral.

No posto do Centro de Apoio
Integral à Criança (CAIC) , no

bairro Jaraguá Esquerdo, desde
abril não há atendimento
ginecológico. Durante toda essa

semana, o Posto de Saúde Adilson
Bassani, no bairro VilaNova, está
sem atendimento de clínica geral,
justamente o mais procurado pela
comunidade.

Marinilda do Amaral, resi
dente no Loteamento Firenze lI,
que pelo local onde reside deveria

, procurar por consulta no posto do
bairro Jaraguá Esquerdo, precisou
.�,. t

'Os médicos chegam nos postos a partir das 8:30, mas os pacientes tem que madrugar na filõ
, \

. vir ao posto daVifaNova elll busca damanhã para garantir a consulta postos por volta das 8h30. Enq
de ginecologista. "Cheguei antes com ginecologista. Eva Ivani Pires isso, não há outro remédio a

das seis da manhã, mas consegui a de Lima, chegou ao posto às 6h da ser esperar ou, de posse da�,
consulta. O problemamaior foi ter manhã e também conseguiu ser de consulta, voltar mais tarde,
que vir de tão longe para consultar, atendida. "Mas já vim uma vez, às A Secretaria de Saúde pr
tendo um posto perto de casa", diz. 5h da manhã e já não tinha mais os funcionários de dar entres

]anete Michels, residente no consulta. Quem chega mais tarde O secretário da pasta, Aln,
bairro VilaNova, chegou ao posto corre o risco de não conseguir", Guinter, não foi encontrado
Adilson Bassani por volta das 3h30 conta. Os médicos chegam aos falar sobre a falta de médica

anos, que está expondo dois
trabalhos, um deles feito a partir
de uma fotografia.

"Nas tramas da Arte" reúne
também obras de artistas já
bastante conhecidos como

Maria Helena Feldens, Valdete
Hining e Danil'o Dias Paiva,
que está expondo três óleos
sobre tela onde o artista revela
a sensualidade feminina em

cores fortes e vibrantes.Cristina
Pretti preferiu usar o vidro
como suporte. "Cada artista

buscou retratar as tramas da
arte de acordo com a própria
sensibilidade", explica.

também diminuiu. Em maio

foram 178 cheques sem fundo

registrados no SPC e em junho,
156. "O consumidor jaraguaense
é um bom pagador e sempre
tenta quitar suas dívidas",
afirma' Pasold.

Ao mesmo tempo em que
houve uma queda no número
de inadimplentes, a pesquisa
também revelou que diminuiu
o número de pessoas que se

Final de semana em Jaraguá tem opções de arte e cultura

CEml

Thamy Seco mostra sua obra de arte inspirada numa fotografia

"Lojistas devem combater inadimplência antes da 'venda':
jARAGUÁ DO SUL - A

inadimplência teve uma redução
de 11.9% em junho segundo
revelou ontem o diretor do SPC

(Serviço de Proteção ao

Crédito), Wanderlei Pasold. De
acordo com ele, em maio deste
ano 992 pessoas tiveram seus'
nomes cadastrados no SPC. Em

junho foram 882 nomes incluídos
na lista de maus pagadores. O
número de cheques devolvidos

jARAGUÁ DO Sut" - "Nas
tramas da Arte" é o nome da

exposição que' a Ajap (Asso
ciaçãc Jaraguaense de Artistas
Plásticos) está promovendo no

Centro Cultural até o final do
mês. São obras dos mais variados
estilos e técnicas feitas por
cerca de 10 artistas plásticos da
cidade. A presidente da Ajap,
Cristina Pretti, salienta que a

entidade está começ.ando uma

nova fase com a conquista da
sede própria, no Terminal
Rodoviário e n e sta mostra

apresenta o trabalho de artistas

novas, como Thamy Secco, 20

interessaram em recuperar o

crédito. Em maio 628 pessoas
tiraram o nome da lista negra do
SPC, mas em junho apenas 546_
inadimplentes quitaram suas

contas e recuperaram o crédito,
numa redução de 13%.
'Ainda de acordo com

Pasold, o índice de inadim

plência varia de acordo com o

segmento. No setor de eletrodo

méstico� a inadimplência chega

a 5% mas no setor do vestu'
fica entre 1,5%. Na avaliaçãO
diretor do SPC a inaditnplêo
se combate antes da veo

"Muitos lojistas, na ânsia

vender, acabam por não fazer

boa análise do créditO
comprador", alerta Pasold,
atribui a inadimplência à red
do poder aquisitivo do trabal
"Se o comércio não venJ
indústria não produz", resun1i

Você escolhe, nós transportamos .

.'�

�
BRAsIL

LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I Baependi I Te'.: (47) 371.0363
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ENTREVISTA
,

I

desenvolvimento'í
CP - Mas a economia não está indo bem? I
Donini - Depende do ângulo que se vê. Está indo bem por conta �as
exportações. Mas para ficar sustentável precisa consolidar o mercado
interno. Para se ter um mercàdo interno forte e dinâmico, é preciso -

reduzir á carga tributária.
.

I
CP - E tem remédio? i

. Donini - Tem. Passa pela racionalidade dos gastos públicos. Enquadto
isso não acontecer, não há perspectiva. Para exemplificar, vamos analisar
alguns números: entre 1995 e 2004, o crescimentomédio do Brasil foi �e
2,2%, neste mesmo período, a arrecadação do governo foi de 5,6% � o

aumento dos gastos públicos de 5,8%. Os gastos públicos foram 254%
superiores ao crescimento do PIB. E não parou ai. De 2003 para 200�l Q
aumento foi de 17%.. . , I

CP - Qual a causa deste descontrole? IDonini - O problema não é conjuntural, mas estrutural. j
CP - E como resolver isso? I
Donini - Com reformas. Política, administrativa e tributária. É preciso
enxugar a máquina públicà. Até porque, o Brasil é muitomaior do qtie
este estado de coisa que está ai. Não podemos perder a confiança � a

I
CP - Mas se tentou fazer a reforma tributária... i
Donini - Há uma distância entre o discurso e a prática. O problema dão

.

.
"

I

está na oposição, mas na base de sustentação do governo Lula. !

� Brasil é muito maior do que este estado d�
coisa que está ai. Não podemos perder a I
confiança e a esperança no país !

I
.

. . I
CP - Vamos falar um pouco da Fiesc. O que é a federação? '1

Donini - A Fiesc precisa ser vista como uma entidade sindical, já Jue
sua diretoria é eleita pelos delegados dos 123 sindicatos patron�is ligados
ao setor industrial. E também como uma entidade de classe, d.ljo
fundamento é trabalhar em prol do desenvolvimento do setor em Sahta

I

Catarina e defender os interesses da classe empresarial. I
CP - Háquanto tempo o senhor integra a diretoria? I
Donini - Há 16 anos. Estou na vice-presidência regional desdf a

administração Faraco (Iosé Fernando Xavier Faraco) e fui eleito agora
para a primeira-secretaria A Fiesc é o foro onde a classe empresarial
debate assuntos de interesses coletivos do setor industrial do Estado.'

Donini: "1Ifa'lta uma política de
MAURíliO DE CARVALHO

.

.

o;k 1999,0 empresário�icente Donini,s� divide entre

administração da Marisol e os negocias da Fiesc

(Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina).

Funções que desempenha com competência.Na empresa
têxtil de Jaraguá do Sul, ocupa o cargo de diretor

pr€sidente. e; .na �ederação, é vice-preside.nte re�gio�al,
cargo que deixara em agosto para assumir a pnmeira

secretaria, o terceiro na hierarquia da entidade patronal.
Para falar sobre as duas atividades, Donini recebeu na

tarde de ontem. com exclusividade, a reportagem do

Correio do Povo. Prático e objetivo, o empresário fez

um diagnóstico da atual situação econômica do país,
pontou caminhos e reforçou o compromisso de

traoalhar pelo desenvolvimento sustentável do Brasil.

esperança no país.
Correio doPovo - Como o senhor vê a política econômica do governo
Lula!
Donini - O presidente acerta na macroeconomia, que está bem

fundamentada, mas amicroeconomia está fragilizada. Falta uma política
de desenvolvimento sustentável. Aliado a isso, a voracidade arrecadatória

cio govemo, muito forte, com prevalência das taxas de juros elevados

resulta numa combinação perversa nos encargos tributários e financeiros.

CP __: Isso é de agora?
Donini - O aumento dos impostos vem de um processo longo que se

acentuou agora. Para se ter uma idéia, em julho de 1994 a carga

tributária correspondia a 34% do PIB e agora está em 46%. O que

{alta é'uma política de desenvolvimento industrial, que garanta o .

desenvolvimento sustentável. Assim, a saída é apelar para a

:arntcadação de impostos para manter a máquina. O resultado disso é

que, cada vez l:nais o consumidor está levando para casa mais impostos
e menos produto. O governo está usurpando a sociedade brasileira
com essa voracidade arrecadatória.

Donini assumirá, em agosto, a primeira-secretarla da Fiesc

� O governo está usurpando a sociedade
brasileira com 'essa voracidade arrecadatória Donini: "Do portao da fábrica para dentro somos competitivos"

Encontro reúne mais de 200 jovens empresários
HAEL GÜNTHER � cada vezmaior a força do

turismo em Santa Catarina.
JARAGUÁ DO SUL - Ontem, no

primeiro dia do VI Encontro
Catarinense de Jovens Empreen
dedores e IIEncontroSul-brasileiro,
mais de 200 inscritos assistiram à

palestra do Técnico de Vôlei e
ComentaristaRenanDalZotto, com
o tema "Como Construir Equipes
Vencedoras Po�to a Ponto".

Renan, que foi integrante da
Seleção Brasileira de Vôlei na
"década de 80, destacou a

imPOrtância do trabalho em equipe,
·
não só no esporte, e a importância
d�s pessoas gostarem do que faze�.
"E preciso despertar ogosto pelo que
se faz e ter uma mentalidade de
vencedor sem perder a humildade.
Isso faz toda a diferença", diz. Ele
ressaltou ainda que "o planejamento.
não pode ser engessado" e que
"quando necessário, as adaptaçõe�

,
devem ser feitas".

O empresário jaraguaense,
· Mariano Zen, integrante doNúcleo
dosJovensEmpreendedores assistiu

· à palestra de Renan Dal Zotto, e

Renan falou aos jovens sobre a importância do trabalho em equipe

ministram palestra sobre Plane

jamento Estratégico e Disciplina.
O encontro está reunindo

empresários dos três estados do Sul,
noHotelEstância RibeirãoGrande,
e encerra-se hoje à noite com jantar
de confraternização entre os

participantes.

concordou com o que foi dito sobre
o trabalho em equipe. "Quando
pensamos e agimos em equipe, fica
mais fácil alcançar os objetivos
traçados. Várias cabeças .pensam
melhor que uma só".

Hoje, o casal de navegadores
Vilfredo e Heloísa Schürrnann,

o turismo é uma força crescente em Santa Catarina. Além da variedade de

atrações' e das belas paisagens, as ações do Governo têm contribuído para
qualificar o turismo no Estado. Uma delas f a criação de campanhas que
mostram tudo o que há de melhor para ser visto e aproveitado em Santa
Catarina: E um time de celebridades reforça as maravilhas catarinenses
nas campanhas, que são veiculadas no restante do país e no exterior. É mais
uma ação de Governo do Estado. Mais um resultado da Descentralização.

Na última sexta-feira o colégioE I'
,

uc Ides da Cunha, em Nereu Ramos,
promoveu a V FEIRA DE FíSICA. Na '

ocasião, os alunos puderam mostrar
sua engenhosidade e criatividade,
apresentando trabalhos dos mais

. variados ra�os da Física, tais como
eletricidade, acústica óptica

t
' ,

ermologia, entre outros.O evento
f .

.'

, _DI organizado pelo professor de
Flslca, Darcio Antônio Weinfurter. A
apreSentação de uma banda local

EVIL THOR
'

N, formada por alunos, ex-
alunos e pelo próprio professor fez

parte das atividades.

Secretaria de Estado da
Cubra,Turismo e Espone
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Luiz Carlos de Azevedo tomou posse quinta-felr a da

presidência do Rota.ry de Guaramirim. Azevedo quer dar
continuidade ao trabalho do ex-presidente Rildo Albuquerque,
O lema da nova gestão é "Dar de si antes de pensar em si': O
novo presidente vai trabalhar para aumentar o quadro social da
entidade-e também quer dar início ao Projeto Visão direcionado
às crianças carentes em parceria com médicos da região.

I Falecimentos
! Faleceu às 20:30h do dia 06/07,0 senhor RudolfChristian Schaffer,
! com idade de84 anos. O velório foi realizado na Igreja Adventista
! do Centro e o sepultamento no cemitério da Vila Rau.
I· .' .

Faleceu ,às 16:45h do dia 07/07,a senhora Catarina Vitkoski,com
idade de 66 anos. O velório foi realizado na Comunidade Imaculada

Conceição e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 18:00h do dia 07/08,0 senhor Isidoro Adolar da Silva,
com idade de 6?ê!,n.Rs:py�I,?np foi realizado na ÇqPftleMOf:HJária
de Gua�amirim.� .�s�8H!tfl.mento no cemitério pe ,GL!é)f.i3rpi,ri:rn.
Faleceu às 03:��� fI.p��.i�(p�/07, o ser)J;l;9rr.í�JÚ1ji,Q,:V�.rll'1!(ít�mm
idade de 58 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Nila Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro.
-:

Comunicado

S/A PERNAMBUCO POWDER FACTORY vem por meio

desta informar que é legítima proprietária do imóvel

rregistrado no Registro de. Imóveis desta Comarca sob
. .

"'Jranscrição n° 2.839" situado na cidade de Jaraguá do Sul
�. -'"'

.

USC), TIFA DA POLVOHA; com área, de 518.030m2, fazendo

çfrente 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

'iperante a 1 a Vara Cível da Comarc:::a de Jaraguá do Sul.

!Ressa·lta-se que existem pessoas que estão ocupando
,:$irregul<;lrmente referida área pelo que se solicita que as

mesmas entrem em contato com a SIA 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 de

regularização, sob pena de serem tomadas as medidas
judiciais cabíveis.
E ainda, a S/A PERNAMBUCO POWDER FACTORY visando
evitar que terceiros de boa-fé sejam prejudicados, solicita

.

que as imobillárias 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 acima

mencionado.

S/A PERNAMBUCO POWDER FACTORY

Convite

O Grupo de Idosos Mensageiros de Assis convidama todos para
participar do nosso Arraial que será no dia 09 de julho de 2005 com

início às 20:30h. Haverá casamento de caipira, dança da quadrilha,
pinhão, quentão, cerveja, refrigerante, cachorro quente, pipoca,
espetinho etc.Venha e participe!

Grupo de Idosos Mensageiros de Assis.

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conferência quer transforma I
necessidades em Lei

MARIA HELENA DE MORAES

.... Violência
doméstica é um dos
assuntos abordados'
durante o evento

]ARAGUÁ 00 SUL - Participação,
controle social e garantia dos direitos é
o tema da 2°ConferênciaMunicipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente, que começou ontem à

noite e termina hoje, no auditório do
CentroEmpresarialdeJaraguádo SuL
São 115 entidadesque participamdo
evento e 210 pessoas se inscreveram

para ouvir as palestras e participar das
oíicinas, que acontecemhoje, durante
todo dia, com a presença de
adolescentes das escolas públicas e

particulares da cidade.
A Conferência é dirigida a

profissionais que atuam com crianças
_

e adolescentes, como professores e

assistentes sociais.O juiz titular do

Juizado Regional da Infância e do
Adolescente de Santo Ângelo (RS),
JoãoBatistaCostaSaraiva fez apalestra
de abertura. Ele falou sobre

"Indiferençae Proteção Integral".A
Prom6to�a' de Justiça Crlmmal'e da
h-Jância e )uve�tude de [araguá do
Sul, LedaMariaHemnan, falou sobre
"Garantias eDireitos".

da Conferência,· Lúcia Virgínia \de
Araújo Pamplona, ao final do
encontro serãoescolhidos osdelegados
que vão participar da Conferência

Regional da Criança e do
Adolescente. Lúcia antecipa ainda

que também será discutida a criação
doConselhoMunicipaldePortadores
de Deficiências.

AÍ11da de acordo com Lúcia, o
objetivo da Conferência é colher

sugestões para que os dir�itos das
crianças e adolescentes sejam
garantidos. As sugestões são

Cerca de 200 pessoas participam da 2° Conferência que discute os direitos das crianças e adolescent�
encaminhadas ao Consell,
Municipal da Criança e I ,

Adolescente, que, por sua ve�Q,
transformarem resolução e deJXli
lei, Infelizmente, todas as pro

apresentadasnaprimeiraConfe '

não foram concretizadas. Destal
serão discutidos a função I

CMDCA; Lei de Diretrii

Orçamentárias; Fundo da Infânci
daAdolescência;Gênero; RaÇa:
e Procedência Regional; hlusfu t

portador de necessidades espe
(

Sexualidade eOrientação Sexual (

red acao@jornalcorreiodopovo.col

Hoje no Calde,irão
Luciano Huck vai aparecer caracterizado de Albert Einstein no

"Caldeirão do Huck" deste sábado. O apresentador se vestiu

como o autor da teoria da relatividade para gravar uma

reportagem na Central do Brasil, onde está instalado o maior

relógio de quatro faces do mundo.

Hoje no Raul ...

A violência doméstica é um dos

,mais graves problemas enfrentados

pelas crianças e adolescentes da
cidade, além da dificuldade em

conseguir o primeiro emprego. De
acordo com a presidente doConselho
Tutelar de Jaraguá do Sul, Maria
Dolores Schadeck, 700/0dos cerca de
250 atendimentos por mês são por
maus-tratos de ordem física e

emocional,'ManaDolores salientaque
a kgresSão acontece em todas as classes
sociais.

De acordo com a coordenadora

Ibope
A<'sessão de desenhos "A Hora Warner'; do SBT, tem ficado à frente

do "Mais Você'; da Globo. Ana Maria Braga perdeu na quarta-feira
do SBT de sete a oito pontos no lbope. Na última segunda, ficou
com seis pontos contra oito do SBT. Na sexta, perdeu de seis a

nove.

Neste sábado é a vez de Milton Neves participar do quadro Pra

Quem Você Tira o Chapéu do Programa Raul Gil. O jornalista
apresenta, na Record, os programas Debate Bola e Terceiro

Tempo. No Programa Raul Gil, o apresentador do Terceiro

Tempo promete não ser econômico em seus comentários. Por

isso, em sua lista estarão pessoas como Silvio Luís, Roberto
Avallone, Eduardo Suplicy, Heloísa Helena e Rabinho.

Lavada
A Record deu o dobro do SBT (dez pontos no Ibope contra cinco),
na quarta-feira, com Tom Cavalcante imitando Silvio Santos. Parece

que a tentativa do Silvio Santos de barrar a imitação na justiça não
deu certo, além do Tom driblar a decisão judicial ainda conseguiu
chamar mais atenção.

'

Novo jornal'
Não foi ap.rovado o nome "Jornal Padrão'; sugerido no SBT para o

telejornal de Ana Paula Padrão. 'O jornalístico será' "SBT Brasil':

Quinze sucursais do jornalismo do SBT estão sendo montadas. Ana
Paúla esteve em Curitiba e Brasília com o diretor Luiz Gonzaga
Mineiro. Na próxima semana, vão para Recife e Fortaleza. No

exterior, algumas bases serão em Nova York, Washington e

Londres.
'

Mal-estar no SBT
, o clima entre Adriane Galisteu e Silvio Santos está pesado. A crise

começou semana passada, com uma conversa áspera a portas
fechadas. Ele queixou-se da audiêncla de "Charme" e do conteúdo

fraco do programa dela. Ela respondeu agressiva.5ilvio Santos
considerou até mesmo romper contrato com Adriane. Por ora,
decidiu reduzir o programa dela, "Charme'; a games. Adriane. diz
que se sente "engessada" já que seu programa tem que seguir um
roteiro determinado por Silvio Santos. É ele quem decide tudo.

Preconceito?
Miguel Falabella e aRede Globo são o mais novo alvo do Grupo
Gay da Bahia (GGB). O rnotivojA organização anunciou
oficialmente que pretende processar os dois por propagarem a

homofobia na novela global' A Lua Me Disse ao retratar o gay de
forma caricata."Miguel Falabella, através das personagens 'bichas
loucas' de sua atual novela tornou-se inequivocamente, o principal
responsável pela manutenção do preconceito e discrimínação
anti-homossexual em nosso país'; afirmou o fundador do GGB, Luiz
Mott.

Gisele Bündchen
A modelo (foto) que andou investindo na carreira de atriz vai

poder colher agora os frutos de sua interpretação no filme "Táxi:
Ela vai concorrer a dois prêmios. através da revista americana
"Teen People" As categorias são: melhor performance de estréia
e melhor vilã. Vai acontecer ,uma festa .durante a premiação, que
está marcada para o dia 16 deste mês.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTE

asquete jaraguaense joga duas
·competições no fim de semana

o masculino infantil

stréia em Joinville
o juvenil feminino

oga em Florianópolis
• ]ARAGUÁ DO SUL - Duas

quipes do basquete jaraguaense
ntralÍ1 em quadra neste fim de

mana' para disputar o

ampeonato Estadual. Os

eninos da categoria infantil

,barcaram ontem para

inville, e as meninas do juvenil
'éfendem a liderança em

�orianópolis. As competições
bmeçaram ontem e seguem até
;' anhã. Já a categoria infanto

�venil feminino encerrou a

rimeira fase nesta semana em

rímeíro lugar.
Depois de folgar na primeira,

odada, a equipe da Aj ab]
',ME/Unimed infantil
asculino estréia na

ompetição e o coordenador de

"asquete da Fundação, Airton
.Ito" Schiochet, disse que será

,tPrimeira competição para a

aioria dos atletas. "Estão todos
nsiosos para jogar. Mas os

:�versários já têm vantagem por
estarem em ritmo de jogo e, para
II

o próximo ano, eu já pedi para
ue não tenha folga para evitar

Meninas do infanto-juvenil disputam o quadrangular final a partir de quinta-feira

isso". Os adversários dos

jaraguaenses são o Floripa
Júnior, o Bonja/Joinville e o

Figueirense, que é o atual líder
da competição.

O técnico da equipe
Faculdade ]angada/FME Ju
venil, Julio, Patrício, terá ós
retornos das alas Carlinha e

Marcella, que estavam lesio

nadas, para o quadrangular que
acontece em Florianópolis. As

Brasil vence a Sérvia pela'
abertura da 2a fase da Liga

DA REDAÇÃO - A Seleção
Brasileiramasculina de vôleibateu
ontem, em Belgrado, a Sérvia e

Montenegro por 3 sets a 1, com
parciais de 25/21, 23/25, 26/24 e

25/21. O jogo foi válido pela
abertura da segunda fase da Liga
Mundial. O Brasil volta a jogar

I neste sábado, às 12h (de Brasília),
Contra Cuba. A outra partida será

,
entre Sérvia e Polônia, que passou

! pelos cubanos, por 3 a 2 (25/23,24/
: 26,16/25,25/22 e 13/15).
; Atuais campeõesmundiais, os
.
brasileiros começaram atrás do

: placar no primeiro. ser, mas

Conseguiram a reação a partir do
d' ,

eClmo tempo e tiveram
tranqüilidade para fechar em 25/
21. No segundo, a equipe de
Ricardinho e Giba voltou melhor e
dominando o placar, mas permitiu
a reação dos sérvíos, que venceram
por 25/23. O terceiro set foi omais
equilibrado. Os brasileiros
per

"

mltlram novamente a reaçãodos anfit' -

,_
, noes, porem nao

permitiram a virada dessa vez e

fecharam em 26/24. ,

Animada pela torcida, a Sérviavoltou d idíd
I

eci 1 a no quarto set a

ebv�r,o jogo para o tíe-break,a rindo 6/1 B di h di.'
. ernar ln o pe lU

: �empo e, depois de uma seqüênciae saques de André Nascimento
a e

' ,

qUlpe voltou a jogar bem e
venceu por 25/21, fechando o jogo

�: em3/l.
. 'B F�MININO - A Seleçãorastleira f '.

' .

, B I
' emmma venceu a

.

o anda de Virada, porJ sets a 1

(25/27,25/19,25/21 e 25/17) pelo
Grand Prix de vôlei em Taipei. As
brasileiras poderiam ter garantido
classificação antecipada à fase final
da competição, casoEUA ou Itália
não vencessem seus jogos, porém
as duas seleções triunfaram nesta

'

rodada, contra Tailândia e

Alemanha, respectivamente.
As duas seleções entraram em

quadra com campanhas parecidas.
Enquanto o Brasil tinha somente
uma derrota no torneio, para a

China, as holandesas foram
derrotadas em duas oportunidades,
por chinesas e cubanas. A seleção
do técnico José Roberto Guimarães
volta à quadra neste sábado para
.enfrentar a Coréia do Sul, e, no
dia seguinte, pega a seleção
cubana. O Brasil é o atual

campeão do Grand Prix, e neste

ano busca o pentacampeonato da
competição.

• As brasileiras poderiam
ter garantido classifi.cação
antecipada à fase final da

competição, caso EUA ou

Itália não vencessem seus'

jogos.

• A Seleção masculina

volta a jogar neste sábado,
ao meio-dia (horário de

Brasília), contra Cuba,

meninas defendem a liderança
da competição contra a Unisul/
Tubarão, o Geração/Flo
rianópolis e o BonjalJoinville. A.
expectativa da equipe é vencer

os três jogos para conquistar o
mando de quadra no playoff
final da competição.

Mesmo classificada para as

finais, a equipe da Faculdade

Jangada/FME infanto-juvenil
feminino venceu os três

últimos jogos nesta semana em

Joinville: terça-feira bateu o

Salesiano/Itajaí por 56x54, na
quarta-feira venceu o

Bandeirante/Brusque por
68x29 e na quinta-feira bateu
o time da casa por 69x46. A

partir da próxima quinta-feira,
as.meninas vão para Chapecó
para disputar o playoff final da
competição, em busca do título
estadual.

LINHA DE FUNDOII----�

Figueirense enfrenta o Paraná
FLORIANÓPOLIS - O time do

Figueirense embarcou ontem para
Curitiba já escalado para enfrentar
o Paraná, hoje às 16h, no Estádio
do Pinheírão. O técnico Marco
AurélioMoreira anunciou Edson

Bastos; Paulo Sérgio, Cléber, Eloy
eMichel Bastos; Axel, Flávio, Bilu
e Marquinhos Paraná: Alexandre
t; Edmundo como titulares.

Completam a delegação o

goleiroGustavo; o lateral Dudu; o
zagueiroMárcioMartins; o volante
Rudnei; omeia SérgioManoel e os

. atacantes Adriano e Rogerínho. A
diretoria do Paraná
Clube manterá nos portões do
estádio do Pinheirão, postos de troca
de latas dos produtos Nestlé, por
ingressos para o jogo.

JULIMAR PIVATTO

Natação em Goiás
Duas atletas jaraguaenses representam Santa Catarina no

Campeonato Braslíeiro Interfederativo Júnior de Natação - Troféu
Paulo Roberto de Melo. Luana Martins e Marina Fructuozo

,

garantiram suas vagas no último Sul-Brasileiro que aconteceu em ;

Florianópolis. As duas estão na equipe do revezamento 4x50 livre :

e tem grandes chances de conquistar o ouro.pols Luana tem o :

terceiro melhor tempo na categoria e Ana Coan, de Florianópolis, !
é a recordista sul-americana. A competição é destinada para atletas :

nascidos entre 1986 e 87 (lúnlor 2) e 1988 (iúnlor 1). A esperança ;

da equipe catarinense é ficar entre os três melhores, pois é uma
'

das três que competem completas.

Bocha
Depois da sexta rodada, duas
equipes lideram o

Campeonato Municipal de
Bocha Sul-Americana. João
Pessoa e Metalúrgica Winter
tem 15 pontos, seguidos do
Ardoíno Pradi, com 13.
Confira os resultados: Joal.
Kuchenbecker 3xO
Imobiliária, Arsepum Ox3

Metal. Winter, Baependi/
Sipaca Ox3 Malhas Pradi,
Ardolno Pradi 1 x2 Silencar/
Frontal, Arweg Ox3 João
Pessoa e Bar do Jacaré 2x1

JGI/Recar.

Jogos
Terminam nesse fim de
semana os Jogos dos
Servidores Públicos. As

competições, que
acontecem na Arsepum,
envolve as seguintes
modalidades: voleibol
feminino, futebol suíço,
dominó, bocha, corrida
rústica, sinuca, xadrez,
general, truco e canastra. � a

terceira vez que a cidade

.participa da competição.,
ficando em terceiro lugar
em 2003 e em segundo no

I ano passado.

Vôlei
Seis jogos dão seqüência
neste fim de semana pelo
Campeonato Aberto de
Voleibol em Jaraguádo Sul.
Os jogos começam às duas
da tarde, no Artur Müller: '

Attuale x Amivôlei/Posto
Marechal, FMD/Condor x Aki
Amigos, Fac. Jangada x We,g,
Master Jaraguá x

Massaranduba, Aval x
Arsepum e FMD/Condor x

AFC/Schneider/Weg/Krona.

Juvenildo tricolor
A equipe juvenil do Juventus

pisputará, entre os dias 9 e

16 de julho, a Copa Mercosul
)

de Futebol de Base. A

competição acontece em

Itanhaém (SP). A equipe do
técnico Biro-Biro terá a

oportunidade de enfrentar
grandes clubes do Brasil.
Para isso, os jogadores vêm
treinando diariamente nos

campos da Vila Lalau e do
Acaraí.

"

-,

julimar@terra.com.b'r

Academias
Corpo &Mente i
Paraficar, de bem com a vida!

,

o BODY JI/tM
o BODY.P,UMP
o BODV:5ALANCE
'o BODYCOMBAT
ORPM

o NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL

o BOOYSTEP
o MUSCULAÇÃO
.0 HIDRQ KIDS
o PQWER p"OOL .

o POWER,JUMP
oMASSOlEMPIA
OG.A.P.
o JUMPKIDS
o HIDROGIHÁSTICA

•
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Secretaria de Administração e Finanças

COMUNICADO
.i
I
;,

Considerando falt� de informações em nossas planilhas e em nossos :

projetos, portaria 457/2005, decidimos por meio deste cancelar o :

Processo Licitatório 30/2005 - CONSTRUÇAO DE CENTRO DE
:

EDUCAÇAO INFANTILMAMAEGANSA E SEUS FILHOTES NO BAIRRO'
GUAMIRANGA - em virtude de evitar uma ímpuqnaçãodo processo:
licitatório. COMUNICAMOS: assim que regularizado o Edital, :

estaremosdivulgando um novo processo Licitatório para esta obra. :

Guaramlrim, 09 de julho de 2005.
. érlca Paullno Lougon
Comissão de Licitação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"O valor das coisas não está no tempo em que elas duram
mas na intensidade com que acontecem. Por isso existe;
momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis epessoas
incomparáveis:'

Fernando Pessoa

( .

Balé Dinamarquês na Capital
o Real Balé da Dinamarca se apresentou no fim de semana passado ,["10 Teatro Cestão do Santinho, uma das atrações do
famoso resort da Ilha de Santa Catarina comandado pelo empresário Fernando Marcondes de Mattos. A companhia '

dinamarquesa apresentou um 'espetáculo inesquecível, com os balés "Apó lio'; "Napoli 3'.Act';"Th'eWish';"Triplexi, e"The
Llttle Matchstick Gir!" Num fim de semana de ocupação completa, com gente de todo o Brasil e exterior, a direção do
Costão realizou a lnauquração da pista de patinação e apresentou o projeto Golf. O qovernador Luiz Henrique e o vice
Eduardo Pinho Moreira passaram o sábado e parte de domingo no resort para prestigiar o evento, assim como o,
industrial jaraguaenseWandérWeege.

",
"

l_

Fernando Marcondes Mattos,.
diretor-presidenté do Cestão doi
Santinho, o industrial Wandér
Weege e Eduardo Pinho

lVIpreira, vic,e-governâdor .

I"arissa Aline Schmõckel Alves, Francisco
Alves e Yvonne Alice Schmõckel, diretores do

. Jornal Correio do Povo
A Miss Brasil 2005, a catarinense
Carina Beduschi

AIS comodidade
mento ortodôntico I todos os
lizados aqui mesmo na.

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

OrtoMdis

ClútlsA �, ClM�lA í'lIIÚfIe4,
&,ilkA , ]ê,.,.M�.M

7),. ;4lt�llh�1'1- rol,J'ntl'c...__ l.f\?,,"f :J'JfI
/

:(47)' 412�2105 ou 4:334020
..... dfJA�el1t�.. QLoom brÍl# ""

R:: BllIrtlenau, 178 - Sala' 610 .. Centro· f:d. Med Clinicas· Joínville • se 1

.:. NOITES SABOROSAS
o restaurante Hotel Vale das Pedras esta
.promovendo todas as sextas feiras a pa

'

do mês de julho a Noite do Fondue
sempre às 20 horas, com os mais variad�
sabores de Fondue com queijo
carne, frango, peixe, camarão e chocolat;
Também está programada para o dial�

, de julho a Noite dos Frut�s do Mar,a palw ndas 20 horas. Reservas e Informações:(4�
276-0777. I

.:. 129 ANOS DE JARAGUÁ
Muitos eventos marcados para este fin�1
de semana em comemoração aos 129�1
Jaraguá do Sul. A Fundação Cultural infollTi
a programação:

- Baile com Grupo Safira RS, hoje, 9/7,àsl!
e 23hs.

- Baile com Som da América e Danúbii
Azul, amanhã, 10/7.
Horário: 10h / Desfile - 18h / Baile �I r

encerramento

- Festival Alternativo
Local: Parque Municipal de Eventos
Iniciou ontem e continua hoje,9/7,
Horário: 19h

Apresentação de 33 bandas locais,14Dj'.

- Shaw Yamaha
Local: Rua Walter Marquardt em frénte�o

posto Mime
Dia 09/7
Horário: 13h às 17h30min
Apresentação de Motocross Shaw como

piloto Jorge Negreti, Test Drive, CheckU�
de vários itens, distribuição de brindeI I

apresentação da linha completa �I

Yamaha.

- 3a Etapa do Festival da Canção Sertane�
e Popular
Local: Salão Centenário

Dia 09/7
Horário: 20h
Todos classificados nesta etapa e nll

anteriores irão participar da,�tapa final�i
Festival da Canção Sertaneja e popularqul
acontecerá do dia 23 de julho as 19hm
Sociedade Aliança.

- Astronomia na Praça
Local: Praça Ângelo. Piazera
Dias 1) e 12/7
Horário: 08h às 21 h30min
O Físico Gilmar de Oliveira fará palestlll
para crianças de todas as idades. Have�
exposição Fotográfica e 2 telescópiósP��
quem tiver interesse de observar o (e�

sendo que no dia 12(terça-feira) nO

período das .19h30min às 23h poderá I�

feita a visualização da abóbada celeste,

- 2a Noite Tradicionalista
Local: Pavilhão A do Parque Municipal�i
Eventos
Dia 1217
Horário: 19h30min

CASA VALDOG�
Vinhos cultivadOS c-m faffillll
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